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Tremtinę Lenkų Valdžią
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Užbaigę darbą. 50 tautų de
legatai važiuoja namo

Kai šis ‘ Keleivio” nume
ris eina spaudon, 50 tautų 
delegatai San Francisco 
konferencijoj klausosi pas
kutinių kalbų. Prezidentas 
Truman irgi nulėkė tenai 
orlaiviu pasakyti atsisveiki
nimo komplimentų delega
tams.

Paskutinėse savo kalbose 
delegatai džiaugėsi, kad 
Jungtinių Tautų konferenci
jai pavyko atlikti istorinės 
reikšmės darbą. Ji padėjo 
naujus pasauliui pagrindus. 
Kitaip pasakius, ji įkūrė 
nauja Tautų Lygų, kuri tu
rės saugot pasauli nuo ka
rų. ir parašė konstituciją, 
kuri parodo, kaip šita nau
ja tautų organizacija turės 
tvarkytis ir veikti. Po tuo 
dokumentu padėjo savo pa
rašus visų 50 tautų delega
cijos.

Vokietijos komunis
tai atmeta komu

nizmą
Stora už koelicijo« valdžią 

ir kapitalistinę santvarką

panedėlį Vokietijos 
Komunistų Partija paskelbei 
Berlyne savo manifestą, ku
riuo atmeta sovietų sistema, 
o reikalauja koalicijos val
džios, demokratinio parla
mento ir privatinio vertlo 
bei pelno sistemos plėtoji
mo. Manifestas yra adre
suojamas visai vokiečių tau
tai ir pasirašytas Vokietijos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto.

Manefestas reikalauja 
laisvų parlamento linkimų 
ir priduria, kad visi turi 
but lygus prieš įstatymus. 
Tiktai dideli junkerių ir na
ciu dvarai turi but konfis
kuoti ir jų žemė išdalinta 
bežemiams ūkininkams. Ta
čiau dvarai ir stambus u- 
kiai, kurių savininkai nebu
vo susidėję su naciais, turi 
but palikti savininkams 
kain buvo.

Manifestas pareiškia, kad 
vokiečių tauta, kuri priėmė 
ir rėmė Hitlerį su jo impe
rialistiniais planais, neša 
sunkią atsakomybę prieš vi
są civilizuotą žmoniją. Ir 
todėl manifestas pripažįsta, 
kad Vokietija privalo atly
ginti aiijantams už padaly
tu? jiems nuostolius.

Įdomu, kad Vokietijos 
komrriptai nenori komuniz
mo. Matyt. Stalino “rojus” 
juos nugąsdino.

KINIJOJ SIAUČIA 
CHOLERA

Paskutinėmis dienomis 
Kinijoj pradėjo plisti chole
ra. Amerikos ambasada 
Čunkine praneša, kad šį 
mėnesį tame mieste buvo 
nemažiau kaip 4,000 susir
gimų n nemažiau kaip 800 
miičiu

. Ar naujoji tautų sąjunga 
tikrai apsaugos pasaulį nuo! 
karo. šiandien mes negalim 
pasakyti. Tas bus parašyta; 
ateities istorijos puslapiuo
se. Bet kad vargai da nepa
sibaigs, tai jau gali but pa
kankamai aišku ir dabar. 
Italijos ir Vokietijos naciz
mas buvo sunaikinti, bet 
Rusijoj pasilieka da bolše
vizmo diktatūra, kuri da di
desniu žiaurumu naikina 
laisvės trokštančius žmones, 
negu tai darė juodi ir rudi 
fašistai. Vos tik buvo paša
linti nacizmo satelitų reži
mai Pabalčio kraštuose, 
Lenkijoj ir Balkanuose, jų 
vieton Stalinas jau stato to
kius pat savuosius k visi in
gus. Žmonės, kurie gynė sa
vo šalies laisvę, jau areštuo
jami ir sodinami kalėjiman 
kaip ‘‘karo kriminalistai.”

Ar naujoji tautų sąjunga 
atitaisys tas skriaudas? Ar 

• atidalys kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas, kurio
se merdi tūkstančiai demo
kratijos šalininkų?

Jeigu ji to nepadarys, tai 
jos darbas Sari FrančieCOjč 
bus bergždžias. Jos padėti 
neva nauji pasaulio pagrin
dai nieko pasaulyje nepa
keis. Pavergtos tautos kaip 
kovojo už savo laisvę, taip 
kovos ir toliau. Kol bus pa
sauly pavergtieji ir pavergė
jai, taikos niekas neįvykdys.

Hitleris su meiluže 
buvo sudeginti?

Taip sako buvęs Vokietijos 
diktatoriaus ioferis

United Press žinių agen
tūra praneša, kad buvęs Vo
kietijos diktatorius Hitleris 
jau negyvas. Taip pat negy
vą ir jo meilužė. Jieva 
Braun. Jiedu nusišovę Ber
lyne balandžio 30 d., kūnai 
buvę apipilti gazolinu ir 
sudeginti.

Hitlerio rūmuose vėliau 
nusišovęs ir vokiečių propa
gandos ministras Goebbels. 
Jis taip pat buvęs sudegin
tas.

United Pi •ess agentūra 
gavusi tokių žinių iš Hitle
rio šoferio Kempkės.

Aiškus dalykas, šią žinią 
nereikia skaityt grynu pini
gu. Nėra jokių įrodymų, 
kad Hitleris iau nebegyvas. 
Šią savaitę Londone buvo 
nugirstas vokiečių kalba ra 
dijo pranešimas, kad Hitle 
ris esąs gyvas ir alijantų ne
pasiekiamas.

IŠGĖDINO IR NUŠOVĖ 
SESERĮ

Springfield, Mass. — Po
licija čia suėmė Earl Lau- 
rie. 13 metų amžiaus ištvir
kėlį. kuris išgėdino ir nušo
vė savo 6 metų amžiaus se 
šerį Hazel. Policijai jis pri 
sipažino, kad dažnai turė
davęs nedorų santikių ir su 
savo kita sesele, kuri turi 
12 metų amžiaus. Nužudęs 
savo 6 metų sesutę, jis įgrū
do jos kūną į aisbaksi, ku
ris stovėjo tuščias ant por- 
čiu

MŪSIŠKE SUBMARINA IR JAPONŲ LAIVAS

Vaizdely matosi liep 
išplėšė jo šoną ir uždegė, 
priešą pribaigti.

snojąs japonų laivas Mūsiškes submarinos torpeda 
Dabar ta submarina iškyla i paviršių, kad greičiau

Komunistų lyderis į 
šiukšlyną

Amerikos komunistai iš
metė savo lyderį Browdeiį 
į šiukšlyną. Jo vieton pasta
tytas trijų žmonių sek reto - 
rijatas. kurio galva yra Fo
teris, aitrus Browderio prie
šas, Browderi komunistai 
kaltina sunaikinus jų parti
ją ir {kinkius juos į buržua
zijos vežimą. Fosteris buvo 
partijos uždarymui priešin
gas. Greitu laiku komunis
tai turės suvažiavimą ii* 
spėjama, kad suvažiavime 
jie nutars partiją atsteigti. 
Vadinasi, vėl turės verstis 
ragožium, bet šį sykį jau 
atbuli. Paskui gal organi
zuos ir naują žygį į Wa- 
shingtoną, ruoš špygų de
monstraciją prieš preziden
tą Trumaną.

MARŠALAS ROMMEL 
NUSIŽUDĖ

Vokiečių maršalas Rcm- 
mel savo laiku buvo pagar
sėjęs savo gudriais Jnaniev- 
rais Afrikoje. Vėliau jis 
misteriškai išnyko ir apie jo 
dingimą buvo visokių pas
kalų. Dabar buvęs Romme- 
lio štabo narys gen. Bayer- 
lein paaiškino aiijantams, 
kad Rommel buvo prisidė
jęs prie sąmokslo nužudyti 
Hitlerį, bet kai tas sąmoks
las nepavyko. Rommel nu
sižudė, nes bijojo, kad Hit
leris jį nesušaudytų.

.AMERIKONAS NUŠOVĖ 
LENKĄ

Saratoga Springs mieste
ly, N. Y. valstijoj, pereitą 
nedėldienį buvo nušautas 
Stanislave Zvvijacz, 54 me
tų amžiaus lenkas, 13 vai
kų tėvas. Policija sako, kad 
jį užmušė 28 metų amžiaus 
Dennis, amerikonas, turėjęs 
ant to lenko piktumą. Den
nis areštuotas.

UŽDRAUDĖ BALSUOTI 
UZ KOMUNISTUS

jos katalikų dvasiš- 
kija išleido aplinkraštį, ku
riuo skelbia, kad ateinan
čiuose parlamento rinki
muose katalikams nevalia 
balsuoti už komunistų kan
didatus.

Edeno laikraštis 
įspėja Rusija

Sako, kad Stalino režimas 
vienaip kalba, o kitaip 

elgiasi

Paaiškėjo, kad Jaltos 
konferencijoje buvo pada
ryta tokių nutarimų, apie 
kuriuos Amerikos žmonės 
nebuvo painformuoti Vie
nas tokių nutarimų buvo 
pasidalinti Vokietiją. Tą 
dabar pasako Maskva, rei
kalaudama, kad alijantai 
užleistų raudonajai armijai 
daugiau kaip pusę geriau
sios žemės. Tokį prižadą 
Stalinui davę Churchillas ir 
Rooseveltas, todėl Maskva 
dabar ir reikalauja, kad jis 
butų pildomas.

Amerikos žmonės tuo pa
sipiktinę. Jie stebisi, kad 
Maskva neturi gėdos reika
lauti net ir to, kas jai nepri
klauso. Juk ne Rusijos, bet 
Amerikos ir Anglijos karei
viai liejo savo kraują Vo
kietijai sumušti, tačiau Ma
skva nori amerikonų ir an
glų užkariautas sritis.

Maskvos reikalavimai su
kiršino net ir tokį ramų vy
rą. kaip Anglijos užsienio 
reikalų ministras Eden. Jc 
dienraštis “ Y o r k s h i r e 
Po s t ”, sako:

“Yra labai smagu, kad 
Rusijos vyriausybė atsižada 
izoliacior.izmn politikos 
Bet vienšališki jos žygiai 
sudarant Austrijos ir Lenki
jos vyriausybės, ir nenoras 
įsileist svetimu valstybių 
žmonių, išskiriant vien pa
rinktuosius, verčia manyti 
kad Rusija nori apsitverti 
valstybių-satelitų siena, už 
kurios būdama ji galėtų 
jaustis saugi ir atsiskyrusi 
nuo likusio pasaulio. Jos rei
kalavimas veto teisės taip 
pat rodo. kad Rusija nori 
stiprinti savo izobacioniz- 
mą. Tai kebą netūno pas vi
sus pasaulin ratnri^s drau
gus. Pagaliau, tai neduos 
naudos ir pačiai Pusi jai.”

Pasakyta diplomatiškai 
ir mandagiai, h-t, pasakyta 
tiesa. Gabi gale, anglų 
diplomatijom vii v’v prade
da atšipę

Kinijos sostinčn čunki- 
nan atvyko 6 Amerikos kon- 
gresmanai. Jų tikslas yra 
susipažinti ?n Kinija.

JUO TIKSLU buvo nu
teisti POŽEMIO 

VADAI

iSąmcksIo bylai pasibaigus, 
buvo sudaryta ‘koalicinė 

valdžia” Lenkijai

Okinava mu laimėta
Tenai žuvo 110,000 japonų

GENEROLO PATI NU
ŠOVĖ JURININKĄ

New On&an, Ct.—Mis. 
Imogene Stevens. 24 metų 
amžiaus moteris, kurios vy
žas generolas dabar randa
si Vokietijoj, pereitą nedėl- 
iienj čia nušovė 19 metų 
amžiaus jurininką, Albertą 
Kovaksą. Jurininkas buvo 
nuėjęs pas merginą, kurios 
nerado namie. Vietoj išeiti, 
is atsisėdo prie piano ir 

pradėjo skambint. Mrs. Ste
vens gyveno už sienos ir at
ėjo pažiūrėt kas skambina, 
nes žinojo, kad tos merginos 
nėra namie. Radusi jurinin
ką. Mrs. Stevens liepė jam 
išeiti. Šis griebė ją į glebi. 
Prasidėjo imtynės. Moteris 
ištrukusi pagriebė revolve
rį ir šovė į jurininką tris 
tartus. Jis išbėgo kieman ir 
krito negyvas.

AMERIKA TEBESIUN- 
ČIA RUSIJAI GINKLŲ

Okinavos sala Japonijos 
pašonėj jau mūsiškių ranko
se. Japonai tenai kovojo 
kaip pašėlę, nes jie supran
ta, kad iš tos salos ameri
kiečiai jau puls pačią Japo-
«v-i-Wh T«xi uolai /v4a-hfi iftnrul xxxjxg. xctx &a.ici z. gxzxix jeyv'
nai sudarė net nusižudėlių 
eskadroną, kurio nariai lei
dosi su orlaiviais ir bombo
mis tiesiai į Amerikos lai
vus ir žūdavo. Tuo budu jie 
nuskandino apie 30 Ame
rikos laivų Okinavos pa
kraščiuose. Bet galų gale 
sala buvo paimta. Japonai 
Jenai neteko apie 110,000 
savo kareivių.

Lenkijos požemio vadų 
byla Maskvoje jau pasibab 
gė. Pasibaigė stebėtinai len
gvomis bausmėmis kaltina
miems. Stalino žvalgyba 
kaltino juos nužudymu “ma
žiausia 594 rusų karininkų,” 
“sudarymu su Anglija ir 
Vokietija karo bloko prieš 
Sovietų Sąjungą” ir viso
kiais sabotažais raudonos 
armijos užnugary Ukrainoj, 
Baltgudijoj ir Lietuvoj.

Už daug menkesnius pra
sikaltimus Stalinas savo o- 
ęonentus šaudo, todėl pa
saulis nustebo išgirdęs, kad 
tokiais sunkiais prasižengi
mais kaltinami lenkai gavo 
palyginamai lengvas baus
mes kalėjimu, Tiktai vienas 
generolas Okulickis, kuris 
griežtai atmetė visus jam 
daromus kaltinimus ir ašt
riai sukirto bolševikų pro
kurorą. buvo nuteistas de
šimčiai metų kalėjimo. Kiti 
nuteisti po du-tris metus, 
kai kuris po 6 mėnesius, o 
kiti paleisti visai be baus
mės.'

Tai kodėl gi už tokius bai
sius prasižengimus tokios 
lengvos bausmės?

Visų pirma todėl, kad tie 
prasižengimai buvo sufab
rikuoti. Tai buvo Maskvos 
sąmokslas prieš tremtinę 
Lenkijos valdžią Londone. 
Maskvos sukčiai norėjo “pa
rodyt” pasauliui, kad ta 
tremtinė* Lenkijos valdžia 
Londone yra baisesnė už 
velnią, kad ji kurstė Lenki
jos požemį sabotažuoti ru
sų karo veiksmus, ir todėl 
tokios valdžios negalima 
Lenkijon įsileisti.

Antra. Maskva nenoiėjo 
Lenkijos požemio vadų žu
dyti da ir dėl to, kad bijojo 
užsitraukti civilizuoto pa
saulio pasmerkimą. Ji pasi
tenkino paskyrimu jiems 
lengvų bausmių. Tai padarė 
daug geresnį įspūdį užsie
ny- , ...

Apkaltindama Lenkijos 
požemio vadus, kaip “trem
tinės lenkų valdžios agen
tus,” Maskva uždarė tai val
džiai duris į Lenkiją. Užda

šią savaitę Washingtone 
paaiškėjo, kad Amerika dar 
tebesiunčia rusų Sibvro ar
mijai ginklų. Kai kas daro 
iš to išvadų, kad Rusija ruo
šiasi i kara prieš Japonija.

LYNčO TEISMAI 
FRANCUZIJOJ

AMERIKA SIUNČIA
GRAIKIJAI GYVU

LIŲ
Šią savaitę iš Baltimorės 

uosto išėjo laivas “Virgi- 
nian,” kuriuo Amerikos val
džia siunčia Graikijon 700 
galvijų ir arklių ūkio reika
lams.

MŪSIŠKE ZF.MF. NE 
VIENA TOKIA

Frincetono universiteto 
astronomijos piofesorius 
P.ussell sako, kad jo vėliau
si astronomijos pastebėji
mai verčia manyti, kad Jau
sliose gali but tūkstančiai 
tokių pasaulių, kaip musiš-

Francuzijoje vis dažniau 
kartojami lynco teismai.
Komunistų sukurstytos go- . . 
včdos užpuldinėja įtaria- kė žemė. Jis yra tos nuorno- 
mus asmenis ir žudo be jo- nčs, kad ir Marso paviršis 
kio teismo yra apgvventas

rius jai duris, Maskva pasi- 
' vietė sau palankesnius 
lenkus iš Lenkijos ir sudarė 
iš jų “koalicijos valdžią” 
Lenkijai.

Londonas ir V/ashingto- 
nas šitos “koalicijos” nepri
pažįsta Lenki ios valdžia, 
bet sutinka, kad ji pravestų 
Lenkijos rinkimus., duoda
ma visoms partijoms teisę 
dalyvauti rinkimuose. Po tų 
rinkimų Lenkijoi turės susi
daryti jau teisėta valdžia, 
kurią, be abejonės, pripa
žins Amerika ir Anglija.

Lenkijos tiemtinė valdži: 
Londone protestuoja prie 
šitokį planą. Ji parodo, fcęa 
šitoj “koalicijos valdžioj/ 
kuri dabar buvo sudaryta 
Maskvoje, yra trys ketvirta
daliai Maskvos agentų. Jo? 
galva Bierut nėra dagi Len 
kijos pilietis ir per 20 pas 
kutinių metų veikdama! 
kaip Kominterno agenta 
kėlė įvairiose šalyse suiru 
tę. Taigi jo vedami rinki 
mai pasibaigsią tuo, ka 
Lenkijos neprik.lausomvb 
bus^ visai panaikinta. ’?

Rusai nenori Sldtim 
“rojaus”

Bolševikai norėtų gauti Pi 
balčio valstybių pabagčliu:

Prieš kurį laiką komunis 
tų spauda buvo pakėlusi di 
delį riksmą, kad iš Vokiet 
jos belaisvių stovyklų p£ 
leistiems rusams neleidžia 
ma gryžti į Rusiją, kad j 
laisvė yra varžoma ir t.t

Anglijos užsienio reikal 
ministerija šitą Maskvo 
melą atrėmė. Jis pasak* 
kad rusai turi ir laisvės i 
galimybės gryžti Rusijoi 
bet yra daug rusų, kurie n< 
nori* gryžti į Stalino “rojų 
Jie bijo, kad bus likvidui 
ti, kaip išdavikai, kam pė. 
sidavė vokiečiams į nelaL 
vę.

Ryšium su tuo Londoną 
leido suprasti, kad Maskv 
tūžta dėl visai kito dalyke 
•Ji nori, kad alijantai išduc 
tų jai tuos tūkstančius Pa 
balčio gyventojų, kurie yr. 
gavę laikinos prieglaudo 
anglų ir amerikonų kontre 
liuojamose vokiečių srityse 
Vienų lietuvių ten yra 350, 
900. Jie prašo, kad butų pa 
likti vietoje, nes bijo gryž 
ti, kad bolševikai jų nelik 
viduotų!

Amerika jau sutiko neiš- 
duot lietuvių. Tą patį vei
kiausiai padarys ir Anglija.

AMERIKIEČIAI KONT
ROLIUOS AUSTRIJĄ

Iš Romos pranešama, ka 
Austrijos okupacijai vadi 
vauti tapo paskirtas Amer 
kos generolas Clark. Ji 
greitu laiku apsigyvensią 
Vienoje.

Belgijoj susidarč anti-L< 
opoldo frontas, kuris gr 
moja skelbsiąs generalb 
streiką, jeigu buvęs karai' 
Leopoldas bandytų grižr. 
sostą.
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i APŽVALGA I
AMERIKOS AMBASADO

RIUS STANDLEY APIE 
STALINĄ

“KELEIVIO** REDAKCI
JOJ DIRBS DRG. J.

JANUŠKIS

Pereitos savaitės laidoje 
“Collier’s” magazinas iš
spausdino admirolo Stand- 
ley straipsnį: “Stalinas ir 
Pasaulio Vienybė.’’

Nuc liepos 1 dienos “Ke
leivio” redakcijoj pradės 
dirbti drg. J. Januškis, ku
ris šią savaitę jau atvyko iš 
New Yorko.

Tai yra smagi žinia musų 
skaitytojams, nes “Kelei
vio” turinys dabar galės bu
ti įvairesnis ir turtingesnis.

Admirolas Standley yra 
buvęs Amerikos ambasado
rium Maskvoje ir viena sy
kį sukėlė tenai didelį furo
rą, mesdamas Sovietų vai-: Drg. Januškis yra buvęs 
džiai apkaltinimą, kad ji Lietuvos Seimo narys ir jis

yra patyręs laikraštininkas. 
Gyvendamas emigracijoje, 
jis rašinėdavo iš Francuzi
jos “Lietuvos žinioms,” 
“Socialdemokratui,” “Vi- 

, suomenei” ir kitiems pažan- 
Taigi,.nežiūrim kad, pa-[giems laikraščiams bei žur

nalams. Atvykęs Amerikon, 
jis redagavo “Naująją Ga
dynę.”

