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Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. 41 METAI

Amerikos Valdžia Protestuoja 
Del Mandžurijos Plėšimo
Maskvai {teiktas Protestas — Rusai Apšaudė 

Amerikos Orlaivius —.Bymes Perspėja Rusiją

Iš Mandžurijos senai jau 
ėjo žinios, kad rusai plėšia 
Mandžurijos pramonę, išve
ža iš ten mašinas ir palieka 
tik plikas dirbtuvių sienas. 
Tą patvirtino ir rusų gene
rolas Stankievič Amerikos 
žurnalistams. Tas generolas 
pasakė, kad rusai paima 
sau “japonų nuosavybę” ir 
tą daro pagal “trijų didžių
jų” susitarimą.

Amerikos vyriausybė tuo
jau paskelbė, kad jokio tri
jų didžiųjų susitarimo nėra, 
kurs leistų rusams savintis 
Mandžurijos pramonės ma
šinas ar ką nors kitą. Ame
rikos vyriausybė Įteikė Mas
kvai protestą dėl rusų plė
šimų Mandžurijoj, o Vals
tybės sekretorius Bymes 
vienoje kalboje New Yorke 
aiškiai Įspėjo Rusiją neplėš- 
ti Mandžurijos pramonės. 
Byrnes sako, kad nė viena 
valstybė neturi teisės spręs
ti, ką ii pasiima sau už re
paracijas.

Amerikos santykiai šg 
Rusija praeitą savaitę stai
ga pablogėjo. Rusų šeimi
ninkavimas Mandžurijoj ir 
kiniečių masiniai protestai 
prieš rusus yra tik viena 
priežastis santykiu pablogė
jimo. Dabar paaiškėjo, kad 
rusai iš dvejų karių apšau
dė Amerikos orlaivius, ku
rie prisiartino prie Dairen 
uosto Kinijoj. Port Arturas 
ir Dairen yra du dideli uos
tai, kuriuos rusai pasižadė
jo valdyti bendrai su Kini
ja. bet ten rusai šeiminin
kauja vieni ir dargi apšau
do amerikiečių orlaivius, 
kurie, sako, per klaidą pri
siartino prie tų uostų. Ame
rika iš dvejų kartų protes
tavo prieš rusų nedraugiš
ką žingsni apšaudant musų 
c rlaivius. Amerikos orlai
viai Į šuvius neatsakė šū
viais.

Santykius su Rusija pa
blogino ir Irano klausimas. 
Rusija atvirai ten sulaužė 
“trijų didžiųjų” susitarimą.

Amerika siūlė visiems są
jungininkams ištraukti ka
riuomenę iš Austrijos. Rusai 
su tuo nesutinka. Rusų ka
riuomenė Austrijoj yra di
delė našta gyventojams, nes 
ta kariuomenė minta iš kraš
to išteklių, o rusų kareiviai 
sauvaliauja ir plėšia gyven
toj us. “Išvaduota” Austrija 
sunkiai nukenčia nuo rusų 
armijos, bet jai niekas ne
gali pagelbėti, nes rusai ne
sutinka ištraukti iš ten sa
vo armiją.

Rusai Neapleidžia 
Irano Žemių

Laužo “Trijų Didžiųjų’ 
Susitarimą

Rooseveltas, Churchill ir 
Stalinas buvo sutarę Tehe
rane, kad pusė metų po ka
ro galo svetimos kariuome
nės bus ištrauktos iš Irano 
teritorijos. Kovo 2 d. suėjo 
pusė metų nuo karo galo. 
Anglai ištraukė visą savo 
kariuomenę iš Irano. Ame
rika ištraukė savo kariuo
menę dar anksčiau. Bet ru
sai atsisako apleisti Irano 
teritoriją, taip vadinamą 
Azerbeidžano provinciją, 
kur yra daug aliejaus. Ru
sai toje provincijoje padarė 
“sukilimą” ir faktiškai at
skyrė tą sritį nuo Irano. 
Tai yra atviras sutarčių lau
žymas ir šlykštus smurtas 
prieš silpną kaimyną. Ame
rika Įteikė Maskvai protes
tą dėl to Rusijos pasielgi
mo. Anglija irgi Įteikia ru
sams protestą dėl jų elge
sio.

Eina Raudonojo 
Kryžiaus Vajus

ORLAIVYJE ŽUVO 27 
ŽMONĖS

INDIJOS JURININKŲ MAIŠTAS

Rusijos agentų pakurstyti, Indijos jurininkai šiomis dienomis buvo pakė
lę maištą prieš Angliją. Bet maištas buvo greitai likviduotas ir ši nuotrauka 
parodo maištininkus grįžtant Į savo laivą, kurį jie buvo pametę.

Ką Rusai Šnipinėjo Angliakasiai Perspė-

Amerika, Anglija ir Francija 
Reikalauja Pašalinti Franka

Siūlo Ispanijai Taikiai Atsikratyti Diktatoriaus — 
Sako Franko Palaikė Hitlerį csr Karą

Europos Žmonės 
Kalba Apie Karą

Amerika, Anglija ir Fran
cija bendrai sutarė nuversti 
nuo diktatūros sosto Ispani
jos generolą Franko, kurs 

New Yorko “Times” ko- iškilo Į diktatorius dėka 
respondentas praneša iš Eu- Hitleriui ir Musoliniui. Trys 
ropos, kad ten žmonės labai1 demokratiškos vyriausybės 
daug kalba apie busimą ka-j[bendrai siūlo Ispanijai pa
rą tarp Amerikos ir Sovietų šalinti Franko, Įvesti perei- 
Rusijos. Apie karą kalba1 namą režimą, kurs atstaty- 
paprasti žmonės ir aukšti tų krašte demokratiškas 
valstybių pareigūnai. “Ti- laisves, išleistų amnestiją ir 
mes” korespondentas sako, pravestų Ispanijoj teisingus 
kad ir generolas de Gaulle demokratiškus rinkimus, 
skaitąs karą neišvengiamu Amerika, Anglija ir Fran-
tarp Amerikos ir Rusijos. 

