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'Reikia Laukti Karo; Rusai 
Rengiasi Pulti’

Sako Generolas George C. Kenney; Amerika Stiprina 
Jurų ir Oro Laivynus; Didieji Ministeriai Lon

done Tariasi Apie Gynimąsi nuo Rusi
jos Militarinės Galybės

Prancūzai Pasalino
Mokslininką Curie

Prancūzijos valdžia pašali
no to krašto atominės ener
gijos komisijos pirmininką, 
mokslininką Joliot-Curie, ži-

Amerikos oro pajėgu ge
nerolas George C. Kenney, 
buvęs aliantų karo aviacijos 
vadas Pacifiko fronte, šį 
pirmadienį nedviprasmiai 
įspėjo amerikiečius, kad ka
ras su Rusija bręsta. Rusai 
karui rengiasi ir karą skai
to neišvengiamu, o šiuo me- nomj> atorainės energijos ži 
tu jie masiniai gamina gin- novj* ir komunistą. Pran- 
klus ir kaip tik pajus, kad CUZ1JOS vyriausybė pašalino 
vra stipresni, jie neabejoja- ta mokslininką iš vietos to
mai puls, sako tas genero- d^’ kad Jis komunistų par- 
jag tijos suvažiavime pasisakė

Generolas G. C. Kenney 
pasakė tik tą, ką šiandien 
jaučia visi atsakomingieji 
Amerikos vadai. Praeitą 
savaitę krašto gynimo sek
retorius, Louis A. Johnson, 
liudydamas kongrese, padė
jo Į sali “taupymo politiką” 
krašto gynimo departamen
te ir prašė, kad kongresas 
skirtų daugiau lėšų krašto 
gynimo reikalams. Kongre- 
sas tuoj pat sekretoriaus 
prašymą patenkino ir pa
skyrė 350,000,000 dolerių, 
ši piiTnadienį kongresas ir 
karo laivynui modernizuoti 
paskyrė papildomai 350 mi- 
lionų dolerių ir tai dar tik 
pradžia išlaidų ginklavi
muisi paskubomis akivaiz
doje gresiančio pavojaus iš 
Rusijos pusės.

Atstovų rūmų ginkluotų 
pajėgų komisijos pirminiu 
kas, Gari Vinson, kuris iki 
šiolei griežtai priešinosi 
pratęsimui vyrų draftavimo 
Įstatymo, praeitą savaitę 
pakeitė savo nuomonę jr 
sako, kad padėtis pasikeitė 
ir Amerika turi turėti už
tenkamą rezervą vyrų kraš
tui ginti, o todėl jis nebesi- 
priešins, kad įstatymas apie 
vyrų ėmimą į armiją butų 
jnatęstas. - »

Trys didieji ministeriai, 
kurie pirmą kartą po karo

1950 
under the

NAUJAS KARO AVIACIJOS SEKRETORIUS PRISIEKIA

Naujas karo aviacijos sekretorius (kairėj). Thomas K. linletter, ima priesaiką Pen- 
tagon pastate Washingtone. Priesaiką iš jo priima krašto gynimo sekretorius. Loui 
s Johnson (dešinėj). Vidury stovi buvę®aviacijos sekretorius W. Stuart Symingto 
n ir naujojo sekretoriaus žmona.

Prezidentas Truman Pradės 10 
Dienų Kelionę

Gegužės 7*16 Dienas Keliaus Skersai Ameriką; Pasakys
Visą Eilę Prakalbų; Prezidento Kelionė Pradės Šių 

Metų Rinkimų Kampaniją; Administracija Duos 
Atsakymus į Opiuosius Klausinius

už Rusiją prrieš savo kraš- 
AGenerolas de Gaulle, ka

da jis buvo Prancūzijos pre
zidentu, buvo paskyręs ko
munistą Joliot-Curie vado
vauti Prancūzijos atomi
niams tyrinėjimams. Ka 
dangi dabar santykiai su 
Rusija įtempti, tai laikyti 
aiškų Maskvos agentą to
kioj svarbioj vietoj yra ne
saugu. Todėl bolševikiškas 
mokslininkas buvo pašalin
tas. Dabar bijomasi, kad 
tas mokslininkas nevyktų i 
Rusiją padėti Stalinui ga 
minti atomines bombas 
prieš savo kraštą.

146.500 Amerikiečių,
Kareivių Vokietijoj
Krašto gynimo departa 

mentas praneša, kad šiuo 
metu vakarinėj Vokietijo. 
esą 146,500 amerikiečių ka 
reivių, iš kurio skaičiaus 
85,000 esą Berlyno mieste
123.500 amerikiečių karei
vių yra Tolimuose Rytuose 
daugumoje Japonijoj. Pas 
taruoju laiku amerikiečiai 
ir anglai žymiai sustiprino 
savo įgulą rusų apsuptame 
Berlyne, ypač tai padaryta 
todėl, kad nišai grasina ge
gužės mėnesio gale daryti 
komunistinės jaunuomenės

Žydų Fašistai
Nori Pakariauti

Gegužės Pirmoji 
Praėjo Ramiai

Birželio 4 Belgijos 
Nauji Rinkimai

Kansas Gemblerių '
Skandalas Aiškėja
Kansas City posėdžiauja 

“grand jury” ir tyrinėja ba
landžio 5 d. nušautųjų de
mokratų lyderių, Charles 
Binaggio ir Charles Gargot- 
ta, ryšius su gembleriais. 
Tyrinėtojai sako, kad nu
šautieji demokratų veikėjai 
buvo traukiami teismo at
sakomybėn už gembleriavi- 
mus ir buvo pasiryžę liudy
ti prieš 15 žymių raketierių, 
kurie visi esą įpainioti į 34,- 
500,000 gemblerių raketą.

Grand jury Kansas mies
te posėdžiauja nuo rugsėjo

Prezidentas Truman šios 
savaitės gale pradeda “ne
politinę” kelionę skersai 
Ameriką. Toje kelionėje 
prezidentas pasakys eilę 
prakalbų ir užmegs santy
kius su balsuotojais. Nors 
ta kelionė skaitoma nepoli
tine, bet faktiškai ji pradės 
šių metų rinkimų kampani
ją. Laukiama, kad prezi
dentas Trumanas palies vi
sus skaudžiuosius klausi
mus, kurie šiuo metu stovi 
prieš kraštą.

Svarbiausieji klausimai 
dabartiniu metu yra Ameri
kos užsienių politika, jos 
santykiai su Sovietų Rusija 
ir kariškas pasiruošimas ga-

Tradicinės Gegužės Pir- Belgijoj paskelbti nauji 
mosios demonstracijos Eu-; parlam .nto rinkimai, kurie 
ropoję visur praėjo .ramiai, įvyks birželio 4 d. Rinki- 
tik Berlyne, rusų apsupta- mai daromi todėl, kad par- 
me mieste, vokiečiai suren- lamento partijos negalėjo

Izraelio fašistų vadai, bu
vusio Irgun Zvai Leumi or
ganizacijos viršininkai, šau
kia Izraelio tautą nesutikti 
su arabiškosios Palestinos
įjungimu į Jordano valsty- gė dvi demonstracijas, tarp 
bę ir reikalauja, kad žydų kurių vos nepriėjo prie peš- 
valstybė ginklais užkaliau- tynių. 750,000 vokiečių dė
tų visą Palestiną ir išvalytų monstravo vakarinėje mies 
iš jos arabus, kaip tą pada- to dalyje ir reikalavo . . 
rė žydiškoj Palestinoj. į grąžinti vokiečiams lenkų

Jordano vyriausybė įjun
gė visą arabiškąją Palesti

menesio praeitų metų ir is-( limam jr 5Unkiai išv ia 
kele viešumon to miesto lo-|mam kari rieš Rusij 
Simo lizdų karaliukus ir kaJ
suktybes. Tynnejimai tę- iškins admįnistracij03

renkasi Londone gegužes demonstracijas Berlyne 
11 d. be Rusijos, svarstys 
klausimus, kaip geriau gin
tis nuo Rusijos imperializ
mo. Rusija visus pokari
nius metus metė visas savo 
jėgas Į karo gamybą ir į pa
siruošimą karui. Rusija pa
aukavo savo krašto žmonių 
gerbūvi ir laisvę, kad galėtų 
geriau kariškai pasiruošti ir 
dabar laisvajam pasauliui 
jau reikia paskubomis gink
luotis, derinti savo planus, 
kad rusų puolimas neuž
kluptų nepasiruošus.

SAKO, LATTIMORE
YRA BOLŠEVIKAS

CHRYSLER STREIKAS
EINA PRIE GALO

Chrysler korporacijos dar
bininkų streikas, kuris pa
gal apskaičiavimus jau pri
darė apie bilioną dolerių 
nuo s t o 1 i ų darbininkams 
kompanijai ir iždui, po 99 
streiko eina prie galo. Uni 
ja ir kompanija baigia susi
tarti >

šiami. Charles Binaggio ir 
Charles Gargotta, spėjama, 
dėl to ir buvo nušauti, kad 
jie savo nelegališkų gem- 
bleriavimų sėbrus išdavė 
grand jury.

Siūlo Išmesti Rusiją
Iš Jungtinių Tautų
Buvęs Amerikos prezi

dentas, Herbert Hoover, 
praeitą savaitę pasiūlė, kad 
Rusija ir jos satelitai butų 
išmesti iš Jungtinių Tautų 
organizacijos, ir kad tiktai 
laisvieji kraštai pasiliktų 
toje organizacijoje. Jei pa
šalinimas negalimas, tai 
Amerika turėtų imtis inicia 
tyvos ir organizuoti naują 
laisvųjų tautų sąjungą prieš 
totalitarinę Rusiją.

Tokius pasiūlymus buvę? 
prezidentas padarė kalbė
damas Amerikos laikraščių 
leidėjų suvažiavime New 
Yorke, balandžio 27 d. H. 
Hooverio kalba sukėlė la
bai daug komentarų.

LENKIJOS VYSKUPAI 
SUTARĖ SU VALDŽIA

pažiūras į didelį ir vis di
dėjantį iždo deficitą, kuris 
šiais metais gali pasiekti 10 
bilionų dolerių. Prezidentas 
neabejojamai palies ir se
natoriaus McCarthy sukel
tą drumstą dėl tariamųjų 
komunistų valstybės depar
tamente.

Prezidento kelionė ir jo 
kalbos duos toną šio rudens 
rinkimų kampanijai ir at
sakys į klausimą, su kokia 
programa demokratai eis į 
balsuotojus. Pre z i d e n t o 
Trumano “fair deal” pro
grama, kuriai balsuotojai 
1948 metais pritarė, buvo 
tik dalinai įgyvendinta ir 
laukiama, kad prezidentas 
atnaujins tos programos rei
kalavimus, ypač socialinės 
įstatymdavystės srityje.

susitarti dėl buvusio kara
liaus kvislingo klausimo. 
Buvęs karalius Leopoldas 
sutinka “laikinai” užleisti 
karaliaus vietą savo sunui, 
bet nesutinka išvažiuoti iš 
krašto ir mano pasilikęs 
Briuselyje intrigomis vėl 
Įkopti į sostą. Socialistai 
griežtai priešingi, kad Leo 
poldas, perleidęs sostą, lik
tų krašte, katalikai nesijau
čia užtenkamai stiprus, kad 
užkarti kraštui Hitlerio pa
stumdėlį Leopoldą. Todėl 
daromi nauji rinkimai, ku
rie gal duos vienai ar kitai 
pusei aiškią persvarą.

Senato tyrinėjimo komi-------------------------
sija, kuri aiškina šen. Mc . . CI
Carthy iškeltus kaltinimus!homUMStttl oKOltO 
prieš valstybės departamen ! $avo Jėgas Pasauly 
tą, apklausinėjo buvusį ko
munistų 'partijos vadą Earl 
Browder ir komunistų “pi Sovietų spauda praneša, 
nigingą dėdę” F. V. Field. kad dabar visame pasaulyje 
Abudu davė parodymus, esą 26,000,000 organizuotu 

komunistų. Iš to skaičiaus 
Sovietų Rusijoj esą apie 7

okupuotas Vokietijos sritis, 
o lytinėj miesto daly de

nos dalį (išskyrus egyptie- monstravo bolševikai ir rei- 
čių laikomą Gaza sritį) ir kalavo “vakarų imperialis- 
žymiai padidino savo ten- tus” vyli lauk iš Vokietijos 
toriją ir gyventojų skaičių.

Buvusi Anglijos komunis
tų partijos narė, Freda Ut- 
ley, kuri per eilę metų gv 
veno Rusijoj, sako, kad 
profesorius Owen Latti- 
more esąs “raudonąs,” bet 
apie profesoriaus bolševi- 
kiškumą ji spėja tiktai iš jc 
raštų ir nežino, ar jis pri 
klausė kada komunistų par
tijai ar ne. Mrs Utley liu 
dijo Amerikos senato ko
misijoj..

SIŪLO UŽDRAUSTI
JAPONŲ KOMPARTIJĄ

Gen. MacArthur įspėjo 
japonus, kad jiems, kaip ir 
kitoms tautoms, gresia ver
gijos pavojus iš svetimos 
diktatūros ir siūlė uždrausti 
Japonijos kompartiją, kai- 

| po svetimą agentūrą.

Jordanas įjungė į savo teri 
toriją ir Jeruzalio senmies- 
tį. Kitą Jerauzalio dalį pasi
savino Izraelis prieš Jungti
nių Tautų organizacijos ta
rimą.

Generolas Marshall
Smerkia McCarthy
Buvęs valstybės sekreto

rius, generolas George C. 
Marshall, laiške rašytame 
senato tyrinėjimo komisijos 
pirmininkui, šen. Tvdings, 
griežtai užginčijo senato
riaus McCarthy tvirtinimą, 
kad “Ovven Lattimore yra 
svarbiausias musų Tolimųjų 
Rytų politikos architektas.” 
Gen. Marshall sako, kad 
toks tvirtinimas neturi jo
kio pagrindo ir gen. Mar
shall sakosi niekada net ne 
susitikęs prof. O. Lattimore.

Paskui gen. Marshall 
griežtai pasmerkė šen. Mc
Carthy sukeltą purvų skan
dalą prieš valstybės depar
tamento pareigūnus. Pana
šiai pasmerkė šen. McCar
thy ir buvęs valstybės sek
retorius Cordell Hull.

Prie peštynių ir Berlyne ne
priėjo.

TRAUKS TEISMAN
BROWDERĮ, FIELDĄ

Airijoj Streikuoja
Gelžkelių Tarnautojai

Airių respublikos gelžke
lių judėjimas visai sustojo 
dėl iškilusio streiko. Gelž 
kelių darbininkai ir tarnau
tojai išėjo į streiką dėl pa
gerinimo darbo sąlygų.

kad valstybės departamen 
te nesą komunistų, bet abu, 
atsisakė atsakyti į visą eilę milionus, Kinijoj 4 milio- 
klausimų. Užtai senato ko nai. Italijoj 2,532,000, Če- 
misija ruošiasi juos pa-j choslovakijoj — 2,300,000.

už Lenkijoj—1,360,000, Pran 
: euzi joj—800,000, Bulgari

_________________ i joj—442,000, Rumunijoj—
D . i 1,000,000.
Raketinės Bombos

Leidžiamos ii Orlaiviu Kinijoj komunistų skai- 
____ j ėjus žymiai padidėjo, bei

traukti atsakomybėn 
kongreso paniekinimą.

Amerikos karo aviacija 
daro bandymus su vokiečiu 
karo gale išrastomis rake
tinėmis bombomis, bet tos 
bombos dabar jau leidžia
mos iš orlaivių. Todėl oi

Europos kraštuose organi 
zuotų komunistų skaičių: 
žymiai sumažėjo. Francu 
zijoj komunistai dabar sa
kosi turį 800,000 narių, o 
1947 metais jie sakėsi turi

laiviai, prilėkę netoli priešo 11.300.000. Sumažėjo ko 
šalies, galės paleisti “veda- i munistų ir “liaudies demo 
masT bombas, kurios skris ’kratijos” kraštuose, kaip Bul 
į paskirtą vietą. Tikrų ži- gari joj. Lenkijoj, Rumum 
nių apie tokius bandymus joj ir kitur. Kinijos komu 
karo aviacija neskelbia, bet nistų sustiprėjimas betgi 
kai kurie aukštų pareigūnų ‘ išlygino nuostolius kituo- 
pasisakymai leidžia spėti, se kraštuose Amerikos ko

LATVIJOS ATSTOVAI 
TAIPGI PROTESTUOJA

Sąryšy su rusų protesto 
nota Amerikai dėl jos ka
rinio lėktuvo skraidymo
virš Latvijos teritorijos,
Latvijos diplomatiniai at
stovai Vakarų Europos val
stybėse įteikė atitinkamas 

Lenkijos katalikų bažny- protesto notas dėl rusų pre-
čios vyskupai pasirašė susi
tarimą su komunistine vy 
riausybe. Prieš porą savai
čių Lenkijos vyriausybė bu
vo paskelbusi, kad susitari 
mas pasirašytas, liet tada 
Roma užginčijo sutartie? 
pasirašymą. Dabar iš Ro 
mos praneša, kad vyskupai 
pasirašę sutartį.

Kongresas šį pirmadienį 
skyrė pinigus karo laivynui 
statyti pirmą atomine ener
gija varomą .povandeninį 
laivą. Darbai dėl pritaiky 
mo atominės energijos karo

tenzijų į Latvijos teritoriją, 
sakančių, kad ši teritorija 
priklauso Rusijai. Tokio 
pat protesto nota buvo 
įteikta VVashingtone JAV 
vyriausybei.

KETURIOS VALSTIJOS 
SKIRIA KANDIDATUS

šį pirmadienį keturiose 
valstijose—Floridoj, Alaba- 
moj, Ohio ir Indianoj— 
vyksta kandidatų nominavi- 
mo balsavimai. Įdomiau
sios rungtynės eina Flori
doj, kur prieš kandidatą į

laivams varvti jau eina. bet senatą, ('Įaudė Pepper (se- 
pirmieji atominiai laivai niau vadinamą “Raudonuo- 
plaukios iuromis ne anks--ju Pipiru”), stoja konserva- 

es-kad toks naujas ginklais tik- munistų partija neteko 15^.čiau, kaip 1954 metais, jei tyvus demokratų kongres 
įai jau yra [savo narių. [viskas gerai seksis. monas George Smathers.
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MELO PERGALĖ! šti, kad nepriklausomos
---------- į Lietuvos laikais buvo Įkur-

Melas virto antrąja ko- tas Vilniaus Universitetas, 
munistinių laikraščių pri- t. y., aštuntoji aukštoji rno- 
gimtimi. Verstis melu rei- kykla, tuomet, 1940 metų 
kia drąsos ir nemirksinčių pradžioje, Lietuvoje aukš- 
akių, arba reikia neturėti tąjį mogslą ėjo iš viso 5,- 
mažiausios sarmatos jaus- 966 studentai.
mo. Kiekviename bolševi ! Tai yra visai tikri skai- 
kų laikraščio numeryje me-^ čiai. Jei lietuviškieji bol 
lo, faktų iškraipymo ar sa-,ševikai, kad pateisinti rusiš- 
—— kąją ogUj)aeiją sugeba tiek 

primeluoti, tai ko yra verta 
toji sovietiškoji “kultūra” li
tas neva zovada vedamas 
“liaudies švietimas”? Ogi į 
tai yra toks j>at melo bur
bulas, kaip ir visi, kuriuos 
leidžia į žmones papirkti 
laikraštininkai

votiško jų aiškinimo visuo
met rasi su kaupu.

Štai “Vilnis” (Nr. 87) 
persispausdino iš “Tėvynės 
Balso” skambios antraštės 
“Pergalės Metai Lietuvo
je” straipsnį. Už savaitės 
tą patį straipsnį pakartos 
“Laisvė,” tuo budu melas 
plauks į skaitytojų galvas 
ir juos demoralizuos. Pa
imkime tik vieną to straips 
nio skyrelį “Kultura, Liau
dies Švietimas,” ir pačioj 
pradžioj rasime šias n*ekuo 
nepagrįstas žinias, štai kas 
tenai rašoma:

“1939 m. Lietuvoje buvo 
27 progimnazijos ir 69 gim
nazijos. Jose mokėsi 20.7000 
moksleivių, žinoma, kad ma
žiausią besimokinančiu dali 
sudarė darbo žmonių vai
kai. . . r

O iš tikrųjų Lietuvos ofi
cialioji statistika sako, kad 
minėtose mokyklose saky
tais 1939-40 mokslo metais 
mokinosi 27,596 mokiniai, 
juos mokė i,898 mokytojai. 
Koks čia buvo reikalas imti 
ir šį skaičių sumažinti 7,- 
000 mokinių, sunku su
prasti. Mums yra visai tik
rai žinoma, kad mokinių 
dauguma buvo kaip tik 
darbo žmonių vaikai, nes 
Lietuvoje nebuvo tiek bur
žujų, kad jie' pajėgtų užpil
dyti visas viduriniąsias mo
kyklas.