Drg. Januškis yra rimtas 
veikėjas, geras kalbėtojas

slepia nuo savo žmonių gau
namą iš Amerikos pagalbą. 
Tuojau po to, Stalinas vie
šai padėkojo Amerikai už 
teikiamą Rusijai paramą.

KEEEIVIS, SO. BOSTON

PREZIDENTO TRUMANO NAMAI
Nr. 26, Birželio 27 d., 1945

, vikų agresijos Lietuvoj, Lat
vijoj, Estijoj ir Lenkijoj? 
Kodėl jis nepasmerkia bol
ševikų teroro Balkanuose? 

Tie klausimai tinka ne tik 
Vienintelis ju "nusikalti-1'Wallacę’ui. jie tinka šim- 

mas" buvo tas’kad gynė si- ;t1ams. kl,U) l,be'?1’>-
vo šąli. savo ieprikiauso- ka .lr. t“ms
ma gyvenimą! kūne kartoja seną M.umko

Taip bolševikai supranta1 Palilal"*- 
žmonių teisę ir laisvę. Turi

Tas galima tik MaskvojeI
I Maskvoje pasibaigė len- 
* ku požemio vadų byla. Try- 

■ lika žmonių buvo pasmerkti 
j kalėjimui, o trys išteišinti.

bernauti Maskvai, arba... 
Anglijos policija tačiau

Chamberlainai m aidė 
Hitleri ir — buvo antrasis 
pasaulio karas. Churchillai 
ir kiti maldo Staliną — ar

areštavo vieną lenkų kvis- bus tretysis karas? 
lingą, pabėgusi įs lenkų ar-’ Bus, jeį demokratai nuo- 
mijos vakarų fronte. Janą iankaus diktatūrai, šiame

saulis žiuri į Staliną kaip 
užkietėjusį diktatorių, jis 
nėra toks užkietėjęs, ir pa
spaustas tuoj pasiduoda, sa
ko adm. Standley.

Kitas pavyzdis gali but įr gerai pažįsta tarptautine 
Komintemo uždarymas, politiką. Mes džiaugiamės 
Standley sako: . gavę jį į savo redakcijos są-

“1942 metų spalių mėnesį aš į ^tatą • 
sugrįžau Į Washingtoną pada- _ .
ryti prezidentui n viumjmo vji

šitoj nuotraukoj yra parodyti prezidento Trumano nuosavas namai Inde
pendente miestely, Missouri valstijoj, kur jis su savo šeimyna praleis vasaros 
atostogas. Dabar tas jo namas yra remontuojamas nuo skiepo iki stop.o.

Amerikos Spauda Apie Bolševiku 
Terorą Lietuvoje

pranešima
Būdamas YVashingtone aš už
ėjau pas Rusijos ambasadorių 
Litvinovą. Besikalbant jisai 
nusiskundė, kad Amerikoje i 
reiškiasi kaž-koks nepasitikė
jimas Sovietų Rusijos atžvil
giu. Ir jis paklausė manę>, departamentų Wa- kad Lietuva, tiktai 2,000,000kas, mano manymu, tą nepa- . . ucjww»iiraHų u , - ’__

NA SUIMTUS ŠNIPUS

Mes jau rašėm, kad Jus
ticijos Departamento slap
toji policija suėmė 6 šnipus, 
kurie buvo sugauti vagiant 
svarbius dokumentus iš val-

Jagodzinskį. Pabėgęs iš ar
mijos jis pasidavė į Liubli
no “valdžios” globą.

Jagodzinskis. kaip dezer
tyras, buvo atiduotas Lon

atvejy Stalino diktatūrai. 
Ta “didžioji nuodėmė”

“Vienybė” (birželio 15 d.
dono* lenkų vyriausybės tei- laid?ie>. redakcini
smui. Bet ilikva kelia dėl -''baipsni. pastabas „• pa- 
to triukšmą! Esą. 1-ondono
“fašistai” ‘
tą žmogų, “geriausi demo- 

! kratą...
Mat, kas galima Maskvo-

stabas ant pastabu.” Brook-
pe,sekioja neką,-’

atliko didelę nuodėmę, štai:

siti'kėjimą kursto?
“Aš atsakiau, kad, mano ma

nymu. čia yra kaltas Komin
temo veikimas. Ir aš pridū

riau jam, kad mes mylim Ru
siją. bet nemylim komunistų, 
kurie kasasi po musų namų 
pamatais ir nori smurtu nu
versti musu santvarka-

shingtone. Išvogti iš karo, 
laivyno ir valstybės depar
tamentų dokumentai buvo 
parduoti tūlam Jaffei, Ru
sijoj gimusiam komunistui, 
kuris New Yorke redaguo
ja bolševikiškos propagar.-

Bostoniškis “Traveler” !3 Į okupaciją vadinti, yra žiau- teisybė yra taip lengvai pri- 
birželio laidoj išspausdino rus iš žmonių pasityčioji- Į einama. Viena iš keturių 

laisvių — žodžio laisvė — 
leidžia man padalyti ir šitą 
pataisymą. Ar ištikrujų mes 
Amerikoje kovojam už de
mokratijos išlaikymą? —

šimtmečio.” “Mr». Mary E. McGann.”
Šitas “Travelerio” edito-

vedamąjį redakcijos straip- mas. Jeigu mums rupi mažų 
snį, “Symbol in Lithuania.” tautų laisvė, tai tuos faktus 
kuriame sako: mes turėtumėm patikrinti

“Gal nesunku butu ikal-!pačioje Lietuv°Je’ kur lais' bėrii milSms aiSiS.

P?bal20E„^S- rialas tuojau susilaukė sim- 
nėra taip jau svarbus daik-į J ---
tas tarptautinių reikalų
schemoj. Bet Lietuva po So-

patingų atsiliepimų. Mrs. 
Mary Ė. McGann iš Cam
bridge birželio 18 rašo:

“LitVinovas pradėjo aiškinti, 
kad Sovietų valdžia neturinti 
su Komintemo veikla nieko 
bendra. Komintemą valdanti 
Rusijos komunistų partija,

dos žurnalą “Amerasia.”pi parodyt ko veltas yra At- 
Justicijos departamento a-, lanto Čarteris. kuris skelbia, 
gentai padarė jo redakcijoj J kad Jungtinės Valstijos ir 
ant Fifth Avenue kratą ir Anglija ‘pripažįsta visoms 
rado daug pavogtų doku- tautoms teisę pasirinkti sau

vietų okupacija gali but at
eities dalykų simbolis. Ne-; “Geriau butų po vokiečiais, 
žiūrint savo mažumo, ji ga-.

Be galo smagu, kad už 
skriaudžiamus ir žudomus 
musų brolius pradeda jau 
užtarti laisvos Amerikos lai
svoji spauda!

mentų, kurie da nebuvo iš- i tokią valdžios formą, po ko-. « 
siųsti Maskvon. kia jos nori gyventi.’

Kiekvienas suimtasis bu-: “Kiekas išorutiniame na- 
valdžia nieko su tuo neturinti, vo pastatytas po $10,000^ nfcįin0, ka5 jštikrįjų

_ . . . Lietuvoje dedasi. Bet šve-
Del šitų šnipų suėmimo“ 'Ponas Litvinove,’ tariau aš 

jam, ‘aš esu atviras žmogus, 
vidutinis amerikietis. Jeigu' 
tamstos žodžiai negali manę? 
Įtikinti, tai jie neįtikins ir ki
tų amerikiečių. Aš tamstos žo
džiams netikiu.’’

komunistų liogery pasidarė 
tikras sumišimas. Jų orga
nas, “Daily Worker,” šoko 
suimtuosius ginti ir ragina 
savo skaitytojus rašyti pre-

dijoj gaunamos žinios rodo, 
kad padėtis Pabalčio vals
tybėse yra pasibaisėtinai 
biauri (omincusly ūgly). 
Lietuviai skundžiasi, kad

•j x - -x rusai atiminėja ne vien tik-zidentui Trumanui protes-į maistą, bet ir privačius 
Po to pasikalbėjimo Lit-itus suėmimo. dalykus. Inteligentai vra žu-

vinovas tuojau išvyko pas -Daily Workerį” reda
guoja Amerikos komunistų 
lyderis Browder — tas pats 
Browder, kuris karo pra
džioje davė Hitleriui užtik-

Staliną. Netrukus išvyko 
Rusijon, ir Standley. Jis su
sitiko su Litvinovu Kuibiše- 
vo mieste, ir tenai Litvino-
vas pasakęs jam į ausj: “Ar.ldnim^ kad "Yank,
tamsta girdėjai žinią? Ko
mintemas jau uždarytas.”

Vadinasi, Lit vino vas pra
nešė Stalinui, kad Amerikai 
nepatinka Komintemo vei
kimas — ir Stalinas tuojau 
nusuko šitai komunistų or
ganizacijai galvą. Magary
čioms buvo da oficialiai 
“panaikinta” Amerikos ko
munistų partija ir komunis
tams buvo įsakyta balsuot 
už demokratų partiją.

Iš šitų faktų aiškiai ma
tosi, sako admirolas Stand
ley, kad Stalinas Amerikai 
pataikauja. Išbuvęs tiek me
tų atskirtas nuo civilizuoto 
pasaulio, dabar jis jieško 
glaudesnių santikių su kito
mis valstybėmis. Per ši karą 
jis pamatė, kad jo Rusija 
buvo išgelbėta tik ačiū A- 
merikos ir Anglijos talkai. 
Taigi jis nori tos talkos ir 
po karo, sako Standley. Jis 
nori, kad po karo butų už
tikrinta pastovi talka, o to
kį užtikrinimą gali garan-

•re not
commg

Dabar tas žmogus vėl kla
joja. Jis rašo savo laikraš-
ty. kad tų 6 išdavikų suėmi- f}- 
mas esąs niekas daugiau, 
kaip “reakcininkų užpuoli
mas ant demokratijos” — 
“An Attack on Democracy” 
by “Reactionary Govern
ment Officials.”

Nesenai da 
keris” laižėsi ir pataikavo 
Justicijos Departamentui, 
nelyginant, kaip tas šunelis 
užuosdamas kaulą. Bet šio
mis dienomis iš Maskvos 
papūtė kitoks vėjas Ameri
kos link — ir “Workeris” 
tuojau nusiėmė savo kaukę. 
Dabar jam Amerikos valdi
ninkai pasidarė jau “reak
cininkai”, o suimti Ameri
kos išdavikai, šnipai — tik
riausia komunistų “demok
ratija.” |

Mes ne sykį sakėm, jog 
Maskva įsakė Amerikos ko
munistams apsimesti “demo
kratais” ir “patriotais” tik

domi be teismo. Didelė gy
ventojų dalis yra deportuo
jama vergijos darbams. E- 
sąs išbujojęs masinis žmo
nių žudymas, kankinimas ir 
demokratinės minties pei-se- 
kiojimas.

Šitie kaltinimai gali but 
perdėti. Bet jeigu jie teisin-

mas, kaip rusai mėgsta savo

REIKALAUJA UŽDRAUS
TI TIKYBĄ MOKYKLOSE

Chicagos “Daily Tribū
ne,” kaip rašo “Draugas,” 

Daily Wor- išspausdino pranešimą, kad 
Illinois universiteto fizinio 
auklėjimo instruktorė. Mrs. 
McCollum, padavusi Cham- 
pain apskrities teismui pra
šymą, kad uždraustų dėstyt 
mokyklose religiją.

tuoti tiktai didžiųjų valsty-1 dėl to, kad galėtų iš čia gau
biu vienybė.

Adm. Standley yra įsiti
kinęs, kad Sovietų Rusija 
tikrai nori pastovios taikos, 
nes ji supranta, kad kitas 
karas galėtų reikšti jai vi
sišką sunaikinimą.

ti šolderių ir sviesto; bet 
kaip tik Amerika neduos 
Stalinui maisto, komunistai 
vėl pradės Washingtono 
valdininkus koliot.

Kaip mes sakėm, taip ir 
atsitiko.

negu po rusais.
“Liaudies Redaktoriau: 
“Travelerio euitonaie įs

kelti Rusijai apkaltinimai, 
‘Symbol in Lithuania,’ yra 
teisingi apkaltinimai. Nie
kas to nežino taip gerai, 
kaip tie, kurie gali but glau- 
džiuose santikiuose su Lie
tuvos reikalais. Mano tėvai 
yra atvykę iš Lietuvos.

“Lietuvai butų geriau po 
vokiečiais, negu po rusais. 
Ji yrą buvusi ir po vienais, 
ir po kitais, todėl žino kurie 
yra aršesni. Kaip pavyzdį, 
ką rusiški barbarai yra pa
darę lietuviams per šitą ka-

Turingiįoj didelis
sumišimas

ije, negalima Londone. Tig- 
! ras sprendžia, kas turi mir
ti ir kas gali gyventi!

Jaunystė ir jos valia
Chicaga yra dažnų sensa

cijų miestas. Didžiumą jų 
iššaukia politikieriai ir ra
ketieriai. Bet štai jums tik
rai nekalto pobūdžio sensa
cija :

Viešbuty pasisamdo kam
barį kareivis, gryžęs iš Pa
cifiko salynų, kuriuose jis 
išbuvo 31 mėnesį. Jaunuolis 
užsimanė paskambinti savo 
mergužei Detroite. Paskam
bino ir nepajėgė atsitraukti 

Į nuo telefono.
Jaunasis Dėdės Šamo ka

reivis prie telefono išbuvo 
virš. tri« valanrlac Snaiinrn-▼ a-r a/a avz ▼ a a-v»a»K7.
no telefono centrinė, susi-

Žmonės bėga išgirdę, kad' ruPjno viešbučio vedėjas 
: — kas apmokės uz tokią įl- 
igą kalbą?

Buvo pašaukta policija, 
ji neturėjo ko daryt. 

Kareivis ramiai apmokėjo 
savo bilą ir pasakė: “turiu 
pinigų ir galiu praleisti kiek 
noriu...”

Tokia yra jaunystė ir jos 
valia.

ių vieton 
ateis rusai

Associated Press praneša. 
kad Turingi jos gyventojų 
taiąie kilo neapsakomas su
mišimas. nes tenai pasklido 
gandas, kad amerikiečiai 
pasitrauks ir užleis savo 
vieta rusams.

ALT veikėjai turėjo eilę 
posėdžių New Yorke ir ten 
jie “nepasirūpino surengti 
prakalbu”!

Kas kita su tautininkų 
“misija”’ — ji suruošė pra
kalbas. Ryšium su tuo Juo
zas Tysliava klausia:

“Katrie yra geresni de
mokratai?”

Jei prakalbos yra tas mas- 
!tas. katras parodo demok
ratijos gerumą — ne tik 
Tysliava, bet ii- jo konku
rentai komunistai yra pir
mo sorto demokratai-išradė- 
iai. Jie dažnai ruošia ir to
kias prakalbas, kurių pasi
klauso tuščios kėdės...

Ak, tie Brooklyno demo
kratai! Tegul juos šildo Sta
lino “saulė” ir užpečkio di
nastijos patriotizmas.
“Pakasynos” ir “krikštynos”

Maskvoje buvo naujos

Gyvas nebenoriu matyti!”
Brooklyno “Vienybė” pa

Turingija yra vidurinė 
Vokietijos provincija. Ją

rą, aš galiu pasakyti, kad aš paėmė amerikiečių armija, ; skelbė vieno Lietuvos pabė- 
turiu Amerikoje gimusį pus- praliedama daug savo krau-!gėlįo laišką. Laiško autorius 

jo ir paaukodama nemažai, gyvena Francuzijoj, netoli 
jaunų Amerikos vyrų. šveicarų sienos. Jis prašo

Žinios iš Paryžiaus sako. 
kad amerikiečių divizija te-

broli, kuris Lietuvos sosti
nėj vedė mokytoją.

“Kaip ji. taip ir kiti Lie
tuvos inteligentai buvo de
portuoti Sibyran ir viduri- 
nėn Azijon, iš kur paskui 
atsidūrė net Pietų Afrikoj. 
Tuos niekuo nekaltus, neut
ralius mažutės Lietuvos in
teligentus Rusijos bolševi
kai suvarė durtuvais į gy
vulių vagonus ir išvežė Į Si
byro dykumas.

“ ‘Niekas išorutiniame pa
sauly nežino, kas ištikrujų 
Lietuvoje dedasi,’ sako edi- 
torialas. Bet lietuviai žino, 
kas tenai dedasi. Paklauskit 
jų. Da geriau, perskaitykit

pagalbos ir sako: 
Mano tikslas yra pa

nai dabar laukianti įsaky-!nes kada tėvynė- 
mo trauktis 125 mylių'fron-!’e 2ebe-a- raudonieji, antrų 
tu atgal, nes ta teritorija e-'k a,M •as„^ ?Tvas nebenoriu 
santi prižadėta rusams. L toliau-

Šitą pranešimą patvirtino 
ir Maskvos laikraščiai, ku
rie pereitą savaitę išspaus
dino Vokietijos žemėlapį, 
kuriame yra pažymėta, kad 
Turingija ineina i rasų oku
pacijos zoną.

Amerikos spauda dabar 
stebisi, kodėl musų žmonės 
turėjo lieti kraują ir mirti

pulkininko Jono Petraičio j kad savo laimėjimus paskui 
parašytą knygą ‘Ūthunia atidunti 
under the Sickle and Ham-

Mrs. McCollum sako, kad 
religija yra “chroniška liga” 
ir turi but iš mokyklų paša
linta.

Šitą jos reikalavimą re
mia ir Chicago Action Coutje 
cil. ; iiivuioiJ foibmnAj

■Jeigu, apskrities,,. ųei sme 
pavyktų šitą bylą laimėta, 
tai Action Council tada rei
kalautų pašalinti tikybą iš 
mokyklų visoj Illinois vals
tijoj.

Mes manom, kad tai yra 
sveikintinas ir remtinas 
žingsnis. Amerikoje bažny 
čia yra atskirta nuo valsty
bės ir bažnytiniai dalykai 
neturėtų but kišami į vieša- ; 
sias švietimo įstaigas.

mer.’ Jis buvo laimingas, 
kad jam pavyko nuo bolše
vikų pabėgti... Jo knygos 
rankraštis randasi pas Lie
tuvos ministeri Washingto- 
ne. Taigi tos informacijos 
yra autentiškos.

“Niekados nesakykim, 
kad mes nežinom, kuofnėt

Associated Press kores
pondentas iš Jenos praneša, 
kad Turingi jos gyventojai, 
išgirdę šitokią žinią, pradė
jo bėgti iš tenai visais ke
liais ir visokiais budais. Jie 
palieka savo namus ir žemę, 
kraunasi į vežimus kilnoja
mą nuosavybę ir bėga. Į ve
žimus susodinamos moterys 
ir vaikai, sudedamos drapa
nos, patalinė, puodai ir ki
tokie namų apyvokos daik
tai. J vienus vežimus esą 
pakinkyti arkliai, prie kitų 
prijungtos karvės, o da ki
tus traukia patys žmonės

“pakasynos” ir naujos “kri
kštynos.” Mirė komunistų 
žurnalas “Karas ir Darbi
ninkų Klasė” ir tuoj pat gi
mė naujas leninizmo-stali- 
nizmo primestinukas. “Nau- 
jieii Laikai.”

•Jisai bus “darbo sojuzų” 
organas. Komunizmo grieš- 
ninkams jis skelbia šitokį 
“leninizmo vieros” artiku
lą:

“Žinoma, komunistai sto
ja už tarptautini darbo žmo
nių solidarumą,” bet tas so
lidarumas turėsiąs “jungti 
patriotizmą su tarptautiniu 
bendravimu.” ’»•«.

Tikėkit jus. palaiminti 
žiopleliai, kad vilkas atsisa
kė ėsti ožką. o ši kopūstą...

Maskva be mono ne Mas-
“Taigi, brangus dėde, geljkva: komunizmas be klastos 

bėkite vieninteli savo bro- ne komunizmas.
lio šeimos narį, žalių Lietu
vos laukų sūnų, kuris bus 
pasauliui liudininku pergy
ventų visų karo žiaurumų.”

Tokių liudininkų bus ir 
daugiau. Galų gale, turės 
pakilt uždanga, kurią drū
čiai laiko bolševiko kruvinos 
rankos.

Židikai Wash ing tone

Washingtono kanceliari
jose buvo susukę guštą ko
munistai ir jų bendrakelei
viai. Jie vogė svarbius mu
sų vyriausybės dokumentus, 
ypač Kinijos klausimu.

Sukiužęs liberalizmas
Amerikoje yra daug tokių 

liberalų, kurie 
smerkia nacių agresijas. 
Bet tie patys liberalai tyli 
dėl tokių pat Rusijos agre 
sijų. Mat, Rusija yra “mu
sų talkininkė...” Tai sukiu
žęs liberalizmas. Jis mato 
tik viena akim, būtent ta, 
kuri pastebi reakciją deši
nėje. Reakcijos kairėje ji 
nemato.

Tuos liberalus gražiai pa
šiepė viena kongreso narė, 
republikonė Clara Boothe 
Luce. Buvusiam vice-prezi- 
dentui Wallace ji stato tokį

Federalinio Investigacijų 
Biuro agentai areštavo tū
lą “draugą” Jaffe. Pasiro- 

. dė. kad jis yra komunistų 
smerkė ir propagandistas ir “turtin

gas biznierius.” Tas “drau
gas” mokytojavęs vienoje 
komunistu mokykloje. Jis 
aiškino “proletariato doro
vingumą.” o savo pirštus ki
šo į vyriausybės archyvus.