Europos valstybėse sako,
ei ja sako, kad gen. Franko 
per karą palaikė Hitlerį ir

jau pradeda pasiskirstymas, Mussclini. o 1940 metais ge- 
politikoje už Ameriką ir užįnerolas Franko buvo pasi- 
Rusiją. Toks pasiskirstymas žadėjęs Hitleriui stoti Į ka- 
jaučiamas Italijoj, Franci-rą prieš demokratijas, 
joj ir visose kitose šalyse, o Į Jei Ispanija nepašalins 
tūkstančiai pabėgėlių tikisi diktatoriaus Franko, tada 
ir laukia naujo karo. Amerika, Anglija ir Fran-General Motors Ne

nori Taikintis
cija nutrauks su ja diplo
matinius santykius, ir Ispa
nija nuc to skaudžiai nuken
tės.

Jeigu Ispanija persitvar
kys taikiai, didžiosios de

ją
paremti ekonomiškai ir Įsi
leisti ją Į Jungtinių Tautų 
Organizaciją.

Amerika, Anglija ir Fran- 
ciia nori. kad Ispanijoj dik- 

aoviu ov. m- I Kairą Egypte atvyko * tatorius nuvirstų taikiu bu- 
. centų“ Unija" dabar pa- anglų-amerikiečių tyrinėji-į du, be kraujo praliejimo, be 

karo atstovas Zabotin. Derybos dėl angliakasių j esti visus likusius m0 komisija, kuriai yra pa-, naujo pilietinio karo ir be

Kanadoj ja Kasyklų Savi
ninkus

Kanados vyriausybė pa
skelbė pirmą pranešimą a- * ,. , . 1nie Sovietu Rusiins šninu _ Ąngliak^ęilj

175,000 General Motors
i uniios vadas dirbtuviV darbininkų jau
L -“.'L —1 streikuoja ketvirtas mėnuo.
~ " ’-<1' Derybos dėl streiko baigi-!™

a’!mc eina, bet darbininkai

Paskutinieji Įvykiai, Ira
no, Mandžurijos ir kiti ne
sutikimai tarp didžiųjų val
stybių dar labiau žmones Į- 
tikino, kad karas tarp Ame-'

pje Sovietu, Rusijos šnipu
veikimą Kanadoje. Pasiro- 'Jn1n7 - • . - , ,
do, kad rusų šnipai norėjo ų savininkams, kac i , u<« ūmumai,
išgauti ne tiktai atominės^ ų dar^®.inkai,vis negali susitarti. General; 
bombos paslaptis, bet šni- ■?a. Pe^iuretluzdarbl^ !rl Motors siūlo darbininkams 
pams rūpėjo viskas, kas tik įei J!eDUS susitarta d ei uz- uždarbiu 18 su puse
rišasi su krašto gynimo ir gėlimo, angl.aka- į’(.nų valandai darbinį^kai
ginklavimu. Rusų šnipų vir- ®al stos • “"Ian<’zl° reikalauja pakelti 19 su pu-
šininkas Kanadoje buvo ra 1 a' 1 — —1T—J~l— —

Po visą Ameriką einamų n? o*u*c
rinkliavos Raudon. Kryžiui. Uis buvo pavedęs savo agen- . I asi(^n , dar ginčus išspręsti trečiųjų

tams gauti žinių: apie v.aites Ja,lko- Je\ angliaka' teismui, bet General Mo-
sprogstamų medžiagų ga- S1.ai. n®?a^ety yusitaiti su sa- torg siujyatmetė ir iš
mybą Kanadoje ir Anglijo- vinmkajs’ tai ftreika? aP15l> savo pusės pasiūlė daryti
je, apie Jungtinių Valstijų ne,?laz,laiį.kalP 4 . OOka- streikuojančių darbi
kariuomenės dalių judėji-, darbininkus
mą, apie elektroninius šovi-

Atskiri miestai ir miesteliai, 
turi oasiskyrę sau sukelti i 
tam tikras kvotas musu Rauį 
donąjam Kryžiui. Karas 
nors ir pasibaigė, bet Rau
donasis Ki-vžius dar turi 
tęsti savo darbą.

Raudonasis Kryžius rūpi
nasi musų kareiviais užjū
riuose, steigia jiems kanti- 
nas, poilsio vietas, aptar
nauja juos ligoninėse. Rau
donasis Kryžius daug dirba 
ir čia ligoninėse ir kareivių 
susitelkimo vietose.

Pagelbėdami Raudoną- 
jam Kryžiui, pagelbstime 
musų kareiviams ir ypatin
gai tiems, kurie yra dau
giausiai pagelbos reikalingi. 
Raudonasis Kryžius tik ta
da galės savo darbą tinka
mai tęsti, jei visuomenė 
padės jam savo aukomis. 
Todėl aukokime, kiek išga
lime.

ŠVEDAI SUMAŽINA 
DUONOS VARTOJIMĄ

Švedų vyriausybė atsisa
kė priimti Švedijai skirtą 
maistą iš Aliantų Maisto 
Komisijos, nes yra šalių, ku
rios daugiau yra reikalingos 
maisto. Švedai paliks ir to
liau duonos racionavima.

nius, vartojamus Amerikos 
karo laivyne, apie gelmių 
bombas ir t.t. Šnipams buvo 
pavesta išvogti telegramas, 
siunčiamas Kanados vyriau
sybės Į Angliją ir tarp Įvai
rių Kanados vyriausybės 
departamentų.