Toliau rašoma:
“Lietuvoje buvo tik vienas 

universitetas, kuriame mo
kėsi 1.229 studentai. . .

VELYKOS LIEPOJ U JE

BUVĘS KOMUNISTAS Lll DIJ A SEN ATE

Buvęs komunistą dienraščio “Daily Worker“ redaktorius. I»uis Budenz, dabar atsiver
tęs i katalikų tikėjimą (kairėj), liudija senato tyrinėjimo komisijoj apie profesoriaus 
()wen tattimore bolševiškumą. L. Budenz sakė girdėjęs iš kitų. kad l^ttimore esąs 
lxi)ševikas.

Kas Savaite

Sovietų valdžia, be abe- neskelbia, 
jons, ir mirimus yra numa

švedų laikraščiai apraši
nėja, kaip tūlas danų juri
ninkas praleido Velykas 
Liepojaus uoste. Jis nese
nai grižo iš to uosto ir pa
sakoja :

“Į uostą Įplaukėme ketvirta
dienį prieš Velykas ir buvome 
ten iki Velykų antros dienos. 
Uostas aptvertas aukšta lentų 
tvora ir nieko iš musų i krantą 
neleido. Laivų iškrovimo dar
bus vykdo vien tiktai iš rusų 
sudarytos komandos. Kalbėtis 
su laisvojo pasaulio žmonėmis 
tie darbininkai negali, res tai 
kietai draudžiama, tad, stebint 
tuos nebylius darbininkus, 
gaunasi keistas Įspūdis. Uosto 
darbininkų išvaizda gan padori. 
Kadangi šiek tek kalbu rusiš
kai. man pavyko išaiškinti tos 
padorios išvaizdos priežastį. 
Patogiu momentu pavaišinau 
vieną uosto darbininką Vakarų 
Europos gerybėmis, po to dar
bininkas pasidarė atviresnis ir 
papasakojo man uosto darbų 
sąlygas. Kad darbininkai nesi
rodytų nuplyšę užsieniečių 
akyse, darbo metui jiems duo
dami atskiri rūbai, bet einant Į 
j namus tuos rubus reikia ati
duoti. Kalboms su pašaliniais 
reikia gauti leidimas."

čiusi ir į metinį planą įtrau
kusi. Gaila, kad jb niekur

Vergu Darbas

Penki Metai
Praeitą savaitę buvo mi

nima penkių metų sukaktu 
vės nuo Įkūrimo .Jungtinių 
Tautų organizacijos. Prieš 
penkis metus su didele 
pompa ir dar didesnėmis 
iliuzijomis, Alger Hiss ui 
sekretoriaujant, buvo įkur
tas didžiausias pokarinis 
burbulas, pavadintas gaišiu 
vardu, bet pažalx>tas veto 
apynasriu ir tikras lavo
nas tarptautinių klausimų 
sprendime.

Visos iliuzijos dėl vetuo
tos Jungtinių Tautų orga
nizacijos reikšmės ir dabar 
dar nėra išgaravusios. Yra 
žmonių, kurie skaito seilių 
“kontaktą” su Maskvos to 
talitariniu režimu prie
bendro stalo kokiu tai lai
mėjimu taikai ir ateičiai. 
Bet didžiosios, 1945 metų 
iliuzijos, dabar reiškiasi tik 
vieno kito šiaudinio “idea
listo” galvoje, ypač tų, ku
rie nedrįsta pažvelgti tikro
vei tiesiai i akis.

Jungtinių Tautų organi
zacija gimė negyva, vetuo 
ta, bejėgi, pradėta iš Jaltos 
svindelio. Ji gali dar šmėk- 
liotis tautų santykiuose, ji 
gali pasitarnauti, kaipo di
skusijų klubas, arba kaip

Sakysite čia klaida? Bet 
ne—čia sąmoningai meluo
jama, nes “Tėvynės Balsas” 
juk eina Lietuvoje ir ofi
cialios statistikos duomeni
mis gali naudotis. Kalba
mais mokslo metais Kauno 
Universitete mokėsi 3,052 
studentai, gi pridėjus besi
mokinančius kitose aukšto
siose mokyklose studentus, 
gausime, kad tais metais 
aukštąjį mokslą Lietuvoje 
ėjo 3,990 studentų, taigi 
pameluota be jokio varžy
mosi. čia pat pasigiriama, 
kad šiuo metu, atsieit so 
vietinėj Lietuvoj esą net 11 
aukštųjų mokyklų su 10,000 
studentų, bet užmirštama, 
kad sakytais mokslo metais 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
be universiteto Kaune, vei
kė: Žemės Ūkio Akademi
ja, Pedagoginis Institutas, 
Komercijos Institutas, Kon
servatorija, Veterinarijos 
Akademija ir Kūno Kultū
ros Institutas, atsieit, tuo
met Lietuvoje veikė 7 aukš 
tosios mokyklos.

Jei komunistinė spauda 
gretintų tikras skaitlines, 
tuomet nebūtų jokio efekto, 
kad sovietinė Lietuva pra
lenkė buvusią nepriklauso
mą Lietuvą. Iš tikrųjų taip 
ir yra, nes mums sovietinė 
spauda neduoda tikrų duo
menų ko bendrai yra vertos 
jų įkurtos ir laikomos mo
kyklos ir tie apytikriai skai- 
ciai.

Skaitytojas neturi užm>r

Sovietų Ūkio

Amerikoje unijų leidžia
mas “I^abor Reports” rašo 
apie vergų darbo reikšmę 
Sovietų Sąjungoje ir sako:

šeštosios pasaulio dalies 
ūkis darosi vis labiau ir la
biau priklausomas nuo ver
gų darbo. Milionai darbi
ninkų, prievartos sąlygose 
ii- be jokių žmogaus teisių, 
yra naudojami sovietų dik
tatūros ukiui stiprinti.

Vergų darbas yra vidaus 
reikalų ministerijos (MVD) 
tvarkomas. Tos ministeri
jos reikšmė tiek yra didelė, 
kad jai buvo pavesta sta
tyti, tvarkyti ir vadovauti 
atominės energijos pramo
nei. Apskaičiuojama, kad 
vergų darbas pagamina 
AŠTUNTĄ dalį viso me
džio Sovietijoj, TRIS KET
VIRTADALIUS viso auk
so, 40ff viso chromo ir la
bai žymią dalį įvairių kitų 
produktų ir žaliavų. Vergų 
darbo gamyba įvairiose 
pramonės šakose siekia nuo 
10'- iki 50'' visos gamy
bos.

Auganti vergų darbo 
______ reikšmė reiškia, kad ten vis

sovietiškoji spauda ?b'au didėja reikalas (B- 
dinti vergu skaičių. Ap
skaičiuojama, kad nuo 8 iki 
16 milionų žmonių dirba 
Sovietijos prievartos darbų 
stovyklose, o MVD (vidaus 
reikalų ministerija ) vergų 
skaičių stovyklose nuolat 
papildo. Tą reikia daryti, 
nes mirtingumas prievartos 
darbų stovyklose yra labai 
didelis.

kaip vyksta šio* valgyti, kiek jie darbo pa
imami vykdymas. Šitoje si i-Į daro. A1VI) valdininkai 
tyje MVD, žinoma, dirba: skirsto maistą pagal atliktą 
staehanoviškiausiai. darbą. Toki darbo apmo-

________ • kėjimo sistema nėra pro-
duktinga, bet Sovietijoj į 
tai mažai kreipiama dėme 
šio. Per dirbančiųjų gau- 

Žmonės į prievartos dar- >uiną gamyba visvien yra 
bu stovyklas yra imami iš žymi, o i darbo kokybę ma- 
į va iri u gyventojų Sluoksnių. tekreipiama dėmesio.
Bet koks nusižengimas so- Sovietų diktatūra vergus į 
vietų įstatymams gali reikš- stovyklas gaudo iš visų So
ti pasiuntimą į prievartos vietų Sąjungos sričių ir iš 
darbu stovyklą. Sovietu (lik sovietų pavergtųjų kraštų, 
taturoje “kriminalu’’ skai- Vienas “gosplano” (valsty- 
tomas viskas, ka diktatoriai Lės planavimo įstaigos) val- 
nori skaitvti kriminalu, štai dininkas sakė, kad 1949 
nesenai MVD dekretas pa- metais birželio mėnesi 30,- 
skelbė, kad iš Baltijos kraš- 000 graikų, turkų ir žydų 
tų (Lietuvos, Latvijos ir kiirnės žmonių buvo depor- 
Estijos) sekami “kriminalis- tuota is Juodosios juros pa
tai” turi būti išsiunčiami Į kraščių. Žmonės buvo iš- 
prievartos darbų stovyklas: vežti su trijų valandų per- 
žymųs nariai antikomunis spėjimu. Ištisos tautos, 
tinių partijų, socialdemo- kaip Krimo totoriai, čeče- 
kratai. liberalai, ūkininkai, nai šiauriniame Kaukaze ir 
žydų organizacijų aktingi kt. buvo išgabenti į centrą

“taupumą,” bet tikrumoje 
kongresas rinkimų metais 
nenori atvirai kraštui pasa
kyti, kad Amerika jau yra 
į.-įtraukusi į karą prieš Mas
kvos imperializmą ir kad 
išsilaikymo kova jau eina. 
O ta kova reikalauja lėšų. 
Lėšų reikia ir užsienių 
draugams stiprinti ir pačiai 
Amerikai ginkluoti. Jei ne 
dabar, tai po rudens rinki 
mų deficito klausimą reiks 
spręsti karo meto priemo
nėmis, be “normališkumo” 
iliuzijos.

w f

“Šiemet Reikia Daugiau”
Lietuviški bolševikai 

Amerikoje turi aiškų atsa
kymą i visas jų bėdas. Jų 

U N atsakymas yra reikalavimas 
iš savųjų šalininkų daugiau 
pinigų. L. Pruseika, kulia- 
viiščio bolševikas, “Vilny
je saKo:

"Sakau Antanui (Januta- 
vičiui) ‘šiemet reikia dau
giau.’ . . . Daugiau reikia, 
nes išnėrė daug musų senu 
veikėjų. Daugiau reikia, nes 
reakcija smarkiau mus puo
la. Daugiau reikia, nes prie
šų spauda gavo daug naujų 
skaitytojų. . . .”

Kolektavimo ekspertas į 
■ bolševizmo bėdas, kaip ma-

smulkiesiems klausimam 
spręsti, bet taikos išlaiky
mo klausimuose ji yra be 
jokios naudos. Jos skam
bios deklaracijos via tik 
akių muilinimas jos grąžys^ bolševizma
žodžiai—paprasta veidmai- __  _____
nystė, jos surašomos “žmo

pa geibi nė organizacija turf agk ’ atsakvm?

Šis faktelis rodo. kaip ra
sai saugo Liepojaus uostą 
nuo pašalinių akių, tai ro
do, koks jis jiems svarbus.

“STAIGIOS” MIRTYS

Pati
vieno pusmečio bėgyje yra 
paskelbusi viešumai apie 15 
sovietinių generolų ir admi
rolų staigią mirtį. Ši aplin
kybė verčia manyti, kad 
Sovietijoj eina valymas. 
Šiuo metu minimos kai ku
rių “mirusiųjų” pavardės. 
Nepersenai nusižudė gene
rolas Kvašnin. po to kai 
jam nepasisekė pabėgti išU _ •rojaus.

Iš civilinės valdžios aukš
tų pareigūnų staiga mirė:

Petras Anuprov, pirmos 
eilės patarėjas užsienių rei
kalų ministerijoj. Apie šio 
aukšto pareigūno mirti pra
nešama, kad ji buvusi staigi 
ir įvykusi kovo 15 d.

Anatoly Kopvtov, filmų 
pramonės ministeris, 43 me
tų amžiaus, mirė kovo 10 d.

Aleksandr Petuchov, ko
munistų partijos organiza
cinio biuro pirmininko pa
vaduotojas, pasimirė balan
džio 13 d..

Nikolaj Luzin, žinomas 
mokslininkas, mirė “stai
giai” kovo 3 d.

Paskutinis irgi “staiga” 
balandžio 17 d. miręs bus 
N. B. Jegorov, vyriausybės 
narys ir ministerių tarybos 
kanceliarijos valdytojas.

HAINAN PRARASTAS

Ki-
Hainan sala prie Klaljos 
teko į komunistę raukaa. 
ni jos nacionalistai torėjo sa
loje virš šimto tūkstančio 
kareivių, bet jie gynėsi taip 
silpnai, kad 10,000 komoafatų 
juos išvaikė. Nacionalistų 
vadai išbėgiojo orlaiviais ir 
laivais, o paprasti kareiviai 
buvo palikti
laisvėje.

nariai, kaip Bundas ir sio
nistinės organizacijos. So
vietų diktatūroj neatėjima- 
į darbą, sulėtinimas darbo, 
darbo sustabdymas (strei
kai) irgi yra “kriminalinis 
prasižengimas.”

Darbo mokesnis prievar 
tos darbu stovyklose mažai

line Aziją. Sovietų garbi
nama “lygybė” praktikoje 
reiškia vergijos lygybę.

x
Darbininkai visame pa

saulyje veda kovą prieš 
prievartos darbą visokiose 
formose. Dabartiniu laiku 
pati biauriausia vergija

gaus teisės” yra gėdingas 
atsipirkimas nu toleravimo 
didžiausio žmogaus teisių 
paniekinimo sovietinėj 
peri jo j.

x
Deficitas Auga x

Pernai metais Amerikos 
biudžetas buvo suvestas su 
virš 5 bilionų dolerių defi-
eito.
svbė

Šiais
buvo

teturi reikšmės, nes tose viešpatauja Sovietų Sąjun- 
stovyklose BADAS verčia goję, kuri skelbiasi esanti 
žmones dirbti. Vergų sto- “darbininkiška” šalis, 
vykiose žmonės gauna tiek —D. V.

Lietuvių Socialdemokratų 
(LSS) Suvažiavimo Darbotvarkė

LSS suvažiavimas Įvyks -11. Bendradarbiavimas 
ta gegužės 27-28 dienas, lietuvių srovių (LSS atsto
tais metais, South Bosto- vo ALT drg. Dr. Grigaičio 
ne, Lietuvių Piliečių Drau- pranešimas).
gijos svetainėj. Suvažiavi- 12. šalpos klausimai 
mas prasidės šeštadieni, ge (pranešimas atstovės BALF 
gūžės 27 d., 10 vai. iš ryto. organizacijoj drg. B. Spu- 
Jo darbų tvarkoje numato- dicnės).
ma: 13. Drg. S. Michelsono

1. Suvažiavimo ati.lary aI’ie “Keleivio"
! mas (atidaro LSS centr<
pirmininkas drg. 
kas).

2. Mandatų 
rinkimai.

3. Mandatų 
apie

J. Giaves-

komisi jos

komisiįo?|
delegatu

stovi
14. LSS 

klausimai.
15. Jaunųjų socialdemo

kratų atstovo raportas.
16. Sumanymai ir kuopų 

pasiūlymų svarstymas.
17. Rezoliucijų komisi

jos raportas ir diskusijos.
18. Centro buveinės pa

rinkimas.
19. LSS centro rinkimai.
20. Suvažiavimo užda

rymas.

organizacijos

pranešima- 
skaičių.

4. Suvažiavimo vadovy
bės (prezidiumo) rinkimai.

5. Komisijų sudarymas.
6. LSS centro sekreto

riaus raportas ir diskusijos.
7. LSS centro iždininko 

raportas.
8. LSS ir naujakuriai

(drg. A. .lenkins praneši ! Gailestingumo jausmas 
mas). (yra kilnus, paaukok dienos

9. Tarptautinė padėtis ir uždarbį vargan patekusiem 
socialdemokratija (drg. K. lietuviams! Aukas siųskite:

Kinni^5 i United Lithuanian Relief10. Socialistinės spaudos, pun(j Qf America,
klausimai (pranešimas drg. Brooklyn 11, N. Y.
Januškio). 105 Grand st,

—duok daugiau į bolševikų 
fondus! Bet Leonas, įsižiū
rėjęs i doleri, užmiršta pa- 

į sakyti savo šalininkams, 
kad lietuviškas (ir kitų tau- 

Ameri-
koje yra pasmerktas išnyk
ti. Bolševizmas čia yra 
Rusijos penktoji kolona, 
Maskvos šnipų, propagan- 

Amerikos išdavikų 
Tai yra Rusijos 

avangardas Amerikos teri
torijoj. Juo daugiau san
tykiai su Rusija įsitempia, 
tuo labiau bolševizmo iš- 

i naikinimo reikalas darosi 
nis. Milžiniškose im-

distu ir 
,m’ lizdas.

metais vvriau- 1 tynėse visos “Vilnies” ir pa- 
numačiusi 85,- našių išdavikų tvirtovės bus 

100,000,000 deficito, vėliau sumaltos ir iš ju neliks nė 
trukumai buvo numatyti pėdsako.
virš. 6 bilionu doleriu, o 
kongreso ekspertai mano, 
kad šių metų deficitas sieks

Bolševizmo likimas čia 
bus lygiai toks pat, koks 

. buvo ir naciško “Bundo,” 
7 bilionų ir 3 ęimtų milionų f kurio šiandien ir pėdsakų 
dolerių. niekas nebepastebi. Melži-

Augantis deficitas kelia mas žioplųjų šalininku gali 
rimto susirūpinimo. Defi- '
eitas kitais metais turės bu 
ti dar didesnis, nes “šaltasis
karas’’ eina šiltyn ir Ame
rika turi mesti didesnius iš
teklius krašto gynimui ir 
būtinam pasiruošimui.

Kongresas visaip bando 
tą neišvengiamą deficito 
klausimą apeiti, ieško “pi
gių” išeičių, kalba apie

ŽUVO BOSTON IETIS

James G. Torrens iš Bostono 
dingo karia su kitais kelei
viais Japonijoj, kada C-34 
transporto orlaivis su 33 
žmonėmis atsidaužė i kalną 
ir susikalė.

kurį laiką dar penėti An- 
drulius, Praseikas. Bimbas 
ir panašius Maskvos šliu
žus, bet jų likimo nepakeis.

><
“Žodis Tremtiniams”

Šiame “Keleivyje” nau
jieji ateiviai ras atvirą žodi 
pasakytą jiems seno “trem
tinio,” prieš 20 metų aplei
dusiu Lietuvą dėl panašių 
priežasčių, kaip ir naujoji 
politinių emigrantų karta 
turėjo apleisti savo gimti
nę.

Mes tikime, kad tas mu
sų bendradarbio žodis iš 
tolimos Brazilijos paskatins 
naujuosius ateivius daugiau 
žiūrėti į ateitį ir mažiau 
raudoti dėl praeities, kuri 
nebegrįš. Galvojant apie 
busimą Lietuvą turime atsi
minti, kad ją teks atkurti iš 
baisių musų tautos griuvė
sių. o ne išeinant iš 1940 
metų būklės, ir dabar jau 
laikas galvoti apie tos busi
mos Lietuvos politinį ir 
ūkišką tvarkymąsi. Galime 
džiaugtis nepriklausomybės 
metų pasiekimais, bet ne
kenktų ir iš tų metų klaidų 
padarius išvadas.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Du Paminklai—Dr. Jonui 
Šliupui ir A. Vanagaičiui

išrodo, kad ateinančią 
vasarą Chicagos Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse išdygs 
paminklas Dr. Jonui Šliu
pui, o ka^imierinėse kapi
nėse pasirodys kompozito 
riui Antanui Vanagaičiui 
paminklas. IŠ to, kas vi
suomenei jau duota žinoti, 
tai abu paminklai bus me
niški, menininkų suplanuo
ti. Abu bus nepaprasti 
abejų kapinių papuošalai ir 
visų Hetuvių pasididžiavi
mas. Prie jų lietuviai sau 
stiprybės semsis j>er ilgus 
metus. Ir dabar abejose 
kapinėse yra brangių pa
minklų, bet nė vienas ne 
galės susilyginti su minė
tais paminklais. Kiti visi 
paminklai pastatyti priva- 
tiškų asmenų, be pagalbos 
lietuvių menininkų. Pa
minklai Dr. šliupui ir kom
pozitorių’ Vanagaičiui bus 
pastatyti visuomenės pa
stangomis. Abu lietuvių 
menininkų suplanuoti.