Vieškeliai esą užsikimšę pa-,klausimą: 
bėgėliais. Visi bėga į vaka-J Kuomet jėga yra tiesa ir 
rus, į alijantų pusę, nes bi-’kuomet jėga suklysta? Ro
jo rusų žvėriškumų. Į dėl Wallace tyli dėl bolše-

Komunistai čiaudi ir de
juoja, kad “reakcininkai 
persekioja pažangius vy
rus.”

.Jei žulikavimas reiškia 
pažangą, komunistai yra 
“right.” Juk savo laiku jų 
“didysis vadas” darė “ban
kines operacijas.”

Šiandien jis yra vadas 
pavogtos valstybės.

St. Strazdas.

t
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KAS NIEKO NEVEIKU 
TO NIEKAS NEPBIKIA į AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS I KAS SKAITO, KABO 

TAS DUONOS MEPJtASe

BROOKLYNO LIETVVIŲ NAUJIENOS
“Naujienų” redaktorius ais- atrodo, kad viskas dingo ir 

kino Lietuvos ir Rusijos ; Anglija su Amerika turi 
klausimus duoti ginklu į pašonę So-

-------- į vietų Rusijai. Tai dvieju
Birželio 10 d. Lietuvių ekstremistų norai ir rim- 

Atletikos Kliubo name, 168 tiems žmonėms nereikia per 
Marcy Avė., Lietuvių Sočia- daug to imti domėn. Kaip 
listų Sąjungos ir Liet. Darb. vieni, taip ir kiti apgaudi-į
Draugijos vietinės kuopos nė ja žmones, 
turėjo bendrą konferenciją. Karas yra naikinimo prie

monė, o taikus sunkiausiukur Dr. P. Grigaitis padarė 
svarbu pranešimą.

Kalbėtojas nurodinėjo, 
kad šiandien daugiau, negu 
kada nors reikia rūpintis 
Lietuvos nepriklausomytiės 
byla tarptautine plotme ir 
lietuviais kaipo tokiais. Jis 
mano, kad Lietuvos nepri
klausomybės klausimas nė
ra dingęs klausimas. Euro
poje yra daug valstybių, ku
rios šiandien yra okupuotos 
aliantų armijomis. Aliantų 
pastatytos valdžios, kaip 
kuriose valstybėse jau vei
kia. Pabaltijo kraštų — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos — 
nepriklausomybės reikalas 
da nesvarstytas. Bet tai dar 
nereiškia, kad jis ir bus ne
svarstytas. Jis bus svarsty
tas...

Aliantai sudaužė Europoj 
fašizmą. Aliantų tarpe yra 
Rusija, kuri dabar turi oku
pavusi Lenkiją, Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Rumuniją, 
Bulgariją, Čekoslovakiją, 
Austriją ir dalj Vokietijos. 
Prie taikos stalo visų tų ir 
kitų valstybių reikalas tu
rės but išspręstas. Nejaugi 
kariavę, kariavę alijantai 
neprieis prie taikos, paliks 
viską ore? Taip nebus, sako 
Grigaitis; jie prieis prie tai
kos.

Tiesa, dabar atrodo, kad 
Sovietų Rusija nesukalba
ma. Tai tik paviršutinis nu
žiūrėjimas. Tikrenybėje So
vietų Rusija bus sukalbama, 
nes karą ji laimėjo su tal
kininkais, ne viena. Bet ša
lis sunaikinta. Jei prieš ka
rą Rusija ir turėjo kokios 
pramonės, tai karas sudavė 
jai tokį smūgi, kad jai jau

uždavinių išrišimas kūrybi
nis darbas. Kas šiandien 
kalba už karą prieš savo 
talkininką, tas nežino ką 
tauškia. O kas propaguoja, 
kad viskas “išrišta,” viskas 
jau “laisva” ir “nepriklau
soma,” tas taip pat priside
da prie vienybės ardymo ir 
netiesioginiai ruošia ir kur
sto trečiąjį pasaulinį karą.

Mes, socialistai, sako dr.
Grigaitis, abejus pasmerkia
me! Mes visada propagavo
me ir propaguojame, kad 
problemoms išrišti geriausia 
yra taikus būdas, o ne ka
ras. Užtad yra vilčių, kad 
Europoje mažųjų tautų
klausimas išsispręs tai-Į das yra demokratija. Jeigu

NORVEGIJOS KARALIUS GRĮŽTA NAMO

Norvegijos karalius Haakon (ištark: Okun) ir jo 
šeimyna, kurie per visą kaio laiką išbuvo Anglijoje, 
o dabar sugryžo išlaisvinton tėvynėn.

kiu budu, o ne karu, kaip 
dešinieji ekstrimistai su 
kairiaisiais komunistais kad 
mano.

Apibudinęs tarptautinę 
padėtį, d. Grigaitis palietė 
Lietuvos ii- lietuvių reikalą.
Šiandien, sako, turime aiš
kių faktų, kas yra atsitikę 
su lietuviais per tris okupa
cijas. Kada Rusija oku
pavo Lietuvą pirmu kartu, 
tai per trumpą laiką išsiun
tė į Sovietų gilumą virš 60 
tūkstančių Lietuvos žmonių.
Vokiečiai užgrobę Lietuvą 
ištrėmė iš Lietuvos virš mi
liono žmonių. Vien tik Ba
varijos provincijoje, kurią 
kontroliuoja amerikonai, 
randasi trys šimtai penkiag= 
dešimt tūkstančių tremtinių.
Švedijoje yra apie 30 tūks
tančių pabėgėlių. Šveicaii- likų srovė', to nenori ir pa 
joje yra keli desėtkai tuks-j žangus tautininkai, saniia- 
tančių pabėgėlių. Francuzi-j piečiai, 
joje. Italijoje, Pcrtugalijo

mes vienyjamės kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę, 
tai mes vienyjamės tuo su
pratimu, kad Lietuva turi 
but nepriklausoma ir demo
kratinė respublika, o ne dik 
taturinė. Ant to pamato 
mes susitarėme su katali
kais ii- sandariečiais. Jeigu 
Oliai, Kumskiai ir kiti su
tinka, kad Lietuva butų ne
priklausoma ir demokratinė

tijos principo. Jeigu Oliui, 
Kumskiui ir kitiems demo
kratija yra principas, jie at
eis ir dirbsime kartu. Bet 
jeigu jie neateina į ALT, 
tai suprantate kodėl. Mat, 
ten sėdi socialistai, kurie iš 
principo kovoja už nepri
klausomą ir demokratinę 
Lietuvą! Tautininkai mano, 
kad jeigu nebutų Taryboj 
Grigaičio, ar visai socialis
tų, tada jie kovotų tik už

respublika, tai jiems vieta nepriklausomą Lietuvą. O 
atdara Amerikos Lietuvių kada petuva butų nepri- 
Taryboje. Jeigu jų nėra; klausoma, tai Clevelando 
ALT, tai turite suprasti, kadįSmetoniukas ar koks kitas•• • > • 1 j j • — T • . 1 “ A X • , • • _ .jie nori diktatūrinės Lietu
vos. Mes, socialistai, nesu 
tiksim, kad atstačius nepri-

galėtų užimti A. Smetonos 
vietą. Tokia žmonių galvo
sena, tokie jų troškimai.

joje ir net Ispanijoje ran
dasi desėtkai tuksiančiu rie

vė

klausomą Lietuvą, koks Jeigu ii? to netrokštų, tai 
Užsišeštų i .ne ateitų į ALT :r aimtų 

žmonėms ant bendrą darbą lietuvių tarpe.
sprando. To nenori ir kata- „ x , ,,Po tokios rimtos kalbos 

sekė visa eilė paklausimų. 
Į kuriuos d. Grigaitis labai 
rimtai atsakinėjo.

Po diskusijų nusiteikta.

m unpi IIIGLUš
Lietuvos

Demagogų yra visose tau

WATERBURY, CONN.

Aukos Amerikos Lietuvių 
Tarybai

Apvaikščiojant Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 25 metų 
sukaktį, Wąterburio lietu
viai šių metų gegužės 6 d. 
sudėjo $200.90 Amerikos 
Lietuvių Tarybai kuri ko
voja už Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą.

Aukavo:Lithuanian Independent Pol. Club, $50; Tanias Matas ir Petras Motiečius po $10; Mrs. Tumas Matas, Stasys ir Magdalena Senkai, M. Verbyla, J. Viziunas ir J. MažulaiUs—po $5; Mrs. M- J. Vinikas ir K. Balčius — po $3.
Po $2 aukavo: Petras Kru- gelis, Vincas Kamažas, Stasys Martinkus, Vincas Pineviėius, Kazys Jenušauskas, Juozas Sinkevičius, Zigmas Karalius, Jonas Lesunaitis, Adomas Majauskas, Jonas Kvaraciejus, Mr Dumša, Kazys Siauris, Jonas Makauskas ir Leonas De- venas.Po $1 aukavo: Medelinskie- nė, Venzelis, Lasajuvienė, žemaitaitis, Orantienė, Valuckas. Bakoilis, KKmašauskienė, Sto- kes. Balanda, Adomėlis, Kulbokas, Paįerskis, Valuckas, Paulauskienė, Panulaitienė, Eidu- keviienė, šimulinienė, Bartku- vienė, Pranulienė. Baltmišk;s, Endrikis, A. Aleksis, A. Sho- pis, J. Sharkis, Petras ir Stel- la Tutoraičiai, A. Grishka, P. Steponavičius. A. Kushlis, J. Bosas, J. žemaitis, A. Bertulis, A. Kuncaitis, A. Určinas, ir Juozas Levickas.
Viso surinkta su smul

kiais $200.90. Pinigai pa
siųsti A. L. Tarybai. Kai ku
rių aukavusių po $1 čia var-
/4ii n nzic vinlzAiu
VXX£ ZIV7I ęi, XX^553 TIVIIO

porą aukavusių po vieną do
leri vardų nerašė.

Išlaidų padengimui auka
vo: T. Matas $5, L Deve- 
nis $5, P. Mariečius $2.

S. Senkus.

1S CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
'BALF skyriai steigia 

centrą

Chicagoje ir jai gretimo
se apylinkėse veikia Bend
rojo Amerikos Liet. Fondo 
skyriai. Vyriausis jų užda
vinys yra labdarybė. Aiškus 
dalykas, kad pirmoj vietoj 
stovi karo ir okupacijų nua
lintos Lietuvos reikalai. Lie
tuva buvo nuteriota karo 
audrų; ją teriojo rusiški ir 
vokiški okupantai. Daugelis 
musų brolių ir seserų yra 
toli už Lietuvos ribų. Vieni 
jų buvo ištremti, kiti patys 
bėgo nuo žiauriųjų okupan
tų. Vien tik alijantų kont- 
roliuojamoj vakarti Europoj 
randasi 350,000 lietuvių!

BALF skyriai Chicagoje 
ir apylinkėse darė ir daro 
kas tik galima, kad sušelp
ti nelaimės ištiktus žmones 
Lietuvoje ir už jo ribų. šio
mis dienomis Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj įvyko visų 
BALF skyrių veikėjų pasi
tarimas. Re kitko nutarta 
steigti pastovų centrą, kuris 
visą laiką bus atdaras ir ga
lės priimti žmonių aukoja
mus drabužius, taipgi kito
kias aukas.

Buvo įpareigoti tam tik
ri asmenys, kurie suras vie
tą ir gaus žmonių, kurie su
tiks dirbti.

Troku vairuotojų streikas 
Chicagoje

nerupes globti silpne. nes ĮUVju pabėgėlių. Pagal 
tautas. Jai rūpės nors kiek Koiw; 1 
atsigauti, sutvarkyti savo u- 
kį. Todėl aš ir skiriuos nuo 
tų, sako kalbėtojas, kurie 
mano, kad Sovietų Rusija 
eina prie trečiojo karo. Aš 
matau, kad ji eina tik taip 
toli, kaip talkininkai (Ang
lija ir Amerika) jai leidžias.
Jeigu tik sąjungininkai kur 
užima tvirtesnę poziciją. So
vietų Rusija pasidaro min
kštesnė ir sukalbamesnė.
Užtad ir mums lietuviams 
nėra ko nusiminti ir many
ti, kad Lietuvos nepriklau
somybė jau palaidota. Taip 
nėra. Jeigu vakarų demok
ratijos stovės, kaip jos sa
ko, už mažųjų tautu nepri
klausomybę, tai ir Ėietuvos 
nepriklausomybė bus iš
spręsta taikos konferenci
joje.

Tiesa, sako dr. Grigaitis, 
musų kraštutiniai žmonės, 
komunistai ir smetoninin
kai, eina iki absurdo. Ko
munistams, kaip Sovietų 
Rusijos agentams, viskas 
jau “išsisprendžia,” kaip tik 
raudonoji armija kur įkelia 
koją. Antriems ekstremis
tams, tai smetonininkams,

liausi apskaitliavimą, be
veik pusė Lietuvos gyvento
jų išblaškyti po visus kraš
tus. Jų padėtis rusti. Ligos 
kloja juos kaip dalgis žolę. 
Prieš Amerikos lietuvius 
stovi problema ne tik ko
voti už Lietuvos nepriklau
somybę, bet kaito 'gelbėti 
šimtams ir tūkstančiams 
pabėgėlių ir tremtinių. 
Pačioje Lietuvoje padėtis 

irgi gana

tose, jų netrūksta ir lietu- kad ALT vykdomas komi- 
viuese. šūkaujant apie lie-; tetas nėra vienybei durų už- 
tuvių besąlyginį vieningu- daręs. Kas sutinka dirbti
mą, jiems pavyko apsukti.................“ ' ’ * '
galvas ir rimtiems lietu
viams. Kai kurie pradėjo 
mąstyti, kad padarius su 
kraštutiniais tautininkais 
vienybę butų kaž-ko atsiek
ta. Aš, sako d. Grigaitis, 
jaanąu kaip tik priešingai.
Šiandien ir karas eina prieš 
totalitarininkus, o mes tota
litarizmo išpažintojus, ku

ASi Siąužfa ™!- “Pkį* .sėmė iš. Mįsso-

WORCESTER, MASS. 

CHESTNEY’S 
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

tinė, skurdas ir vargas nai
kina žmones. Kaip permeti 
akimi šių dienų lietuvių pa
dėtį, tai šiurpas sukrečia! 
Atrodo, kad užėjo laikotar
pis galutinam lietuvių tau
tos išnaikinimui, sako p. P. 
Grigaitis.

Mes gyvenam laisvoj ša
ly. Amerikoj. Esame apie 
milionas lietuvių. Musų ša
lies, Amerikos valdžios nu
sistatymas. yra prielankus 
mums. Bet mes, mes... nesu
sikalbame. Vieni atsidavę 
Maskvai, atiduoda visą rei
kalą į Maskvos rankas. Kiti 
skaito save lietuviais ir tik 
lietuviais, tai dešinieji tau
tininkai. Jie ardo lietuviuo
se ir taip menką trijų sro
vių veiningumą: katalikų, 
socialistų ir sandariečių. 
Kaip komunistai savo Šu
kiuose rėkauja už “vieny
bę,” taip ir musų dešinieji, 
Oliai. Kumskiai ir kiti tą 
patį Šukį vartoja — už “vie
nybę.” Bet tkirumoje. pa
čiame darbe, kaip komunis
tai visur tą vienybę griau-1 
na, taip daro ir dešinieji’ 
tautininkai.

Mes, socialistai, iš princi
po stojame už visų tautų 
vienybę, visų darbo žmo
nių. Bet kuo ta vienybė turi 
but pagrįsta? Musų pagrin-

iinio ir Hitlerio, priimtume 
į savo tarpą be jokių sąly
gų! Tuo tik save diskredi- 
duetume ir Lietuvos nepri
klausomybės bylai pakenk
tume.

Mes. sako d. Grigaitis, 
susivienijome ant demokra-

dėl demokratinės Lietuvos 
laisvės, yra prašomas prisi
dėti.

Drg. P. Grigaičio atsilan
kymas į rytus daug miglotų 
debesų išsklaidė musų tar
pe. Konferencijos dalyviai 
labai patenkinti.

Kriaučių reikalai ”
Birželio 29 d. kaip 7:30 

vakare Labor Lyceum sve-| 
tainėje bus kriaučių 54 sky
riaus specialis susirinkimas, 
bus renkamas delegatas ir 
lokalo pildomosios tarybos 
nariai. Todėl visiems kriau- 
čiams reikia susidomėti ir 
ko skaitlingiausiai į lokalo 
susirinkimą ateiti.

Vyt. Katilius.

Padėkime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

Remkime aukomis Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir jos 
Informacijos Centrą, kuris 
skleidžia pasaulyje teisin
gas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tau
tos troškimus. Iškirpkite iš- 
pildę šį lapelį ir pasiųskite 
kartu su savo auka Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cent
rui : American Lithuanian 
Council, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, I1L, U. S. A 
Čekį arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu.

žemiau pasirašęs (usi) siun
čia Amerikos Lietuvių Tarybai
$.............. auką paremti lietuvių
tautos kovą už laisvę.

Rašant šiuos žodžius, 
Chicagoje eina trokų vai
ruotojų streikas. laikraš
čiai sako, kad streikuoja 
daugiau kaip 10,000 veži
kų. Vežikai reikalauja di
desnių algų ir trumpesnių 
darbo valandų. Iki šiol iie 
dirbdavo virš 50 valandų į 
savaitę. Nori dirbti 48 vai. 
ir gauti po 5 dol. daugiau 
algos.

Streikas paliečia virš 900 
kompanijų, kurios atsisako 
darbininkų reikalavimus 
patenkinti. Dabar tų kom
panijų pusę perėmė ir fede
ralinė vyraiusybė. Karei
viai saugoja trokus, kuriais 
yra vežiojami Įvairus pro
duktai. Kuo šis streikas pa
sibaigs sunku pasakyti.

Nušovė armijos dezertyrą, 
vokietį Stamperį

Prie Pulaski ir 33-čios ga
tvių šiomis dienomis buvo 
nušautas aimijos dezertyras 
R. M. Stamper, vokiečių kil-

SIELOS
BALSAI

GIIA2IOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

papuola (langeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
puslapių dydžio, apie 150 Įvairių eilių.

JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
O A RUO VALANDAS.

KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILfiS:
I Al'TIAROS, SEIMYNISKO8 IR DARBININKIŠKOS 

TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Audimu apdarais $1.25.

ktetvienaa tarMa pasnaM mm karara* ariamu kayga.
Mrb iMu aastpMm tų tam M pesMjmaga. gartoaato
i-
«•- a ir rtepamiriMt prfHpyt at < eaatoa mark*.

“KELEIVIS”
636 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

(parašas)

(adresas)

Dėkodami Tamstoms už 
kooperavimą, paliekame

Su pagarba,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas:
L. Šimutis, Dr. P. Grigaitis, 

z M. Vaidyla.

“Laisvoji Lietuva”
Mėnesinis Urugvajaus lietu

vių laikraštis, leidžiamas Urug, 
Lietuvių Kultūros Draugijos.

Kaina metams $1.00. Adre
sas toks: Lituania Libre, Ro 
de Janeiro 4001, Ceriu, Monte- 
video, Rep. O. dėl Uruguay.

ryto, šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Visi kviečiami 
atsilankyti ir pagerbti at
mintį to žymaus darbuoto
jo-” *

Bažnyčioje nebuvau ir 
nemačiau, kaip “Sandaros” 
redaktorius Mikas Vaidyla 
meldėsi, bet davatkos kal
ba, kad jo poteriai vistiek 
nepataikė į dangų.

Rūgštūs pienas kai kam 
susuka vidurius, o kai kam 
ir galvą...

Nepasitenkinimas Lietuvių 
Vaizbos kliube

Chicagoje senai veikia 
lietuvių biznierių organiza
cija, žinoma kaip Lietuvių 
Vaizbos kliubas. Dabarti
niu laiku tos organizacijos 
vardu ėmė kalbėti ir savo 
kromą garsinti vanagaitinis 
Olis, Kumskis ir kiti. Olis 
ir Kumskis yra Smetonos 
dinastijos žmonės. Jiedu 
buvo nuvykę į San Francis- 
eo, o dabar jie kalba kliubo 
vardu — sako “spyčius” ir 
net kliubo susirinkime duo
da “raportus.” kurių publi
ka nenori klausytis. Tuogi 
tarpu kliubas jų neįgaliojo 
vykt į San Francisco ir su 
jų “misija” nieko bendro 
neturi.

To dėliai pas tulus kliu- 
biečius ima reikštis daug ne
pasitenkinimo. Smetoninin
kų politikai nepritariantieji 
lietuviai biznieriai reikalau
ja, kad Olis ir Kumskis liau
tųsi kliubo vardą naudoti 
savo asmens ir savo politi
kos tikslams. Galima laukt 
susikirtimų. Kuo visa tai 
baigsis, pamatysim vėliau, 
jei gyvi busime.

vcnv-.ii?> apipiešė iiciutiu

užeigą

Chicaga da ne laisva nuo 
plėšikų. Ypač nuošalinėse 
gatvėse nakties metu baugu 
vaikščioti. Jauni vaikėzai 
pastoja kelią, žmogų api
plėšia ir da primuša!