Šnipai rūpinosi išgauti ži
nių apie atominę bombą ir 
jiems buvo pavesta gauti u- 
raniumo pavyzdį (uraniu- 
mas yra metalas, iš kurio 
dirba atomines bombas).

Šnipų tinklas buvo pla
tus. Zabotinas rūpinosi gau
ti daugiau agentų ir buvo 
pavedęs savo šnipams nu
matyti tarnautojus valdžios 
Įstaigose, kuriuos galima 
papirkti šnipinėti Rusijos 
naudai.

Kol kas Kanados valdžia 
paskelbė tiktai keturių šni
pų apklausinėjimus ir pa
rodymus. Yra suimtų viso 
13 šnipų. Vienas šnipas pri
sipažino, kiti dar išsisuki
nėja

ninku slaptą balsavimą, ar 
jie priima 18 su puse centų 
uždarbių pakėlimą, ar ne. 

Streikuojantieji darbinin-
__  kai šitą kompanijos siūlymą

Prezidentą? Truman sau- atmetė. Unija ir streikieriai 
kia Amerika, visu? musu ša- patys tvarko savo reikalus 
lies žmones, padėti badau- ir jokių kompanijų siūlymų 
jantiems žmonėms pasauly- dėl balsavimo darbininkai 
je. Prezidentas siūlo suma- negali priimti.
žinti laisvanoriai maisto ---------------------
naudojimą, teisingiau paša-, MARŠALAS TITO SU- 
kius, aikvojimą* ir daugiau jraUKĖ 13 DIVIZIJŲ
maisto pasiusti i Europą ir ______
į Aziją, kui milionai žino- .Jugoslavijos diktatorius 
nių kenčia didelius truku- jjĮ0 sutiaukė prie Italijos 
mus ir stačiai badauja. sienos 13 divizijų kariuome- 

Kovai prie? badą bko su- n£s Dabar eina derybos dėl 
daryta organizacijos uzuo- taikos su Italija ir yra ap- 
mazga, vadinama “the ra- tariamas Jugoslavijos-Itali- 
mine Emergency (ommit- jos sjenų klausimas. Tito

Kova Prieš Badą 
Europoje

tee,” kurio garbė? pirminin
ku yra buvę? prezidentas H. 
Hoover. Į tą komitetą Įeis 
75 visuomenės atstovai.

Kova prie? badą bus sėk
minga, jei Amerikos žmo
nės supras savo atsakomybę 
dabartiniu sunkiu metu. A 
merika gali ir turi pagelbė

valdžia veda didelę propa
gandą Italijos slavų tarpe 
už prijungimą Istrijos prie 
Jugoslavijos, o diktatorius 
neri sprendimą paveikti ir 
su grąsinimais.

A I

ti apginti žmones nuo bado.
Amerikoje ypatingai visi Amerikos vyriausybė imasi i_ • • j =___ : z a • i__ i • .. .* i • • .

ARGENTINOJ LAIMI 
PULK. PERONAS

rikos ir Rusijos tikrai bręs-

ARABAI NORI NEPRI
KLAUSOMOS PALES

TINOS

vesta ištirti Palestinos klau
simą. Arabų Lygos atstovai 
tai komisijai paaiškino ara
bų nusistatymą dėl Palesti
nos. Arabai yra priešingi 
žydų Įsileidimui Į Palestiną 
ir jie reikalauja, kad Pales
tina butų nepriklausoma 
valstybė arabų valdoma. A- 
rabai sudaro didelę Palesti
nos gyventojų daugumą, jie 
ir turi Palestiną valdyti, sa
ko arabai.

RUSŲ SPAUDA KALTI
NA AMERIKĄ

Rusijos laikraščiai smar
kiai užsipuola Ameriką, 
kam ji neapleidžia Islandi
jos salos bazių ir dėl Ame
rikos armijos “atominės po
litikos.” Rusų spauda nusi
skundžia ir dėl kitų šalių 
nedraugiškumo, svarbiau
siai dėl Anglijos konserva
tizmo, dėl Olandijos kolo- 
nialinės politikos ir dėl 
daug kitų dalyku. Rusų 
spauda sako, kad Rusija 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos seime pasirodžiusi 
drauginga mažoms tautoms.

naujų kentėjimų ir taip 
daug prisikentėjusiai ispanų 
tautai.

Praeitą savaitę santykiai 
tarp Ispanijos ir Francijos 
staiga sugedo. Francija nu
tarė uždaryti sieną su Ispa
nija, tą pat padarė ir Ispa
nija. Generolas Franko pa
siuntė Į Francijos pasienį 
250,000 kareivių nežinia ko
kiems tikslams. Amerikoj 
buvo aptariamas klausimas 
pasiųsti Franci jai kariškų 
orlaivių, kad ištikus francu- 
zų-ispanų karui Francija 
turėtų stipresnį oro laivyną. 
Jei Franko nepanorės nu
mirti ramiai, prieš jį dabar 
stos vieningai trys didžio
sios demokratinės šalys ir 
vargu šį kartą Hitlerio ir 
Musolinio pastatytas kruvi
nas Ispanijos diktatorius iš
gelbės savo valdžią.

NERAMUMAI EGYPTE

Amerikos transporto or
laivis su 27 keleiviais atsi
daužė į kaina netoli nuo 
San Diego, Kalifornijoj. Or
laivis sudužo ir visi kelei
viai žuvo. Atsidaužus orlai
viui Į kalną, motoras pra
dėjo degti ir tie keleiviai, 
kurie neužsimušė nuo susi- 
daužymo, žuvo liepsnose.

PIRMAS “ATOMINIS” 
STREIKAS AMERIKOJ

Stone & Webster Engi- 
neering Corp. darbininkai 
nutarė streikuoti. Tie dar
bininkai dirbo prie atomi
nių bombų gamybos ir yra 
atominiai veteranai.

atkreipė dėmesį Į tai, kad 
Rusija samdė šnipus sekti 
Amerikos kariuomenės ju
dėjimus ir teiravosi, kur ko
kios kariuomenės dalys turi 
savo buveinę ir kur jų šta
bai randasi.