Ryšium su pastatymu pa 
minklų minėtiems veikė
jams visuomenės darbas ne
gali baigtis. Yra tai tik 
pradžia. Sekantis darbas 
tai išleisti abiejų veikėjų 
biografijas. Tam darbui 
atlikti intelektuališkų jėgų 
dabar netrūksta. Neturi 
trukti ne> visuomeniško 
duosnumo tam darbui pa
remti. Jei Chicagoj atsira
do galimybė parašyti ir iš
leisti kapitališkas veikalas 
“Šliuptarnai,” tai neturi 
pritrukti lėšų Dr. šliupo 
plačiausiai biografijai pa
rašyti ir išleisti.

reikale. Parkan telpa daug 
disėtku tūkstančiu žmonių.

* i
Kadangi tas viskas rišusi 

su lietuvybės kėlimu <r pa
laikymu, tai “Margučiui” i 
tenka palinkėti geriausio 
pasisekimo.

D'dieji Parengimai

Prieš antrąjį pasaulinį 
karą Chicagoj kompozito
riaus Vanagaičio įkurtas 
“Margutis” pasižymėdavo 
surengimu didelių parengi
mų vasaros ir žiemos metu. 
Dabar ta istorija kartojas’. 
“Margutis” vėl panašiai 
veikia. Juk atkvietimas 
Čiurlionies Ansamblio į 
Chicagą ir didžiai sėkmin
gas surengimas jam kon
certo didžiausiuose teatra 
lio meno rūmuose yra 
“Margučio” nuopelnas. 0 
Čiurlionies Ansamblio pro
gramoje skaitėme praneši
mą apie fest’valinį pikniką, 
rengiamą sekmadienį, lie
pos 23 d. Riverv;ew Parke 
“su muzikos teatru po atvi- 

’ru dangum ir daug negirdė 
tų ir neregėtų margumynų.”

Manė, kad 
Bus Kaput“

Jus nežinote klebonų var
gų ir bėdų. To Įrodymui ne 
atpasakojame, o cituojame 
tą, ką jie patys parašo. I

Chicagos Marųuette Par
ko parapijos savaitinis lei-. 
dinys “Nativity News” ba-; 
landžiu 23 dienos laidoje 
paduoda:

“Kas parapijoj padaryta šiais 
metais:—Visa svetainė išdažy
ta, taip pat išdažyta virtuvė,
vvru ir moterų toiletai, estra- *. • ‘da arba scenenja <r mažosios 
svetainės grindys. įraukė su-; 
dėti nauji limentai. Koki dar
bai dar numatomi atlikti. Nuo 
mokyklos į pietus nuo daharti- 
r/o cimento 100 pėdu asfaltu 
uždengti žemė dėl mokyklos' 
vaikučių patogumo, ir automo-j 
biliams pasistatyti. Darbas < 
bus padarytas panašiai kaip šv. 
Kryžiaus ligoninės anapus tvo
ros. Kainuos tarp 35 iki 45 
šimtų dolerių. Kita dali žemės J 
reikės nupilti maltais akmeniu 
kais. Kaina to darbo dar ne 
žinoma. Kitas didelis darbo* 
laukia pataisymo, t. y. mokyk
loj pečiu-boiler sutaisyti, nes 
viskas susenėję. šiluma aikvo- 
jasi. Per sausi, vasario ir ko
vo mėnesius šiluma ir šviesa 
kainavo $2,055.06. Tas patai
symas yra būtinas. Atidėlioti 
negalima. Vienas inžinierius 
apžiurėjo ir surašė kas turi bū
ti pataisyta. Ta visa darba 
apkainavo $4.729.00. Kitas in 
žinier'us ne taip labai nugan
dino. Gal bus galima pigiau 
apseiti. Prie mokyklos rytų 
šone reikia apsodyti tam tik
rais medeliais (privet) kad 
gražiau atrodytų. Kleboną 
gavęs visu darbu apskartliavi- 
mą labai susirūpino; širdis pra
dėjo smarkiai plakti, karštis 
pakilo, galva susvaigo ir manė. 
kad jam bus kaput, bet kun. J. 
Makaras išgydė. Pradėjo ra
minti, kad žmonės gausiai pa
rems kam i valą visi užsimokės 
už laimėjimo knygutes ir gau-

TELEFONO STREIKO TARPININKAI

Praeitą savaitę turėjo iškilti visame krašte telefonu tar
nautojų streikas, bet šitie tarpininkai dirbo dieną naktį, 
kad streiko išvengus. Streikas atidėtas ir tikimasi jo 
visai išvengti.

BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Muzikalinė Bendrovė 
Paaugo

l'hiladelphijos Muzikali
nė Bendrovė balandžio 19 
d. turėjo bertaininį savo na
rių susirinkimą ir tame su
virinkime jau turėjome 73 
naujus narius. Dar meti
niame sodrinkime buvo nu
tarta į bendrovę priimti su 
pilnomis narių teisėmis Ma
rijos Magdalenos pašai pi- 
t’.ės draugijos nares. Pasi
tarimai ėjo nuo metų pra
džios ii- dabar galiamai su
sitarta. Marijos -Mag; 1 ale 
ros draugija turėjo 73 na- 
;c; ir visos perėjo į musų 

; bendrovę.
Muaikalinėje irendrovė 

uzte'.s vietos visiems ir ji 
■ialėtų turėti ne oOO, l>et 6,- 
00o nariu. Marijos Maga- 
1 nos draugija, kuri dabar 
Įsijungė į muzikalinė ben
drovę, buvo Įkurta 1903 
mitais sausio 15 d. Jos tik 
slr.s buvo šelpti savo nares 
ligoje ir mirties nelaimei iš
tikus. Ligoje draugija mo
kėdavo ligonėms po $6 į sa
vaitę, o dabar muzikalėj 
bendrovėj tos draugijos na- 

nės, tie Andruliui, Mizaros ’ės gaus po $7; mirties at-Į 
ir kiti.

LDD 7 Kuopos Susirinkimas
Gegužės 14 d., Lietuvių bolševikų

“i Atletu Klubo svetainėj, liks tus lr 15 * varytus he
lį Marcy Avė., Įvyks LDD 7 tuvlus- Bet Juk bolševikai 

Pra-
Kvie-

čiame visus kuopos narius 
dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Ar
tinasi LSS suvažiavimas, 
yra daug kitų dalykų, tad 
prašome visus dalyvauti.
Taipgi atsiveskite ir naujų Pa”tų rankų. Bimba ir pa- 
narių Be to, kviečiami ir našųs chuligcna:, kurie ru- 
naujai atvykusieji tremti-’s^a* okupacijai Lietuvoje

A. Bimba gali burnotis
nuskriaus-

kuopos susirinkimas.’ 
džia 3 vai. po pietų.

patys žino, kad ir Amerikos 
lietuviai bolševikai yra mo- 

i raliniai atsakomingi už mu- 
į sų tautos naikinimą, už mu- 
sų tautiečių žiaurius perse
kiojimus Lietuvoje ir už 
daugelio tūkstančių lietuvių 
kančias nuo rusišku oku-

naujai atvvkusiej ____
niai ateiti ir prisirašyti. P13*3133'*r. .^^kus oku- 
Mokestis vra labai maža, Pant-us agituoja, nėra verti
tik' vienas doleris į metus/j°ki? pasigailėjimo, nes jie',^m3s ?v>’ko. 
hot ir/ ta rbdnri yni- M H it AlTICl ik(>S ii I.ictU\O.*bet už tą dolerį gausite žur 

kuri leidžia 
kuopa lauk

L nala “Darba,” kuri leidžia išdavikai.C* I 4.7 - -
LDD. Musų 
jūsų visų.

P. Kriaučiukas,
LDD 7 Kp. Sekr.

A. Bimbos Ultimatumas

New Yorko “Journal 
American” nesenai rašė,

Frank Lavinskas.

rr.unisti> Bėdos; 
Provokatoriai

ŽINIOS IS PIETŲ AMERIKOS
■ Vasario 16 Minėjimas; Ko- timų dievų garbinimas.

—o—
Jau metai laiko, kaip čia

...... , . ! išeina mokytojo Ir visu ru-kukv.ena!s metais gta- jju i(lė u ž;nov<) ,.eJa uo.a.
uitose sultonuose, su pla- ma, mėnesinis, neva juė.o- 
etomts progi-antomts ir estu-. ,, ,aik„Mė!is -Kultuvė. ’ 
smga lietuviška ir vietine! jj
publika, vietos lietuvių or-' 
ganizacijų ir visuomenės I

ištisus metus velėjo vi
sus, išskyrus komunistus ir 

į gatvinius. Paskutiniu lai-
veikėjų čia visuomet buvo, ku ,)orat() Uikiištėlio r.u 
rengiami tos Utenos paini , m< ! iu jMjo jiU, f., ,.,,aujl 
liejiniai, kur buriavo kuomi’ * iJ.a
' asigeiėt! ne tik Iii tuviamsJ tiesos pasakė apie Liv-
oet u svetimtaučiam.^. O iuvos okupantus iv jų gar

t. y., kur

vietos spauda tą brangią 
Jeuviarr.s dieną plačiai ir 
palankiai aprašydavo. De
ja, šiais mitais toli gražu 
nebuvo taip, kaip anksty
vesniais metais, ši pasku
tinį minėjimą suruošė neva’ ..Uldon$jf Rl.uiios imperhi. 
vietom Lietuvių Luitui o; tai jos redaktorius

binti>jus, 
ii ir.s gražių 

džių.
Bet tuom

kuomet

nesigailėdamas 
ir teisingų žo-

pa; iu laiku, 
“Kultuvė” pradėjo

velėti ir tiesa rašyti apie

Draugija vadovybe at-Įj per komunistų šimlapj lesia
stovybės personalo ir is Ai -j pUi(iinėjįm,a demokratiško 
genimos tuom tikslu čia at | nU£;Ptatvmo ĮjMuvių. Ma-
vykusio k«n. P. Brazio. tomai, kas girioje :rirnęs, tai 

Atrodytų, kad jau Umg- ; if žiu,.L
vajuje nėra nė organizaci
jų, nė visuomenės veikėjų? M. Krasinskas.
Greičiausiai tai bus kaltė
nesutarimo ir nesantaikos

sitikime Marijos Magdale
nos draugija išmokėdavo 
SI 15, o muzikalė bendrovė 
išmoka S125. Jeigu narė 
mirdavo, tai Marjos Mag- 

s dalenos draugijos narės tu
rėdavo sumokėti po 50c, o 
bendrovėje jokių primokė- 
jimų nėra. Marijos Mag
dalenos draugija turėjo tur
to S5,000, o muzikalinės 
bendrovės turtas siekia 
$74,000.

Derybas vedant konfe
rencijoms pirmininkavo M. 
Menkeliavičius. Visi esa
me patenkinti, kad derybos 
gerai užsibaigė ir susijun-

ir
lietuvių srovių tarpe. O 
prie to ir tų, kurie, naudo
damiesi anų geraširdišku
mu ir pasyvumu, visai nesi
skaitydami su pastaraisiais 
trukdo ne tik parengimus, 
bet ir bendrą kovą už Lie
tuvos laisvę. -

Ne tik JAV ir Kanadoj, 
bet ir čia pas mus Urugva
juje Maskvos agentams lie
tuviškiems komunistams tos 
pačios bėdos. Paskutiniu 
laiku Rusijos agentų čia lei
džiamas laikraštėlis “Dar
bas” per kelintą numerį 
verkšlena, kad ne tik eili
niai jų nariai, bet net vai 
dybos nariai pertankiai lan
ko svetimus parengimus, 
kad jų artistai net valan
doms pavėlavę ateina į iš
pildymą programos ir kad 
jų parengimai, vietoje anks
čiau buvusių gausingų, pas
kutiniu laiku visai skysti ir 
net apytušti būna.

Žodžiu sakant, tai blo 
'gas ženklas Maskvos davat-t

SPRINGFIELD, MASS.

Mirė Jenas Valantinavičia

Kovo 31 d. mirė Jonas 
Valantinavičia (Valas), 75 
metų amžiaus, kilęs iš Lie
tuvos Mariampolės apskr.., 
Plienu valsčiaus, Bažnyt- 
kiem’o kaimo. Amerikoj iš
gyveno 50 metų.

Velionis paliko nuliūdi
me moterį Vincentą ir sū
nų Albertą. A. a. Jonas 
buvo pavyzdingas žmogus, 
rimto budo, taikus, gražiai 
sugyveno su visais.

Velionį palvdėti į kapus 
susirinko didelis būrys 
Springfieldo ir apieiinkės 
lietuvių, kad atiduoti jam 
paskutinį patarnavimą.

I^aidotuvės atsibuvo iš S. 
š. Jėzaus airių bažnyčios, 
palaidotas šv. Mvkblo ka
puose Springfielde. Į ka
pus palydėjo apie 30 auto
mobilių.

Tebūnie jam ramus poil
sis šios šalies žemėj.

Palydovas J. Y.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite ši A. Lalio kapi
talini veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA

516 East Broadway 
Po. Boston 27, Mass.

“BROLIŲ” KOVOS

koms, kad jau tarpe savęs 
pradeda nesusigaudyti. Ma
tomai dauguma iš buvusių 
jų propagandos ušglušintų
lietuviu pradeda atsipeikėti M •.__  • •

. . t,,, i?,tam*. Daug skaitymų ir in-įr atsigauti. Jau ir fanati- • J
kams įgryso ir įkyrėjo sve- formacijų. Kaina 50 centų.

šiai lankysis į kamivalą ir kar- kad brooklyniškis Antanas 
nivalo įeigomis visos išlaidos Bimba pasiuntęs ultimatu- 
bus padengtos. Klebonas dė- Clevelando miesto ma 
kingas kun. Makarui už vais- joru: į,. p0ljcij0S departa

mento čvfui, kad jam su
grąžintų io garsųjį cizori- 
ką, su kuriuo jis “išgąsdi-’ 
no” penkis šimtus dipukų! 
Clevelande. Ar jis gaus tą 
peiliuką atgal? Jei negau
tų, tai paliktų beginklis. . . .

A. Bimba visus Clevelan
do lietuvius, kurie jo mitin
gą pikietavo, vadina krimi
nalistais, padaužomis ir 
chuliganais. Bet Antanas 
Bimba užmiršo, koks jis bu
vo padauža ir chuliganas, 
kada 1933 ir 1934 metais 
ardė savo dabartinio frento 
Pi-useikos mitingus, kada 
naikino tada Pruseikos re
daguojamą “Naująją Gady
nę” ir kada apsiputojęs 
plūsdavo visus sklokinin- 
kus. A, Bimba užmiršo, 
kaip jis ir jo gengė važiavo 
į Washingtoną pikietuoti 
Baltąjį Namą, kada Hitle
ris su Stalinu1 susitarę mėsi
nėjo Lenkiją. A. Bimba 
užmiršo net, kad jis yra da
vęs priesaiką būti ištikimas 
šiai šaliai, bet dabar tar
nauja Rusijai ir yra Ameri-

tus.

Tai va, kokiais darbais 
užimti dvasiški vadai ir kas 
juos arti apopleks’jos pri
veda. Klebonus slegia rū
pestis ne apie tautos išlai
kymą, ne Lietuvos išlaisvi
nimas, ne gelbėjimas trem
tyje badaujančių ir ligų su

Į ansamblio koncertą m>- j^tų, 0 mamOniški re’kalai 
nios žmonių netilpo. Tokio
apsivylimo nebus pikniko Laisvamanis.

Ką tik išėjo iš spaudos

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS 
Surinko ir parengė spaudai kompozito. 

riaus sūnus ALGIS SIMKUS

vio
Dar galima gauti “Kelei- 

Kalendorių 1950 me>

I I

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

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

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

KELEIVIS
636 Broadsray, So. Boston 27, Mas*.

British Columhia provincijoj. 
Kanadoj, Krestova kaime su
sipyko dvejų duchoborų sek
tų pasekėjai ir kadangi jų ti
kybiniai argumentai pasirodė 
neužtenkamai stipręs, tai su
sipykę fanatikai padegė kai
melio trobesius. Ir štai po tų 
“diskusijų” padegėlės stovi 
Prie savo namo griuvėsiu. . .

. . .. i P*k*H>inkite kaimynu* ir
kos išdavikas, kaip yra is ; draugus užsisakyti “Kelei 
davikai visi jo gengės žmo-jpį." Kaina metam. $3.

pas mer-ge - k jo - B
ant bė - r o-ii r - fe - lio

e ii te-ve-Ko 4va - ro
nei la-lios fi - re » tea

1. Da n«-pa-»a
2. Dar.at n«-al . jė - daa
3. Dar ai ae-S .jo - jaa
A. Dar ai nt-4a pa

Knyga puikiais virfcliaia, ra plastikos juostele, 64 pusi., labai į 

lengvai atsidaro ir skambinan pianu neužsiverėia. Kaina 62.00 į

I 
I

Užsakymus siųskite;
KELEIVIS

636 East Broadway South Boston 27, Mass.



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. IS, Gegužės 3, 1950

PasikalbeJimas
—Ju rong, Maik. O kas 

išrubavojo Lietuvos banką? 
Ar ne jo genge?

—Tai yra kitas dalykas,

nimas yra gryna nesąmonė.
—Kaip aš matau, Maike, 

tai šiandien mudu nepriei* 
sime prie tolko. Be to, man

KOMUNISTINIAI 
BIZNIERIAI

Maikio su Tėvu
tėve. Kad išalkusi bolševi* jau išdžiuvo burna, taigi 
kų armija Lietuvą apiplėšė, eisiu liežuvį pavilgyt. Apie1 
tai visi žino: bet tai nereiš- Staliną ir adomus pasiro- 

kuosim kitą sykį.
—Iki pasimatymo, tėve!

nereiš
kia. kad Stalinas dabar 
‘•peri’ atomus. Toks tvirti-

Olandijos Karas su Jura
Olandija turi 10 milionų plotas bus vėl padaugintas 

gyventojų, o žemės turi 210,000 akrų, o užbaigus 
daug mažiau, negu turėjo sausinti visą numatytą nu- 
nepriklausoma Lietuva, sausinti Zuider Zee plotą 
Olandijos plotas siekia 12,-: prie dirbamos žemės bus
704 ketvirtainių mylių, o pridėta iš viso 550,000 akrų
nepriklausomos Li e t u v o s 

į plotas siekė veik 23,000 ket
virtainių mylių. Tuo tarpu

žemės, o kur seniau buvo 
Zuider Zee, paliks tik di
džiulis, 250.000 akrų ploto

j Lietuvoje gyventojų yra tris! ežeras, iš kurio tiesis kana- 
kartus maž’au, negu Olan-i lai į jurą ir į Amsterdamo 
dijoj. Iš to suprantama,1 kanalą.
kad olandai gyvena susi 
spaudę.

Olandijos žmonių susi
spaudimą didina ir jura, 
kuri kasmet siekia užlieti 
dali Olandijos žemės. Pa
gal mokslininkų apskaičia
vimą Olandija grimsta į

550,000 akrų žemės, žiū
rint “amerikoniškomis” aki- «
mis, gali atrodyti menkas 
daiktas. Bet Olandijai tai 
yra nemaža teritorija. Pav., 
dabar pradėtame nusau
sinti pietiniame Zuider 
Zee lote, su 110,000 akrų

—Labas rytas, tėve! į sigandęs dipukų ir Įlindęs 
—Labas, labas, Maike! kur i surpaipę. Ir tas gali 

Gerai kad mudu susitikom, būt tikra teisybė, sakau, ba 
Man reikalinga tavo rodą. dabar visas Bimbos vaiskas 

—Ar tėvas jau Įkliuvai i yra nusigandęs. Nusigan- 
kokią bėdą? ' de ne

jurą. Kas šimtas metų jos žemės, olandai numato ap- 
žemė nugrimsta 6 colius. Ir Į gyvendinti iki 90,000 žmo- 
taip per šimtmečius! j n*ų. Ten jau planuojamas

Olandai jau senai išmo- įkurti vienas miestas, keturi 
ko nuo juros gintis. Jie dideli sodžiai ir apie 50 ma
ginas* nuo jos pylimais ar žų kaimelių. Zuider Zee

tas. Šių metų* pradžioje, nistai },uos ^rius be jokio 
Amerika pirko iš Rusijos mokesčio tuiėjo perleisti 
šeriu už 865,000 dolerių, rusams, kaipo užmokesti už 
Dar pernai Amerika šerius pagaloą, patarimu 
gaudavo tiesiog iš Kinijos. struktoiiu>.

ir įn
Rusiškieji okupantai iš 

Pytų Vokietijos kas metai 
iščiulpia iki 500 milionų 
dolerių. Jie iš einamosios 
gamybos pasiima sau maši
nas, įvairių rūšių stakles, 
chemijos produktus, opti
kos ir elektros įtaisymus, 
žodžiu, ima ką tik gali ir 

; tuo budu, per metus, minė
tai aukščiau sumai “apva
lo” vokiečių tautą. Visa 
tai daroma vardan “komu
nizmo” ir skarmaluotos šio 
krašto ateities. Rusų tras
iai, be to.turi savo rankose 
30G visų vokiškųjų įmonių 
akcijų. Sąjungininkai griež 
tai reikalavo, kad rusai iš 
einamosios gamybos nieko 
neimtų, bet šitie reikalavi
mai iš rasų pusės pasiliko 
be jokio atsakymo.