Vienas tokių “specialis
tų” šiomis dienomis apiplė
šė šurnienės taverną, kuri 
randasi prie Halsted ir 31 
gatvių. Atėjo jaunas vyru
kas, užsisakė stiklą alaus ir, 
matydamas, kad užeigoje y- 
ra tik vienas vyriškis, už- 
kamar.davo savininkę ati
duot pinigus. Kadangi ji 
nesiskubino, tai banditas 
pats atsidarė regįęteri, išė-

mes žmogus. • .
Per ilgą laiką jisai slaps-Į . Surnienė neleko 31) dole-

tesi Chicagoj ir federalinės rnL
vyriausybės agentai negalė 
jo jį pagauti. Bet ir sugau 
tas jis nepasidavė, turėjo 
but nušautas.

Kažkokiais sumetimais 
nušautasis dezertyras buvo 
pasivadinęs “Woodrow Wil- 
son.”

Rūgštaus pieno Šurnas — 
mišios Dr. J. Šliupui!

Chicagoj veikia daug pa
rapijinių kliubu; turime ir 
“rūgštaus pieno kliubą.’’

Žinoma, tai nėra joks 
kliubas. Toks vardas buvo 
duotas grupelei žmonių, ku
rie susirenka Į vieną valgy
klą rūgštaus pieno srėbti.

Sakoma, kad rūgštūs pie
nas taip paveikė tulus kliu- 
biečius, kad reikėjo mišių— 
ne už pačių kliubiečių du
sias. bet už didžiausį lais
vamanį, Dr. Joną Šliupą!

Pusiau laisvamaniška 
Chicagos “Sandara” birže
lio laidoje praneša:

“Kai kurių Rūgštaus Pie
no kliubo narių sumanymu 
tapo užsakytos mišios už 
Dr. Joną Šliupą, kuris mirė

Iškalbingumo kontestas 
lietuvių vaikams

Amerikos Legiono Da
riaus-Girėno postas (271) 
ruošia iškalbingumo kontes- 
tą lietuvių jaunuoliams. 
Skirta net penkios dova
nos — $100, $50 ir $25 
vertės karo paskolos bonų 
ir $10 ir $5 vertės karo žen
klelių. Dovanas gavo tie, 
kurie parodė vertų gabu
mų kalboje.

Dariaus-Girėno postas tu
ri nuosavą svetainę S. Wes- 
tern Avė. 4416-taine nume
ry. Brighton Park kolonijo
je.

Išlaisvino chieagietį 
Paulinskį

Karo departamentas pra
neša, kad Vokietijoj buvo 
išlaisvintas da vienas Chi
cagos lietuvis, Kazys Pau- 
linskis. Jisai buvo rastas 
Vokietijos stovykloje labai 
išvargęs.

Paulinskio motina. Alena
Paulinskienė. gyvena vaka- 

ištrėmime. Tos mišios bus rjnčj miesto daly, 4419 So. 
atlaikomos ketvirtadienyje,'St. Louis ®t-
birželio 21 dieną, 8 vai. iš AK. Lietuvis.

I
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Kaip Lietuviai Kovojo 
Už Savo Spaudą

APIE DIDU} KNYGNESį JURGI BIELINj

.vėliau Vaškų valse.. Kaži-’ 
miero Grūzdo kiemas. So
džius ne prie vieškelio, ba
lotoje vietoje, ar 5 kilomet
rai nuo Vaškų miestelio, kur 

j gyvendavo uriadnikas su 
stražnikais.

Grūzdo buvo trys suaugę

—Maike, šiandien aš jau bažnyčioje per pamaldas su 
nesakysiu tau nei tegul bus1 blizgančia buože ir barški-
pagarbmtas, nei kitaip, ale 
raidavei pradėsiu apie biz
nį. 1

—Apie biznį tėvas turė
jai pagalvoti jaunesnis bū
damas. Dabar jau pervėlu.

na moterims po nosim, kad 
nesnaustu, bet klausytų ką 
kunigas sako. Popiežius tu
ri keliasdešimts, o gal ir ke
lis šimtus panašių gvardie
čių. Gali būt, kad ir tėvas 
galėtum gauti tenai tarny
bą. Bet ką bendro tai galė
tu turėti su Hitleriu, kurio

(Tęsinys)
Ypač vargas būdavo, 

kai jos vyras atgabendavo 
i Purviškius knygas (J. Bie
linio ūkis) ir pats slėpdavo 
daržinėj, šiauduose. Reikė
jo jis dienas naktis saugo
ti ir žiūrėti, kad nepajustų 
kaimynai ir neapskųstų pri- 
stavui. Juk už Bielinio Įda
vimą policijai valdžios bu
vo paskirta 500 rublių do
vanos.

Jeigu kartais pristavas 
pajusdavo, kad Bielinis na
mie, tada prasidėdavo kra
tos ir grasinimai. Nebūdavo 
nei vieno daiktelio nepaju
dinto ir nei vienas šeimos 
narys negalėdavo ramiai 
dirbti savo darbo.

Bet ilgainiui visa šeima 
apsiprato su tokiu gyveni
mu ir O. Bielinienė pasida
rė atspari šeimos galva ii 
tikra savo vyro draugė ir 
padėjėja. Visokius persekio
jimus sutikdavo drąsiai ii 
sugebėdavo nuo visko apsi
ginti.

Žandarai, kratas daryda
mi. nesigėdydavo vargšės 
moteriškės užančius kraty
ti, tikėdamiesi rasią kokių 
svarbių dokumentų ar vyro 
laiškų.

Taip, pavyzdžiui, vieną 
karta vėlų vakarą mažoji

kiti knygnešiai, darydavo: Į sūnus. Vyresnysis sūnūs Ig
jis knygas vežiodavo, nely
ginant puodžius puodus, ir 
todėl jį dar galima vadinti 
knygvežiu (vard. knygve- 
žys).

Jis važinėdavo sau, kaip 
koks puodžius, ir kas kam 
darbo, ką jis ten vežime 
veždavosi prisidėjęs, šun
keliai jam, brol, žinomi, o 
Lietuvos šaunieji vieškeliai 
—tik “prašmatniesiems” u- 
riadnikams, pristavams ir 
“pertrauktų arklių” ponams 
važinėti. Taip buvo!

Jam ratai (vežimas) pa
prasti, arklelis taip sau, jis 
irgi žmogus kaip žmogus.

Žmonės dažnai apie jį 
nukalbėdavo, dažnai jo pa
sigesdavo, laukdavo. Ypa
čiai rūpindavosi jo likimu 
jo pakelės, tie kiemai, kur 
jis atvažiavęs sustodavo. 
Žmonės jį mylėjo.

Baltasis vežiodavo pilną 
vežimą prisikrovęs arba jau 
gerokai praplatinęs, supran
tamo turinio knygelių, ka
lendorių. laikraščių, malda
knygių. Buvo drąsus, apsuk
rus žmogus. Ir iš bėdos iš-Į 
sisukti mokėdavo. Įkliuvęs 
nenusimindavo. Ir pakelės, 
kur jis apsistodavo, tiek jau

notas, tais laikais įsejęs 
pradinę mokyklą, atitarna
vęs kariuomenėje ir kurį 
laiką buvęs valsčiaus val
dyboje, plačiau žvelgė, ne
gu jo apylinkės “paprastie
ji eiliniai” (iš jo, Dieve, 
duok jam amžiną atilsį, ap
sčiai tautosakos ir šiaip jau 
istorinių žinių buvo paskli
dę). Antrasis sūnūs Jonas 
gyveno prie tėvo visą savo 
amžių ir dar laisvoje Lietu
voje tebeukininkavo savo 
tėviškėje. Tretysis, visajau- 
nis sūnūs Petras, ėjęs gim
naziją Mintaujoje prof. Jo
no Jablonskio laikais ir jau 
iš mokinio suolo susipratęs 
lietuvis, daug metų buvo 
mokytoju. Todėl nenuosta
bu. kad tas Gruzdu kiemas 
buvo pasidaręs knygnešio 
Baltojo pakele.

Knygnešys stačiai, įsukęs, 
į kiemą, nuvažiuodavo į to-, 
lokai nuošaly stovintį kloji-1 
mą, nusikinkydavo arklį. į- 
leisdavo jį į peludę, pasiim
davo pundelį knygų ir at- 
žingsniuodavo į trobą. Jei 
namiškiai pamatydavo sve
tį, pasitikdavo, jei ne—sve
tys žinodavo tartum savo 
namuose esąs. Čia susirink-, 
davo iš sodžiaus knygelių

KUR MASKVOS AGENTAI KELIA NERIMĄ

Šiame žemėlapy yra parodytos 8 vietos, kur Mask
vos agentai kelia suirutę ir ardo alijantų vienybę.

Ital įjos Lietuvių Balsas

—Bet aš tau pasakysiu, 
kad geriau vėliau, negu nie- 
kad. Tas ir knygose yra pa-jtėvas nori jieškoti? 
rašyta. i

—Tas posakis ne visur j —Na. o kaip tu, Maike. 
tinka. tėve. ! rokuoji. kur dabar Hitleris
-. —O Įkur jis netinka? įgalėtų būti? Jeigu jis butų

—Pavyzdžio dėlei galima! užmušta, ar pats sau galą 
paimti , kad ir upę. Per upę pasidaręs, tai visgi jo lavo- 
galima pervažiuoti tiktai! ną butų kas nors atradęs, 
tol, kol tiltas stovi. Kai van-| Juk su kepure ir čebatais jis 
duo tiltą nuneša, tai jau ta- negalėjo kaip šventas Elijo 
da geržati per ją nevažiuo- —
ti. -

—Na, kam čia klapatytis
apie tiltą, Maike, kad pas 
mus nėra jokios rivės. Ver
čiau pasitarkim apie bizni.

—Kokį biznį tėvas turi 
galvoj?

—Maike, aš mislinu. kad 
dabar geriausį biznį gali
ma padaryti iš Hitlerio. Vi
si dabar jo jieško ir niekas 
nežino, kur jis yra. Bet kas 
jį suras, tas bus bagotyrius.

—Gal tėvas manai jo jieš
koti?

—Jes, Maike, aš rokuoju,

sius į dangų nueiti. Aš ro
kuoju. Maike, kad Hitleris 
yra gyvas. O jeigu gyvas, 
tai jis turi būt kur nors pa- 
šikavojęs. O pasikavoti. 
.Maike. geriausia yra šven
toj vietoj. Gal usus nusisku
to ir pristojo prie švento tė-

buvo įdrąsėjusios, kad nebi-
Bielinių šeima ramiai mie-!j°da\? ėdžios tanių,' pirktis, c jei užsiteikdavo
gojo. tik motina teberengės nes, žinodavo, kad Bielinis knygnešys pats pasileisdavo 
rietimą austi. Tik staiga vy- mokes *r P/ts išsipainioti ir
riška ranka, auksiniais žie- fe^v0. bendradai bius įspai-
dais apmaustvta, ėmė dau- . -• , ,
žyti į langą, o nakties glu- ,.Biehn> pamačius atva-l 
durnoj pasigirdo rusiški žo- zmojant, tuojau jo. pakeles 
džiai- kiemui tam kartui tartum

-Atkrivai dvėr! visos blusos numirdavo. Ma
Bielinienė, sunratusi kie-i^-’ visados dvi baimes bu- 

no ranka ir žodžiai, atida-į da\° • v\eRa’ £al* kas sek" 
rė duris, įsileisdama prista- V, antra._ . Nai
vą su žandarais. Padarę £utl kbl?£ai jo priėmėjam, 
kratą ir nieko nerade. labai vlsados b1ud1a-V0-
ipvko, o itužęs pristavas knygnešio pakelėms
puolė moterį mušti, tačiau ^likdavo rūpintis suglebti
žandarai jį sulaikė. Tada jis i J°. 11 ,butia'
įsakė žandarui iškratyti mo- kas de-
teriškės užančius. Tas stvė-j^??1 vie?kelyje, aplmK so- 

moteriškei už krutinės iridzi^’ kokia paties Bielinio

Pasveikinimas Amerikos ; 
lietuviams 1945 m. vasario į

16 dienos proga

re
sudraskęs drabužius stūmė., 
kad ta net parkrito.

Taip vargo moteris su vai-

x nuotaika. Reikia atminti,

vo už lekajų. Taigi, jeigu as' kaįs> bet laimingai iškentė- 
gauciau tenai vacmano 
službą. gal galėčiau jį pa
gauti. Pavaktuočiau iš ryto.
ir kaip tik išneša puodą, 
tuoj — capt už kalnieriaus 
ir koman, bov!

—Aš patarčiau tėvui krei
ptis tuo reikalu pas savo

jo rusų žandarų laikus ir| 
su
klausomybės.

kad aš galėčiau jį surasti. į kleboną. -Jis galės duoti ge- 
Pirma reikėtų nuvažiuoti informačijų apie po-
Airijon ir gauti kokį nors' piežiaus tarnus, negu aš. 
džiabą prie De Valeros dva- —Ne, Maike. pas klebo- 
ro. Gal Hitleris tenai būna na nieko nepeši. Aš verčiau 
ant burdo. 1 nueisiu pas zakristijoną ant

—Ne, tėve. to nepada- rodos.
lysi. —Kain sau nori.

—O kodėl?
—Todėl, kad tėvas nesi 

nei Kelly, nei O’Reillv. nei 
McSweeney. Tik su tokia 
pavarde galėtum prieiti prie 
airių tautos vado. «

—O kodėl aš negalėčiau 
jam pasakyti, kad mano 
vardas yra Raila arba Svi- 
nia?

—Tėvas ir kalbėt nemoki 
taip, kaip airiai kalba.

—Na, o kain tu rokuoji, 
Maike, kad aš paduočiau 
aplikeišiną pas šventą tėvą 
ir paprašyčiau kad jis pri
imtų mane ant službos? Ro
dos, tu man sykį sakei, kad 
popiežiaus dvarą vaktuoia 
žandarai. Aš, vaike, tokiai 
službai labai tikčiau, ba 
ruskio vaiske išmokęs viso
kio muštro: galiu ir cibu- 
liarnu maršu atbulas žengti, 
ir ant vienos kojos apsisuk
ti.

—Tas tiesa, tėve. Popie
žiaus rumus saugoja švei
caru ov’ardi’a. Tavo nara-

—Tfu. kad tu supleškė
tum! Hitlerį begaudant ma
no pypkė užgeso. Turiu eit 
ugnies jieškoti.

—Iki pasimatymo, tėve.

VARŽYTINĖS UŽ SYRI
JĄ IR LIBANĄ

Arabų lyga pareikalavo, 
kad franeuzų armija tuo
jau apleistų Syriją ir Liba
ną. Savo reikalavimą ji pa
siuntė ir* Londono vyriausy
bei, tuo leisdama suprasti, 
kad anglai taip pat ištrauk
tų savo kariuomenę.

Londonas pasiskubino 
duoti atsakymą, kad Angli
ja sutinka ištraukti savo 
kariuomenę, jeigu francuzai 
ištrauks savo.

Syrijoj ir Libane anglai 
ir francuzai varžosi dėl tur
tingų aliejaus versmių.

Pirkit Karo Bondsas ir Štam
ui jos klebonas irgi turi vie pas' ^as 84v^,t? įdėkit i juos 
ną tokį sargą. Jis apsivil- n5Ta*’.aa ka,p ges raudonu fraku stov; uždarbio d?.”.

potekoms per sodžių, pa
kiemiais.

(Bus daugiau)

AR ŽINOTE, KAD-
Nuo 1940 metų sausio iki 

1945 metų sausio Jungtinė
se Valstijose buvo padaly
ti 246.845 karo lėktuvai.

Juozapas yra skaitomas 
krikščionių išganytojaus Jė
zaus tėvu. bet apie jį nėra 
jokių autentiškų žinių net 
ir bažnvčios chronikose.

Susijungę į vieną organi
zaciją, tapsime tvirtesni ir 
busime kūlėjai, o ne grio
vėjai. Dirbsime dėl savo ša
lies, o ne jieškosime praei
ties klaidų bei jų kaltinin
kų. Praeities klaidas nagri
nėti ir iš jų mokytis galėsi
me ramiais laikais.

Tad — Vardan tos Lietu-
vns ViorivRp

(Prisiųsta).

Mes. Italijoj besirandan- 
tieji lietuviai, nuoširdžiai 
sveikiname savo brolius tau 
tiečius Amerikoje Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 
šventės proga. Tuo pat no
rime pareikšti visų lygų 
troškimą, kad musų šalis 
vėl butų išlaisvinta, ir prie 
to išlaisvinimo darbo ryžta
mės prisidėti visamis jėgo
mis.

Girdėjom, kad Amerikoj 
ir kitur organizacijos bei at
skiri asmenys yra padarę 
svarbių ir stambių žygių 
musų šaliai gelbėt. Tai yra 
tikrai gražus sveiko, civili
zacijos nesugadinto. tauti-Į 
nio gajumo ženklas.

Tačiau galėtume padary-J 
ti ir daugiau. Reikėtų paro
dyti pasauliui, kad esame 
subrendę patys save valdy
ti, kad vienas svarbiausių, 
o gal net svarbiausis kultū
ros pažymis, yra tas. kad 
bendradarbiavimas mums' 
yra nesvetimas, kad mokam' 
įvertinti kitų pažiūras ir su-1 
gebam surasti bendrą kelią 
tarp įvairių įsitikinimų žmo-i 
nių ir to “kelio nepametam 
dėl takelio.”

Jeigu namą statyti pra-J 
dėtų keli architektai, kiek
vienas pagal savo planus, 
vienas su kitu nesitardami, 
vargu ar namas butų pasta
tytas.

Ir mes. veikdami atskirai, 
galime padaryti puikių žy
gių Lietuvai vaduoti, bei 
planų jos ateičiai tvarkyti. 
Tačiau visa tai neturės to- 

! kio svorio pasaulio akyvaiz- 
doie ir musų kraštui neat
neš tiek naudos, jei nedirb
sime visi išvien, sutartinai.
. Jus, broliai gyveną Ame
rikoje. esate skaitlingiausia 
ir geriausia musų išeivijos 
dalis. Jus turėtumėt paimti 
į vieningas rankas Lietuvos 
vadavimo talką. Gi mes. I- 
talijos lietuviai, norime bū
ti vienu ratuku tos organi
zacijos, kuri vaduos musų 
kraštą. Tas musų ratukas, 
ners ir sudalytas iš įvairių 
pažiūrų žmonių, yra kietai 
sucementuotas, be jokių 
nuotinpų. Jis sukasi ir suk
sis, kartu su kitais ratukais 
tik viena kryptimi — Lie
tuvai vaduoti. Jau laikas, 
kad minėtų atskirti ratukų 
sukimasis butų konrdinun-’ 
inmn« '
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LIETUVOS KONSULA
TAS PAJIEŠKO ŠIŲ 

ASMENŲ

Ambrozaitis Izidorius, sūnūs Ju'>- 
zo. kilęs iš Petkaičių kaimo, Skaud
vilės vai.. Tauragės apskr., 1931 m. 
lankęsis Lietuvoje ir prieš šį karą 
gyvenęs New Yorke.

Ambrozaitytė Petronėlė, kilusi iš 
Petkaičių kaimo, Skaudvilės vaisė.

Gilusevičius Jonas, kilęs iš Deško- 
nių kaimo, Daugų vaisė.

Giluseviėiutė Nastė,. kilusi iš Bes
konių kaimo.

Igoris Tamm. Juozas, prieš karą 
gyvenęs 511 Ohio Avė., E. St. Louis, 
III. Jam yra žinia iš sunaus Antano 
Igorio.

Kiselienė Elena, angliškai pasiva
dinusi Helen Kisel, gyvenusi New 
Philadelphia, Pa. Ji 1925-1927 metų 
laikotarpy su motina lankėsi Lietu
voje.

Kongelis Juozas, prieš karą gyve
nęs ir gal tebegyvena Chicagoje.

Kyras Mykolas prieš šį karą gy
venęs Chicagoje.

Lapinskas Aleksandras, išvykęs į 
Ameriką prieš 1914 metus ir gyve
nęs Latvrence, Kansas ir South Ca- 
rolina valstijoje.

Mackevičienė (Mackewitz), prieš 
ištekant Šliumpaitė Petronė, iki 1929 
metų su vyru, sunum Simonu duk
teria Nartase gyvenusi Brandon Av., 
Detroit, Mich.

Manikai, Juozas ir Vincas, kilę iš 
Žiliškių km., čiupėnų vai., Panevė
žio apskr.

Mažeika Antanas, kilęs iš Pagra
mančio km.. Tauragės apskr., prieš 
karą gyvenęs Chicagoje.

Noreika Povilas ir Ignas, prieš ka
rą abu gyvenę Chicagoje.

Seiliai. Konstantinas ir Vitalis, ki
lę iš Andriunų kaimo, Daugų vaisė., 
Alytaus apskr.

Šyla Kazimieras, kilęs iš Biržų 
apskr.

šlickienė Ona, kilusi iš Sungai- 
liškių km.. Tauragės apskr., prieš 
šį karą gyvenusi Chicagoje.

Vilkauskaitė Katrė, kilusi iš Vai- 
kantonių kaimo, Oniškio vai., Tra
kų apskr.

Jieškomieji ar apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti:

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

arba
Consolate of Lithuania.
30 N. I^iSalle Street,

Chicago 2, III.

Biblijoj nėra nei žodžio 
apie apaštalo Petro mirtį, 
bet legendos sako, kad ji
sai buvęs nukryžiuotas.

kad iš nelaimės, jei ji atsi
tikdavo. Bielinį ir jo pake
lės kiemą sukdavo visas so
džius.