Anglijoj suimtas atomų

visos eilės skubių priemonių 
kad daugiau maisto galima

Argentinos prezidento ir 
kongreso rinkimuose vis dar

butų surinkti ir pasiųsti ten. tebeina balsų skaitymas, 
kur žmonės badauja. Kiek jau paskelbta davinių, 

atrodo, kad pulkininkas Pe
ronas išeis laimėtoju. Taip 

j rat atredo, kad ir kongrese 
Greenwich miestelis Con- Perono “darbo partija” tu-

GREENW!CH NENORI 
PASAULIO SOSTINĖS

BETONO FABRIKAS 
TEATSTATYTAS

New York’(LAIC)— Vii 
niuje, kaip praneša Mask
va. kelių trestas atstatė be
tono fabriką. Tai vieninte
lis tos rūšies fabrikas viso
je Lietuvoje, gaminąs šaly 
gatvių plytas, krantinėms 
medžiagą, kanalizacijos 
vamzdžius ir panašiai. Fab-

Egypto uoste Aleksandri
joj, per generalinį streiką 
ir riaušes žuvo 17 žmonių, 
tame skaičiuje 2 anglų karo 
policininkai, virš 300 žmo
nių sužeisti.

RUSAI NUŠOVĖ AMERI
KOS KARININKĄ

Berlyne rusu sargybinis 
nušovė Amerikos armijos 
leitenantą James Wilson, 
21 metų amžiaus. Rusų sar
gybinis šaukęs amerikietį 
sustoti, tas neišgirdo ar ne
paklausė, rusas šovė, patai
kė Į galvą ir užmušė vietoj.ekspertas Dr. A. Nūn May, neetieut valstijoj nubalsavo rėš daugumą. Bet galutini j rikas darbą tureio pradėti

kuris dirbo Kanadoje. Jis didele balsu dauguma prieš rinkimų rezultatai vis dar, šių metu pradžioje. Numa-
prisipažino davės žinių a- iiungima Greenwich mieste- tebėra nepaskelbti. Balsų tomą Vilniuje nastatvti dar Ar pakalbinai savo pažįsta-
pie atomų bombų gamybą lio i busimą Jungtiniu Tau- skaitymas, sako. dar gali už- ir fabriką malksnų išdirbi- drauKus užsisakyti “Ke-
svetimų valstybių agentams, tų Organizacijos buveinę. sitęsti kokią savaitę. mui. 'leivj”?
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Antras poslapia

KAS ORGANIZAVO 
RUSIJOS PENKTĄ 

KOLONĄ?

Iš visų valstybių, kariavu
sių prieš hitlerinę Vokieti
ją, Rusija turėjo didžiausią 
penktą koloną. Apie pusę 
miliono Sovietų piliečių ka
riavo bendrai su vokiečiais 
prieš Sovietų Rusiją. Apie 
pusantro šimto tūkstančių 
rusų, kariavusių vokiečių 
pusėje, pakliuvo Į amerikie
čių, anglų ir francuzų ne
laisvę. Generolas Vlasovas, 
vienas iš geresnių Rusijos 
generolų, buvo persimetęs i 
Hitlerio pusę ir vadovavo 
nemažai rusų armijai, kuri 
mušėsi prieš Sovietus.

Dabar paaiškėjo, kad So
vietų Rusijos penktai kolo
nai vadovavo tūlas M. A. 
Burmistenko, Sovietų Rusi
jos Komunistų partijos cen
tro komiteto narys. Jis bu
vo artimas Stalino bendra
darbis, ištikimas diktato
riaus šuva ir kartu tarnavo 
Hitleriui. Apie tą įdomų ti
pą “Soc. Viestnik” rašo:

“M. A. Burmistenko, Kom
partijos narys nuo 1919 metų. 
delegatas įvairiuose partijos 
suvažiavimuose ir užėmęs daug 
atsakingų vietų partijos apa
rate. Jis visada pasižymėdavo 
savo ‘šimtaprocentine’ ištiki
mybe Stalinui ir suvaidino la
bai svarbių rolę 1936-1938 me
tų kruvinuose apsivalymuose. 
Atsidėkodamas už tai Stalinas 
davė įsakymą 1939 metų ko
vo mėnesio Komunistų parti
jos suvažiavime jį išrinkti į 
centro komitetą, o vėliau jis 

buvo paskirtas antruoju sekre
torių Ukrainos komunistų par
tijos centro komiteto, kur jis 
buvo artimiausias ir patikimas 
žmogus prie Nikita Chruščevo.
“Burmistenko nebuvo paim

tas į vokiečių nelaisvę. Jis sa
vo valia perėjo pas vokiečius 
ir iš karto pradėjo pas juos 
vaidinti svarbią rolę už kuli
sų. Vokiečiai iš jo nereikalavo 
jokių viešų pasisakymų, bet 
pavesdavo jam visokius slap
čiausius reikalus. Burmistenko 
vedė derybas su sovietų aukš
tais karininkais, kurie pakliū
davo į vokiečių nelaisvę ir ku
riuos vokiečiai bandydavo pa
traukti į savo pusę. Ypatingai, 
sako, jam pavykę prikalbinti 
generolą Vlasovą. Burmisten- 
kos darbas pas vokiečius ir di
delis pasitikėjimas, kuriuo jis 
naudojosi pas vokiečius, rodo, 
kad Burmistenko ir anksčiau 
buvo susirišęs su vokiečiais. 
Beveik nėra abejonių, kad 
Burmistenkos asmenyje turi
me reikalą su slaptu Hitlerio 
agentu, kuris pateko į pačią 
partinės ierarchijos viršūnę ir 
ten veikė Hitlerio nurody
mais.”