Kiekvienas p rotingas 
žmogus supras, kad tuos ra
sų vagiamus milionus savo 
prakaitu uždirba vokiečiai 
darbininkai, tad vokiečių 
darbininkų Rytų zonoje iš
naudojimas eina neįsivaiz
duojamu budu. Todėl ži 
novai jau dabai tvirtina, 
dak vokiečių darbininkų 
pragyvenimo lygis rasų 
okupuoto j zonoj arba, va
dinamoj “vokiečių demo
kratinėj respublikoj,” yra 
žemesnis už Sovietijos dar
bininkų pragyvenimo lygį. 
Kad rusiškieji komunistai 
be jokios atodairos ir visai 
nesivaržydami ir nesiskai
tydami su savo komunisti
niais Šukiais, begėdiškai iš
naudoja ir plėšia užkariau
tus kraštus, šiandien ir ko
munistinėms davatkoms yra 
gerokai paaiškėję.

Ta pačia proga tenka pa
stebėti ir apie tikrųjų kapi
talistų šiuo požiūriu politi
ką. Jau minėjau, kad są
jungininkai yra nutarę, jog 
iš einamosios vokiečių ga
mybos nieko netenka imti. 
Toks jų nusistatymas yra 
diktuojamas tuomi, kad nu
kariautas kraštas, t. y., Vo
kietija ir jos darbininkija 
turi sustiprėti, kad pajėgtų 
daugiau gaminti ir pirkti. 
Toks nusistatymas, be abe
jonės, yra visai teisingas. 
Jei rusai kas metai sugeba 
išplėšti iš Vokietijos ir jos 
darbo žmonių iki 500 milio
nų dolerių, tai tuo pačiu 
metu Amerika 1949 metais 
padėjo Vakarų "Vokietijai 
už 1 bilioną dolerių, gi šiais 
metais toji pat kapitalistinė 
Amerika tam pačiam reika
lui išleis apie 700 milionv 
dolerių. Amerikos žmonė: 
šituos faktus labai gerai ži
no. Amerikos mokesčių 
mokėtojas žino ir tai, kad 
tuos pinigus sudeda jie. Jie 
žino ir tai, kad rusiškieji 
“kombiznieriai” plėsdami 
vokiečius tuo pačiu meti 
apiplėšia ir Amerikos dar
bininkus. Anie čia minė 
tas kombiznierių štukas ko 
munistiniai darbo žmoni’ 
gynėjai tyli, tvli iš visiško 
nenusimanjmo ir todėl, kati 
iš tų komunistinių kombi 
nacijų, kurios nieko bendri' 
neturi su komunizmu, ir jr 
kailiukai blizgėto blizga.

iš Tiensino. O dabar atsi
rado bolševikinis tarpinin-

Režimas, kurs plėšia sa
vo krašto žmones, kurs sa

kas, kuris dėl komisine ap- vo ūki via paiėmęs ^ę*gų 
valė “išlaisvintus” kinie- darbu, kas tokiam įežiniui 
čius. Tai tik mažas, bet bereiškia svetimuose kiaš- 
įdomus faktelis. Galimas tuose paplėsikauti. . 
dalykas, kad kinečių komu- Žilvitis.

Rašytojas Antanas Gustaitis

tt

Rašytojas A. Gustaitis dabar gyvena 
Bostone. Jo parašytas vaizdelis “Sek
minių Vainikas” ir komedija “Šilkiniai 
Pančiai" bus statome Bostone ši sek
madienį. gegužės 7 d.

dugno žemė .yra derlinga ir 
rūpestingai ukin’nkaujant

tvenkiniais. Jei Olandijoj 
kas suardytų visus pylimus,
tai pusė Olandijos teritori- keli šimtai tūkstančių žmo 

pasakyt. Ot. rokunda vra kos dreba, ba nežino, kada > atsidurtų po vandeniu !|nių ąalės maitintis iš buvu- 
tokia: užėjau i saliuną du-'j jo krepasti amerikonai i *,s to a>^. kiek tnuso olan- Šios juros.
šią atgaivinti ir radau prie gali numesti adomo bomba. ( ai l^r '‘mtmecius įdėjo į

—Nežinau nei kaip tau
dę 
sakau.

tiktai bimbininkai, 
aie ir Stalinui kin-

-O ka ant to atsakė ko 'i5370 zemesbaro vieną Stalino bara- 
banščiką. Stovi jis nosį 
nuleidęs įr mislina. Mane 
paėmė pakusa paerzinti jį.
Ko tavorščius toks markat- 
nas, sakau? Gal žėlabą ne 
šioji? O kam aš ją nešio
siu. jis sako. Nugi. sakau, 
jūsų staršas komisaras pra
puolė. Buvot surengę di
deles prakalbas ir jis turėjo j listus. 
tenai kalbėti. Dipukai su
sirinko jĮ pasveikinti: bet 
jūsų komisaro nebuvo nei 
dūko. Prakalbas turėjo at
likti patys dipukai. Taigi, 
sakau, gal valuk to tavorš 
čius dabar toks nubudęs 
esi.

—O ką jis atsakė?
—Ji, Maike, įkišo pusę 

piršto sau Į nosį, apsuko ji 
kelis kartus, truputi pamis
imo ir sako: o kam tau, sa
ko, musu komisaras

SUpyko. ai..:
•Hdl-

munistas?
—Jis labai

ke. Sako, tu iš didžiojo 
darbininkų vado juokų ne
daryk. Amerikancka bom
ba. sako. jo negali nugąs
dinti. ba jis pats dabar ado
mus įaugina ir darys bom
bas prieš Amerikos kapita- 

Aš ir vėl jam sa
kau: meluoji, biaurybe! O 
jis sako: tu pats meluoji! 
Ir taip. Maike. žodis po žo
džio, mudu susikirtom. Ant 
galo ėmėm ir subečinom: 
jeigu pasirodys, kad tas ko
munistų kalbėtojas sėdi da
bar kur nors pasikavojęs. 
tai aš gausiu kvortą očišče- 
nos: o jeigu pasirodys, kad

ros.
Olandai betgi nesitenki

na gynimu savo žemės nuo 
juros puolimo. Jie patys 
perėjo i puolimą ir siekia 
atimti iš juros žemę ir ją 
naudoti maistu* gaminti. 
Apie šita olandų karą prieš 
jurą ir nori upapasakoti.

Prieš 31 metus olandai 
nutarė atimti iš juros įlan
kos, vadinamos Zuider Zee, 
550.000 akrų žemės. Nuta
rė ir pradėjo tą nutarimą 
vykinti. Pirmiausiai jie ati
tvėrė Zuider Zee nuo juros 
stipriu pylimu ir tuo budu 
juros Įlanką pavertė į užda
rą ežerą. Paskui tą ežerą 
pylimais pradėjo skaldyti į 
mažesnes dalis ir iš atitver-

Nusausinimo darbai Olan
dijoj yra nepabaigiamas 
krašto valdžios ir gyventojų 
rupesnis. Kadangi veik pu
sė Olandijos guli žemiau 
juros vandens lygio, tai 
vanduo nuolat sunkiasi per 
žemę ir pripildo Olandijos 
kanalus. Tą vandenį rei
kia pumpuoti atgal į jurą. 
Olandija yra žinoma, kaipo 
vėjo malūnų kraštas, bet 
tie vėjo malūnai ten statomi 
ne grūdams malti, bet van
deniui pumpuoti. Malūno 
sparnai sukdamiesi varo 
pompas ir taip diena iš die
nos. metai iš metų olandai 
gražina jurai jos vandenį. 
Dabar ne tik vėjo malūnai, 
bet ir gai-u bei elektra varo
mi milžiniški siurbliai 
pumpuoja vandenį iš kana
lų į jurą ir laiko kraštą sau
są.

Olandijos nusausinimo 
darbuose ne mažą vaidme
nį vaidina ir Marshallo pla
nas. Olandija gauna di
delę paramą iš Amerikos, 
bet pagal susitarimą su vi
somis Marshallo plano šąli 
mis, tos šalys turi už gauna 
mą iš Amerikos paramr 
mokėti pinigus į tam tikrus 
fondus *r tuos pinigus turi 
sunaudoti savo, krašto ūkio 
kėlimui. Pavvzdžiui. jei 
kuri šalis gauna 100,000,- 
000 dolerių paramos, tai ji 
turi šimtą milionų dolerir 
savais p'nigais padėti į tan 
tikrą fondą ir tuos pinigus 
leisti krašto ukiui kelti. 
Olandija Marshallo plano 
“kontrfondą*” kaip tik ir 
naudoja karui su jura, dide
liems nusausin’mo darbams.

—F. V.

400,000 NEGRĮŽO
Sovietų Rusija pripažįs

ta, kad 400,000 žmonių po 
karo nepanorėjo grįžti į so
vietų valdomą Ukrainą. 
Baltarusiją ir Baltijos šalis. 
Dabar Maskvos vyriausybė 
vėl kreipiasi į tuos “negrį 
žėlius” ir siūlo jiems grizli, 
kad ir pavėluotai, nes Mas
kva jų nebausianti už pa- 
klausymą Vakarų “šmeiž
tų.”

Skaitytojų Balsai Amerikos Bažnyčiose
Yra 81,497,698 Nariai

Mielas “Keleivi": iu mane1 Pietinių baptistų išleistas 
lankei per ilgus metus, kai aš metraštis apskaičiuoja, kad 
IRO stovyklose dažnai pilvą šiais metais visose įvairių 
diržu susiveržęs vaikščiojau ir pavadinimų Amerikos baž- 
neprašei. kada as tau ats ly-, pyčiose esa 81,497,693 na_ 
rnsm Atvykęs i JAV ir dar^j Tame skaifiiuje 47 
neturėdamas kišenei to pra- mu r-e - - ,
keikto padaro doleri,,, neUklrį- žmones priklausą
sau prašyti tave lankyti mane. protestomskų baž-
Maniau, be to. kad išsiversiu nJ'čių, kurių kiekviena turi 
be tavęs. Bet kur čia! Ka p vh*Š 50.000 narių: 26,718,- 
girtuoklis negali praeiti pro 343 žmonės priklausą prie
karčiamą i ją neisukęs. taip ir Romos katalikų bažnyčios, 
aš negalėjau praeiti pro laik- o likusį skaičių sudaro Žydu 

nenus.pir- j,- įvairių smulkiu tikvbiniu 
organizacijų nariai. Met

raščių kijoską tavęs
kęs.

Šiandien i mano kišenių ikri- , , .. . . .
to sunkokai užsidirbti keli’ do- ■ astls sako‘ k*d siais metais 
leriukai. tad skubu bent treju-Į . nai *U skaičius pa-
kę tau pasiųsti. Grįžęs iš dar- didėjo 1.4 '.
bo kartą savaitėje rasiu tave i HAVERHILL, MASS.

Automobilis Užmušė 
Lietuvę Naudžiūnienę

Balandžio 23 d. vėlai va
kare Jennie Naudžiūnienė, 
“Keleivio" skaitytojo A. 
^•audžiuno žmona, buvo už
mušta automobilio. Nelai
mė įvyko 11:25 vai. vakare. 
Jai einant per River St. ją 
partrenkė K. E. Church, iš 
Holyoke, Mass., vairuoja
ma mašina ir nuvežus ją į 
ligoninę ji jau buvo mirusi. 
\ elionė palaidota balan- 
čžio 26 d.

\ elionė buvo sulaukusi 
51 metų amžiaus. Iš Lietu
vos velionė paėjo iš Rando- 
mių kaimo, Amerikoje iš
gyveno 25 metus. Čia pali
ko dideliame nubudime vy
tą Aleksandrą, du sunu, 
Juozą ir Aleksandrą, vieną 
seserį Mis. Malvina Zimins- 
kas, Haverhille, ir dvi sese
ris Lietuvoje.

Kenneth E. Church, ku- 
| rio mašina suvažinėjo Mrs. 
Naudžiūnienę, policijai aiš
kinasi. kad jis nepastebėjęs 

i jos einant per gatvę. Bet 
I policija mano jį traukti teis- 
j mo atsakomvbėn už neat
sargų važiavimą. K. E. 

i ( burch sakosi važiavęs 40 
mylių per valanda, ne grei- 

, čiau.
Ta šiurpi nelaimė la’ ai 

sujaudino visus Haverhillio 
lietuvius. Koresp.

savo kambarv.Stalinas turi apžergęs kokį
adoma ir nori išnerėt bom-!ta dalių pradėjo pumpuoti 

vandeni. Jau du totai 
to ežero yra nusausinti. Nu
sausinimo darbai, kaip jau 
minėjau, buvo pradėti prieš 
31 metus, 1919 metais. Ta
da pradėta pirmas didysis 
pylimas pilti. Po 11 metr 
darbo pirmoji Zuider Zee 
dal-s jau buvo nusausinta ii 
1930 metais pirmieji ūki

bą, tai aš turėsiu fundyt.

kaip tėvas galėsitaip —Bet
parupo? Sako, gal jis nu- rodyt, kad komunistų kal- 
važiavo Į Lietuvą su Stali-Į ėtojas tupi kur nors paši
nu pasisveikinti. Ir liepė į 
man apie tai nesiklapatyt. I 
Ale aš jį tuojau sudurninau 
Sakau, meluoji, žalty. Sta-į 
linas sėdi Maskvoj, užsida

slėpęs?
— taigi vsluk to. Maike. 
š ir atėjau pas tave am

rodos. Juk tu skaitai viso
kias istorijas, tai gali išfi

į ęs už Kiemliaus mūrų, >a- gerraot kaip reikia darodyt.' pinkai apsigvveno ten, kui
kau. ale ne Lietuvoj. Sa 
kau. jis bijo-i savo nosį iš 
kišti, tai kaip jis gali acivo- 
žyt i Lietuvą atvažiuot! O 
jeigu ir nebijotų, sakau, tai 
vistiek su jūsų komisaru ne- 
sisvcikintų. ba šis yra per 
daug mizerna varlė komu
nizmo baloj. Stalinas, sa 
kau. su tokiris podriačikais 
n .sisveikina.

—Tėvas gerai pasakei.
- -Šiur, Maike. kad gerai. 

Aš visada gerai pasakau: 
valuk to žmonės ir myli ma 
ne.

ad mano teisybė.

—Bet toki dalyką Įrodyt 
nelengva, tėve.

— lai tu rokuo.i, kad a. 
turėsiu tam bimbaskuriu: 
fundyt?

—Aš nemanau, tėve.
—Nu, tai kaip? Juk be 

tas negali būt tuščias. Vie 
nas ar kitas turi laimėt.

— Bet šitame atsitikime ir 
ėvo i riršininkas negali nie

ko irod’t, todėl negali bu« 
ir laimėjimo.

—O ką tu gali žinot,
t> * i i • .- -. ., Alaikc, kad ]is negali savo—Bet kokio tėvas nore)ai * J".. x • o J žodžių irodvt? Ka tu ži-is manęs patarimo? i . f • , ,• .? lu ,

/ i nai, ką dabar Stalinas da-
—Patarimo aš nenorėjau, ro? Gal jis ir peri kokį 

Maike: aš norėjau tik ro- adomą. Juk ant bombų jis 
tos- . . didelis meistras. Tu pats

Kokios? j man sakei, kad jo bomba
—Matai, aš su tuo komu-, paklojo 50 kazokų, kai jo 

nistu subečinau. Kai jis pa genge nibavojo Tiflizo ban- 
sakė, kad jų kalbėtojas nu- ką.
važiavo su Stalinu pasima- —Tada buvo kitokie lai- 
Ivti, tai aš jam atkirtau, kai. tėve. Dabar Stalinas 
l.a^ greičiausia jis bus nu-, l ankų jau neplėšia.

eniau buvo jura. Prieš an 
trą pasaulinį karą buvę 
baigiam nusausinti ir antro 
j* ežero dalis su virš 100.- 
000 akrų žemės. Ir užėję* 
karas darbo nesustabdė i« 
1942 metais antro’i, šiauri 
nė ežero dalis buvo baigta 
nusausinti. Bet vokiečiai 
1945 metais, traukdamies: 
iš Olandijos, tą ką tik nu 
sausintą žemę vėl buvo už 
leidę vandeniu. Todėl po 
karo teko vėl vandenį iš
pumpuoti ir tik dabar ūki
ninkai apgyvendinami toje 
žemėje. Kasmet ten ati
duodama žemės ukiui po 
15,000 akrų žemės.

Dabar olandai pradėjo 
sausinti pietinę Zuider Zee 
dalį. Tiesiamas pylimas, 
kurs atskirs iš ežero 110,- 
000 akių žemės, o vėliau 
bus nusausintas ir dar vie
nas 100,000 akrų plotas, 
tuo budu apie 1960 metus 
Olandijos dirbamos žemės

Tavo Žemaitis.
Chicago. III.

VAIKŠTO AUKŠTYN KOJOM

Sam Hedge. 61 metų kava
lierių* iš Chicagos. iš džiaug
smo pradėjo vaikščioti aukš
tyn kojomis, kai galutinai su
sitarė su v iena aust re mer
gaite. 31 Brigita Raurh. ves
ti. Kavalierius dabar va
žinėja į Austrija pamatyti 
savo numylėtąją, kuria jis 
matė tiktai paveiksluose, o 
susipiršo laiškais.

Su visais, vardan komu
nizmo, užkariautais kraš
tais rasai elgiasi kaip tikri 
plėšikai, kitos politikos jie 
sau neįsivaizduoja ir nesu
pranta. Taip pasielgta su 
Baltijos kraštais, taip ebria 
masi Balkanuose ir I^enki- 
’oj. Pastaruoju laiku rusiš
kieji vertelgos lupa kailį ki
niečiams. Kaip bolševiki
niais metodais skutami ki- Biznieriams geriausia vie
niečiai rodo kad ir šis fak ta pasiskelbti “Keleivyje.”

t.
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Vermonto Farmose
XXXIV

NEWFANE, Vt, Dr.
Knapp sodybon atvyko En-' J*?' u 
drikuc Tlounduc QU I Oal kOng» €

paeina, to Farm Bureau 
skyriaus narys, kurių kai
mynystėj augo, veikė ir da-

drikas Ilgaudas, 39 metu,1 i**!' kongrese baįsa.™ Plieš 
žmona 36 metų ir juodvej'u; kaln!ynų "'““j- Tal Jaa nfc* 
dukrytč 9 metų amžiai imenkas dal-vka"
Jis paeina nuo Kretingos iš
Žutautų kaimo, jinai 
Klaipėdos iš Martinų

liaudininkus, nepartinius profe
sinių sąjungų veikėjus, eserus, 
o vėliau ir visai nepartinius Su
valkijos valstiečius ir dargi 
krikščionis demokratus, tada 
jus, gal būt, suprasite, kodėl 
Smetona išlaikė savo sostą, 
dvarininkai savo dvarelius, o 
karininkai save cinus ir aukš
tas algas, iki atėjo didysis pa
vojus iš Rytų pusės.

Kreipiuos aš į jus ne išmeti- 
nėdamas ar skųsdamasis. Skųs
tis man nėra ko. aš turėjau sa
vo įsitikinimus, už juos kovo
jau ir toje kovoje buvau ap
lamdytas. Bet jus. gal būt. 
suprasite, kad mes, tie 600. 
kartais labai atydžiai j jumis 
žiūrime ir ieškome . . . pažįsta
mų- veidų.