Tuo tarpu aš čia suminė
siu keturias tokias Bielinio 
pakeles, kur jis visados su

Bankininkų apskaičiavi- 
1944 metais New Yorko 
miestas buvo vertas netoli 

Kaip Bielinis važinėdavo stodavo kaip pas susiprato-i 16 bilionu doleriu, būtent: 
p...... , . - o- .Įsius, sau ištikimus, jo nebi- $15,845,991,014.Didįjį knygnešį Bielinį jnnčiug gyventojus. Dažna- ----------

visi pamusieciai (Mūsos u- SO(jžiuje arba apylinkėj Krintančios žvaigždės y- 
je būdavo kiemai, kurie jį ra niekas daugiau, tik kla- 
priimdavo, pavalgydinda- jokliai dangaus kunai-mete- 
vo, duodavo nakvynės, pa- orai. Pasiekę žemės atmos- 
liuobdavo jo knygvežį—-ar- f?rą jie įkaista ir sudega: 
kliukėlį ir kur iš sodžiaus tik retas pasiekia žemę. 
susirinkdavo seni jauni knv-

susilaukė Lietuvos nepri-f

pyno gyventojai) labai ge
rai pažino ir jo darbus ži
nojo. Jaunimas gal ne tiek, 
bet seniai ir subrendėliai— 
kuo geriausiai. Jis vadinda
vosi “Baltasis.” šitaip jį 
žmonės ir vadindavo, nors 
tokios įvardžiuotinio būd
vardžio lyties žiemių Lietu
vos aukštaičiuose nėra: vi

gų pavartyti, jų prisipirkti. Jungtinėse Valstijose yra 
Rudžionių sodžiuje tik viena vieta, kur susisie- 

Viena tokių Bielinio pa- kia keturių valstijų rubežiai 
Colorado. Nevv Mexico,,oc. ♦z.f • fv kėlė buvo Rudžioniu sodžių----- Ccsas Mūsos upvnas teturi tik • , ,T 1Voi_ Je’ buv- Skrebotiškio valse.,i Ariz<lytį “baltasai.” Bielinio kal

ba buvo kitoniškesnė, negu 
vietos gyventojų. Daug kas 
nei nežinojo, iš kur jis kili
mo. Tik žinojo, kad jis ne 
čiabuvis ir kad kitaip lietu
viškai šneka. Todėl spręs
davo jį žemaitį esant. Rei
kia atminti, kad musų kraš
to žmonės prieš aną karą 
dažniausiai vadindavo “že
maičiais” visus kitoniškiau 
šnekančius žmones, ar jie 
butų buvę nuo Šiaulių, ar 
nuo Kupiškio, ar nuo Ra- 
mygalo, ar nuo Biržų, ar da 
nuo kur kitur iš toliau.

Šiandien tas garbus knyg
nešys, kaip ir jo sūnūs, buv. 
Seimo narys, vadinasi Bie
linis. Anais laikais jį teži
nojo Baltojo vardu ir Bieli
nio (vard. Bielinis) pavar- 
dimi. Taigi, jis žmonių lu
pose buvo, arba Baltasis ai 
ba Bielinis.

Taip, jis buvo knygne-j 
eavOjšys. Bet jis nepaprastas 

knygnešys, Jis drąsiau. nei

Arizona ir Utah.

RAPORTAS IŠ KELIONĖS MASKVON

Harry Hopkins (dešinėj) raportuoja prezidentui 
Trumanuo ka jis patyrė nuvykęs Maskvon

Paryžiuje eina gandai, 
kad “greitu laiku” Ameri
kon vyksiąs franeuzų vy
riausybės galva, generolas 
De Gaulle. Jisai nori pasi
tarti su prezidentu Truma- 
nu dėl Syrijos ir Libano i 
vykių.

Anglų ir francio .-ano
kiai Šiuri mri* vi h labfti 
blncn
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Kaip Rusai Areštavo ir Vežė 
Sibiran Lietuvos Žmones

Tremtinio pasakojimas apie Netrukus prasidėjo ligų 
Sovietų tvarkos baisenybes plitimas. Pirmas mirė Pane

vėžio apskr. ūkininkas Sa
kalauskas. Norėjom jį pa
laidoti prie stovyklos, bet'

1941 m. birželio 14 d. vi
soj Lietuvoj prasidėjo areš
tai. Duodavo 10-20 minučių neleido. Išvežė jj i taigą, Į- 
susidėti daiktus ir veždavo metė j duobę ir pridengė; 
i paruoštus traukinius, kur šakomis 
susodindavo po 60 žmonių sobaki 
j prekių vagoną: j/yrus. mo- miesa’’ (tegul sunes 
teris ir vaikus kaitų. Va'ro-įkai paėda mėsos), 
no langeliai buvo su groto-, Stovintieji rikiuotėje žmo 
mis; durys uždarytos. Po i nės pradėjo alpti; bolševi-

sakydami: “Pust 
i volki pakušaiut 

ir vii-1

trijų dienų stovėjimo trau
kinys pajudėjo. Atvežė mus 
i Naująją Vileiką, kur pra
sidėjo skirtumais: atskyrė 
vvius nuo šeimų. Sunkti ap
rašyti. kas dėjosi! Kartais 
jėga išstumdavo vyrą iš va
gono ir perkeldavo i kitą. 
Visur girdėjosi verksmas ir 
dejavimas. Aš patekau į 
vagoną su užrašu “A.” kaip 
paskui sužinojau, skiltą i 
darbo stovyklą; buvo inusų 
58 asmenys. Troškumas ne
apsakomas !

Birželio 21 d. traukinys 
nepaprastu greitumu nuva
žiavo j nežinomą mums 
kraštą. Pravažiavus sieną, 
per plyšius sekėm sovietų 
apylinkes ir jų gyvenimą. 
Kaimai buvo tušti, namai 
sugriuvę, visur vargas ir ne
turtas. Laukai blogai ap
dirbti. daugelis visai apžė
lę ir. matyt, neapdii barni 
nuo daugelio metų.

Valgyti (sriubos) gavom 
pirmą kaitą Smolenske, t. 
y. 9 dieną nuo Įsėdimo

kai pakeldavo juos buožė
mis.

Uodų ir visokių muselių* 
buvo tiek daug. kad nuo su- ; 
kandžiojimų nebuvo maty į 
tis sveikos vietos ant kūno: 
visos rankos ir veidas bū
davo sukandžioti, o kai ku
riems taip ištindavo veidas, 
kad nesimatydavo akių. 1 
Naktį barakuose pasirody- i 
davo blakės, nuo kurių tai}) 
pat nepaprastai kankino
mės. Gulėjimui turėjom taip 
mažai vietos, kad miegoda- 
vom ant šono. Visus apėmė 
baisus nusiminimas.

šitoje stovykloje buvo ke
li tusktančiai lietuvių, tarp 
jų keli ministeriai: berods, 
teisingumo ministeris šilin
gas, susisiekimo ministeris 
ir kiti, kurių pavardžių ne
beatsimenu. Kadangi jie bu
vo vyresnio amžiaus, tai jų 
i darbus miške nesiųsdavo. 
o palikdavo stovykloje ta
kams šluoti, grindims plau
ti. išeinamosioms vietoms 

Į valyti, indams plauti ir t.t.

PURVINOS IMTYNES

\ lizdelis parodo Amerikos kareivius Okinavoje 
fiucsiajkiu einant imtynių dumblinam vandeny.

vikų ž’ ėriškumą ir cinizmą. 
Kas yra kartą buvęs Rusi- 

tas ten niekad savo no
ru nebegrįš: jis bevelys mir
ti, iiėtv matyti šitą “rojų.’’

Karia mane taip vadina
mos “amenestijos” dėka pa- 
iiuosa' o, turėjau palaukti 
dar pe rą mėnesių, kol išlais
vins mano žmoną. Apsigy
venau kolchoze, kelis kilo-

staiga varot iš darbo mote
riškę, neduodami jokio pa
aiškinimo ir nepasakę kal
tės?’’

Pirmininkas atsako: “Mes 
nenorime savo apatinius ir 
purvinus drabužius plauti 
prieš publiką...”

Manau, kad patys skai
tytojai mokės pasidaryt tin-j 
karną išvadą. Šitaip save at- 
sirekomenduoti!

Skaitytojai tačiau priva
lo žinot kitą dalyką. Musų 
pirmininkas yra Stalino

GEROS KNYGOS
NUPIGINTOS VASAROS LAIKUI

Atvirutės tin-Gyvul u ro » L’-ro 
Zell’o moi.skr*. idiles u
pie gyvulius ri «s ai'-

ir.a •išor ių . uojų pa- 
jrovius u j rigt :itj. Pavyz- 
’žiui. kodėl šunelis loja ant 
r.ėr.u’io? Ką reiškia arkliu 
iaili nūs? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri si! pru s akis ir greitai ap-{ 
anka? Ar lapė ištikrujų y- 

ra tokia

js v u oais.
' a biie sveikin’mams arba 
'•er spondend/oms, o ypač 
šiais me.ais, kuomet už Lie
tuvos nepriklausomybę A- 
merikos lietuviai veda to
kią Įtemptą kovą.

Kompletas buvo 50c., da
bar 35c.

raportą ir dvasios neatgavęs 
jis sušuko: “Duodu Įnešimą, 
kad gaspadorius butų for- 
mališkai paleistas.’’ Kažin 
kas pašoka nuo kėdės ir pa
remia — tuo viskas ir baig
ta.

Da suspėta padalyti pa
staba. kad Įnešimai taip ne
daromi. Bet pirmininkas at
kerta, kad jis davęs Įneši-

metrus nuo stovyklos, tad! mą ir taip turi būt gerai.
galėjau ir toliau sekti jos 
oyveninią. Tenai prasidėjo 
apklausinėjimai ir nuteisi
mai: 8-10 metams darbo 
stovykla. kas reiškia kator
gą. Visi atrodė kaip šmėk
los: veiduose matėsi bega
linis liūdesys ir rezignacija. 

Prasidėjus vokiečių-iusų

Musų pirmininkas turėtų 
būt apsipažinęs su mitingų 
taisyklėmis ir jų laikytis. 
-Jis tačiau nepaiso. Taisyk
lės reikalauja, kad norėda-

gudri, keip zrro 
“saulės” garbintojas, ir tasįnės apie ją mano? Kodėl 
tuzinas porų rankų, kurios!vieni gyvuliai ginasi nuo 
jam plojo, taipgi Stalino savo priešu, o kiti bėga? Ir 
“saulės” garbintojų rankos, laug kitokių dalykų. Kny- 
To jiems nepavydime, bet a "didelio * formato, 212 
musų pirmininkas kartą yra: , uskpiu Kaina buvo <1.25. 
pasakęs, kad jis “tą publi
ką” (reiškia, kliubiečius); 
srali “minkyti kaip tešlą.” į 
Well, well — argi musui 
kliubo nariai yra to verti?,
Ar jie tik tešla?

Pagyvensim ir pamatysi-, 
me. Kokius Dievus Žmonės

Toliau buvo išduotas ra- Garbino Senovėje?—Parašė 
portas už gegužės mėnesi. Iksas. Tai labai Įdomus ii 
Pasirodė, kad tą mėnesi pamokinantis leidinys. Die 
kliubui atliko virš 12 šimtų vų ir tikybų istorija paduo- 
dolerių pelno. Bet kontro- dama nuo saulės garbini- 
lės komisija sakė. kad tai mo iki krikščionybės laikų, 
“mažas nuošimits.” Knvga turi 272 puslapius.

Arti 100 puslapių pašvęsta
Dabar turime naują gas- vjen tik senovės lietuvių 

padorių. \ ietoj 12 šimtų dievams apibudinti. Čia yra 
dolerių pelno, dabar gal tu-, aprašyta daugiau kaip 30

b

ryt
įima

Žemaitės Rasta i Karo
Metu. Knyga didelio forma
to, ar.t tiaiiios popieros. i- 
liustruota. piešia baisius ka

rio vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c.. dabar 25c.

Prašom pasinaudoti pro
ga ir Įsigyti gerų knygų nu-

3ib i a Sat ro e—Tai 
k r Biblijos 
ra atvaizduoti juo- 
pa\ tikslais. Kainu 
00. dabar tik 50c.

yra 
pasako-

no SI

pigir.tom kainom.

ti
U žsa kymus prašo ir. 
šitokiu adresu:

s:us-

“KELEIVIS” 
63S Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Penki Valdžios 
Pageidavimai

Šią savaitę valdžia skel
bia tokių pageidavimų iš 
savo piliečių:

1. Aiškiai adresuokit ka
reiviams siunčiamus laiškus 

, ir siuntinius, nes dėl netiks-
rėsime dvyliką tūkstančių— ; Įvairių Lietuvos dievų, die- į lių adresų 15 nuošimčių to- 
matvsim. matysim! vaičių ir šventųjų. Bet kny- kibs siuntos niekad nepasie-

Kaimynas. ga ne religinio pobūdžio. 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuriaAr jūsų sūnūs tarnauja 

mas kalbėti, pirmininkas ir- kariuomenėje? Norit, kad; ir patys juos naikina. Knv- 
jis greičiau sugryžtų? Tai i gos viršeliai papuošti seno- 
remkite musų šalies karo vės lietuvių žinyčios pa-

gi turi prašyt balso, ir kad 
jam kalbant susirinkimą tu
ri vesti jo pagelbininkas.

traukini. Vandens gaulavo- Prie manęs miegojo ge
mą 2 kartus i dieną, bet la- nerolas Sprangauskas (?); 
bai mažai, tad apie prausi- iš pradžių jaunas ir ener- 
masi nebuvo nei kalbos. gingas mums išvažiuojant 

Pravažiavus Smolenską, iš stovyklos jis buvo jau vi- 
gaudavom 400 gramų (ma- sai sunykęs. Prižadėjau jam 
žiau svaro) duonos ir 2 ki-Jpranešti jo šeimai apie pas

kutines jo gyvenimo valan
das. Kaip pasirodė, jisai ne

karui, visi tikėjosi, kad už-j Taip pat kalboje negalima 
ims Maskvą. Įvyks revoliu- daryt pasiūlymų (Įnešimų):

ir ateis bolševizmui ga-

pastangas. veikslu. Kaina 
dabar tik 50c.

buvo $1.00.

birus sriubos kasdieną. 
Kelionės metu darydavo

po kelis sykius patikrinimą. 
Jieškodavo bėglių, apžiūrė
davo net sienas ir stogus.

Atvykus i darbo stovyklą, 
Krasnojarskij krai. Kinskij 
rajon. stotis Besety, liepė iš
lipti iš vagonų. Prasidėjo 
individualinė revizija ir vi
sų daiktų, k. a., laikrodžių, 
pinigu, dokumentų, laiškų 
ir net šliubaunų žiedų ati
minėjimas. Žmones nu 
davo iki nuogumo. Visi bu
vom nuvargę nuo keionės. 
alkani ir neišmiegoję; nuo 
birželio 14 d. ligi liepos 7 
d. nebuvom apleidę nei kar
to vagono — visi vos bepa
stovėjome ant kojų. Buvo 
duotos 2 dienos poilsiui, kol 
suorganizavo brigadas ir 
prasidėjo darbas.

Keldavom 5 vai. ryto, pus
ryčiu gaudavom “kipiatok” 
(virinto vandens) ir 400 gr. 
duonos visai dienai. 6 vai. 
stodavom rikiuotėn patikri
nimui. Suskirstydavo briga
domis po 30-40 žmonių ir 
varydavo darbovietėm Dar
bovietei pasiekti reikėdavo 
1 vai. laiko. Darbas buvo 
kirsti medžius ir sudėti Į 
metrus. Norma, kurią turė
davom atlikti, buvo tokia 
didelė, kad pajėgdavom iš
pildai tiktai 30-ją dali. Nuo 
13 vai. iki 14 vai. turėda
vom pertrauką. Po to tęsda
vo m darbą iki 8 valandos. 
I stovyklą griždavom 9 vai. 
Ten musu laukė vakarienė: 
žuvies sriuba, paplakta mil
tais. Koliojo ir Įžeidinėjo 
mus ant kiekvieno žingsnio; 
kas norą žodžių buvo girdi
mi šlykščiausi rusiški keiks* 
tnai. Darbo metu Imdavom 
apsupti kareivių, taip vadi
namų “bojey” su užtaisy
tais šautuvais. Jei tik kas 
neišpildydavo maž ausio 
paliepimo, ar atsitolindavo 
norą žingsnių nuo savo dar
bo grupės, be Įspėjime šau
dė. Dažnai girdėdavo n to-

suklydo ir gerai nujautė ar
tėjantį galą, nes buvo išvež
tas Į tardymus, iš kurių jau 
nebegryžo...

Kartu su mumis buvo taip 
pat pulkininkas Kaunas — 
Vilniaus miesto komendan
tas, ir Kormanas — Rasei
nių apskr. viršininkas. Be 
to, labai daug buvo kitų 
viršininkų, karininkų, poli
cininkų.

Su lietuviais bolševikai 
' elgėsi blogiau kaip su len
kais. kurių buvo apie šim
tas. Daugelis lietuvių nemo
kėjo rusiškai. Bolševikai va
dindavo juos “smetonin- 
kais. kraujageriais, buržu- Į 
jais.” Su mumis buvo taip 
pat keli žydai iš Lietuvos. 
Su jais bolševikai elgėsi taip 
pat žiauriai ir juos Įžeidinė
jo ant kiekvieno žingsnio. 
Būdavo tokių scenų, kad 
žiūrint i jas sunku buvo ti
kėti. jog gvvenam 20-tame 
amžiuje. Jei sovietų karys 
pamatydavo pas ką nors 
ant kaklo kryželi ar šventą 
paveiksliuką, tai tuojau jį 
nutraukdavo. Atmenu, kaip 
vienas senukas su ašaromis 
prašė palikti jam kryželi, 
bet “bojec” (sovietų karys) 
taiD smarkiai patraukė už

cija 
las. 
ji- ■

Kiek vėliau sutikau kelis 
lenkui kurie pasakojo, kad 
stovykloje žiemą gyvenimas 
pasidarė dar sunkesnis ir 
mirtingumas pasiekė negir
dėto skaičiaus. Niekas nega
lėdavę išpildyti nustatytoj 
darbo normos ir todėl ba
daudavo, nes pagal atliktą 
darbą pareidavo maisto kie
kis.

Per visą musų ten buvi
mo laiką neturėjom nei vie
nos dienos laisves. Apie sa
vo šeimas nieko nežinojom. 
Apleidus stovyklą, prie 
Kansko sutikau šeimas iš 
Latvijos. Vėliau Kirgizijoje 
sutikau daug žydų iš Lietu
vos. kurie svajojo grįžti i 
Lietuvą, manydami kad ji 
bus laisva. Turiu pažymėti, 
kad visi tie žmonės turėjo 
nešti tas visas kančias be jo
kio jiems nurodyto nusikal
timo. Kodėl pasaulis tyli?

Bet* Amerika išgelbėjo
bet diktatūrų garbintojams' 
juk nereikia jokių taisyklių. i

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS Sveikata — Didelė, gra- 

i žiai apdalyta ir gausiai
D-ro GraičiunoAukso Altoriukas. maldų knygelė, iliustruota

Pasiprašo balso buvęs ga-' .£niZiais cell$T.75 parašyta knyga. Paprasta
padorius. Jis aiškina, ko- vainikėlis. maža maldų knygelė.

mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ...................................................... 65c.

Pekls, kur ji yra ir kam reikalin
ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.

Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du-

dėl buvo tokių nesusiprati- 
Tai dėl te, kad direk-

kaina—$2.50; musų 
kaina—$1.50.ginta

nupi-
m nXI1U

B.

CAMBRIDGE. MASS.

Iš Lietuvių Piliečių Kliubo 
susirinkimo

Birželio 17 d. buvo su
šauktas Liet. Piliečių Kliu
bo narių nepaprastas susi
rinkimas, gaspadoriaus rei
kalui svarstyti. Ginčai dėl 
gaspadoriaus jau eina virš
pusantrų metų. Kad tuo 

grandinėlės, kad net krau-J ?infus. užbaigti, senas gas-
jas iš kaklo pasipylė. Kokia padorius atleistas, o jo •ie-
desperacija matėsi ant se
nuko veido! Šita scena pa
darė i mus tokio Įspūdžio, 
kad ilgą laiką negalėjom 
jos užmiršti.

Kelis kilometrus nuo mu
sų buvo moterų darbo sto
vykla. Laimingu budu ma
no žmona pateko ir dirbo 
ten kartu su kitomis lietu 
vaitėmis. Darbas buvo toks 
pat, kaip ir musų. toks pat 
ir valgis. Su kai kuriomis 
moterimis buvo ir vaikai, 
po kelių mėnesiu juos betgi 
atplėšė nuo motinu ir išve
žė. Viena motina dėl to n. t 
iš nroto išėjo.

įvykiai, kurie ivvkdavo

toje paskirtas kitas, Bagdo
nas.

Kaip geras bus naujasis 
gaspadorius. aš nežinau ir 
dėl to nebandysiu daryt spė
jimų. Man čia rupi kiti da
lykai.