Stalinas valėsi, valėsi, iš
šaudė senuosius bolševikus, 
kaip svetimus šnipus, o 
“šimtaprocentinis” stalinis- 
tas sėdėjo jo pašonėje ir 
šnipinėjo Hitleriui. Tas Hit
lerio agentas ypač pasižy
mėjo tuo, kad padėjo Stali
nui “išvalyti” komunistii 
partiją nuo “svetimų šnipų,” 
o užėjus karui buvo vyriau 
sias penktos kolonos orga
nizatorius.

KO SIEKIA RUSIJA?

klausiame Irane. Mes klausia
me Tripolitanijoj. Mes klausia
me Pabaltyje ir Balkanuose.

1 Mes klausiame Lenkijoj. Mes 
klausiame Kanados sostinėje. 
Mes klausiame Japonijoj. Mes 
klausiame kartais ir čia, na
muose, sąryšyje su kai kuriais 
musų įvykiais. Mes klausiame: 
‘Ko Rusija siekia dabar?’”

Senatorius Vandenberg 
sako, kad Amerikos politi
ka link Rusijos turi būti pa
keista. Užgerinimo politika 
nepasisekė. Reikia aiškios 
politikos, kuri žino ko šie 
kia ir kuri nebijo pasakyti 
ir ginti tą, ką mes skait-me 
teisinga. Ar to įtakingo se
natoriaus žodžiai paveiks 
Amerikos užsienių politiką'.'

KELEIVIS, so. BOSTON 
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JALTOS PASLAPTYS 
IR IŠEITIS

Dar viena Jaltos paslap
tis išėjo viešumon. Pasiro
do, Jaltoje buvo sutarta, 
kati rusams prievarta bus 
atiduoti visi lenkai, lietu
viai, latviai, ukrainiečiai ir 
kitų tautybių žmonės, kaipo 
“dezertyrai,” jei jie bus tar
navę vokiečių armijoj ir jeil 
jie paeina iš tų sričių, ku-j 
rias rusai skaito “savo teri
torija.”

Amerika nepripažįsta Ru
sijai tų sričių, kurias Rusi
ja savinasi, bet Amerika 
kokiu tai budu “pripažino” 
rusams teisę į tų sričių žmo
nes, kurie savo valia ar 
prievarta nešiojo vokiečių 
uniformą. Kaip tai atsitiko?

Dcrothy Thomson, žino
ma publicistė, praeitą ket
virtadienį Bostone moterų 
kliubų federacijos sureng-a.-----------__________ - - ii______ i_x _ _ - -Lame įurume saite, miręs 
prezidentas Rooseveltas jai 
kartą aiškinęs, jog jis turė
jo nusileisti Stalinui, nes 
Stalinas grąsino pasitraukti! 
iš karo, jei Amerika nebūtų! 
jam prižadėjusi, ko jis rei-' 
kalavo. Stalinas šantažu iš
gavo Jaltoje slaptus Ame
rikos ir Anglijos pasižadėji
mus, kurie daro sarmatą de
mokratiškam pasauliui. Bet 
Stalinas pats nesilaiko tų 
Jaltos pasižadėjimų, kurie 
jam nepatinka. Jalta riša 
Ameriką ir Angliją, Rusija 
gi skaito save laisva daryti, 
kaip ji nori. Koki išeitis iš 
Jaltos? Žinomas liberalas 
W. H. Chamberlin “New 
Leader” skiltyse dėl to sa
ko:

“Kuo gi galima pakeisti Jal
tą? Amerikos vyriausybė tu-jUį reikalauja, kad Lietuva 
retų padėti savo kortas ant butų rusų valdoma? Ne. Jie 
stalo. Remdamosi Atlanto kar
teriu, kurį pasirašė visos Jun
gtinės Tautos. Amerika turė
tų kelti reikalą ištraukti gink-

Kadangi Kanadoj buvo susekta didelė Rusijos šnipų organizacija, kuri 
vagia Amerikos ginklų paslaptis, tai Jungtinių Valstijų Senato Komisijos A- 
tominei Energijai pirmininkas, šen. Brien McMahon (kairėj), sušaukė tos ko
misijos slaptą susirinkimą, kad pasitarti, ar užtenka dabartinio Espijonažo Įs
tatymo atominių bombų gamybai apsaugoti. Antras iš kairės stovi senatorius 
Vandenberg. Iš dešinės pusės stovi du Justicijos Departamento valdininkai, 
kurie liudijo, kaip veikia Rusijos šnipai šioje šalyje. Galimas daiktas, kad 
greitu laiku prasidės jų areštai. Esą žinoma daugiau kaip 1,000 tokių kenkėjų.

„Gyvas Kūnas”
Rusų Imperializmo Naguose

Grįžęs iš Londono J. T. 
Organizacijos posėdžių se
natorius A. H. Vandenberg 
pasakė senate labai svarbią 
kalbą apie Amerikos užsie
nių politiką. Jis sako, šian
dien Amerika klausia, ko 
Rusija siekia?

“Mes klausiame Mandžurijoj. 
Mes klausiame rytų Europoj 
ir Dardaneluose. Mes klausia
me Italijoj, kur Rusija, kalbė
dama už Jugoslaviją, atkreipė 
dėmesį į lenkų legionus. Mes

Kinija Protestuoja
Pereitą savaitę Kinijoj ė- 

jo milžiniškos demonstraci
jos. Kinų studentija ir ben
drai visi pažangus žmonės 
kėlė protestus prieš Sovietų 

i Rusiją.
Dalykas toks. Rusai ir ki

nai yra pasirašę “draugin
gumo” sutartį. Stalino dik 
taturos režimas davė “iš
mingus pasižadėjimus res-1 keltų ermyderį prieš taria- 
1 ektuoti Kinijos soverenes tuosius sovietų šnipus.” 
teises, bet... I m • i** »Maskvos grobikai nesi .,Ta!, I*ad?>a trevogos.
krausto iš Mandžurijos; jie'^'g® ga ,bus. lr “kazas 
bando atplėšti nuo Kini jos, P'kietuot Baltuosius Bumus, 
visą Mongoliją. Priedais, iš gena Komedija
Mandžurijos yra vežamos 
visos fabrikų mašinos.