Jaunesnieji jūsų tarpe daug 
smetoniškų žygdarbių nebeatsi
menate. gal apie juos nesate 
nė girdėję. Jus mokykloje bu
vote pratinami žiūrėti į nau
jausią Lietuvos istoriją pro 
Plechavičiaus revolverio vamz
dį ir todėl matėte netolimą pra
eiti kreivą. Bet senesnieji jū
sų. tarpe gerai žino. kaip įsiga
lėjo Lietuvoje “vadistinis” re
žimas, atviriau sakant fašiz
mas. Paklauskite jų, ar aš 
kalbu tiesą. Jei jie bus širdin
gi. jie pasakys, kad aš sakau 
tiesą. -

šiandien visi esame pbtftinšįri 
emigrantai. Mes ir ši 
neatsisakome nuo sąvo 
mų. atkurti DEMOKRATINĘ 
Lietuvos respubliką, o jus ko 
norit? Ar toje jūsų norimoje 
Lietuvoje mes turėsime vietą, 
bent tie musų. kurie norėsime 
ir galėsime į Lietuvą grįžti?

Gal sakysite, užmirškim pra
eitį? Gerai, “užmirškim” pra
eitį. bet kaip apie ateitį? Da
bartis ir jūsų ir musų yra tokia 
pat, bet ateities klausimu turi
me susitarti, išsiaiškinti. Tas 
svarbu jums patiems ir musų 
gimtinės ateičiai, o ne tik 
mums. senesnės kartos politi
niams bėgliams. Nuo tow su 
kokiomis idėjomis jus grįšite, 
—o aš tikiu, kad grįšite į Lie
tuvą.—priklausys gal šis tas ir 
koki ta Lietuva bus—vadlsti- 
nė, juoda ar demokratiška, ku
rioj visi Lietuvos vaikai jau
sis namuose ir nebus plechavi- 
činiu revolveriu daužomi.

duot visas progas Įsikurti ir į 
pamatyt ką jis gali. Visai 
neapsirikta, šiomis dieno
mis nuvykom aplankyt.

—Vladuk, kaip tau einas, 
ar dar gyvas, kaip sekasi 
Amerikoj, kaip tavo šeima?1 
Na, pasakyk viską,—apipy- 
liau klausimais Vilniaus 
dzūkeli.

—Brolyti, visakuom pa
tenkintas,—greitai atsakė.

—Kodėl “brolyti,” o ne 
“broluci”? — pratariau ir 
spausdami dešinę dėlto ma
loniai nusišypsojom.

— Kiek gauni algos?
—$25 su trimingais.
—Kas tie rimingai .
—Butas, kuras, pienas ir 

tt.
—Kaip tavo dipukas?— 

užklausiau šeimininko.
—Pirmo kalibro, puikus 

vyras, tokio sąžiniško, 
darbštaus ir sumanaus dar
bininko niekad savo ūkyje 
neturėjau.

—Kad taip, tai sudiev, 
mes važiuojam toliau.

—Tik jau nesiskubinkit, 
palaukit, bene ugnies užė- 
jot,—Vladas išmetinėjo.— 
tuoj bus pietus, nors kažin 
ko neturim, bet visgi sve
čius turėsim kuom priimti, 
—taręs tuoj pradingo, nu
bėgo duot žinią savo prisie- 
gai, kad gamintų pietus, 
nes turim svečią. Gi ta 
žmonelė nieko nelaukusi 
griebėsi už puoduko, už 
bliuduko, už bulvukės ir už 
peiliuko (tik ne tam, kaip 
Bimba Clevelande visus ka
talikus išskersti, bet bulvėm 
nuskusti) lietuviškus pietus 
gaminti.

Tuom tarpu šeimininkas 
aprodė savo bravorą, kur

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

GAISRAS ATOMINĖJ LABORATORIJOJ

.«iš Gnie-
sunus

Adomaitis, Juozas, 
vų km., Šakių apskr.,
Stasio ir Palionės.

Adomaitytės, Kazimiera, Ona 
ir Petronėlė, iš Naumiesčio, ša
kių apskr.

Barzdaitis, Antanas, iš Tal- 
kiškių km.. Paežerių vals., Vil
kaviškio apskr.

Dubickas, iš Darsūniškio pa
rapijos. Kruonio valsčiaus.

Jasiunienė-Mučinskaitė, Kas
tutė.

Korženaiuskas, (Kazartews- 
ky), Mike. iš Žiežmarių, Trakų 
apskr.. gyveno Chicagoje. 6917 
W. Archer Avė.

Korženauskaitės, Darija ir 
Elena, dukterys Mykolo, ište
kėjusių pavardės nežinomos, ki
lusios iš Žiežmarių vals., Trakų 
apskr.

Kowalewsky, Anthony ir Jo- 
seph. iš Baisogalos.

Mankevičienė-Retukė, Mari
jona. ir jos duktė Ona.
Margis, Pranas, iš Sereikių.

Mikalauskaitė. Pranė, duktė 
Barboros, iš Mažeikių.

Mitldenė-Vileišytė, Grasilda, 
iš Balčiurtiškių km., Pumpėnų 
vals., Panevėžio apskr.

Mučinskas, Povilas, iš Atko- 
čių km., Deltuvos vals., Uk
mergės’ apskr.

Rupeikaitė-Vilnalls. Eleono
ra, ir vyras Vincas Vilnalis bei 
vaikai.

Smalvtė, Saliomeja, iš Kai- 
rionių km., Širvintų vals., Uk
mergės apskr.

Stelingaitė, Morta, iš Maigų 
km.. Viekšnių vals.

Sverdlovaitė-Zaicev, Liola. ir 
vyras Zaicev, išvykę iš Lietu
vos.

Tamošaitis, Vincas, iš šiau- 
Iekačių km.. žaliosios-Geištarų 
parapijos, Vilkaviškio apskr.

Urbono, Prano, kilusio iš 
Kriokialaukio, Alytaus apskr., 
ir mirusio Amerikoje, pusbro
liai, pusseserės *ir kiti giminai
čiai prašomi atsiliepti. Velio
nis buvo sūnūs Igno Urbono ir 
Mortos Navickaitės - Urbonie
nės.

Užupy tės. dukterys mirusio 
Jono Užupio, kilusio iš Menki- 
nių km., Sintautų vals., šakių 
apskr.

Višteliunaitė, Veronika, iš 
Biržų, gyvena Buenos Aires, 
Argentinoje.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liept į: i
Consulate (Jeneral of Lthuania 

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

menkas 
aišku visiems 
kartais aštrius 

tiems 
dabar

Tebūna 
dėlko mes 
žodžius nu- 

pabėgėliams, 
daug laiškų

nuo 
kai-

jų dukrutė Edita bene -oi ••x- • i- l gaunam iš Belgijos nuo mus/iena iš gražiausių lie-jt, . .fe J .. , \. ••• ? . brolių lietuviu: ne kruvi-tuvaiciu ligi šiol atvykusiu - -' , r . ,• t • * ‘ 'nom ašarom saukiasi pagal- įs tremties—tiesiog Lietu- . -vii. , , ,bos ir buk kytras, daryk kų 
nori, kad labai gera apielin-

mo
bus

vos gėlelė.

metam 
Ve, ir

kė sugadinta.

“Visakuom Patenkintas'’

Tai tipiška že
maičių šeima.

Endrikas yra patyręs ūki
ninkas, ir tremty jis nevel
tui laiką leido, buvo Įsipar-Į . c _
eigojęs ir vedė stambų ūkį* MObBLKG rALLb, v t.,
Vokietijoj. Dėlto ir čia jam{^*eo|ge ^chols sodybon at 
nieko naujo, viskas pripras-,^, n. iškūrė Madas Ma- 
ta ir eina savo pareigas lyg: cu^evJ.c.lus’ žmo-
senis.

Dr. Knapp gyvena il

Berktiey. CaliL. atominės energijos komisijos pastate iš
kilo gaisras, kuris sunaikino visą viršutinį aukštą ir pa
darė didelių nuostolių. FBI tyrinėja, ar gaisras nebuvo 
padegtas kokių nors saltotažninkų.

gaus

praktikuoja mediciną Con- 
necticut valstijoj, čia atvyk
sta tik retkarčiais; ponia 
Knapp viską tvarko, bet ir
gi nevisuomet ūkyje būna.

Suderėjom ir Ilgaudų šei
ma iš kaito
mėnesi, butą su 
gimais, dvi kvortas pieno 
kas dieną, tuziną kiaušinių 
i savaitę, bulvių kiek norės, 
daržovių kiek prisiaugins ir 
visus lašinius kiek tik galės 
sunaudoti, nes amerikonai 
jų nemyli. Iš viso sąlygos 
atrodo gana geros. Šiame 
ūkyje yra 40 raguočių, mel
žiamų 19, ir kas svarbiau
sia, tai čia randasi “praiza- 
va’’ buziutė, Guernsey vei- 
lės, kuri valstijos ūkininkų

VZV1VZ J v.

na Sofija 43 metų, dukrytė 
Šarūne 13 metų ir smielnus 
vaikutis Ramūnas 2 metų 
amžiaus. Jisai nuo Vilniaus, 
jinai nuo Mariampoiės. Vla
das dar Lietuvoj ir tremty 
pasižymėjęs, kaipo pirmaei
lis darbininkas: tremty bu
vo Lietuvos Tremtinių Dar

$100 per. fcįnįnkU ir Amatininku Pro- * * * . ! ” *• visais pen- fesinės Sąjungos centro val
dybos narys. Dėl drg. Ma- 
cutkevčiaus šeimos atvyki
mo turėjom daug nesmagu
mų, nes jis buvo atžagarei
vių konsulate Įskųstas. Vos 
tik atvykęs mums parašė 
sekamai:

“Gerbiamas Drauge! Pir
moje eilėje aš draugui no
riu padėkoti už mano at
gabenimą i šią laisvės šąli, 
nes tik tavo pastangomis aš 
gavau laimę čia atvykti. To-

r

Mano Žodis Tremtiniams
Esu paprastas darbininkas, nas. Musų .tokių politinių emi- 

mažo ūkininko vaikas iš Žemai-1 grantų, buvome šimtai, 
tijos. Gyvenu Brazilijoj, čia: 1932 metais Berlyne, kada
jau esu 15 metų. Bet skaity- apsilankiau Lietuvos Soeialde- 
damas lietuvišką spaudą žinau, mokratų Organizacijos Užsie- 
kok: nelaimė ištiko Lietuvą ir nvje centre, gavau žinių ir ad- 
kiek lietuvių turėjo bėgti iš sa-' resų musų draugų plačiose pa-
vo krašto, gelbėdami savo lais
vę ir gyvybę. I tuos pabėgu
sius lietuvius aš ir noriu atvi
rai kalbėti.

šaulio dalyse. Tada toje orga
nizacijoje buvo 283 nariai, bet 
tai nebuvo visi politiniai emi
grantai. Buvo keliosdešimts

gayo pirmą pre- dė} nuoširdžiai tau drauge sįruna verda, pilsto ir savo
šalv trečią—mpą, o visoj 

blue ribbon.
Ilgaudui labiausia rūpė

jo, kaip atsiimt iš tremties 
žmonos tėvelius, kuriuodu 
pradėjo markiuoti aštuntą 
savo amžiaus kryželi. Pa
sitarus su šeimininke, iš syk 
nenorėjo nė klausyt, bet 
visgi pasisekė perkalbėt ir 
sutiko pasirašyt garantijos 
blankas.

Žymėtina dar ir tas, kad 
šioj apielinkėj gyvena la
biausia pasiturintys ūkinin
kai, ir pirmiau čia atvyku
sios keturios dipukų šeimos 
nepajėgė Įsikurti—pabėgo. 
Dėl to mes turėjom daug 
nesmagumo, nes farmerių 
organizacijos šioj apielin
kėj, Farm Bureau skyrius, 
priėmė rezoliuciją ir pa
siuntė senatoriams, kad 
daugiau i Ameriką dipukų 
neįsileisti, o vistiek mums 
pasisekė juos perkalbėti ir 
abu užpereitą savaitę mus

dėkoju, spausdamas drau-j kostumerjams siunčia
giškai dešinę, kad nepa 
vargtum savo. kartu ir mu
sų, idėjiniame darbe, kad 
užtektų energijos ir ištver
mės, o tikslas bus atsiektas. 
Aš pasižadu tau padėt, kiek 
mano sugebėjimai leis ir 
bus reikalingi.”

Komentarų nereik, tik 
tiek galime pridurt, kad 
mum labai malonu susi
laukti tokius žmones kaip 
Vladas. Pilnai žinau jo 
dygliuotus kelius, kol pasie
kė Dėdės Šamo žemę. Iš 
syk buvau drūčiai susirūpi
nęs, nes šioj sodyboj pir 
miau atvykęs dipukas pa
bėgo ir dėlto sudarė apsčiai 
nesmagumų. šeimininkas 
atšaukė dėl Vlado garanti
jos blankas ir anie tai pra
nešė senatoriui Aikenui. Bet 
pats atšaukimo dokumentą^ 
užkliuvo ir kur tai “susi
maišė” su kitomis popiero- 

senatoriai, Ralph Flanders j mis mano i aktinėje, 
ir George D. Aiken, balsavo po šiai dienai to rašto 
kongrese už įsileidimą dau- randu : gi 
giau dipukų/ eutkevičių

Didžiausis nesmagumas Aišku, juk žmogau^ _ 
buvo mus senatoriui Aike- žais kūdikiais pamiškė j piie 
nui, nes jis iš tos apielinkės ugnelės nepatupdysi, reik

kad ir 
“ne-

tuom tarpu Ma- 
šeima atvyko, 

s su ma-

vi-
sus Amerikos kampus. Da
viau užsakymą, kad ir ma
no vaikam pasiųsti Į Ha- 
\vaii salas Pacifike ir vie 
toj sumokėjau $10 už du 
galionus, tiek čia kainuoja.

Kai užėjau Į butą pasi
matyt ir kartu tart sudiev, mas 
tai Macutkevičienė net per 
ašaras tarė:

—Taip greit, tik palauki 
te, ve tuoj bus gatavi pie
tus, tik bulvės iššus, ilgai 
neims,—net prisimygus pra
šo palaukt ir rodo i kunku
liuojanti puodą ant pečiaus.

—Sese, man niekas taip 
nebūtų malonu, kai su jum 
šnektelt prie stalo užkan
džiaujant lietuviškai ga 
mintus pietus, bet dar tik 
dešimta ryto, o mes dar tu
rime tris šeimas aplankyti, 
kol baigsim tai bus ir dvy
likta nakties.

Rodos, kad galėtų, tai 
imtų ir neišleistų—labai 
simpatingi žmonės.

A. Jenkin*.

i

Aš irgi esu politinis emigran-Į Naudininkų ir buvo virš dvejų 
tas, nors save tremtiniu nieką-j šimtų žmonių išsisklaidžiusių 
da nevadinau ir nevadinu. Aš po Lenkijos kasyklas, po Ka- 
bėgau iš Lietuvos nuo Smeto- nadą. Prancūziją ir Pietų Ame- 
nos režimo, nes iš dvejų kartų riką. kurie organizacija*: nepri
buvau areštuotas, vieną kartą klausė. Politinių emigrantų iš 
žiauriai sumuštas ir kai pajų- Lietuvos 1927-1932 metų laiko- 
tau. kad vėl galiu patekti į ne- tarpyje buvo virš 600 žmonių, 
žmoniškų policininkų rankas. Musų buvome (dar ir dabar 
1929 metų gale pabėgau į Lat- esame, kurie gyvi) 600. o jūsų. 
viją. Latvijoj darbo negalėjau naujos kartos politinių emi- 
gauti, išsikėliau Į Lenkiją, ten grantų. pabėgusių nuo 
tris savaites pasimaitinau Rau-' okupanto, yra 60.000.
donojo Kryžiaus nelabai tiršta 
zupe ir išvažapjau Į Vokietiją. 
Dirbau pas burtus per keturius 
metus, bernavau iki Vokietijoj 
įsigalėjo Hitleris. Naciai man.

rusiško 
Iš to

skirtumo galime lengva! su= 
prasti, kiek rusiškas bolševiz
mas yra bjauresnis už smeto
nišką fašizmą. Bet aš, vienas 
iš tu 6'Hi. noriu jūsų paklausti.

tiesa, nieko nedarė, bet gyveni-j AR MES NESAME TOS PA- 
mas Vokietijoj 1933 metų galejCIOS MOTINOS LIETUVOS 
pasidarė dvasiniai nepakelia-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay, South Boston 27, Mass.

ĮKVĖPĖ MEILE

šilą mergaitė, Belty Suomc- 
la, prisipažino policijai, kad 
jos meilužis. John H. Grant. 
bandė atsikratyti nuo savo 
šeimos pakišdamas į lėktuvą 
bomba. Laimei ta bomba iš
sprogo pirm laiko ir 13 žmo
nių liko gyvi. Karštas mei
lužis dabar kalėjime.

VAIKAI? Ar mes neturėjome 
teisę gyventi savo tėvynėje, 
dirbti, džiaugtis gyvenimu ir 
naudotis musų konstitucijos ga
rantuotomis piliečių teisėmis? 
Kodėl mes turėjome bėgti nak
ties metu iš savo gimotjo kraš
to. gelbėdami savo laisvę, o 
dažnai ir gyvybę?

Kail nebūtų nesusipratimų, 
aš jums pasakysiu, kad bolše
vikų musų eilėse nebuvo nė 
vieno. Bolševikai, kai bėgda
vo iš Lietuvos, tai pasukdavo 
dažniausiai i Rusiją, o jei jų 
kiek ir buvo kituose kraštuose.

Į tai su mumis jokių reikalų ir 
santykių neturėjo. Bolševikų 
spauda mumis plūsdavo dau
giau. negu ji plūsdavo Volde
marą ar Smetoną.

Ne visi mes galėjome pabėg
ti. Atsiminkime tuos. kurie 
perėjo kryžaus kelius Smetono- 
VoMemaro-Plechavičiaus kalė
jimuose. Lietuvos Socialdemo
kratų Partija 1926 metais tu 
rėjo apie 6.000 narių. Iš to 
skaičiaus ne mažiau, kaip 4.000 
yra buvę trumpesnį ar ilgesnį 
laiką kalėjimuose ir koncentra
cijos stovykloj. 1927-28-29 ir 
1931 metais Lietuvoje būdavo 
“oNavų." kada per kelias die 

policija visame krašte su

Ir aš “persikėliau” nele- 
gališkai į Belgiją, kur dirbau 
anglių kasyklose. Iš Belgijos 
1935 metais išvažiavau į Brazi
liją ir čia. po labai sunkaus 
darbo, suradau sau naują tė
vynę.

Tai yra . mano gyvenimo 
trumpa istorija. Jus paklausi
te. kodėl gi mane Lietuvos fa
šistinė valdžia buvo areštavusi 
iš dvejų kartų ir kodėl grėsė 
trečias areštas. Mano “prasi
žengimas” buvo tame, kad aš 
platinau pogrindžio spaudą, so
cialdemokratų leidžiamus užsie 
ny laikraščius ir atsišaukimus 
Tą spaudą platinau ne aš vie
nas. Mes tą darėme todėl, kad 
norėjome grąžinti Lietuvoje de
mokratišką konstituciją, kurią 
saugoti aš nebuvau prisiekęs 
bet kaipo pilietis skaičiau savo 
pareiga ginti. Toks buvo mano 
“prasižengimas.” Jus, kurie 
dėjotės į pogrindžio kovą prieš 
nacius ar bolševikus, gal supra
site to prasižengimo “didumą."

Gyvendamas politinio emi- 
.granto gyvenimą aš dažnai 
mintims aplankydavau Lietu
vą. prisimindavau mano seną 
motiną, suvargusį tėvą, sesutes 
r mano sužiedotinę. su kuria 
buvau sutaręs gyventi visą 
amžių. . . . Mano mintys dažnai 
aplankydavo r tuos musų tau-.
tos “didvyrius.” kurie nakties kydavo ilgesnį laiką, kitus grei

čiau paleisdavo, o “išsijotus” 
leisdavo, dažn'ausiai karo lau-

nas
areštuodavo ik tūkstančio žmo
nių. Areštuodavo, gąsdindavo, 
tardydavo, kai kuriuos palai

mėtu nuvertė teisėtą Lietuvos 
vyrausvbę ir pastatė kraštą 
valdyti Smetoną su Voldemaru. 
Tas “apsilankymas” pas tuos 
P°nus mano širdyje visada ėjo 
kartu su keiksmais, kokius t k 
hš. kaipo dievobaimingos že
maitės motinos išaugintas žmo
gus, drjsdavau tarti. . . .

ko teismai. Virš šimto social
demokratų žuvo nuo smetoniš
kų kulipku. Mano gerą prie- 
telį. darbininką Mikulskį, kuris 
per sunku vargą baigė vakari
nę gninazija ir su pasišvent.i- 

atstovavo darbininkus sei- 
smetoniški budeliai sugavo 

kaip kokį šunį. dar-

nm
mc.Sakysite, aš buvau vienas ir 

gal kvartas, tai už savo kvailu ir sušaudė
ir turėjau nešti politinio žinėį. be teismo ir tardymo, 

emigranto k t vželj. be jokiu 4'- buvo kaltas, kad kovojo uz 
UNRRA. be jokiu IRO, be i<>- tnu>ų salio konstitucrją. kurią 
kių BALF pagalbų. Taigi, mie- jis buvo prisiekęs ginti!
Ii tautiečiai, aš buvau ne v e- Pridėkit pr ocialdemokratu

Jackus švagždvs (Suarė/.). 
Sao Paulo. Brazilija.