Apie trečią valandą kliu
be jau buvo daug narių. Už 
pusvalandžio pasigirsta pir
mininko kuialis ir jisai pra
neša kokiu tikslu šis susirin
kimas sušauktas. Pirmin in- 
kas paprašo, kad sel roto
rius p rskaitvtu Pire! toriu 
Tarvbos posėdžio protoko-k1’ 
la. Is jo paaiski, kari sena

is

toriai nenorėjo skaitytis su 
gaspadorium. Jie nepaisė 
aplinkybių ir visuomet žiu
rėjo tik nuošimčio. Būda
mas gaspadorium. Ramon 
padarė kliubui 60.000 dole
rių pelno. Toliau gaspado
rius pasakė, kad buvo tokių 
atsitikimų, jog tam ar ki
tam reikėdavo pafundyti ir 
dėl to vienu ar dviem nuo
šimčiais sumažėdavo ir pel
nas. Dabartiniam 
riui direkcija paskyrė visą į 
keisą šnapso (per mėnesi) j 
“pafundinimui,” o senasis 
gaspadorius tokios privile
gijos neturėjo.

Buvęs gaspadorius da pa
linkėjo gero pasisekimo nau 
jam gaspadoriui ir tuo savo 
kalbą užbaigė.
, Senojo gaspadoriaus opo
nentas iš anksto organizavo
si šiam susirinkimui, todėl 
didžiuma balsų buvo priim
tas direktorių tarimas. Tū
liems iš to buvo daug džiau 
gsmo. Bet ar kliubiečiai su
pranta. kad musų kliube y- 
ra vedama Bimbos ištiestos 
rankos politika?

Buvo duotas Įnešimas, 
kad prašalinti iš darbo vei- 
’erka Stelą Ziuzienę. Ka
žin kas paantrino ir pirmi
ninkas sako: “Kurie sutin
kate, kad Ziuzienė butų at
leista iš darbo, sakykite 
‘aš’....”

Pasigirsta koks tuzinas 
balsu “aš.’’ ir pirmininkas 
ookšt kujaliu — baigta! 
Tuo tarpu svetainėje buvo 
apie du šimtai narių.

Atsistoja viena moteris ir 
klausia: "Kodėl be jokio 
naaiškinimo ir be balsavimo 
ritaip padalyta? Kodėl taip

sis gaspadorius paleistas ir 
io vietoic vra naujas. Buvokius šu\tus ir gerai ži toda-i ........... .......... . .

vom ką tai reiškia: vienu stovyklose, Įsivaizduotini'11 Pa«,,?'Kiniinu . kodėl tokia 
draugu mažiau šiame pa- tik tiems, kurie vra buvę'Pt',’n'yina l>aflai.vta. Kalbė- 
saaiyje. t Kurijoj ir matę visą bolše-‘jn a1),e 20 minučių. Baigęs

ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba 
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00 

Nebijok Mirti, knyga su paveiks
lais ...................................................... 60c.

Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
knyga ................................................ $1.50

Duktė Marių, graži apysaka 25c. 
Lengvas būdas išmokti anglų kal

bos be kito pagalbos ................ 35c.
Neužmokamas žiedas, graži apy

saka ...............................    25c.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa

kymai ................................................ 25c.
Sveikata Ligoniams, knygutė ap- 

gaspado-! ra*° aPle 350 vaistažolių .... 25c.
‘ 1 Erodas Boba ir velniškas tiltas

.................................. 35c.
Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c. 
Sapnų Knyga su paveikslais, ap

daryta ........................................  $1.35
Stebuklingas Zerkolas. graži apy

saka .................................................... 25c.
Grigorius. gražus skaitymai 30c. į 
l’žkeiktoo 3 karalaitės .... 25c.
Keliauninkai į Palestiną .... 30c.
Davatkų Gadzinkos ................ 20c.
Dvarinė Pana. graži apysaka 25c. 
Ragana, tikras atsitikimas . . 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

žvaigždes ....................................... 10c.
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel
nai ant Gedimino kalno Birštone, su
meilužės paveikslu ..................... 25c.

Salemonas. laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės ........... 25c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

........................................... 20c.
Burykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

tūrių padarymas, su paveikslais 25c. 
Istorija seno ir naujo testamentų,

<u paveikslais........................... . . . 35c.
Kaistas, aprašymas apie Chicagos

lietuvius ........................................... $1.25
Nedoras Žydas, jaunų merginų

kupčius ................................................ 50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c. 
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm, 

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
10c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ

5ieio» Baisai—jono smei- 
storiaus dainos ir eilės. Kny
ga gražiai iliustruota, ap
daryta' drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Lietuvos Vaizdai, tai yra
atvirutės su gražiais Lietū

kiu kareivių.
2. Padėkit taisyti suga

dintus karo laivus Vakarų 
Pakrašty. Reikalas kritiš
kas. Kreipkitės Į vietinį U. 
S. Employment Service ofi
są.

3. Rinkit eiliuotas skaidi
nes. Musų cinos šaltiniai te
bėra da japonų rankose.

4. Sutaisykit savo pečius 
bei krosnis, nes ateinančią 
žiemą kuro bus daug ma
žiau. Aptaisykit langus ir 
duris, kad šilima neitų lau
kan.

5. Jei prastas oias suga
dino Victory daržus, tuojau 
atsodinkit juos iš naujo

(OWI).

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai, čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau 

:td gyvena 
yra

kricio, Mier< 
at. iliepti

Juozo Mailos. Girdėjau, 
apie Montreala. Kana 

kilę- iš Vilkavišk o aus
iu kaimo. Meldžiu jj pa 
arba kas apie j žino

man pranešti, už ką tariu * rdingą
peili. Meldžiu ai'i'i'pti ir kiti mano 
p->< tanų -j kuriais pirmini susi
rašinėjau, liet dabar jų adresų netu
rte. <26»JUOZAS FI.IN’SKAS,

31 f'?. S. Hshtęd St., Chicago, Iii.

nemiga . . 85c.
.................... 80c.
..................... 60c.

................ $1.20
reguliatorius

........................................... 6Oc.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

as t Urnos ...............   6Oe.
Nuo vandenligės ......................... 6Oc.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fever __ '................ ........................ 85c.
Nuo inkstu akmenėlių bei strėnų 6Oc. 
\uo visokių reumatiškų skausmų 60e.
Vyriškumo pataisymas ............ 85c.
Trajankos, stambios ................ 60c.
Kamparas, pakelis ......................... 35c.
Plaukų augintojas _ saugoja juos

nuo pražilimo ......................... 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo i heart burn)

........................................... 85c.
Tyra moslis. nuo lute kok o nie

žulio, Rožės, Pailių. I'oison D.v. gy
do visokius skaudulius, apd’gimus
ir t.t................................................. $2.25
Pailių arbata arba mostis .... 85c.

M. ŽUKAITIS, (411
335 Dean St., Spencerport, N. V.

Nervų suirimas ir 
Nuo cukrinės ligos 
Vidurių valytojas . .. . 
Nuo veneriškų ligų 
Skausmingų mėnesinių Karas Europoi e

karą lr kitu*Jei norite iinoti apie 
fvykhM, tai skaitykite “Naujienai'*.

“Naujieno*" yra pirmai lr didžiausiai 
tfiaarnitb Amerikoje.
Uiairaiykite "Naujienai" llandien. Naujlan^ 
prenumerata metama Amerikoje (Iiimant Cbk

I). M00. Chicagoje *
OrderJ ar lekj aiųakltei

“NAUJIENOS”
: 17» South Halsted Strest

CHICAGO, HJJNOI1

X

I
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Motėmis Pasiskaityt
u SKYBIŲ TV AMO 
M. M1CHELS0NIENB.

Šeimos Krizis
Rašo J. Baldauskas

• (Tęsinys) į mas darbo rinkoje, visų šei
Štai vokiečių teisingumo! mos funkcijų pavedimas ap-

ministeris 1925 m. reichsta
ge išdrožė norintiems pa
keisti persiskyrimų ir jung
tuvių Įstatymą grasinančią 
kalbą:

“Aš galiu tik pakartoti, 
kad aš niekuomet nesutik
siu pakeisti jungtuvių ir per
siskyrimų Įstatymą paleng
vinančio persiskyrimo pras
me. Tas Įstatymas liks ne
keistas tol, kol patsai dan
gus neparodys man kito ke
lio.”

mokamiems samdiniams, di
delė gyvenimo dinamika pa 
kilto monogaminės šeimos 
šaknis ir toji šeima ėmė ir
ti;

Nors pagrindinė tojo iri
mo priežastis buvo ekono
minė, turto vaikymosi, pini
gų medžiojimo ir kitokių iš- 
rokavimų pavidalu, tačiau 
mokslininkai iš piliečių tar
po ir šiokiadieniai pamal
dus žmonės yra linkę šei
mos griuvimo priežasčių

KELEIVIS. 50. BOSTON

JI DAVUSI SITAM DAINININKUI $50,000 Knygų Bargenas 
Už Puse Kainos

Viso* knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir L L

Štai čia knygų sąrašas: 'j
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- | 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuoti? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeim;

'LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
I RIJA JUŠKEVIČIAUS 
‘ DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny-

S. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
ug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny

ga. Su paveikslais. Kaina .... 5oc. 

KOKIUS DIEVUS žMONfcS

Be Įstatymų moteris dar į jieškoti visur, tik ne visuo- 
suvaržyta ir medžiagiškai, menės klasių santykiuose. 
Vieno švedų romano mot?- tik ne ekonominio gyveni- 
ris šitaip galvoja apie persi- mo ir nūdienės visuomenės 
skyrimą: “Persiskirti... pt.- santvarkos pagrinduose, 
siskirti su savo turtais, pra- Kada vyras veda ne mo- 
banga, pažintimis ir e Li ten, bet tik jos turtą, mu- 
tamsion, klaikion, nežino-j sų kunigo Strazdelio žo- 
mon ateitin? Baisu! Nepai- džiais betariant: “nereik 
sant noro skirtis, nepaisa.it jam mergelės, kuri išmin- 
meilės, kuri mane riša su tinga, vestų jis ir ožką. jei 
kitu žmogumi, aš vis dėlto ji būt turtinga.”
liksiu su tuo, kuris turi tur-| Xors št,imos krizis buv0

‘ . jaučiamas ir net svarstomas
Tai bus vienas svarbiu, ų gerokai dar prieš ana kara, 

motyvų, kliudančių mote- tačiau po karo apie į kriz*į 
riai skirtis nuo vyro. Ir vis ėmė visoee pastogėse net 
dėlto nepaisant visų tų kliu- žvirbHaį rėkti. Kapitalisti- 
cių skirtis, skinasi labai daz nė, fašistinė ir klerikalinė 
nai. Beturčiai, darbininkai.'gpauda ėmė visais balsais 
neturėdami kuo apmokėti šaukti apie šeimos irimą.

N'e\v Yorko policija sako, kad šita poniutė, Mrs. A. Lanford, davusi dai
nininkui Reed Lawton. kuris čia matosi dešinėj pusėj, $50.000 kad paremti 
i.) karjerą. Ir tuo tarpu buvo nužudytas jos vyras Park Avenue apart mente. 
Detektivas čia išveda ją iš prokuroro ofiso ir moja reporteriams, kad nefoto-. 
grafuotų jos. Bet tie šelmiai vistiek padarė jos nuotrauką. Dainininkas La\v- 
ton ii;; i buvo kainantinėjamas prokuroro ofise. Buržuazijos gyvenimo skan
dalas.

Šeimcs griuvimas didelė-j i)a PrUZUdeS Žiedai 
mis nelaimėmis gresia kapi-j 
talizmui. štai kodėl viii

JUOKAI.

persiskyrimo išlaidų, skiria
si paprastai susitarę, kits ki
tą apleisdami, palikdami, 
kits nuo kito pabėgdami. 
Na, o turtingosios amerikie-

kad net nuo tokių garsų pa
sidarė koktu. Visokiais pa
vadinimais knygelių, bro
šiūrų. laikraščiuose straips
nių ir net storų knygų, pa

čių poros, nusibodus 4r^v"! rašytų rimtų profesorių, pa
ge gyventi, važiuoja links-! sįpvjg Europos ir Amerikos 
mi i Reno. pas perslsKyn- i rįnkoje
mų'specialistus advokatus Visų' rūšių piliečiai dėl 
kur, pasirasę reikiamus do- kriz£ tlįkšmavo ne
kumentus. dar bylai nesi- d , kad jie rbtu mote. 
baigus, bėga abu i skirt n-, šventUmį. dabotu iš-

tikimybę, vengtų svetimote- 
riauti, ne, juk jie daugumo
je patys kasdien laužo, min
džioja ir juokiasi iš mote-

minimų, kokių tik jų sudu
žusioms širdims už pinigus 
miestai gali suteikti,' o ryto-

10
šalininkai, neprašomi, ne
kviečiami. subruzdo ginti 
šventos, amžinos (deja. tik 
jau sugriuvusios j šeimos* 
neliečiamybę.

Kadangi šeimos krizis la
biau pasireiškia kapitalisti-t 
nio ūkio vis augančios ne
tvarkos metu, tai karas, su- 
krėsdamas ekonominio gy
venimo pagrindus, sukrėtė; 
ir pačią šeimą, todėl tasis 
šeimos krizis po karo tapo 
itin opus reiškinys. Karas 
ardo šeimą, sutrauko šeimos 
ryšius, stumia vyrą ir mo
terį trumpalaikių lytiniu 
santykių glėbin, sukelia ka
riuomenę lydinčius burius 
prostitučių, paskatina jau
nuomenę (esančią kariu >- 
menėje) lengvai žiūrėti i 
lytinius santykius, sutrikdo 
lytinį instinktą, atima 
krašto vyrus, tuo ardyda
mas gyventojų vyriškos 'r 
moteriškos lvtiei

Mano rūtos baigia džiūti, 
nors ir laistau vis tankiau, 
kad pridengtų kiek saulutę, 
debesėliui aš sakau.

Bet neskuba debesėlis— 
vos ant miško pasikėlęs, 
žiuri, žiuri ežeran...
Kas daiyt, jei pasivėlys? 
Išdžius rūtos, suvys gėlės, 
ištuštės darželis man...

Debesėli, plauk greičiau, 
kėski sparnelius plačiau; 
kai iškęsi, paregėsi— 
pražydės žiedai pavėsy, 
margi dideli žiedai— 
tie. kurių dar nematei...

PATRIOTIŠKI
PATARIMAI

jaus dieną perkasi naujus į j;' k,vkį todėl>*ii H ii o it* miacigc noinnmc * _rubus ir ruošias naujoms 
jungtuvėms.

Šeima atsidūrė prieštara
vimų verpete: medžiojimas 
turto, negalėjimas jauniems 
laiku vestis, moterų Įtrauki
mas pramonės ir kitokiu 
darban, plačiai organizuota 
prostitucija, moters pavergi-

kad šeimos krachas butų ir 
jų pačių, jų visuomenės san
tvarkos, pagristos plačia 
darbo žmonių naudojimo si
stema, krachas. Visoms šei
mos funkcijoms sumenkus, 
sunykus šeima beliko tik 
legalių, teisėtų vaikų gamy
bos Įstaiga, be kurių butų

mas šeimoje, kryžiaus kelias! vargiai Įmanoma privatinė 
iki gyvos galvos moterys-į nuosavybė, o juk privatinė 
tės, persiskyrimo apsunkini-f nuosavybė yra kapitalisti- 
mas darbo* žmonių klasei, nės visuomenės santvarkos 
ištekėjusių moterų naudoji- pagrindas.

ameRIKIETĖ NUSTEBINO INDIJOS FAKIRUS

Šio vaizdelio vidury stovi Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus darbuotoja Bebe Barr iš Marion, Pa. Dalykas 
dedasi Indijoj, šitai amerikietei ir jos draugams ame
rikiečiams indų fakirai rodė gyvačių žavėjimo paslap
tį. Amerikietė atsakė, kad tame nėra jokia paslaptis, 
ir paėmusi gyvatę, pati užsidėjo ją ant kaklo. Fakirai 
nustebo.

galėjo atsirasti po tvano juodveiu^. p.,ln,..zv 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim-I GARBINO SENOVĖJE? 
tai kitų klausimų, j kuriuos negali *
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai ! 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale, i 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................ C6c-

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
(Irusiai kritikuoja Komos Katalikų 

1 bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 

,vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-

. $1.26 kius, tai perskaityk šitą knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau- 

K AIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI-! j*ntiema darbininkams neapkai- 
STATYDAVO SAU ŽEME i nuo jama. Kaina .......................... 26c.

I-abai įdomus senovės filosofų da- , cftT'l a t l'/un Ttv.ori, 
i leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal1 ĮLOKI J A.

Sis, veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti

. Į daugelį autorių parašė Iksas. AntraMokytas medicinos dak- knygutės dalis yra: “išvirkščias mo- 
taras Victor G. Heiser sako, A*S*.Atoira<u
kad amerikiečiai labai ne- 40 pusi.............................. ioc.
patriotiški žmonės. Jie rė
kia, kad nėra mėsos, o tuo Tragedija 
tarpu išmeta i “garbič-ke- pIS
no” moieto V •iri hutu o:,.: .

NIHILISTAI
trijuose aktuose. Vei- 

caro Alek-
. , , , -—..— v. ... ir nesun-ną ' tiek maisto, kati butu kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 

įgalima išmaitinti kitą tokiš
i tautą. Todėl jis duoda pa
triotiškų patarimų: tabakas.

pakeista* kapitalizmas. Kaina 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dė! to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 

25c. |stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
lruskos ir kitų panašių uaiykų ? Ko
dėl jam reikia riebalų? Situos klausi-kenkia. I.iau- - . . ... ..

XT -i , -4. -4. XT • •uraes rusę. raga. A. Apolovą ir ™us supras: tirtai is šios knygutės.Neeikvokit muisto. Nesi-. daugel) iš gyvenimo patyrimų pa-i D-ras G-mus. Kama .. 15c.
'laikykit kvailos pfikptns 1 ra.-ė K. Stiklelis, So. Boston, M

Kaip jis žmonėms 
kirnės rūkę! Pagal

.. .kvailos etiketos.KUNIGŲ celibatas. 
kad žirnius reikia valgyt . , . Sį knygelė parodo. kodėl Romos
šakutėm ir kad nevalia kau- Ž1*GSMSPKIE. *V.IESOS- . kunigai nesipačiuoj*. c«

• t • *• Vieno akto vaizdelis ir monolo- liaiakinta visa jų bepatystes istonia,
Km.ZVS Binkis. * gTlSUŽtl. Jeigu Žirnio RC-gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoe 
_____ galit paimti šakutėm, imkit So‘„^os^n' Mass- ,n n.upuoHlBa.s: . Sla knypa turėtų per

jį šaukštuku. Kaulą reikia
Skirtumas t/trn ruru: aDeriaužti Dlikai ir lėkšte iš-

ir moterų
“SALOMĖJA” ČV

skaityti kiekvienas vyras, 
jaunikaitis, *

tėvas ir
kurie geidžia, kad ju mo. 

terįs, dukterįs ir mylimosios nepa- 
.Je- pultų Į tokia kunigu globą. Parašė— — e — Y" 1 • IZUW liūnai <7 US ST. ^5*“ : **•**¥“ i LVfSKAa fKULLUCUdažyti SU duona. Bukit pa- nui galva. Drama viename akte, pa- kun. C-eo. Townsehd Fox, D. D., su- 

’ rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- lietuvino Ferdinand de Samogitia.
kiekvienam perskaityti. 25c. Kaina ............................................. 25c.

Mes norėtume prie to viso “°- s- s-” KODĖL AS NETIKIU
dar pridurti kai ką. Lėkštę 1 «****

Laisvamanis čia pasako, kod^l

Vvrų kraujas turi daugiau
raudonųjų rutuliuku (krau- _ ___ ,_______ ____ „___ .

santykį jakuniu) ' ir mažišu van- neikia ne su duona dažyti, statymui. Kaina ............  isc ta*
iterų kraujas, net liežuviu išlaižyti, nes dėl pinigų BMumu* jok* jėzuitą*. K*in» to*

taip bus daueriau naudos: Trįw afcty £ septynių scenų dr*- knygutė* .................................. 20*.
lekste^ bus svariai nuvalyta večkys. Kaina   35c. KURGI VISA TAI NYKSTA?
ir liežuvis gerai issimankš- KARgs NUOTAKOS Kb1, nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
tys; ypač tas bus naudin- Vieno akto drama, vaizduojanti fanor-“.^m per amžius? Šį intrf-
gas tiems, kurie mėgsta ESŠs*gĄ”"m’ " -
daug kalbėti. O kai dėl to kS *1....... 2<x. «ore,ik.s k.h K.nu-
kaulo, tai gnauzti jį nepa- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA, 
turtina, nes galima dantis' ,domi knyjrutė šituo svarbiu
išsilaužvti. o dentistai da- klausimu Ją turėtų perskaityti kiek- 
bar brangiai lupa. Daug ge- E. Vandervelde. vertė Vardunas.
riau kaulą praryti neap- Kaw>a .........................  10c-
griaužtą. ------- ---  - :__________

didelę vyrų dali padaro lu - dens. negu moterų kraujas, 
šais, invalidais, nebegaliu- Vyro plaučiai gali įtraukti 
čiais atlikti lytinių pareigu: daugiau oro, negu moters, 
be to, kariuomenė žymiai sveriančios tiek pat, kaip 
užkrečia kraštą lyties ligo-įvyrąs. Bet moters širdis 
mis, išžudydama galybes sparčiau muša. _
vyrų, sumažina vyrų skai Moterų pilvai bendrai di- 
čių, kurių, monogamiškai dėsni už vyrų ir jos grei- 
žiurint, nebepakanka kraš- čiau maistą suvirškina, bet
to moterims.