Komunistų spauda tas ki
nų demenstracijas vadina 
“pronaciškomis šutvėmis.”
Tuo norima paslėpti bolše
vikų plėšikavimą.

iRatavokit: Vėl “Suokalbis”I
Brooklyno komunistų 

“Laisvėje” skaitome:
“Anglija ir Jungt. Vals

tijos suplanavo Kanados 
trukšmą prieš Sovietų Są
jungą”...

Girdi. Anglija ir Ameri
ka nedrįsta nutraukt ryšius 

fliK-‘su Rusija. Jodvi todėl pasi- 
škil-, rinko Kanadą, kad ši “su-

Komunistai vėl peršasi 
SLA nariams. Jų spaudoje 
tilpo atsišaukimas, raginan
tis SLA narius nerinkti į 
Pild. Tarybą “tų politikie
rių” (senųjų SLA viršinin
kų), bet rinkti tik “gerus 
žmones”—tekius, kaip pry- 
čeris Kubilius, Masvtė ir ki
ti.

Tai sena komedija. Musų 
komunistams rupi ne SLA 
narių gerovė, bet organiza-

Tas Joe Davies...
Kanadoje buvo susektas 

Rusijos šnipų lizdas. Mat, 
kanadiški Stalino bernai 
bandė išvogti atomų bom-

“globėjo” priežiūros. Fili
pinų tauta nori gyventi be 
Amerikos globos, Indija— 
be Anglijos, Indonezija — 
be Olandijos, Lietuva — be 
Rusijos. Nepriklausomybės bos paslaptis.

____ o Buvęs Jungtinių Valstijų
mos nagaikcs, be kaimyno' socialine tvarka. Galima! ambasadorius Rusijoje, Mr.f 

'kišimosi i Lietuvos vidaus, jr uį gi-iež-j Joe Davies, tuos vagišius
visų j čiausias socialines reformas,'J ’’ J'

va- svetimo okupanto, be sveti-. į<3e ja tiesioginiai nesiriša su’ ‘ ’ • • 1 • i 1 X5 1 •Komunistų “Vilnis 
salio 23 d. rašo:

“Keleivis (vasario 13 d.) pri
mena, kad šių metų gegužės 
mėnesį sueina 50 metų nuo į- 
sikurimo Lietuvos Socialdemo- . ... _.

Socialdemok- kvislmgų, Rusijos įmpena-

J reikalus, yra šiandien _ __
lietuvių reikalavimas. Išim-Į]^ tas reikalavimas nėra 

priešingas šalies nepriklau
somybei.

tį sudaro tiktai saujelė 
k’
lizmo agentų. Tokiu agen 

t
Tekiu

kratų Partijos.
ratu Partija, kaip žinoma, pa- . .
sisakė už nepriklausoma Lie- L® Lietuvoje buvo ir seniau.
tuva, atsimetusią nuo carinė ; ,
R ( . i dieną randasi lietuviai ko-
'"Pabaigoje pereitojo amžiaus! munistaiL kurie “galvas gul- 

Lietuvos nepriklausomybę! do ™ Maskvos impenallZ-

Jei Amerikoj atsirastų 
žmonių, kurie reikalautų,

uz

cijos iždas. Tam ir ju “slei- 
tas.”

į Komunistu “sleite” figų- 
teisinu. Girdi, kas čia nepa-ĮĮu®-’a Jr Pittsburgho “demo-
prasto? Kalti esą ne vagi-'krataf ’ '----- -
šiai. bet Amerika, Kanada i v^ras ir naivus! O tas žmo- 
ir Anglija! Jos nenori da-i^L .kadaise kryžiavoįosi, 
lintis su savo “didžiuoju! kac* Jls nęra komunistų ben-

dra keleivis.
, Na, Bėga “Didyvriai”

Aišku, jei neduoda — ga- T„ .
Ii vogti, kas čia tokio! ' ! Is Austrijos sostinės Vie-

Labai mielaširdingas tąsi”?8 atėjo charakteringa ži
nia. Ji sako:

____________  _______ ^.talkininku,” neduoda jam
agentų rolėje šian- kad Rusįja čia atsiųstų sa- Į atomų bombos sekreto...

vo tankus, NKVD žandarus 
ir “Lebedev, šurinin, Dov- 
čanski” traices sutvarkyti 
musų gyvenimą, tai kaip A- 
merikos žmonės žiūrėtų į 
tokius “amerikiečius”? Žiū
rėtų taip, kaip lietuviai žiu
ri į Pruseikas, Mizaras ir

ir ploja rankomis išpasisakė pažangiausia tų lai-®1®
ku partija, kurion susispietė džiaugsmo, kuomet rusų 
būrys inteligentu ir darbiniu-^an,lara>.«ro virtines lie- 
k.. T„ i_u,„ lietuviški atža-' tuvių i Sibiro . tolybes. 
gareMai-iderikalai ir tautiniu- Savo sąžinės nuramini- 
kai Petro Vileišio tipo guldė ™>- ąr lietuvių mulkinimui, 
galvas už carizmą. | lletu''’al bofeeV*a» sako:

“Lietuvos nepriklausomybės 
idėja šiandien yra gyvas kū
nas. Nepriklausoma Lietuva 
šiandien yra gyvas kūnas—ir 
ji yra socialistinė Tarybų Lie
tuva. Ją sukurė darbo žmonės, 
vadovaujant marksistams-bol- 
ševikams.” (“Vilnis” vasario 
23 d.)
“Vilnis,” be abejo, žino,

“O šių dienų socialdemok ra-j 
tai—Kairiai. Bieliniai, na iri 
keleiviniai su naujieniniais — 
kaip tik ir sudarė bendrą fron
tą su tais reakciniais gaiva
lais. kurie yra klerikalų ir Vi-j 
leisiu ‘idėjų’ paveldėtojais. 
Taigi, dabartiniai socialdemo
kratų šulai yra išdavikai ne
priklausomybės idėjos, kurią 
1896 metais paskelbė social
demokratų partija.”