KALBĖS Sl STALINU

Jungtinių Tautu organizaci
jos sekretorius, Trygve Lie, 
išvyksta į pasaulio sostines 
pasidairyti. Jis keta lanky
tis ir Maskvoje, kur tikisi 
pasikalbėti su Stalinu apie 
Kinijos reikalus.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvu kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st, Chicago, Ilk, ar vietos 
ALT skyriui.

ŠLIUPTARNIAI
Pirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi KNYGA 

(ISTORINIS ROMANAS) apie 
Amerikos lietuvių tautinį ir 
kultūrinį atgimimą, apie jų 
sunkumas, vargus, kančias ir 
kovas dėl geresnio būvio ir 
šviesesnio rytojaus...

362 didelio formato pusla
piai; Dr. šliupo, “dėdės” šerno 
ir Kun. Dcmbskio atvaizdai; 
audeklo viršeliai.

Kaina tik $5.00: mažiau kaip 
1 centas už puslapį!

Reikalaukite šiuo adresu:

DR. AL. MARGERIS
3325 So. Halsted Street 

CHICAGO ». ILL.
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Moterų Skyrius
SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONlENfe

Neištikimieji Vyrai
. At- 
karš-

Neištikimųjų vyru musų vieno pre kito atausta 
laikais yra labai daug, sa riranda noras ieškoti 
ko viena rašytoja “Red- tesnių širdžių, 
book” magazine, ir jų pro-į 3. Moteris is prigimties; 
centas nuolat vis didėja. š’-įgali būti šaltesnio budo už 
tuo nukrypimu nuo "doros, savo vyrą. Tokiame atsiti-i 
kelio” esą labai susirūpinę' k'me jis nebus ja patenkin-Į 
šeimyniškų reikalų patarė-, tas. Jis ieškos kitų. ' ’1’ 
jai ir visokie “doros sar- būt ir priešingai: jis

Gali
gali

1 būt šaltesnis už ją: tuomet 
ištikima.

gai.
Kalbamojo magazino ra jau ji nebus jam 

šytoja, Frances Brentano? Rašytoja Brentano pata- 
dėl vyrų neištikimybės kai- ria kiekvienai moteriai, ku
tina ne tiktai pačius vyrus, rj nujaučia savo vyrą esant 
bet ir jų moteris. į neištikimu, atsiklausti savo

Žinomas Kinsey raj>ortas sąžinės šių dalykų: 
sako, kad iš visų apklausi-į i Ar yra jūsų namuose 
lietų vyrų. trečdalis prisipa-’ nesutikimų? Nesutikimai 
žįsta esą savo moterims ne? turi but‘ atvirai išdiskusuo- 

ti ir išrišti.
2. Ar dažnai

KFLtTVK SO

GAUS MHKIMO tttOGAl'S ARTERIJĄ

Gaston E. Morą t h. 23 metų vyras iš Cambridge. Mass.. 
su savo motina rengiasi keliauti j Šveicariją ir žiuri kelio
nės aprašymą. Grįžęs iš Šveicarijos tas jaunas vyras 
eis į ligoninę, kur jam bus įdėta dalis gyslos (arterijos) 
paimta iš mirusio žmogaus kūno. Ta pavojinga ir retai 
daroma operacija bus atlikta Bostono vaikų ligoninėj.

lačiame miestelyje į K T 1 • • 1 I • a
a,du Grace rNesustokim r usiaukelyie!
uo pačiu chemiką-: J J

Tame p 
mergina v 
son valė tuo pačiu chemika
lu f i rankas. Įtraukė į plau-, ,. , . . .....
čius dujų ir mirė. Pora sa-1 . sukako sesi lietu
vaičiu prieš tai vienam New ?V* tremtinių šalpos metai.

Liepos mėnesį sueis du me
tai, kai lietuviai tremtiniaiYorko priemiesty nuo 

chemikalo taipgi mirė
to

vy-

išt’kimi. Daug neištikimų
jų, žinoma, sarmatinaši pri k via ginčų
sipažinti. Jeigu jie neme- dėl menkų, tuščių dalykų?' 
luotų, tai neištikimųjų pro-. Jeigu taip. tai reiškia, kad 
centas butų daug didesnis? yra paslėptos neapykantos, 
sako šita rašytoja. į kurios nenorima atvirai pa

kalta'Bet kuo gali būti 
moteris, paklausite, jeigu* 3. Ar neišrodo vyrui, kad 

vyras lenda prie kitų? |tamsta nori jį valdyti? Vy
rai greitai toki dalyką įsi
vaizduoja. ir niekas jų taip 
neerzina, kaip šitokia min-

įonvti.

jos

srities autoritetas, sako, 
kad vadinamoji “neištiki
mybė" yra bendras dalykas 
vyrams ir moterims. - Tai 
priklauso nuo žmogaus pri
gimties. Moteris gali būt

kenkia. Prie tokių drapa
nų kandys neprieis iš tolo.

Dabar pradėta panašias 
“bombas” gaminti ir su i 
smetonėle. Tik p a 1 e n k 
“bombos” snapą žemyn, ir

ras ir moteris.
Carbon tetrachloride vei

kia ne visus vienodai; vie
niems jis kenkia daugiau, 

i kitiems mažiau, bet kenkia 
visiems: jo dujos net ugnį 
užgesina. Ypač jis pavo- 

■ jingas nutukusiems žmo
nėms, sergantiems cukrine 
liga ir alkoholikams.

TAVO ŠIRDŽIAI
Dainom nupinti žodžiu stinga. 
Tik \ 'eną—vieną dar žinau . . .

; Daina skaidri, nerūpestinga— 
Ją padainuosiu tiktai tau.

Apie aukštu kalnų viršūnes. 
Apie žvaigždėtąsias naktis . . . 
Ir apie ežerų bedugnes—
Daina tau viską pasakys.

Kaip žalius gluosnius supa vė
jas,

1 Ką čiulba paukščiai vakare.
Į Ir kiek svajonių išsiliejo • 
i žalių bukų plačiam bare.

Daina skaidri, nerūpestinga,
Tik vieną posmą nutylės . . . 
liet tuos žodžius, kurių čia stin

ga.
Tavo širdis lengvai atspės. . . .

Kiekvienas gyvas lietuvis 
šiapus geležinės uždangos 
turi būti branginamas, sau
gojamas ir globojamas Lie- 

jKadėjo imigruoti į Jungti- tuvos atstatymui, nes ana
nes Amerikos Valstybes? pus tos uždangos, Lietuvo- 
pagal DP įstatymą. PerĮje, laliai mažai jų beliko, 
tuos šešis metus Bendrasis
Amerikos Lietuvių šalpos

Žinoma, kad ji ne visada 
būna kalta. Bet ši rašyto
ja nurodo tris situacijas. ---------- , —r ------------ .. .. . .................
kur moteris gali būti kaitantis. • L-ek aistringa, kad ji niekad|tuojau uzia išplakta smeto-

1. Jeigu ji bus perdaug) 4. Ar dažna* vyras būna patenkinta savo vy- nėlė, kurią moterys mėgsta
ambicinga, rūpinsis tik savo'nusiminęs ir susimąstęs?

O. latvytė.

V ALGI Al

karjera, flirtuos su kitais Jei taip. tai reiškia, kad 
vyrais, tai ji pati bus kaita? jam kas nors nepatinka, bet 
jeigu jos vyras pradės ’eš jis nenori to pasakyti. Jei- 
koti kitų moterų. Įgu vyras yra sveikas, turi

2. Jeigu ji nuolat aima-.gerą darbą, ištikimą ir ma
nuos. kad ji perdaug nu-,lonią žmoną, jis turėtų būt 
vargus, kad namų darbas, visada gerai nusiteikęs.
jai persunkus, ir nuolatos j 5. Ar tamsta nebandai 
zurzės, kad vyras tinginys? diriguoti savo vyro gyveni- 
nieko jai nepadeda, tai taip'mą? Šeimynos laimė rei- 
ir žinokit, kad jam nusibos kalauja dalytis darbu ir 
to klausytis. Jam bus ma-' pareigomis, bet ne valdyti 
lonesnės kitos moterys, ku-. viens kitą.
rios moka gražiai šypsotis 6. Ar ne drumsčia jūsų 
ir pataikauti jam. I namų ramybės uošviai bei

3. Jeigu moteris bus tin-'kiti giminės?
ginė, iš ryto ilga’ miegos, 7. Ar nekyla perdaug 
o popiet su savo “kumutė- ginčų dėl pinigų? 
mis” plepės, eikvos laiką 8. Ar neužmiršta jūsų vy- 
lošdama kortomis arba te- ras gimtadienio ai- vestuvių 
atre sėdėdama, tai ji nega-.sukakties? Tokius dalykus 
lės savo vyrui patikti. Jis vyrai paprastai pamiršta,

ra. Taip pat gali būti ir vartoti pajams, pudingams 
su vyru. Taigi pasakot’,) ir pyragaičiams dekoruoti, 
kad dėl lvyro “neištikimy- * --------------------------
bės” yra kaltas moteries ap
sileidimas, tinginystė ar kas 
kita, yra gryna nesąmonė.

Petronėlė.

PAVASARIS
žydrioji, 
žibuoklė- 
šalia gi- 
Tirpdina

meilutė 
-gėlė; 
-saulutė 
snieguti

Pernykštėj žolėj.

Vargingos dejonės 
žiemos valandų;
Ir pirmos svajonės—
Lyg sapnas malonės 
Giedriųjų laikų.

M—.

NAUDINGOS “BOMBOS*

meilinos mirtys 
Valomojo Chemikalo

Drapanoms valyti varto
jamas chemikalas, žinomas 
kaip carbon tetrachloride, 
yra labai pavojingas svei
katai ir net gyvybei, šio
mis dienomis New Yorko 
apielinkėj mirė 4 žmonės, 
užsinuodiję to chemikalo 
dujomis.

Carbon tetrachloride grei-

Jautiena su Makaronais 
Kaserolėj

Svaras maltos jautienos.
4 šaukštai valgomojo aliejaus. 
Pusė svaro makaronų.
Kenas tomeičių.
2 šaukštai tomeičių pastos.
2 svogūnai, 
žalias pipiras.
Skiltelė česnako.
Druskos ir prpirų.
Puošė puoduko tarkuoto sūrio.

Sutrink česnaką su šaukš
tuku druskos, sumaišyk su 
kapotais svogūnais, pipiru

Fondas įvairiais budais pa
gelbėjo lietuviams, iš tėvy
nės ištremtiems, nežiūrint 

į kur jie buvo. Ta pagalbos 
ranka pasiekė toli ir sėk
mingai; ją pajuto lietuviai 
Vokietijoje, Austrijoje, Ar. 
•Iiioje. Belgiio.ie, Danijo

je, Italijoje, Kinioje, Filipi
nuose, Ispanijoje, Lenkijo
je, Afrikoje, Olandijoje, 
Pietų Amerikoje ir kitur.

. Nemažą pagalbą BALF’as 
į yra suteikęs ir atvykusiems 
I į Ameriką lietuviams.

Per paskutinius du metus 
į Ameriką atvyko ir apsi
gyveno virš 18,000 lietuvių 
tremtinių, bet to dar nepa 
kanka, prieš mus dar eilė 
darbų, kurių neatlikę nega
lime pasakyti, kad musų 
darbas laimingai baigtas.
Kas Dar Reikia Daryti

Reikia mažiausia dar 8,- 
000 lietuvių atgabenti iš 
Vokietijos, Italijos ir Aus
trijos. Iki tas bus padary
ta, juos reikia aprūpinti 
maistu, drabužiais, vaistais 
ir kitais reikalingais daik
tais. Mes turime jiems pa 
rūpinti darbo ir buto garan
tijas ir, aplamai, pagelbėti 
jiems įsikurti čia Ameriko
je. Musų atstovai Europo
je turi jiems pagelbėti atlik
ti įvairius formalumus, iš
aiškinti nesusipratimus, rei
kalui esant, juos užtarti ir 
kuo galima jiems pagelbė
ti. Su tais reikalais suriš
ta labai daug darbo, daug 
rūpesčio ir išlaidų.

1 ’asili k usi ų j ų V< > kieti joje 
tarpe bus ligoniai, invali
dai, seneliai, našlės su ma
žais vaikučiais ir kiti, kurie 
negalėjo kvalifikuoti imi
gracijai. Jų priežiūrai rei
kės nemažai pinigų ir dar 
bo; vien maisto produktų 
reikės apie 150,000 svarų 
mėnesiui, neskaitant vaistų, 
drabužių ir kitų reikmenų, 
nes IRO netrukus likviduo
jasi ir tų nelaimingųjų prie
žiūrą ir globą paves vokie
čiams ir savoms šalpos or
ganizacijoms. Kas su jais 
daryti? Palikti juos liki
mui? Atiduoti juos sveti
miems? Ne, to mes nega
lime toleruoti! Musų sąži
nė ir savigarba to nelei
džia! To negalime daryti, 
ypač dabar, kada lietuvių 
eilės Amerikoje stiprėja ir 

Pasilikusius vargą 
Vokietijoje taip pat

turime sustiprinti materia
liai ir dvasiniai. Musų pa
jėgumas tegul būna jų stip
rybė, tegul jie jaučia ir ži
no, kad jų broliai ir sesės 
Amerikoje dabar, susilaukę 
naujų jėgų, visi kaip/vienas 
pasiryžę neužmiršti pasili
kusių. Tegul jie žino, kad 
lietuviai Amerikoje ir kito
se pasaulio valstybėse nie
kados neužmirš ir neišsiža
dės savųjų nelaimėje. Ne
užmirškime. kad tų nelai
mingųjų, palyginti, ne
daug, o darbingųjų ir pa
jėgiųjų skaičius visur labai 
žymiai padaugėjo. Tos 
daugumos pareiga dabar iš
tiesti pagalbos ranką tai

auga.
vargti

Ji vartojant £ Pa?Pi??n.k. a!iej">-tai garuoja. ----- .. . ,, .
būtinai reikia turėti atda- ^ai mmkst1, ls£neJ)k Įr 
ras langus arba duris: bet tame aliejuje
geriausia vartoti ii atviram!1"**- Tuomet, sudėk atgal 
ore ' Jsvogupus su pipiru, supilk

White Plains miestely'tonįites *r tomeičiM P?5^- 
garažo darbininkas. v\ ii
Ii am Bovd,negalės ją mylėti ir ieškos bet reikia jiems tai atleisti, i

malonumo kitur. “nes jų galvos užimtos kitais Paskutiniais laikais Ame ,chemikalą
Gal’ būti ir kitokių prie- rūpesčiais. rikoje pradėta vartoti puri- apmušalams Jsyaljti.

žasčių. dėl kurių vyrai nu- 9. Ar nekritikuoji tams- kiamas bombas (spray 
sikalsta ištikimybei. Štai jų ta vyro nupirktų dovanų? hombs) namų švarai palai 
keletas: Nieko gera tokiom kritikom kyti. Bombomis jos vadi-

1. Kuomet moteris lau- nepasieksi. narnos dėl to, kad turi bom-
kia kūdikio, ir kai jo susi Taip amerikietės moterys bos pavidalą. Jos daro sta- 
laukia. vyras būna atskirtas svarsto vvrų neištikimybės čiai stebuklus.
nuo savo moteriškės meilės klausimą. Man rodos, kad Iš pradžios jos buvo var 
ir jaučiasi, kad jis turi tei- tai yra nežinojimas ar ne-stojamos tiktai vabzdžiams 
sę ieškoti pasitenkinimo ki- norėjimas pažvelgti tam naikinti. Būdavo, paleisk ’. 
tur. i klausimui tiesia’į akis. Dr. ‘ kambario orą purškalų

2. Išgyvenus porai kele- Augustas Forelis. pripažin-i tokios bombos, tai 
tą metų krūvoj, prisirišimas tas Europoje dideli.-

sudėk makaronus, sūrį ir iš-
pavartojo ta mai$vk- .?ud.žk. V!ak? I ka_ 
automobiliaus ,sęrolę.~uždenk ir Įdėk i pe- 

Auto- C1^* Tepakepa 300 laips
ni ų karity apie 1 valandą. ) ?mobiliaus viduje jis pri kvė

pavo to chemikalo dujų ir 
mirė.

Kreipkitės peš tm kurie ty TO 
skelbiasi “Keleivyje.” būvį.

mažumai, kuri ne savo no- 
Kaip nesistengsime, visų iu pateko į vargingą, be at 

lietuvių iš Vokietijos ir ki- eitics gyvenimą. Tegul ji° 
tų kraštų negalėsime atga
benti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Tokių bus su
virs 3,000. Jau dabar de 
damos pastangos, kad visi 
pasilikusieji Vokietijoje ir 
Austrijoje lietuviai butų 
apgyvendinti vienoje vieto- 

jje, ar bent vienoje apielin- 
įkėje. Tas palengvintų jų 

elpimą ir globą ir pagerin
materialį ir morali

ŠYPSOSI NELAIMĖJE

Septyni? metų Sandra Santo ligoninėj žaidžia su lėlėmis 
po to kai jai daktarai nupjovė vieną koją dėl isimet usios 
vėžio ligos.

is
musės,

dos'uodai, tarakonai, kandys ir ( 
— kitas brudas tuojau krinta f 

nebegyvas.
Dabar gi tų “bombų” 

galima gauti jau ir su kito
kiais chemikalais. Viena jų 
lūšis yra skiriama kamba
rio orui pataisyt. Jeigu na‘ 
muose vra nemalonaus kva
po nuo cigarų, cigarečių ar
ba nuo virtuvės garų, tai 
paspaudus porą sykių tokią 
“bombą” oras tuojau pasi
taisys.

Dar kita tų bombų rusis 
apdengia plastikos ‘ oda 
medinius baldos, kad poli
tūra nepagestų, ir metali
nius daiktus, kad nesunmy- 
tų. Be to, ji užfiksuoja 
vandenines spalvas ir ang
limi pieštus paveikslus.

Kandims naikinti “bom 
bos” dabar yra pripildomos 
tokiu chemikalu, kuris ne 
turi nei spalvos, nei kvaps
nio ir drapanoms visai ne-

“KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA MOTINOS DIENAI 

L irašįkil Jį Savo Mamytei

PAAIŠKINIMAS:
Motinos Diena šiemet pripuola gegužės 14 d. Kiek- 
nas geras sūnūs ir gera duktė tą dieną nuperka savo mo
tinai kokią nors dovaną. Jeigu jūsų motinėlė da neskaito 
“Keleivio.” mes patartume užrašyt jį jai kaip dovaną 
Motinos Dienai.

Puriom prisiųsti mums jos pavardę ir adresą, pridėti 
$3.00 ir paaiškinti, kad tai yra motinai dovana. Musų 
administracija nusiųs jai apie tai pranešimą ir pasvei
kins, kad ji turi tokj gerą sūnų ar dukterį. Ir siuntinės jai 
“Keleivį” apskritus metus. Tai bus jai maloni dovana.

“KELEIVIS”
636 Brou<iway, So, Boston 27, Mass.

žino, kad jie mums lygiai 
brangus ir reikalingi, kaip 
visi geri lietuviai.