(Bus daugiau)

KIŠKIO MIRTIS

vyrai daugiau suvalgo. 
Daugiau yra apskritagal-

vių moterų, negu vyrų. Mo- 
teių dantys tankiau suaugę 
už vyrų.

Palietimo (apčiuopimo) 
Mėm;- jausmas pas moteris yraBuvo graži nakti 

lis tyliai
bėjo* -------- - ---- o-----, ...............
Neramiai ošė tankus juodas!genmams aukščiau įssivys- 
miškas. Iš padangių retkar- tęs, negu vyrų.
čiais nukrisdavo klajūnės) ^yrai geriau išlaiko ku- 
snaigės. no lygsvarą už moteris.

Iš tankumyno išlindo ki<- ^augumos moterų legeji-
kis. Nuo šalčio dreba, visur! Pflas&e.reF116 ?z vyrM“ 
pusnynai, o badas liepia ei-{bendrai imant, vyrai girdi 
ti jieškoti maisto. Peršokos įt0K1^ žemų bei tokių auks- 
per griovelį, kiškis pašilei- 8alsU' kūne daugumai 
do tiesiu takeliu i artimiau-1 ,
šią žiemkenčių lauka. t .Kurcu* ir J™ dau'

‘ įgiau vyrų.
Tik staiga kažkas užkliu-! Tulžies akmenėlių liga 4 

vo. Sustojo kiškelis iš bai- kartus daugiau moterų ser- 
mės. Užsinėrė kažkas ant
kaklo.

—Argi aš ką bloga pada
riau? — pagalvojo kiškis.
Argi man jau mirtis? Oi, 
beširdis žmogus! Aš dar 
norėčiau ištrukti, norėčiau 
bėgti per laukus, toli...

iafšvietė. Danguje ži- jautresnis, negu pas vyrus 
milionai žvaigždžių. į ^°terM skonis valgiams ir

Ir kiškelis sukaupė visas 
ąs.,. Trankėsi... Bet vėl-i

Per painokas T

—Praneli, parodyk žemė
lapyje. kur yra Rubikių e- 
žeras? — paklausė mokyto-! 
jas mokini.

Mokinys nežinodamas,! 
kurioje vietoje ežeras yra, 
tuojau atsakė:

—Sunku rast. p. mokyto
jau, mat. dabar jis yra už
šalęs ir užpustytas.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. .M.

Psraiė
METELIONIS.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą to* 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nnotikius r.uo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šia knyg-<| niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Raina .... fi.UO

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutin.ai žmo
nės gyveno Rojuje. liet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas n.ano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kode: taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.

DŽ1AN BAMBOS SPYC1AI.
Ir kitos fonės. Daugiau juoku, nagu Amerikoj rr.ur.šaino. Šioje knygo

je telpa net 72 “Dž’.an Ban.bos spj- 
čiai,” eilės, pa3ikaibėjiniai, humoro- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kama ............... 25e.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražiu ir juokingų nionolo-

Sir deklamacijų. Visokios temo.:
rbininkiškos. revoliucmnieriškoa, 

tautiškos, bunioristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems ayivaikšėiojimams, 
baliams, koncer-ams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 28c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: < 11 Ne- 

užritikintis Vyras; (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso- 

prietarus, burtus ir tt. .... 18c.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir ui pinigus apsiima 
kiekviena išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap-

RACIJŲ
KNYGUTES
KALENDORIUSga, negu vyrų. Mikčiotojų 

kalboje yra daug daugiau 
tarp vyrų.

Mergaitės iš mažens ank
sčiau pradeda šnekėt, negu 
berniukai: jos gražiau kal
ba ir daugiau žodžių naudo
ja. -

Skaičius nuomariu ser
gančių vyrų yra didesnis, ne 

ve!- j gU moterų. Daug yra vyrų, 
kurie negali atskirti spalvų, 
pav. neatskiria raudoną 
nuo žalios. Pas moteris to
kių veik visai nėra.

Čhorea, skaudaus raume
nų traukymo arba šv. Vito 
šokio liga dažniau serga 

gu
Cukrine lig 

vyrų daugiau

ije^ąs
tui... Kilpa stipriai laikė, iš 
snukučio tryško ant balto 
sniego raudoni kraujo laše
liai...

Buvo tyli žiemos naktis.
Danguje mirgėjo žvaigždės.
Pro retus debesius ritosi mė
nulis. Kažkur toli už juodo moterys, ne, 
ošiančio miško tingiai lojo 
šuo. Prie karklo krūmelio
tyliai gulėjo prisiglaudęs j moterų, 
negyvas kiškelis...

vyrai 
(di

serga negu

“Ari. Liet. Bei.”

liga (diabetes)

Mėsai ir riebalams
Raudonos stampos iš 4-tos 

knygutės dabar yra geros 
tik nuo E2 iki Z2.

Stampos su 5-tu numeriu 
jau pasibaigė.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams

Mėlynos stampos iš 4-tos 
knygutės dabar galioja nuo 
N2 iki Z2 ir visos nuo Al 
iki Hl.

Cukraus stampa
No. .35 pasibaigs birželio 

2 dieną. Dabar gera 26-ta.
Čeverykams

Stampos su orlaiviais Nr. 
1, 2 ir 3 iš Trečiosios kny
gutės geros neribotam lai
kui. ’ 1

Jtsai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk

ga. ir pridėta* “peklo*" 
žemėlapi* tatai patvirti
na.

Kaina 35 ceataL

BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. MKTBUON1 

7747 Nary
lMtr.it. Micb.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Carai*

D-raa P. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

EILES IR STRAIPSNIAI
ęok

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilė*,
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 26c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arka kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų val
kams. Kas jra arba tikisi kada norv 
boti kūdikiu tėvai*, būtinai turėtų 
oerakaityti Mtą knvgntę. Kaina 10r.. 
-Kdcvia,” 638 Brondvray,

Boston, Mas*.

< t

nepaisa.it
lMtr.it
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Is Amerikos Lietuvių 
Tarybos Suvažiavimo

Š. m. birželio 12 d. hote-, raštiški raportai į laisvąjį 
ly Pennsylvania, New Yor- pasaulį U Lietuvos požemio 
ke, įvyko (antras šiais me-; atvykusių įgaliotiniu, 
tais) visuotinas ALT šuva-į Apie tremtinių padėtį 
žiavimas. Dalyvavo visi A., Europoje išsamų pranešimą 
L. T. nariai. i padarė Balf pirm. kun. Dr.

Trumpas keturių mėnesiu 
laikotarpis buvo ypatingai 
turtingas pirmaeilės svar
bos įvykiais. Vieni jų buvo 
džiuginančio pobūdžio, ki
ti — tragingo. Ypatingai 
traginga buvo netikėta mir
tis didžiojo kovotojo už

J. B. Končius. Iš jo suvažia
vimas patyrė, kas jau pada
ryta, kaip reikalai dabar 
stovi, ir kas numatoma da
lyti.

Skaitlinėmis bei faktais 
pasirėmęs BALE pirminin
kas kiek ilgiau sustojo ties

laisvo žmogaus pagrindines specifine tremtinių padėti- 
teises ir lietuvių tautos drau mi kiekviename " Europos 
go, prezidento Franklin D. krašte. Ta padėtis, anaiptol, 
Roosevelto. ! nėra vienodą. BALF veiklą

Šis suvažiavimas pagerbė pavyko tiek išplėsti, kad 
Atlanto čarterio autoriaus!šiandien tremtinių ir atbė- 
atmintį atsistojimu. Susi-į gėlių būklė Europoje yra
kaupimo tyloje jautėsi įsiti
kinimas, kad Roosevelto

kaip ir stabilizuota. 
Nuo šio momento. di-

humanitarinis palikimas ne-!džiausis BALF dėmesys bus
bus pamirštas ir kad jo i- 
pėdinis toliau tęs pradėtąjį 
darbą galutinam žmonijos 
išlaisvinimui iš totalitarinės 
priespaudos. Džiugu buvo 
jausti, kad karas prieš na
cių priespaudą jau yra lai
mėtas.

Karo laimėjimas Europo
je davė progos ALT suva
žiavimo dalyviams tyliu at
sistojimu pagerbti Europoj 
žuvusius Amerikos ir sąjun
gininkų karius. Atsimenant, 
kad karas dar nėra baigtas,

kreipiamas į šiapus Elbės li
pęs atsidurusius tremtinius 
(amerikiečių ir anglų oku
puotoje Vokietijoje), kur jų 
prisirinko arti 350,000, ir į 
kituose kraštuose esančių 
tremtinių būklės pagerini
mą.

Tokie pašaliečių (ne lie
tuvių) atsiliepimai, kaip: 
“The Lithuanians are the 
best organized for the as- 
sistance of their nationals, 
thanks to the Lithuanian 
Relief C-ommittee in Ame-

iO. BOSTON
PAŽEMINTI NACIAI bo: tie pinigai teks alka

niems Stalino komisarams.
Bėda su tuo Piliečių Kliubu.
Savo laiku komunistai jį bu-!KODĖL JIE PUOLA ADV. 
vo prakeikę, o dabar juo LAUKAITI?
naudojasi, lyg melžiama ------—
karvutė. Dėliai to yra kalti Ponia Tysliavienė per į seimą. Ačiū SLA Pild. Ta- 
patys kliubiečiai. Jie tin- “Vienybę” labai nemanda- rybos apdairumui, tas skv- 
gi lankyti susirinkimus, ven-igiai puola SLA prezidentą mas Tysliavams neišdegė, 
gia bet kokių pareigų, todėl' Laukaitį, kam jis važiavo į Ar ne keisti žmonės? Kol 
komunistai ir tuština jiems;San Francisco, kodėl jis ne- p. Laukaitis Tysliavą penė- 
kišenius. sirupiria prirašinėjimu nau-į jo, girdė ir pinigų davė, ne

prakalbas rei-į jų narių prie SLA... Ir kodėl doleriais, bet desėtkais ir 
kia skaityti imizemomis. Ne- Laukaitis susibičiuliavo su net šimtais dolerių; kol p. 
žiūrint rėksmingų garsini- Grigaičiu, kodėl Laukaitis Laukaitis pirko p. Tyslia- 
mų, tik saujalę publikos su-. nesipyksta su Grigaičiu... vai netik šiušus, bet ir kos-
traukė. Nežinant dalykų, kaip tiumus, tol p. Laukaitis bu

kam gali atrodyti, kad p.' vo Tysliavai geriausis drau-

POLEMIKA IR KRITIKA
pą. Griovė jaunuolių kuopą, 
kad sudaryti sau kitą kuo
pą ir įsibriauti jos delegatu

La Guardia nek&ndidaiuoja Tysliavienė taip rašo gerais

pirmame darbotvarkės pun- rica, and they assist us in 
kte buvo svarstomos prie-1 a very friendly manner,” ar- 
monės ’ Amerikos lietuviu ba “the action of the Lit’nu-
karo pastangų išlaikymui 
laimėtoje aukštumoje. Nu
tarta ir vėl kreiptis į lietu
viškąją visuomenę, prime
nant valandos rimtumą ir 
karo rėmimo akcijos tobu
linimą. ALT vykdomasis 
komitetas buvo įgaliotas 
imtis konkrečių p riemo- 
nių skatinimui 7-sios Karo 
Paskolos pasisekimo, Rau
donajam Kryžiui paremti ir 
kraujo plasmai rinkti.

Pastarųjų mėnesių įvy
kiai Europoje negalėjo ne
paliesti ir specifinės lietu
viškos veiklos ir reikalų, 
kurių svarstymui buvo pa
švęsta suvažiavimo antroji 
dalis.

Dėmesio centre buvo Lie
tuvos žmonių tebevedama 
kova už laisvę, ir laisvaja
me pasaulyje atsidūrusių 
tremtinių likimas.

Iš visos eilės pranešimų,

ba “the action of the Lit’nu- 
anian relief is very useful”, 
—kalba patys už save.

Tremtinių juridiniai-in- 
formacinių reikalų užtikri
nimui, suvažiavimas nutarė 
strigti “Sočiai Service Bu
reau,” kuris dirbs specialės 
komisijos priežiūroje. Orga-

zlnvl\r» kn įrrno 
xxai Kzzg va vu?.m&a v imvjsi

komisija išleis savo atskirą 
pranešimą.

Apie ALT delegacijos 
darbus San Francisco kon
ferencijoje išsamius prane
šimus padarė adv. Wm. F. 
Laukaitis ir Wm. T. Kviet
kus. Delegacijos darbui gel
bėjo Informacijos Centras, 
ties kurio veikla irgi kiek 
ilgiau apsistota.

Prasiplėtusių uždavinių 
akyvaizdoje, nutarta kiek 
praplėsti LAIC aparato per
sonalą. Ateity LAIC apara
tas apims du skyrius: vie
nas jų tęs darbą Amerikos 

suvažiavimas patyrė, kad) Visuomenės tarpe, kaip ir
antros sovietinės okupacijos 
žiaurumo nepaisant, Lietu
vos požemis ir toliau tęsia 
kovą Lietuvos laisvei iško
voti. Gal jų taktika pasikei
tė, gi pagrindinis tikslas li
ko tas pats: laisva, nepri
klausoma ir demokratinė 
Lietuva. Su ypatingu susi
domėjimu buvo išklausyti

ligi šiol; kitas rūpinsis siek 
ti Amerikos lietuvių sluogs- 
nius. Prie pastarojo numato
ma priskirti ir Sočiai Ser
vice Bureau.

Pagaliau, buvo apsvars
tyta dar du svarbus klausi
mai, dažnai linksniuojamas 
“vienybės” klausimas, ir 
klausimas bendradarbiavi-

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip tuo pačia laiku kunigai tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina....................................................fl.00ą

KELEIVIS
G36 Broadway, So. Bostoa, Maso.

Dešinėj, su popiera rankoj, stovi amerikiečio uni
formoj buvęs Berlyno žydelis, Herbert Salomon, kurį 
naciai buvo uždarę koncentracijos stovyklon. Dabar 

ton stcvyklon amerikiečiai suvarė nacius, o šitas žyde
lis, kaip amerikiečių vertėjas, klausinėja hitlerininkus. 
Ir jie turi mandagiai jam atsakinėti, nes jankis stovi
su šautuvu.

mo su kitomis tautinėmis! mų vengti arba juos apei- 
gitipėmis Amerikoje. , ti. Tačiau, Amerikos lietu-

ALT tikslų ir įstatų II 
skyriuje pasakyta: “...ALT 
susidaro iš atstovų nuo A- 
merikos lietuvių organiza
cijų, kurios pirmoje eilėje 
yra lojalios JAV, kurios sto
vi už nepriklausomos demo
kratinės Lietuvos respubli
kos atstatymą, kurios pripa
žįsta demokratinius princi
pus ir juos vykdo gyveni
me.”

vių organizacijos prašomos 
mpintis dalyvavimu busi
majame Kongrese iš anks
to: Kongresas bus šaukia
mas, kaip tiktai palengvės 
geležinkelių našta ir kelio
nių suvaržymai.

BROOKLYN, N. Y. 
Brooklyne viešėjo daug sve

čių iš kitų miestų

ALT suvažiavimas, nuta-j šiomis dienomis brookly- 
rė: Amerikos Lietuvių Ta- n iečiai turėjo progos pasi- 
ryba susikūrė kaip įvykdy-Į tikti retu svečiu, kurie buvo 
tos vienybės padaras, ir vi-į atvykę iš kftu ‘miestu į A- 
suomet buvo ir yra pasirv-, menkos Lietuviu Tarybos 
žūsi priimti bendram dar-! konferenciją. Buvo svečių 
bui. minėtųjų įstatų ir tiks-1*" * ~* '
lų prasmėje, visas iki šiol
už ALT ribų stovinčias or
ganizacijas.

Liečiant bendradarbiavi
mą su kitomis tautinėmis 
grupėmis Amerikoje, suva
žiavimas pasisakė teigia
mai. Šiuo reikalu. ALT vyk
domasis komitetas yra Įga
liotas bendradarbiauti tam 
tikrais bendrais pamatais, 
k. a. aiškus kontragento pa
sisakymas už Atlanto čar
terio principus ir už suve
reninę Lietuvą.

Šia proga suvažiavimas 
užakcentavo, kad kaip tik 
tokiu pagrindu Amerikos 
lietuviai, nuo kelių metų, 
ranka į ranką sėkmingai ei
na su amerikiečiais latviais 
ir estais.

Paskutiniame darbotvar
kės punkte buvo svarsto
mas Politinės Komisijos or
ganizavimas vietose, finan
sinė akcija, ir visuotinojo 
Amerikos Lietuvių Kongre
so sušaukimas.

Politinės komisijos reika
lais referavo jos pirminin
kas, adv. Wm. F. Laukai
tis, finansinės akcijos —
ALT iždininkas M. Vaidy- 
la. Abiem temomis bus pa
skelbti atskiri pranešimai.

Tuo tarpu pravirtu pasa
kyti, kad savo naujuose su
manymuose šis ALT suva
žiavimas pagrindiniai vado
vavosi mintimi — prie tal
kos traukti galimai plates
nius visuomenės sluogsnius, 
gi pačią ALT akciją- plėsti.

Tai buvo pagrindinė min
tis, kuria vadovavosi visi su
važiavimo dalyviai. Ameri
kos Lietuvių Kongreso su
šaukimo momentą palikta 
nustatyti ALT vykdomajam 
komitetui, kadangi šiuo me
tu veikiantieji kelionių su
varžymai neleidžia suvažia
vimo šaukti ir mums, kaip 
Amerikos patriotingiems pi
liečiams, nederėtu suvaržy-

is Chicagos, Pittsburgho, 
Bostono ir kitų miestų. Bu
vo ne tik svečių, bet ir vieš
nių.

Vienai tų viešnių buvo 
iškelta pagerbimo vakarie
nė. Tai Norai Gugienei iš 
Chicagos. Buvusios SLA se
kretorės Petronės Jurgeliu- 
tės pastangomis buvo su
ruošta vakarienė, kurioje 
dalyvavo ir kita viešnia, A- 
lena Devenienė iš Waterbu- 
rio.

Baigę BALF konferenci
ją. kiti svečiai tuoj gryžo 
namo. Kiek ilgiau paviešėjo 
Nora Gugienė.

majoro vietai

New Yorko majoras La 
Guardia nutarė “trauktis iš 
politikos lauko”; jis nesta
to savo kandidatūros majo
ro vietai. Ryšium su tuo kai 
kurie kalba taip:

“Savo laiku La Guardia 
buvo rimtas vyras. Jis nepa
sidavė nei demokratams, 
nei republikonams. Dėl to 
New Yorko gyventojai jį iš
rinko. Bet dabar La Guar
dia supranta, kad nelaimės. 
Neliko fuzionistų partijos, 
ir pats La Guardia pradėjo 
sukaliotis, lyg ta vėjo ro
dyklė...”

Demokratai ir republiko- 
nai jau pasiskyrė savo kan
didatus ir juos garsina. Be
je, komunistų dominuojama 
Darbo Partija nutarė remti 
demokratų partijos kandi- 
data O’Dwyerį.

M&spethe nori statyt 
auditoriją

Maspetho Lietuvių Pilie
čių Kliubas senai kalba už 
pastatymą lietuvių svetai 
nės. Tuo klausimu birželio 
23 d. įvyko net specialus su
sirinkimas.

Išrodo, kad tos svetainės 
nebus, kol tęsis šis karas.

norais, iš nuoširdumo SLA 
gerovei.

Bet paklauskime p. Tys- 
liavienės: kiek ji rūpinasi 
SLA gerove? Kiek ji prira
šė narių prie SLA? Aš drį-

gas, kilniausis žmogus, di
džiausis veikėjas. Geresnio 
žmogaus, kaip p. Laukaitis, 
Tysliavai tada nebuvo visa
me lietuviškame sviete. Bet 
kaip tik Laukaitis nustojo 
Tysliavą šėręs, girdęs ir rė

šiu paklausti, ar ji užsimo- ’ dęs, nustojo pinigus davęs, 
kėjo savo narystės duoklių• nuo to laiko p. Laukaitis 
nors vieną centą ii savo dėl- pasidarė nieko nevertas 
mono? Kol tėvas mokėjo žmogus, šioks ir toks... Dū
savo dukters duokles į SLA,
tol p. Tysliavienė buvo na
rė; bet kaip tik tėvas sune- 
gali ir duoklių už dukterį 
neužmoka, tai p. Tysliavie
nė ir suspenduota. Na, o jos 
vyras, p. Tysliava, kaip 
SLA rekordai parodo, visiš
kai prie SLA nepriguli. Be
rods, vienu tarpu, norėda
mas įsibriauti delegatu Į 
SLA seimą, su žmonos pa
galba be mažko nesuardė 
vieną gražią jaunuolių kuo-

Parvyksta daug karo 
belaisvių •

Į New Yorko prieplauką 
atvyksta vis daugiau buvu
sių Vokietijos karo belais
vių. Sugryžtantieji yra iškil
mingai pasitinkami. Dauge
lis jų išvargę, nes Vokieti
joj būdami gaudavo prastą 
maistą.

Tautininkų prakalbos
New Yorką* bus over

Šį mėnesį pasibaigia Sep
tintosios Karo paskolos va
jus. Iki birželio 12 d. čia jau 
buvo sukelti 87 nuošimčiai 
musų miestui skirtos kvotos.

Birželio 17 d. Brooklyno 
tautininkai suruošė prakal
bas Grand Paradise. Aiški
no, ką laimėjo tautininkų 
“misija,” kuri buvo nuvy
kus į San Francisco. 