“Vilnis” sako, kad šių 
dienų Lietuvos socialdemo
kratai. pasisakydami už ne
priklausomą Lietuvą yra 
“išdavikai nepriklausomy
bės idėjos.” Kaip tai gali 

j būti? Ar šiandian socialis-

panašius lietuvius, kurie savo kelines, 
garbina Maskvos bizūną ir 
vadina ji “nepriklausomy
be.”

M r. Joe Davies — žinoma, 
svetimu labu. Mums dar ne
teko girdėti, kad “draugui” 
Stalinui jis butų padovano
jęs bent vieną porą batų, ar

Algos ir Kainos
Algcs laužia grindis, kai

nos verčia lubas — vėl pa- 
Bolševikai rusų pavergtą I brangs pragyvenimas, šį 

Lietuvą vadina “nepriklau-j kartą “bent 10 nuošimčių.” 
soma.” Tie patys bolševi- Palyginus su tuo, kiek 
kai Rusijoj daromus vien- mokėjome pirm šio karo, 
partinius “rinkimus" vadi-'pragyvenimas jau yra pa
na “demokratiškiausiais brangęs 30 nuoš. Taip sako 
rinkimais.” Rusijoj vyrau-, Federalės Rezervo Tarybos 

kad tą “Tarybų Lietuvą” jančią diktatūrą jie vadina pirmininkas Marriner Ec- 
sukurė Rusijos durtuvas, demokratija. Rusijos vai- cles.
Rusų tankai, anuotos ir dzios biurokratų tvarkomas Jei gausime naują kainų 
NKVD žandarmerija buvo, darbininkų unijas, kurios pakėlimą — musų doleris 
tie “darbe žmonės.” kurie! Jokios savivaldos ir bus vertas tik 60 centų.

jokio svorio darbininkų rei- Mažasis

pasisako už Lietuvą, kuri 
pati demokratiškai tvarky
sis be Maskvos činauninkų, 
žandarų ir budelių, be Ru- 

luctas pajėgas is svetimų ten- gįjos “karišku teismu” ir be 
torijų, susitarti dėl ginklavi
mosi apribojimo, su griežta ir 
visašališka ginklavimosi kont
role, gerbti tautų apsisprendi
mo teisę ir skatint pasauliniu 
mastu žodžio, spaudos ir susi
siekimo laisves, kaipo taikos 
pagrindus.
“Amerikos vyriausybė turėtų 

eiti toliau, negu tik pasisaky
mai žodžiais. Ji turėtų griež
tai skirti taro tų šalių, ku
rios laikosi aukščiau minėtų 
principų ir tų šalių, kurios jų 
nesilaiko. Amerikos kreditai ir 
paskolos turėtų tekti tiktai de
mokratiškai pasaulio daliai.
Amerika turėtu demonstruoti 
savo draugystę, dargi pavida
le davimo ginklų visoms ma
žoms tautoms, kurios prieši
nasi agresijai.
“Kai kurie naujausieji Ame

rikos karo laivai ir orlaiviai 
nešiotojai turėtų būti pasiųsti 
j draugišką kelionę Rytiniuose 
Viduržemiuose, ypatingai jei 
ten ir vėl butų pradėtas nervų 
karas prieš Turkiją. Toki poli
tika daug greičiau pašalintą 
visokią agresiją užumazgoje.

jos
tolimo Sibiro, į kur dabar 
siunčiami lietuviai, nusikal-i 
tę ne prieš lietuvių tautą, 
bet prieš okupantą rusą. 
Tai kur čia “išdavimas”?

Seniau Lietuvos atžagar
eiviai buvo prieš nepriklau
somą Lietuvą. Tas tiesa. Bet 
juo labiau lietuvių tauta 
kulturėjo, jos politinė ir 
tautinė sąmonė kilo, juo la
biau nepriklausomybės idė
ja plito ir pasidarė visos 
tautos idėja. Gyventi be

žmones,
Lietuvą prijungė prie Rusi
jos ir padarė iš Lietuvos na
šų jojamą, melžiamą ir plė
šiamą provinciją. Rusai ne
sitenkina Lietuvos plėšimu, 
bet jie vykdo ten plačią ru
sifikaciją, bet “Vilnies” ra
dėjams tai yra “nepriklau
somybė” ir tai ne liet koki, 
bet “gyvas kūnas.” Gal 
Pi-useika norėjo pasakyti 
“kruvinas kūnas”?