To siekdamas. Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondas, pradedant šių me
tų gegužės 1 d., skelbia di
delį aukų rinkimo ir BALF 
organ izaci i os sustiprini mo 
vajų. BALF vadovybė šiuo 
maloniai kviečia vistfs 
BALF skyrius, Amerikos 
lietuvių organizacijas ir vi
suomenės veikėjus, prita
riančius lietuvių šalpos dar
bui. tuojau imtis darbo su
kelti lėšų lietuvių šalpos, 
imigracijos ir įkurdinimo 
reikalams. Ruoškite viešas 
rinkliavas gatvėse ir na
muose, ruoškite pramogas, 
koncertus, sporto žaidimus, 
įvairius didesnius ir mažes
nius pobūviu^, kurių j>elną 
skirkite lietuvių šalpos rei
kalui. Kur yra BALF sky
riai. sustiprinkime juos 
naujais nariais, kur tokių 
skyrių nėra - organizuoki
me iuos, į bendra darbą 
įtraukime visas lietuviškas 
organizacijas, veikėjus ir 
visuomenę!
BALF Direktorių Valdyba:
Kan. Prof. Juozas B. Končius. 

Pirmininkas;
Antanas A. Olis. Vice-Pirm.; 
Juozas Bolev, Vice-Pirm.;
Alena Devenis. Vice-Pirm.; 
Bronė Spūdis. Vice-Pirm.;
Nora M. Gujjis, Sekretorė;
A. S. Trečiokas. Iždininkas; 
Stephen Bredes. Finansų Sekr.

1950 m. balandžio 21 d.

Kad nuval'us nuo rankų 
daržovių dėmes, patrink jas 
su citrina.
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jlš Plataus Pasaulio
Anglija Pripažįsta

Anglijos vyriausybė pri-i Jugoslavijos 
pažino arabiškos Palestinos' 
įjungimą i Jordano arabų 
valstybę. Kartu Anglija basadoriais 
pripažino “de jure” Izrae
lio valstybę. Prieš Jordano

Jugoslavijos Politika

diktatorius

stengdamiesi pašalinti žmo
gaus išnaudojimą žmogumi 
ir sukurti teisingesnę bend-^ 
ruomenę.

Reikia pažymėti, kad Ka
nados socialistų siekimai 
nėra utopija ar nepasiekia-{ 
ma svajonė. Nors Kanados1Tito nutarė susitaikinti su

Graikija ir pasikeičia am-j socialistai, kaipo savystovė 
su naująja! politinė partija pasirodė •

Po $1.50—P. Volas iš India
na Harbor, Ind. (gyvatinei),
Ben. Jaras iš Lynn, Mass., ir 
Mrs. E. Lizdenis iš San Eran- 
cisco, Calif.

$1—G. Alenskas iš Chicago,
III.

75c—S. Vieškelis iš Montre- 
al, Canada. .

Po 50c—Mrs. J. Godeli iš
! Schenectady, N. Y., ir J. Sher- tori jos 
■ man iš Hot Springs, Ark. *

25c—Er. Buožis iš Chicago.

REIKALINGAS DARBININKAS
Man reikia žmogaus prie žemės 

ūkio darbų. Pageidaujama, kad bu
tų patyręs iš Lietuvos. Turi mokėt 

' dirbti su arkliais ir mašinomis, šie. 
. uaUti ir kitus akio darbus dirbti.

Atlyginimas: $25 į savaitę ir užlai- 
l kymas. Mano adresas: John Sa

dauskas, R. D. 4, Cortland, N. Y.
(20)

ŠOKIKAS NERIA J SMfeų

la»ndono atletų klubo garsus šokikas J. M. VViLson peršoko 
aukštai iškeltą užtvarą, bet krisdamas žemyn iki alkūnių 
sulindo Į smėli.

tiktai 1932 metais, bet ne
žiūrint savo jaunumo, jie 
sėkmingai valdo Saska- 
chewan provinciją, yra ofi

su Icialė opozicijos partija ne, 
tik Ontario, bet Manitoba 
bei British Columbia pro
vincijose ir turi kelioliką 

„ . . _ , .. .atstovų federaliniame par-i
Piaeitą savaitę Baltijos į iarnente Ottawoje. Be to,' 

juroje buvo atrastas vienas į Manitoboj .j,. British CoJ 
ratas amerikiečių orlaivio, 1 timbijoj konservatoriai su

Graikijos vyriausybe. Tito 
parlamente pasisakė už tai-

valstybės staigų padidėjimą į kų Triesto klausimo spren- 
daugiausiai protestuoja ki-'<limą susitarus su Italija, 
tos arabiškos valstybės. Gelžkelių susisiekimas 

---------- ■ Graikija atnaujinamas.
Australija ir Komunistai -----------

Australijos vyriausybė 
įnešė i parlamentą Įstaty
mo projektą apie uždraudi
mą komunistų partijos visoj 
Australijoj. Įstatymo su
manymą remia liberalų ir 
žemdirbių koalicija parla
mente. Darbiečiai pasisako 
prieš tą Įstatymą.

‘Baltijos Incidentas”

Japonijos Opozicija

kuri rusai balandžio 8 d 
nušovė virš Baltijos juros. 
Ratas yra kulipkų sugadin 
tas ir, sakoma, jis buvo at
pažintas, kai|M» dingusiojo 

: orlaivio dalis.

Indonezijos Maištai

Indonezijos federalinė
Visos opozicinės partijos'

Japonijoj, išskyrus komu ! 
nistus, sutarė bendrai reika-į vyriausybė praneša, kad jos 
lauti, kad pasirašius taikos i valdomoj teritorijoj iškilo 
sutarti joki valstybė netu-! naujas maištas, Ambon sa
lėtų militarinių bazių Japo- loję, kur gyventojų remia- 
nijos žemėje. Opozicinės I mi maištininkai reikalauja 
grupės taip pat reikalauja į plačios autonomijos ir ne
pagreitinti taikos sutarties i nori Įsijungti Į Indonezijos 
surašymą su visomis buvu-1 respubliką. Ambon salos

liberalais, kurie kitose pro
vincijose tarpusavėj kovo
ja, yra sudarę antisocialis- 
tišką koaliciją, kad tuo bu 
du nedaleisti CCF prie val
džios vairo.

Bet konservatorių ir libe
ralų kombinacijos vargu 
pajėgs sustabdyti CCF jė
gos Kanadoj augimą. Ta 
jėga yra gan veržli, dina-

II. ii

KEIKIA 2 DARBININKŲ
Darbininkai reikalingi malkoms 

kirsti girioje. Darbas per visų va
sarų. Už K valandų darbo dienų 
mokama $<>.00. Rašykit šiuo adresu: 
Alex Kurkė, e/o Earl A. White, 
l.oiidondery, Vt.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ
REUMATIZMO

ARTHRITIS

Gero. PATRIA Kiijcnturai
Pranešame, kad Lietuvos Is- 

spai. alinimas baigia
mas. Prenumerata renkama
ik< šią melų gegužės 15 d. Pa
skubėkite pasiiiaiatoli paskuti
ne proga. (IK)

PATRIA
25 St. John’s PI. 
Siar.ift.rd. Conn.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau brolio Jono Avižiaus, iš- 

vykusio iš Vokietijos l'.MS metais 
) Kana:lų. Prašau brolį atsiliepti, 
arba jį žinanėiųjų pranešti man 
kur jis randas.— Pranas Avižius, 
Mt. Vernon Hospital, Northwuod,

Į Mi«kl!v:-cx, Engiami.
Jeigu jų.s kenčiate nuo Nugaros

Skaudėjimo, Raumenų gėlimo, Scia- 
tiko>. Strėnų skausmo. Neuralgijos,
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Padu. 
gro> ir tt.. Pabandykit RAI1E TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rime, tad jus pamėgintumėt KAIlE 
TABLETS (Bandomąjį kiekį) Im- j..- sūnūs

Prašau* (iria Zdanevičicnę parašyti 
man ir ši sykį nep'amiršti paduoti 
savo adresą. Antosė Avižienč, 2S 
No. Eifth St., Dutjuesne, Pa.

Ieškomas Jonas Susinus Keinys, 
Mykolo. gyveno Gruzdžių

Šiomis priešų šalimis. maištas yra jau ketvirtas

mišką ir savo skelbiamomis ’ 
demokratiško
idėjomis randa vis daugiau 
pasekėjų Įvairiuose Kana
dos kraštuose ir provinci
jose. Kiek buvo galima 
spręsti iš Ontario provinci-

Vengrijoe Prezidentas

Vengrijos lėlė-preziden- 
tas Szakasits praeitą savai
tę “pasitraukė” iš savo vie
tos “dėl nesveikatos.” Į joj salos, kurios pusė prieš ka- 
vietą bolševikiškai tuoj pat rą priklausė Japonijai, pra-

maištas prieš centralinę vy- Jos suvažiavimo, CCF gre- 
riausybę 'tose randasi Įvairių sluoks

niu ir Įvairaus amžiaus

tautybės ir tikybos,
^TaHzmo|žmogaus

4 Baigdamas Jolliffe pabrė
žė, kad absoliutiška kana
diečių dauguma, neišski
riant ir jo paties, kadaise 
buvo DP ir atvykę čia dėl 
tų ar kitū priežasčių pradė
jo kurti naują gyvenimą.

spaudą, jau nebuvo galima. 
Tuo budu suvylėme daug 
publikos. Socialdemokratų 
organizacija LABAI ATSI 
PRAŠO už Įvykusį nemalo 
numą ir ateityje kiekvieną 
susitarimą darysime raštu. 
Tuo budu manome, kad ši 
tas apvylimas yra paskuti

Partijos lvderio kalbą su-. nis ir daugiau nepasikar-

Sachalino Bazės

Pabėgėliai iš Sachalino

kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o; dvare Lietuvoje, i Ameriką atvyko 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes' 1WW ar 1911 metais. Jis pats ar 
jums tuoj |iasiųsime tabletėlių. Vi-į kas jį žino malonėkite parašytį man, 
si nurodymai ant pakelio.
jums nekištuos, jei nepatiks.

NDRTHMAY PHARMACAI.
439 North Street 

Rorhester, Ne» York.
Dept. 30

Nieko - už ką busiu dėkingas.—Jonas Juozu- 
I paitis-Juozupavičius, (20-a) D. P. 

Balten Lager, Bar. ", Iuthrte (Han.), 
CO. Germany.

NEBŪK 2ILAS

Paieškau Antaninos Teresielienės, 
i kitąsyk gyvenusios Brooklyn, ir pus- 

(21) brolio Paukščio, gyvenusio Spring- 
1 field. Mass. Aš esu kilusi iš Ilgu- 

----- vos parapijos, Duobiutė. Busiu dė
kinga jeigu kas man praneš, kur 
jie gyvena.— Mrs. Mary Atkosaitie- 
nė, 1 John St., Waterl»ury, Conn.

i

išrinko ištikimą bolševiką, 
Sandor Ronai, buvusi už
sienių prekybos ministerj. 
Szakasits “liga” paėjo iš to, 
kad jis kadaise buvo social
demokratas.

neša, kad rusai Sachaline 
stato visą eilę aerodromų ir 
dar laiko toj saloj prie Įvai
rių darbų 15,000 japonų, 
tame skaičiuje 11,000 mo- 
terų. Visa sala stiprinama.

žmonių, pasišventusių ir at
sidavusių demokratiško so
cializmo idėjoms. Greta 
darbininkų, smulkių farme- 
rių, amatininkų, smulkių 
krautuvininkų čia yra ir žy
mių universiteto profesorių, 
rašytojų, gydytojų, pra
džios ir vidurinių mokyklų 
mokytojų, daug akademi
nio jaunimo ir net protes
tantiškų bažnyčių dvasiš
kių. Budinga, kad CCF 
gretose yra labai daug pa
sišventusių ir socializmo 
idėjai užsidegusių moterų. 
Ontario suvažiavime iš 232 
delegatų apie 30^< sudarė 
moterys, daugiausia moky
tojos. Visa tai rodo, kad

Naujienos is Kanados
Ontario Socialistu Metinis I bų uždavinį suvažiavimas 

Suvažiavimas I sprendė kruopščiai, siste-
Balandžio 6-8 dienas To-! patingai ir visapusiškai, 

rome jvvko Kanados sočia-1 Svarstaut1? programą neli-
liftu (CCF) Ontario sekei- k.° f n*čvlena,.s<dCCF sąjūdis turi pakanka-

.Įcialiniai-ekonominio ir kul-|mai jėgų laiduojančių jos 
sveiką raidą ir didelę ateiti.

legatai, Kanados socialistų 
partijos centro atstovai ir 
daug svečių. Ontario pro
vincijoj socialistų partija 
yra oficiali opozicijos par
tija provincijos parlamente, 
kur jinai turi 21 atstovą, ir 
ateinančiuose rinkimuose 
ko gero gali pasidaryti val
dančia partija.

Suvažiavimo svarbiausiu 
uždaviniu buvo konkrečios 
programos išdirbimas Onta
rio provincijai, išeinant iš
bendrų socialistinės demo- ...................
kratijos nuostatu. Ta svar- lyse, kur valdo socialistai, j priežasčių ieško DP atvyki 

įme Kanadon. Pasak jo, tų 
priežasčių reikia ieškoti ka
pitalistinėj sistemoj ir kon
servatorių bei liberalų val
džių nenore ir nesugebėji
me pravesti esmines socia
lines ir ekonomines refor 
mas, patikrinančias kiekvie
nam žmogui žmonišką gy
venimą. Jolliffe pabrėžė, 
kad Kanados socialistai vi
sais žvilgsniais yra teigia
mai nusistatę link naujų at
eivių ir pageidauja, kad jie 
su savo iš Europos atsivež
ta kultūra, savo mokslu, pa
tyrimu ir darbu prisidėtų 
prie šio krašto pažangos. 
Todėl DP privalo stoti Į 
unijas, Į CCF gretas, kad 
bendromis jėgomis kovoti 
už Kanados pertvarkymą 
naujais pagrindais, kurie 
pašalintų bet kokią diskri
minaciją ir patikrintų kiek
vienam žmogui, nežiūrint jo

jos šešioliktas metinis šuva-, ... . ,.A. .
žiavimas. Dalyvavo 232 de-j tunska,-politinio ą-ven.mo 

sntis, kunos reikalu socia
listai nebūtų pasisakę. Su
važiavimas bėgyje trijų die
nų nustatė visai aiškias gai
res iš kurių seka, kad jie 
iš dabartinės chaotiškos pa 
dėties su kronišku nedarbu, 
butų trukumu, stoka socia
linio draudimo ir tt. mato 
vienintelę išmintingą išeiti

Ta proga reikia pabrėžti, 
kad tas sąjūdis yra labai 
teigiamai nusistatęs ir nau
jų, pokarinių ateivių iš Eu
ropos atžvilgiu. Tą nusi
statymą išreiškė Ontario 
provincijos partijos lyderis 
drg. Jolliffe, kurs kartu yra 
ir oficialios opozicijos lyde
ris Ontario parlamente. Jol-

esmimame pertvarkyme Hffe kaiboj, skirtoj t.
Ontario provincijos gyveni-1 
mo demokratinio socializ- v. naujų kanadiečių klausi

mu pareiškė, kad CCF
mo pagrindais, kaip tai da-. griežčiausiai smerkia tuos, 
romą Anglijoj ir kitose ša į kurie dabartinio nedarbo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir T«rt»ufiau»ia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2^00,000.00.
Savo nariams ligoie pašaipu ir pomirtinių apdraudę 
yra išmokėję:: arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvsitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metę Jubiliennis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraiyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arhs J Centrą adre
suodamas:

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th SU N«w York 1, N. Y. J

važiavimas palydėjo aud- į 
ringais plojimais, kas reiš
kė, kad jisai visai sutinka i 
su jo pareikštomis minti
mis. 1

Jolliffe žodžius reiktų 
Įsidėmėti ir lietuviškiems 
<xwi v įams ir atsiminti, kad 
jie nėra koks tai pripuola 
mumas, o išplaukia iš es
minių nuostatų Kanados so
cialistų programos. Pami- 
nėtoj konvencijoj dalyvavo 
ir eilė lietuvių socialdemo
kratų iš Toronto, Hamilto
no ir Oakvillės.

Socas.

Atsiprašymas

Balandžio 15 d. turėjo 
Įvykti Toronto lietuvių so 
cialdemokratų rengiama? 
šokių vakaras YMCA salėj.

Balandžio 10 d. gauna
mas telefonu pranešimas iš 
salės valdytojo J. J. Hąl- 
crow, kad musų vakaras 
negali Įvykti, nęs pačia: 
YMCA balandžio 15-tą rei
kalingos abidvi salės, o iš
nuomavimas ivykęg per ne 
apsižiurėjimą. Buvo ban
doma asmeniškai perkalbė
ti, kad atsakymas salės 
mums daro nuostolių, o la
biausia pastato Į nemalo
nią padėtį prieš tuos, kurie 
Į tą vakarą atvyks ir bus 
apvilti. Kadangi salės iš
nuomavimo sutartis nebuvo 
padaryta raštiškai, nes nie 
kad tokio nesusipratimo su 
YMCA nebuvo, todėl YMC- 
A nejautė jokios atsakomy
bės ir aiškino?, kad jokiu 
budu negali šio šeštadienio 
duoti kitiems. Siūlė mai
nais kitą šeštadienį, bet 
musų organizacija tuo ne
galėjo pasinaudoti.

Atšaukti vakarą, kuris 
buvo plačiai išgarsintas per

tos. Dar kartą labai at
siprašome.

Toronto
Lietuvių Socialdemokratų 

Organizacija.

Mąuiiaii I laimimi
naujieji ijiviutbm

TransporUi
Gegužės 4 d. laivu 

Blatchford“ į New Yorką 
vyksta 48 lietuvių šeimos, 
vyksta:

Antanas Balkevičius, Petras 
Banys. Valejus Bioševas, Pra
nas Blazauskas. Antanas Bruš- 
kvs, Marija čepavičienė, Vy
tautas DaKndavičius, Aleksas 
Bičiūnas. Edvardas Garla. Jo
nas Gedvilas. Juozas Gudaus
kas. Otonas Inovakis. Stasys 
Jankus. Antanas Janušonis, 
Vaclovas Japertas. Liudas Jo
čys. Velerijus Kuršis. Ona Lu- 
kauskas. Pranas Lukošiūnas, 
Kazys Malinauskas. Stasys Mi
kulskis. Stasys Nutautas, Jonas 
Orentas. Algimantas Pafrar- 
čius. Jonas Paruškevičius. Al
fonsas Pečiulis. Algirdas Pet
rauskas. Joana Puniškaitė, 
Pranas Rugys. I^eonas Rukins- 
kis Jonas Ruškys, Antanas Se
reika. Lidija Sinickas, Juozas 
Skomantas. Kostas šlapikas. • 
Pranas Sližys, Jonas Spuras,. 
Kotrina Stancaitis, Vytautas 
Staškevičius, Pranas Stonys,} 
Vytautas Tijūnėlis. Antanas 
Vasiliauskas. Elena Vilimas. 
Aldona Viliušis, Antanas Vit
kauskas. Advinas Vyšniauskas. 
Juozas Žilys ir Feliksas ž\lė.

X
Stebuklingos gyduolės kurios pa

naikiną žilumą, plaukų slinkimą ir 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų

Ieškau savo dėdės, motinos brolio, 
Krano Bakaičio, gimusio ir augusio 
Šakių apskrity. Plokščių valsčiuje, 
Bružų kaime. Prašau atsiliepti šiuo 
adresu: A. Butkus, ioSl Santjuinet 
St., Montreal, Canada.

TREJANKA
Musų Trejanka yra 
pasaulinė Trejanka. 
Musų Trejankos šak
nys ir kiti dalykai su
rinkti nuo saulės te
kėjimo ligi saulės nu
sileidimo. Japonijoje 
pirmučiausiai saulė 
teka , ir musų Tre
janka prasideda iš 
Japonijos, Kinijos, In-

do-Kinijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos. IšjrSnijos, Vakaru In
dijos, Pietų Amerikos, Centralinės 
Amerikos, Mexico, šiaurės Ameri
kos, Canados—ir čia saulė leidžias. 
Jmerk Trejanka j ruginę ir gerk po 
čerkutę viso pasaulio gerą mišinį.Z— . . 1 - -i a « » W<1 Ir 1 1turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen-jMusų Trejanka 75 centai už pakelį, 
o trys pakeliai $2.00. Bet jeigu no
rite gauti C. O. D., tai $2.25.

Cenei-ol ' arl>a pleiskanuoja plaukai. Jos 
tienerai } aptaiso žilus plaukus kokie buvo, bet 

at- , nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. 
Jeigu nebusite pilnai patenkintas, 
jums pinigai bos sugrąžinti.

Pasarga:—Jeigu atsiusite kainą 
so orderio, tai mes paštą užmokė- 
sim. Arba galima užmokėt pasto
riui kaip atneš vaistas.