Brooklyno

bar p. Tysliavai rupi Lau
kaitį supiudyti su Grigai
čiu. Tysliava mano, kaip 
lietuvių patarlė sako, “Kaip 
du pešis, tai tretysis galės 
pasipelnyti.” Bet vargiai tas 
Tysliavams pavyks.

SLA Narys.

SVEIKATA YRA ŽMO-
GAUS BRANGIAUSIS 

TURTAS
INDIJON V ARBATŽOLĖS

Stebėtinai gelbsti nuo prasto vidų. 
rių virškinimo, užkietėjimo, viduriu 
kataro, kepenų sustingimo; valo ne
švarų kraujų, gydo odos ligas, inkstų 
negalavimą ir moterų bėdas.

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
verdančio vandens įdėk pusę puodu
ko arbatžolių. Kai atauš, nukošk, į. 
dėk medaus ar cukraus ir laikyk 
šaltai.

Kaip vartoti. Pradėk imti nuo ma
žo stikliuko iki kavos puoduko kas 
rytas prieš valgymą ir vakare einant 
gulti; du kartu į dieną.

Perkant žolių mišinį, visada pra
šyk FLORAI. HERBS, o gausi ge
riausių.

Kaina 30c—3 Baksai už $1.00 
PASARGA: Su orderiu malonėkit ir 
pinigus prisiųsti, nes kitaip orderiai 
nebus pildomi.

Reikalaujam agentų pardavinėti 
musų arbatą.

FLORAL HERB CO. 
oox 3u.». Ciinion. ind.

(Dept. 5) (27)

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
padės ir musų broliams Lie
tuvoje.

Brooklyno kvislingų kermo
šius Grand Paradise 

svetainėje

Birželio 15 buvo lietuvių 
kvislingų diena Brooklyne. 
Tos dienos vakarą lietuvių 
tautos išdavikai iš “Laisvės” 
palėpių susirinko į Grand 
Paradise salę. kad paminėt 
Lietuvos okupaciją, kurią 
jie vadina “išlaisvinimu.”

Jie buvo suruošę prakal
bas, kuriose dalyvavo apie 
du šimtai žmonių. Brookly-Į 
ne nėra nei tiek komunistų., 
Didžiumą publikos sudarei 
neišmintingi jieškotojai nau! 
janybių ir taip vadinami! 
“bendrakeleiviai.”

Kalbėjo Rokas Mizara ir» 
Antanas Bimba. Abudu 
džiaugėsi, kad bolševikų 
raudonoji arniija okupavo! 
Lietuvą, ir abudu kaulijo! 
pinigų—neva Lietuvos žmo-, 
nėms. Kiek jie surinko, ne-i 
žinau. Patys kolektoriai gi
riasi, kad surinkę “visus; 
penkis šimtus.” Bet kadan
gi komunistų aritmetika to
kia pat, kaip ir jų “litanija” 
— pagal reikalą gali j»a<li- 
dėt ar sumažėt — tai tikru 
žinių nėra. Vienas dalykas 
tačiau yra aiškus: komunis
tams pavyko iškaulyt 25 do-; 
lerius iš Liet. Am. Pil. Kliu-

TEISINGAS PATARĖJAS
••Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalas. Bet jis taip pat nušviečia ir dftttgyllcdalykų. Jis pasako 
beveik viską, kaa žmegtri reftia žihoti. .

Tai yra vienintelis veikalas, kuria neužims Jūsų laiką Ugaįs pasako- 
, jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, .bet trumpais ir afSfciais žodžiais 

pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, • ka nereikia, kad butų 
galima be bajĮaės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. ••Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina 'Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meili ir tt kur ji pa

reina?
Kaip atsirado ir ką reiškia bufeto?
Ką reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliuMnis Žiedas? Balta 
iaonosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? "Medaus Mėnuo?”

Kaa reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klar- 
doe?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ui
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbos, dm nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? ’ltoi 
opiausia kiekvienos šeimynos ktouoi- 
nias. ir **Toiatn<as Patai ejao” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalnu? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymas, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labui nori? "Teisingas Patarė
jas” ir Aitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

Kas reikia Atooto, kad veikto kotų 
sveiki ir gražus? Kaip turi uAatku- 
kyti nėščia moteris? Kaip reikto su
gulti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uA- 

drausta kalbėt apie Auiuyniakiu rei
kalus?

4 VMO8 hlanfemtiiĮ **Tfeimng^fem
Patarėjus” atsako siškiai ir nieko

Kapga graši, su paveikslais, 221 
puslapių, stipriais iaudimo apdarais.

Be to, "Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpiu ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis ?—Iš kar ir kaip atsirado žemė ?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug lutą jdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellao “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boalactoc’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sezusl Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimai oasaaooa. Kabia Užaiaakykit “Teiaing*Patarėją.”
KELEIVIS

636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Aštunto pualapią

SVARBIOS LIETUVIŲ 
PRAKALBOS LIEPOS 

KETVIRTĄ

OPA BIUROKRATAI UŽ
TRAUKĖ NELAIMĘ 

FARMERIUI

Kalbės senatorius Walsh, Žmonės pasipiktinę; jie da-
SLA prezidentas Laukaitis 

ir kiti
ro pastangų sušelpti 

nuskriaustąjį

‘‘Keleivy” jau buvo ra-į Needham miestelio ir jo 
syta, kad Liepos Ketvirtą; apylinkių gyventojai daro 
Bostono lietuviai ruošia ma- pastangų sušelpti neturtin- 
sinį mitingą-prakalbas. i gą farmerį. kuris dėl kainu

Prakalbos Įvyks So. Bos-1 administracijos biurokratų 
tono High School auditori-; užsispyrimo neteko paskuti- 
joj. prie Thomas Park ir G j nės karvęs. Buvo taip:
gatvių. _ i Farmerys Joseph Cliffe

Prakalbos yra ruošiamos turėjo vieną karve. Staiga 
tikslu paminėti Amerikos karvė 
nepriklausomybės deklara
vimo šventę. Liepos Ketvir
tą, taipgi supažindinti mu- ______
su publiką su Lietuvos byla. i kalciumo ir cukraus —

Dabar galime pranešti, 
kad šiame mitinge kalbės 
žinomas lietuvių prietelis 
senatorius David Walsh, 
kuriam Lietuvos byla yra 
gerai žinoma. Jis pasakys 
daug naujo ir Įdomaus.

Be to, šiame mitinge kal
bės SLA prezidentas Wm. 
Laukaitis, kuris drauge su 
kitais Amerikos Lietuvių 
Taiybos delegacijos nariais 
buvo nuvykęs Į San Francis 
co konferenciją gint Lietu
vos bylą. *

Bostono lietuviams jis pa
sakys, kas buvo veikta kon
ferencijoje ir kaip stovi Lie
tuvos reikalai tarptautinėj 
politikoj.

Bus ir daugiau kalbėtojų;, 
bus ir meno programa, ku-i

susirgo ir buvo pa
šauktas veterinaras, gyvuliu 
gydytojas Ronal Bruce. Jis į 

. nustatė, kad karvei stingaj 
vi

so labo tik dešimties svarų 
cukraus, kad toji kaivė ga
lėtų pasveikti.

Farmerys tuoj nubėgo i 
kainų administracijos ofisą 
Needhame. bet ten gavo to
ki atsakymą: ‘‘Cukraus ne-Į 
gausi, nes tam reikia spe
cialaus leidimo, kuri gali 
duot tik Bostono ofisas.”

Pranešta ir tam.Bostono 
ofisui, bet atsakymas buvo! 
toks: ‘‘Needhamo ofisas ge 
rai padarė, neduodamas lei
dimo cukrui...”

Farmerys atidavė karvei 
paskutinius likučius savo 
cukraus, bet to neužteko ir 
karvė nugaišo!

ir meno progiama. ku- i žmogui padalytą skriaudą, 
ną išpildys p. I\ oskienes t xeedhamo ir apylinkių gy- 
vaikucių grupė. _ į ventojai pasipiktino: jie

įsi Bostono ir apylinkes į smerkia OPA biurokratus, 
lietuviai yra raginami daly-1 Atsirado geraširdžių, kurie 
vauti šiame mitinge. M itin- pa^įsiuie su aukomis, kad
gas prasidės lygiai 2 vai. 
popiet. Įžanga nemokamai.

Smulkesnių informacijų 
gausit per dvi vietos lietu
vių radijo stotis.

Rep.

Cecilija Žilinskaite laimėjo 
stipendiją

P-lė Cecilija Žilinskaitė. 
“Keleivio” ofiso sekretorė, 
baigė high schoolę ir už sa
vo gabumus laimėjo dviejų 
metų stipendiją Į Wyndham 
kolegiją.

Cambridge’aus taksai nu
krito, Bostono pakilo

Bostono politikieriai šį
met pakėlė taksus iki $24.80 
nuo tūkstančio dolerių ver
tybės; tuo tarpu Cambridge 
miestas numušė taksus iki 
$35.90.

Užpuolė merginą

Nr. 26, Birželio 27 d., 1945
GENEROLAS PATTONAS* NAMIE

Bostone anądien lankėsi pagarsėjęs Amerikos ge
nerolas Patton. Viršuje jis sveikinasi su žmona. Apa
čioje. iš kairės, iis verkia susijaudinęs; iš dešinės, jis 
pučia nuo delno bučki Į publiką.

Anglių kompanija gauna 
180,000 dolerių

Bostono mokyklų taryba 
galų gale nutarė, išmokėti 
180,000 dolerių kuro kom
iam ai. kuri aprūpino kuru 
pradžios mokyklas. Prieš tą 
kompaniją buvo duoti skun
dai, kad ji pristatinėja ne
tikusi kurą.

Da liko 13 kandidatų 
majoro vietai

Pereitą savaitę turėjo le
galizuotis kandidatai majo
ro rinkimams, pristatydami 
reikiamą skaičių parašų. Iš 
23 kandidatų tik 13 prista
tė parašus ir legalizavosi.

Kodėl Amerika neturi 
cukraus ?

Sį sekmadienį sandariečiai Reikalingos Moterys 
turės pikniką E. Dedham

darže Diiių plaut
Sandaros 7 kuopa kvie- $24 j savaitę su valgiu, arba 

čia visus lietuvius atvykti Į $27 be valgio Dirbt 6 dienas, 
ių rengiamą pikniką ši sek- Darbas pastovus ir vieta sma- 
madienĮ. kinis bus E. Ded-!gi. Kreiptis tuoj pas 
ham darže. Žada būti sma
gus piknikas, nes bus ivai-

! rūmų ir muzikos programa.
Visi laiką praleis linksmai.

Atmetė 6 1 loterijos bilius

Valstijos legislatura per
eitą savaitę atmetė šešis bi
lius, kurie siūlė legalizuoti 
lioteriią. Norėta, kad iš lio 
terijų gauti pinigai butų 
skiriami sužeistiems karo 
veteranams.

BLINSTRUB’S 
304 Broadway, So. Boston

BORI3 BEVERAGE CO.

'29 E St eel. South Boston
Pristato tonika, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu-

Statler viešbutyje Įvyko 
Naujosios Anglijos krautu
vininkų suvažiavimas. Vie
nas krautuvininkų 
zacijos narys
Amerika neturi cukraus dėl 
to, kad dideli kiekiai cuk
raus yra siunčiami i sveti
mas šalis.

Krautuvininkai reikalau- 
, ja. kad vyriausybė sumažin
tų svetimoms valstybėms 
skiriamą cukrų.

Su siaurino runų lenktynes

Prasta naujiena lenkty- 
„kų organ.lni» mėgėjams Sekdama
nnXikė in<r1 gubernatoriaus lobui pata- pasaKe, jo. rimu lenktvnių komjsija

per pusę nukirto šunų lenk
tynių skaičių Wonderlande. 
Pernai vasarą toje vietoje 
buvo net 100 lenktynių, o 
šią vasarą bus tik 50.

RADIJO PROGRAMA

1.100.000 žmonių apsi
draudė nuo ligų

Massachusetts Hospital 
Service praneša, kad šioje 

j valstijoje yra jau 1,100.000 
______ ______ j žmonių, kurie apsidraudę

Kainų administracijos o- Laikinasis Bostono ma- Puo būtent: turi nemo- 
fiso pareigūnas J. Stephani joras Kerrigan pereitą sa-- am3 ligonines patamavi- 
pereitą savaitę buvo nuvy- vaite padidino algas ugna- ma’

Liepia piketuoti juodosiom 
rinkos krautuves

Padidino algas ugnagesių ir 
policijos vadams

kęs i masini mitingą Dor- gesių komandos vadams. ,
chestervje ir patarė susirin- taipgi policijos vyresnie- , La^rastis yra geriausia 

. . kusioms šeimininkėms pike- siems. Eiliniams ugnage- no'a.n.a- T^ra?^as
Išgirdę apie neturtingam luotj tas krautuves, kurios siams ir policistams algosj pe?a ^zrasy^u’

nepaiso kainų administraci- nepadidintos. ’e Jam Keleivį.
jos patvarkymų — parduo-
da maisto produktus be ra- 
cionavimo knygelės štampų.

farmerys galėtų Įsigyti kitą* 
karvę. Du Needhamo ban
kai sutiko tarpininkauti, 
priimti žmonių skiriamas 
aukas. Aukų rinkimo kam- 
panjią veda Amerikos Le
giono skyriaus Needhame 
buvęs komandierius James 
Grossman.

Orlaiviais parvežti lietu
viai kareiviai

Ne tik laivais, bet ir or
laiviais dabar yra parveža-

Gubernaotrius siūlo 
karo veteranu fondą

Valstijos gubernatorius 
Tobin pasiuntė naują raštą 
legislaturai. kuriuo siūlo su
dalyti §15.000,000 karo ve
teranų fondą. Pinigus nori- 

i ma gaut iš stambiųjų korpo- merville. 
racijų, apdedant jas tam' 

j tikru mokesčiu.
Panašu sumanvmą legis-i 

i latura kartą jau atmetė. Ką 
ji darys su naujuoju suma
nymu. da matvsime.

Iš armijos paleisti lietuviai 
kareiviai

Karo departamentas pra-, 
steigti neša. kad iš Fort Devens 

kareivių stovyklos šiomis 
dienomis buvo paleisti virš 
septyni šimtai kareivių. Jų 
tarpe randam šiuos lietu
vius:

Danielius Pautas iš New-| 
tono. Karolis Sijonis iš So- 

Vincas Tamašiu- 
na.» iš Cambridge ir Jurgis 
Smetonis iš Brocktono.

Sugavo tris pabėgusius 
nacius

Is Fort Devens stovyklos! 
iomis dienomis- buvo iš-j

mi Dėdės Šamo kareiviai. į Ceverykų dirbėjai laimėjo i trukę da trys vokiečiai ka
štai birželio -0 d. į \\ind- bylą ro belaisviai. Jie buvo pa-

įsor Locks aerodromą (Con- 
neetieut valstijoj) nusileido 
61 orlaivis. Jais buvo par
vežti 1,067 kareiviai, jų 
tarpe du lietu vi va i — Teo
doras Baltis iš Peabody ir 
Edvardas Burba iš Bostono.

Karo Darbų Taryba pra
neša. kad ji užgyrusi čeve- 
įykų unijos reikalavimą 
duoti apmokamas vakaci- 
jas darbininkams.

Patvarkvmas liečia ne tikį
Abudu yra paleisti iš areni-; Bostono ceverykų dirbėjus. 7 
jos. {bet ir visus ceverykų dirbė-

----------------- J jus Naujojoj Anglijoj, ku-

pa-
gauti kelyje i Bostoną, kur 
norėjo pasislėpti.

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
tižriarhin dali.

LABAI REIKALINGAS 
DARBININKAS

vėms i namus ir. sales. 
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

.4. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 

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

West Roibury, Mass.
• Tel. Parkway 1233-W

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

1— Muzika.
2— Dain. Dr. Amelia Ru- 

dokiutė iš South Bostono.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskite! 
šiuo adre'su- WORL Sta
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132®

BOSTON EDISON 
PATIEKIA

IRVINGĄ T. MACDONALDĄ
SU JC

“DAL GIAU AIŠKUMO ŽINIOSE”

★ *
New England*s 

forentsst
news analyst■

in kis illuminatinf 
commentary an 

eurrenf hapfreninįs 
*

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPiYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

N ėdė I iomis ir šventadieniai*: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St., arto Central S®. 

CAMBRIDGE. MASS.

Tel. 28624 Gyv. S1132

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5 
nuo 7 iki 9 

Seredom 9 iki 12 
ir sasitarus

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugTąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAM RENCE. MASS.

Trys vaikėzai pereito ne- 
dėldienio naktį užpuolė 
Bostone 26 metų amžiaus 
merginą, nusivedė ją Į tuš
čią ir tamsų lotą ir tenai iš
gėdino ją. Visi trys jau a- 
reštuoti ir prisipažino kalti.
“Keleivio” ofisui reikalinga 

mergina
Prie “Keleivio” admist- 

racijos reikalinga pagelbi- 
ninkė. šiek tiek mokanti 
vartoti typewriterį. Darbas 
gali būt pilnam laikui, ar
ba ateiti vien tik atlieka
mom valandom nuo mokyk
los. Kreiptis Į “Keleivio” o- 
fisą. 636 Broadwav. tarp 
10 ryto ir 6 vai. vakaro.

Sumažino važmos kainas 
mažamečiams

riu vra virš 10.000.

I Gryžta armijos slauges
Požeminių ir viršutinių 

geležinkelių kompanija su-, 
mažino važmos kainas vai
kams tarp 5 ir 14 metų am
žiau. Šis patvarkymas era- . , ■ r, , ,
lios iki rugsėjo 13 <1. Vi».:?.tv-vks ■ Bostopo prieplauką 
toj 10 centų, iš vaikų bus P,a',ZIo.-e.
imama po 5 centus.

Iš Europos yra paleidžia- 
i mi ne tik kareiviai, bet pa
leidžiamos ir slaugės. Pir- 

• masis slaugiu kontingentas

NAMAS IK 25 AKRU MIŠKO
i, Moderniškas kambarių . as.Nori sudaryt namų statybosĮ maudynė ir g>ra- «un porch. įvesta 

korporacija j ■:;<.••> šilima. Yra du garažai; vienas
* .mūrinis dviem karam, kitas vienam.

Yra 25 akrai miško, (rali būt išpar- 
Valstijos legislatura svar- duotas lotai-. Oai.zuma žemės prie

hiliii kad «nd«rvti «tin-iReturios mylios n . City . tO D111U. Kaa . UdaiUl . tip puse nr.-lins nuo mie- o lini-
rią namų statybos korpora- ' jos. Parsiduoda už $5£00 ea.-h. 
ciją. kure griautų nusenu- Kr^^t^3US5^d sv(37> 
sius namus ir jų vietoje sta

tytų apartamentus.

kepti lietuvišką ir baltą duoną, taip
gi Vienna rolls. Yra padėjėjas. Dirb- :

: reikia 6 naktis (48 valandas) per i 
• avaitę. Mokestis. $55.00. Darbš- ' 
čiam žmojrui srera vieta dabar ir p<> 
karo. Platesnių žinių klauskit laiš- • 
k u. I 27 >

BOSTON RAKI KG CO..
8 Ames St., Lowell, Mass.

REIKALINGOS
FINISHERKOS

Jos reikalingos i Kingston 
Ciothing Co. Jei kurios mote
rys mokat tą darhą. liet negalit 
dirbti dirbtuvėj, mes nuvešime 
darbą i jūsų namus. Kreipkitės 
i Kingston Ciothing Co. dirbtu
vę. 383 Albany St.. Boston, ant 

i 3-čių lubų. Arba patelefonuo- 
l kit C. Petrauskui po 6 vai. va
kare: Tel. GENeva 1208. (26:

Klausykit nuo Panedėlio iki Penktadieniu 
kaip 3:45 p.p. WEEI 590 kilocykliiį

Spnnsnred by
BOSTON EDISON COMPANY

as a Public Service

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn- 
fiilpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų Ir Vyrų liųas 

Kraujo ir Odoa Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakar* 
180 HUNTIN’GTON AVĖ,

BOSTON, MASS. t 
TeL Uommonwealth 4570

Z?

Tel. ŠOU. 4615
Take advantage of CASPER’S 

moming SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OIL PERMANENT $8. 
Special from 8:.K> A. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $5^ 
Luxurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundinps. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broadw*y. South Boston, Maaa.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Tel. SOL 2305

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Noo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 27 

BOSTON. Tlef. I.afayettc 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vak. kssdi*n 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

=į=

Amerikos Lietuvių Sandaros 7-ta Kuopa
rengia

METINĮ PIKNIKĄ. LIEPOS 1 DIENĄ
Ateinantį Nedėldienį 

E. DEDHAM DARŽE
Sandariečiai kviečia visus dalyvauti ir užtikrina, kad 

piknikas bus vienas iš puikiausių. Bus visokių valgymų, gėri
mu ir smagių pasilinksminimų

Reneimn Komitetas

3ROCKTONE GERIAUSIA VIETA UŽEITI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

yra pas

STEVIį BAGDONĄ
Jis pagamina lietuvi.-kų kilbasų su rukščiais kopūstais.

pai kštienos ir kt. (30)
Ir jis tint gerų gėrimų, stiprių ir lengvų.

595 So. Main Street. Brockton, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų. vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir i to-J 
limas vietas.
Sauri priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tol. SOUth Boston 4flf.