ELORAL HERB CO.
Box 305, Dept. A-1, CNnton, Indiana

At-
ALEXANDER’S CO.

414 W. Broadway 
South Boston 27.. Mass.

Maikio ir Tėvo Kraičiui I
Užsisakydami "Keleivi” *>»■ 

musu skaitytojai orisiuntė Tė
vui (senajam generolui), viso
kiems jo reikalams, šias aukas:

$2_ p. Bukis iš Philadelphia.
Pa. (kelionei iš ofiso į spaus
tuve apmokėti).

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gų šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga 
:*ka kūr,e ir jusu kraujine. Jei tunte . 
eusi.šlapinti jei nakčia dažnai turit keltie, jei galva ^igt^ nugarą skauda. nuovargi, je, jūsų
paakiai patinę, vartokit

ŽOLIŲ ARBtTA S (NITAS NO. 1»1
Kaina $1 10 m pri^iuntimu. Mu<u žolių arbata yra eksperj sudaryk remiantis ilgu metų patynma. 

Užsakymus su pinigais adresu«kit taip: (22)
SANITAS HERBS, Dept K 

1128 Milvraukee Avė., Chicago, III.

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
so išlaidomis? Vartojamos tuks
iančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS
LAIKRAŠČIO

ŠIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (20)

Rnsse Products Co^ Dept. x-9 
2708 Ear»ell Avė.. Chicago 45. III.

NUO UŽSISEK ĖJUSI V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žais- 

' dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomoą 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASI9L 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATlll.ETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančias ir nuskilusioą 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši- 

j nių odos ligų. I-EGU-
’O Ointment suteiks 
jums pagelhą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 

i Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monev'įj 
orderį į: (11-li

LEGUI/L l»ept. t,
4847 W. I4th Street, 

CICERO 50. ILI-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininhas 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 
(tankus 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, šiomis 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 grynu faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio" knygyne: . ,

KELEIVIS
636 Broadvray, South Boston 27, Mass.

J



KELEIVIS, SO. BOSTONPuslapis Aštuntas
nors ir nebereikia rinktis 
klojimuose—galėsime pato
giose kėdėse sėdėti.

Burkimės ties nauju mu
sų kultūrinio gyvenimo ži-

I diniu!
Kultūros Ri

VISI EIKIME į ♦
LIETUVIŲ TEATRĄ!

Aktorius Henrikas Kačinskas

f

Nr. 18, Gegužės 3, 1950

Gegužės 7 d., 3 vai. po 
pietų, Thomas Park High 
School salėje Bostono lietu-: taitis

lietuviškųjų kolonijų litera
tūros vakaruose ir koncer
tuose, kur jo humoristiniai! 
eilėraščiai sulaukia nepap
rasto pasisekimo. A. Gus- 

moka juoku paleng-

S i imtiniai I

vių visuomenė galės išvysti v*nti 
tai, ko dar nematė ir ko la
bai laukia.

Atvykus žinomajam Vil
niaus teatro aktoriui Henri
kui Kačinskui i JAV ir
sigyvenus Bostone, galima 
buvo tikėt's, kad musų lie
tuviškoji kolonija susilauks 
gerų vaidinimų. Tremti-

kultūros reikalais besirūpi
nančių lietuvių organizaci
ja.

Bilietai (tikietai) į vaidi
nimą gaunami iš anksto pas 
adv. B. Kalvaitį, 545 Broad- 
way, Lithuanian Agency, 
ir lietuvių laikraščių admi
nistracijose. Vaidinimo die
ną bus gaunami nuo 2 vai. 
popiet high schoolėj, bet 
patariama įsigyti iš anksto.

Vaidinimo proga yra 
spausdinamas ypatingas 
specialus leidinys apie stu
diją: jį gaus kiekvienas at
ėjęs į vaidinimą.

Lankėsi M. Vaidyla

PARSIDUODA
ar išsirendavoja duonkepykla South 
Bostone su gerais pečiais, kepti lie
tuvišką duoną. Rašykite ar atsi
šaukite: Mr. L. Svelnis, 163 I St.. 
So. Boston, Mass. (18)

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes praneiam, kad tarimą__

sų krautuvėj visokių mitinu ii- 
randavojimui, kaip tai Floor San
dora, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varniiių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardvrare Co.
A. J. ALEKNA. Prop.

C28 E. Broadvay. 8a
TeL SO 8-4148

Gegužės 6 d., šeštadieni, 
7 vai. vakaro, Sandaros sve 
tainėje, F St., So. Bostone, 
susirenka visos ir visi geros 
širdies lietuviai prisidėti 
prie sudarymo siuntinių, 

j siunčiamų lietuviams ligo
niams ir gulintiems sanato
rijose Europoj. Kurie tik 
suprantat ir atjaučiat tų ne
laimingų būklę, prašome tą 
vakarą atsinešti maisto^ t. 
y., cukraus, crisco ar spry 
dėžutę, cocao ar konservuo
to pieno dėžutėse. Bostono

. . Sandaros Klubo narės
iš ūki- „

sunkią šių laikų žmo
gaus dalią, ypač tremtinio 
gvvenima. Tikimasi, kad 
ir jo dramos kuriniai susi
lauks Amerikoje pasiseki-

Komedijoje “Šilkiniai 
Pančiai” bus pavaizduota 
iškarpėte iš gyvenimo Ame
rikoje, kai pas seniau Ame
rikoje gyvenanti dėdę at-

ap- mo. DR. D. PILKA

niams H. Kačinsko vardas vyksta giminė iš Vokietijos.
yra neatskiriamas nuo gra
žiausių prisiminimų, kokius

‘Sekminių 
vaizdeli iš

Vainikas” 
Lietuvo

dU0; per
jie įssmese matydami jį ninko 
Kauno, Klaipėdos ir ypač 
Vilniaus teatre. H. Kačins-

sodybos gyvenimo. i savo paskutini susirinkimą
, , . . nutarė Europoj dar liku-
kur buvo taip giazu n geia. sjems lietuviams ligoniams

. Dideli Įnašą šitų dviejų pagelbėti ir tuo tikslu pa
kas vaidindavo svarbiausia^; (j,amos veikalų pastatymui skyrė
roles, pabkdamas nepamirš
tamą Įspūdį. Vokietijoje, 
1948 metais, jis jau yra at
šventęs 25 metų scenos dar-
bo sukakti. "Vietiniai lietu-: Lietuvoje buvo žinomas

iš savo organizacijos 
pinigų. Sudaryta ko

misija. kuri prašo visų lietu
suteikia dailininko Andriu- 
šio dekoracijos ir specialiai 
pasiūti labai gražus kostiu- vių, senų ir naujų ateivių, 
mai. Dailininkas Andriušis

iždo

Praeitą trečiadienį musų 
įstaigoj lankėsi “Sandaros” 
redaktorius ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos iždinin
kas, Mikas Vaidyla, iš Chi- 
cagos. Svečias čia buvo at
vykęs Sandaros organizaci
jos reikalais ir dalyvavo 
sekmadieni Bostono sanda
riečių 7 kuopos vakarienėj.

mtlB
Ir ras T IU

548 BR0ADWAY 
BO. BOSTON. MASO.

■OUth

viai turėjo taip pat jau ke
letą progų išgirsti ji dekla
muojant lietuvių autorių 
kurinius. Šiuo metu H. Ka
činskas savo aktoriaus ta
lentą yra pakeitęs režisie
riaus pareigoms, suburda
mas aplink save gražų jau
nimo buri, kad išmokytų 
scenos meno ir išaugintų 
pagal galimybes mėgėjų te
atrą. Jau 7 mėnesiai kaip 
veikią dramos studija. H, 
Kačinsko vadovaujama, ku
rioje mokosi 24 mokiniai.

Šalia H. Kačinsko, nuo
stabiu sutapimu, Bostone 
apsigyveno rašytojas Anta
nas Gustaitis ir žymusis 
Lietuvos teatro dekorato
rius dailininkas Viktoras 
Andriušis. Tad, Bostone 
susirinko reikalingiausieji 
žmonės teatrui, kurie ir Lie
tuvoje, nepriklausomybės 
laikais, buvo glaudžiai su 
Lietuvos teatru susiję.

Dramos studija Bostone 
pirmajam pasirodymui pa
ruošė du rašytojo Gustai
čio parašytus dalykus: “šil
kiniai Pančiai” ir “Sekminių 
Vainikas. ’ Pirmoje pro
gramos dalyje matysime 
vieno veiksmo komediją, 
kuri tęsis 45 minutes, ant
roje dalyje — romantinio 
žanro vaizdeli, kurs truks

kaip vienas iš pačių geriau
sių operos, baleto ir dramos 
dekoratorių, dirbęs valsty
biniam Kauno teatre nuo 
1926 metų iki pat okupaci
jos pradžios. Yra paruošęs

nepamiršti tos dienos ir, 
kad butų sudalyta kuo dau
giau maisto siuntinių, kiek 
galit prisidėkit atsinešdami 
maisto produktų. Komisija 
su pagalba kitų narių pasi
rūpins siuntinių supakavi- 
mu. Komisijai vadovauja

apie 40 didelių pastatymų.} žinoma tremtinių bičiulė ir
Jo darbai palikdavo puikų 
Įspūdį, nes statomam daly
kui suteikdavo atitinkamą 
nuotaiką. Tai didelių su-J 
gebėjimų menininkas, mo-! 
kas Įsigyventi Į autoriaus ir 
režisieriaus minti ir nuotai
ką. Sakoma, kad Viktoras 
Andriušis turis “auksines” 
rankas, nes, kas iš jo rankų 
išeina, vra tikrai gražu

globėja p. Kruopienė.

Malonu, Kai
Pagelbininkų

M.

Atsiranda

pa-
be

Operetės “Čigonai” 
statymas pareikalavo 
Gabijos choristų gerų norų 
dar ir pagalbos iš šalies.

Į Henriko Kačinsko dra- į buvo kai pri
mos studiją patekęs jauni-j jąučiantieji net Pat}s paša* 
mas su didele meile ir iš-i5’u^ padėti. Visiems pa- 
tverme rimtai dirbti pasiry-! Salininkams, kur’s bet 
žęs. Per šiuos ilgus mene-’ kuomi prisidėjo prie opere- 
sius jie yra atidavę pasku-Į ‘ Čigonai,
tinęs laisvas nuo darbo va- j dėkojame, 
landas. Jaunatviškas pasi-, patingą padėką reiskia- 
rvžimas kultūriniam tikslui me S. Bud vienu, E. Gaure, 

A. Januškevičienei, R. Kon- 
tautaitei, B. Stęvens, Z. 
Thompson ir J. M. Tumavi 
čienei

Gabijos Choro Valdyba.

yra musų tautinio gyvastin
gumo ženklas. Visi jaučia
me. kaip šiandien yra rei
kalingas lietuviškas teatras, 
kuris gaivintų, žadintų tau 
tinius jausmus ir jungtų vi
sus bendriems troškimams 
Įvykdyti.

Lietuviškas teatras dar

vieną valandą su viršum. ■ Į kaimo klojimus ir turėjo 
“Šilkinius Pančius” A. Gus
taitis parašė jau atvykęs i 
JAV. “Sekminių Vainikas” 
buvo parašytas anksčiau, i atras išaugo iki aukšto pa- 
bet dabar žymiai pakeistas jėgumo laipsnio ‘r buvo vie- 
ir bus statomas beveik kaip Į nas iš didžiausių musų kul- 
naujas dalykas. Per trum-|turinių laimėjimu. Šiandien 
pa laika rašytojas Gustaitis ‘ teatras turi grįžti vėl atgal 
spėjo pasirodyt* daugelyje Į klojimo teatro tikslus,

nuoširdžiai

Buvo Puiku* LRV koncertą*

Praeitą sekmadienį Bos- 
caro priespaudos la’kais su- t°no konservatorijoj Jordan 
traukdavo daugybę žmonių

Ši sekmadienį aktoriaus ir režiserio H. Kačinsko 
teatro Studija stato So. Bostono High School svetai
nėje A. Gustaičio komediją “Šilkiniai Pančiai” ir 
vaizdelį “Sekminių Vainikas.” ,

Dorchesterio Moterų 
Klubas Rengia Vakarienę

Motinoms Pagerbti

Inžinierių Pobūvis

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Sandariečių Vakarienė 
---------- Sutraukė Daug Svečių

Š. m. balandžio mėn. 22 --------
d., 6 vai. vakare. Dr. J.1 Sandaros 7 kuopos vaka- 
Gimbuto bute, 250 Colum rienė praeitą sekmadienį 
bia Road, Dorchester. Įvyko!sutraukė Į L. P. Draugijos 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių svetainę daug svečių. Ne- 
Sąjungos skyriaus pobūvis. -mažai svečių buvo iš Wor- 
kuriame dalyvavo 19 inži-i cesterio. Vakarienės pi o
nierių. gramai vadovavo S. Jaku-

Dr. J. Gimbutas paskai-Į bauskas, kuris pakvietė pa
te ištrauką iš savo ruošiasirodytipublikaiarpasaky- 
moš spaudai knygos “Lietu-: ti po keletą žodžių S. Za- 
viško Ūkininko Namo Išsi- vadską, V. Balukonį, K. 
vystymas.’’ Prelegentas pra-1 Zabecką, Mrs. Klimienę, A.

svetainėj buvo Lietuvių Ra
dio Valandos koncertas, 

nepaprastos reikšmės tauti- kuris padarė klausytojam? 
niam atgimimui. Gerose są- labai gilų įspūdį. Stiprų? 
Ivgose. vėliau. Lietuvos te-

Lietuviu Teatras Bostoner

HENRIKO KAČINSKO DRAMOS STUDIJA 
— Stato —

ANTANO GUSTAIČIO
“Šilkiniai Pančiai”

VIENO VEIKSMO KOMEDIJA

“Sekminių Vainikas”
VIENO VEIKSMO VAIZDELIS

VIKTORO ANDRIUšIO 
Dekoracijos ir Kostiumai

Pirmas vaidinimas Įvyks
Gegužės (May) 7 3 Vai. Po Pietų

THOMAS PARK HIGH SCHOOL SALĖJE
Bilietų kainos $1.50 ir $1.

dėjo nuo dūminių pirkių ir 
baigė naujausių laikų mo
demišku ūkininko namu.

dainininkai, Suzana Griš- 
kaitė. Stasys Liepas ir Sta 
sė Daugėlienė žavėjo klau
sytojus rinktinėmis daino
mis ir susilaukė iš publikos 
pelnytų karštų plojimų. 
P-lę’S. Griškaitę teko gir
dėti pirmą kartą. Tai yra 
viena iš talentingųjų jaunų- 

Amerikos lietuvaičių, ku 
neabejojamai padarys

Klingą, p. Aliukonį, J. 
Jakštą, J. Stuką, J. Arlaus
ką, J. Dvarecką, J. Pupką,

Buvo parodyti žemaitis- J. Krasinską, P. Aukštuolį, 
ki ir Mažosios Lietuvos pa- J. Audėną, p. Alseiką, A. 
statų planai. Dr. J. Gim- Chapliką ir svečią iš Chica- 
butas buvo prašytas ateity gos, “Sandaros” redaktorių 
šiuo reikalu paskaityti dau- M. Vaidylą.
giaū referatų.

Po pranešimo inž. Dauge
la . parodė ekrane jo

Meninę programą išpildė 
dainininkė Margaret Budvi- 

nau- tis ir dainininkas Vytautas
jausiąs spalvotas nuotrau- Bakunas, akompanavo p. A.

.1Ų 
ii
puikią karjerą.

Bostono parapijos cho
ras. muz. J. Kačinsko ve
damas, dainavo devynias 

i dainas. Choras jau spėjo 
: užkariauti Bostono klausy
tojus ir klausant jį kiekvie
ną kartą žmogus turi ne tik 
Į malonumo, bet jauti ir pa
garbos dėl choristų h* cho
ro vedėjo įdėto darbo. Ypsč 
gražiai skambėjo žemaičių} 
daina “anoj pusėj ir
vyrų grupės dainuojama 
daina “užaugo berželis.

Koncerto pradžioje p. *• 
Razvadauskas pasakė 
pą j vados žodį apie L. R. V. 
Dainininkams akompanavo 
J. Kačinskas ir R. YuSka.

kas keliaujant po Vokieti
jos kalnus. Čia teko išvysti 
puikių vaizdų, kurių gyve
nime retai matome, nes inž. 
Daugėla nuotraukas dary
davo vos saulei patekėjus, 
k'ada kainų ir medžių ap 
švietimą' duoda gražiausias 
spalvas ir šešėlius.

Susirinkusiųjų tarpe atsi
rado du Jurgiai, kurie Jur
ginių išvakarėse atgabeno 
šaltų gėrimų ir pavaišino 
susirinkusius, o žvmus foto- 
grafas Cibas ir Blynas, ku
ris dilba kaip keliaujantis 
foto korespondentas, pada 
rė nuotrauką.

Šis pobūvis savo turiniu 
buvo vienas iš geriausių 
Linkiu, kad ir ateity profe 
sinis bendradarbiavimas ei 
tii panašia linkme.

—E. M.

Januškevičienė.
—Sv.

Kas Tie Kultūros Rėmėjai?

Ši sekmadieni, gegužės 7 
d., Dorchesterio Motėm 
Klubas rengia vakarienę L. 
P. Draugijos svetainėj, 309 
E St., So. Bostone. Pradžia 
5 vai. vakare. Vakarienė 
rengiama motinoms pagerb
ti sąryšyje su besiartinančia 
Motinos Diena. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Valdyba.

RADIO PROGRAMOS

Visi žinome, kad ateinan- 
i tį sekmadienį, gegužės 7 d.,
' dramos studijos labai įdo
mų vaidinimą rengia Lie
tuvių Kultūros Rėmėjai 
Bostone. Kai kas klaidin
gai mano, kad tai tremti
nių organizacija. Pabrėžia
me, kad kultūros lėmėjais 
yra įsirašę daug iš seno čia 
gyvenančių žinomų lietu
vių, kaip adv. A. O. Šalna, 
adv. J. Grigalius, J. Tuiny- 
la, “Keleivio” redaktorius 
J. Januškis, prel. Urbanavi 
čius, kun. Virmauskis, J. 
Kasmauskas, S. Mockus, J. 
Arlauskas ir daugelis kitų. 
Tai nesrovinė visų lietuvių

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Mickey Haberek or
kestrą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programų! prašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus
AMERIKOS LEGIONO 

STEPONO DARIAUS POSTO 
METINIS IŠVAŽIAVIMAS 
Sekmadienį, Birželio 4, ’50

ROMUVOS PARKE 
Montello. Mass.

Bus militarinės iškilmės, laike 
kurių bus pagerbtas vienas už
sitarnavęs lietuvis veikėjas. 
Dalyvaus baleto artistai ir bus 
kitų pamarginimų. žinoma, bus 
muzžkos, užkandžių ir gėrimų 
troškuliui numalšinti. Pasau
linių karų lietuviai veteranai 
nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius atvykti ir atnaujitni pa
žintis su draugais. (21)

GRAMisTAM, - 
ĮŽANGA *1
Su Taksai*

VIETA KARAMS
•

!>• ir M. Treinai— 
Rusai, gtrytkariai 

iki pat Vietos
e

Iš Pistono Vakaru 
Per Mystk Tilta, iš 
Pietų. Suaioer Tune]

Arkliai Stoja 2 Vai. Popiet 
Donble Baigias 1:49

8 Reisai Kasdien—su Turf Reisais
(OMMONWEALTH HANDICAP

Pridėta $5.000
ŠEŠTADIENIO ĮŽYMYBĖ 

Treigiai ir Senesni. Mylia su Viršum. 
PU A LEISKIT DIENĄ SMAGIAI

APS1DRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2488

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

Tek SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham's Comer 
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSi
ATE a INSUBANCB 

W. Broadvray
SOUTH BOSTON.
Office TeL SOboston 8-0948
Be*. ST OBIOU stbibt

TeL PArkvrey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietsvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

II

DR. G. L. K1LLORY
18 Tr SU Kimbal Buildiag 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO &-2O44-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Darė Kranje Patikrinama Seataehsi

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien, 

šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

220 E Strsst, South Boston
Pristato tonika, vyną ir viso 

Klot m tirs slt) baliumi, vesta* 
vims i narnos ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Teleghone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tek SO 8- 
2414.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

M BBOADVTAT,
80. BOSTON, MASS-

TM. HOntb Rmten (ŪMIU

vie
ta pasisltdbti “Keleivyje.”