Ta pati “Vilnis” kitame 
puslapyje deda iš Lietuvos

Plienas nepajė-'
kalų gynime, bolševikai va-jgia sukonkuruot r)idiji Auk 
dina “laisvomis unijomis.” į są.
Rusijos biurokratų tvarko-' 
mą valstybinį ūki, jie vadi-' ^uo“lte ^am 
na “socializmu.” Rusijos Vienas komunistų laik
valstiečių kolchozų baudžia 
vą, jie vadina “sukoopera- 
tintu žemės ukiu.”

rastis sako:
“Anglijos, Amerikos

Franci jos valdžios neprilei- 
Tokių pavyzdžių galėtu-j ^žia ^0ViefŲ nacių tur

ine daug prirankioti. Boise-1išgabentų į Ispaniją, 
vikai kalba lyg tą pačią i i1 & švediJ3 ir Ar-
kalbą, bet tikrenybėj jų
kalba yra tyčia suvelta.

gentiną 
Je, kur

ir

tik randasi koks

ar privatiškas 
Stalino gerąją

negu v įesas 
kreipimasis į 
prigimtį.
“Amerika ir Anglija turėtų 

daug glaudžiau derinti savo 
politiką Europoje ir Artimuo
se Rytuose... žiūrint į nesenus 
įvykius aišku yra, kad anglų- 
spvietų draugiškumo sutartis, 
ar ji pasirašyta 20-čiai ar 
50-čiai metų yra mirusi ir ne
beturi prasmės. Bet Amerikos 
ir Anglijos sąjunga, raštu 
daryta ar kitokia, butų
džiulė stabilizuojanti jėga tai
kai ir teisingumui palaikyti.”

vienpusišką ir propagandos Kuomet bolševikas sako 
reikalams pritaikintą kariš-j “demokratija,” jis turi gal- 
ko teismo aprašymą. Tame voj visai ką kitą, 
teisme “TSR VRLK Kariuo
menės Tribunolo išvažiuo
jamoji sesija” susidėjo iš 
LEBEDEV. ŠURININ, DO- 
VČANSKI. Trys rusai teisė 
lietuvius. Rusai yra ne tik 
teisėjai, bet jie tvarko visą 
Lietuves gyvenimą. Jei 
“Vilnis” nežino, mes gali
me jai priminti, kad 1940 
metų viduryje, kada į Lie
tuvą atėjo nišų tankai, Lie
tuvoje buvo “marksistų-bol- 
ševikų” viso 800 žmonių ir 
iš tų 90 U buvo ne lietuviai, 
bet tautiniu mažumų žmo
nės, kurie dėl savo tautinių 
sumetimų linko į Rusiją.

negu
žmonės yra įpratę vadinti 
tuo žodžiu. Iš to kalbos su
vėlimo gaunasi grynas jo
valas ir daugelis lietuvių 
bolševikų, net ir norėdami, 
nebegali susivaikyti, kur čia 
kas yra. Jų galvosena yra 
miglota, nes paprasčiausių 
žodžių reikšmė jiems susi
vėlė. Apie L. Pruseiką to 
negalima pasakyti. Jis žino, 
kada jis rašo sąmoningą 
melą. Savo dusioje Prusei- 
ka, be abejo, šypsosi, kada 
jis rašo, jog lietuviai socia
listai, kurie prieš 50 metų 
pirmieji iškėlė nepriklauso
mybės idėją, šiandieną rei-

Nepriklausomybės idėja'kalaudami Lietuvai nepn- 
vjsoms tautems yra savaime klausomybės, tą idėją “iš

duoda.” Bet tai šypsenasuprantama idėja. Jei tik 
su- tauta pasiekia tam tikro 
di-

“Sovietų karo vadovybė 
uždraudė rusų karininkams 
ir kareiviams bendrauti su 
Amerikos
ratiniu 
kais.”

Priežastis esanti ta: 
“Rusai nori sulaikyti de- 

zertavimą, nes raudonar
miečiai, susipažinę su J. V. 
kariais, bėga iš armijos”...

Iš raudonosios armijos 
bėgą tūkstančiai nišų ka
reivių ir karininkų.

Bet komunistu spauda a- 
pie tuos “didvyrius” nei gu
gu. Aišku kodėl ji tyli—bu
tų didelė negarbė Stalino 
“saulei.” Pruseikos ir Miza- 
ros tiek dar supranta. 
“Laisvi Rinkimai”

Rusijoj, kartu ir Lietuvoj, 
nesenai buvo “laisvi rinki
mai.” Apie juos kalba vie
nas “Draugo” koresponden
tas. Jis sako, kad—

“Ši procedūra buvo labai 
paprasta... Kai lapelis (ba
lotas) buvo įdėtas į voką ir 
įmestas urnon, komisija sta
tė balsuotojų sąraše prie pi
liečio pavardės atatinkamą 
ženklą, antspaudavo doku
mentą ir grąžindavo ii bal-

Lr it ui■— —- 
valstybių

ir rlzurri/ kL'_

karinin-

turtas, ten nori būt ir ko- suotejui.”__ m • • > • , « _munistiškas “laisvintojas.” 
Mat, komunistai iš prakti
kos jau žino. kad svetimu 
turtu yra daug geriau nau
dotis, negu savą gaminti.

Komunistų “piatilietkos” 
Rusijai davė tik—utėlyną.
Irgi Poezija

Bolševikų pavergta Lie
tuva turi naują poetą—Liu
do Giros sūnų, Vytautą Si
rijos Girą. Skaitykite:
Jcitru kliūtys ant kelio—pašalint! 
Jeigu piktžolės želia—išraut!
Už laimingą ir gražią šalį 
Kilo spalio mėnesį tautos.
Nežini*ekim žemyn į bedugnę.
Jos ne mums, jos ropuoliams skirtos 
Šviečia mums Revoliucijos ugnys, 
Veda Stalino žodis tvirtas!

Ir visa “poezija” — fui!
Vytautas Gira yra toks 

pat šliužis, kaip ir jo tėvas,
žmogaus, kurs nebeturi gy- tik pas ji dar mažiau gabu-i._« ;?i. ___ t- s ,i. v, ”,

Ištikro, procedūra labai 
paprasta: balsuok už Stali
no “saulę,” arba — šalin 
galva!

Šitaip ir banditas moka 
“išbalsuoti” (iškraustyti) 
žmogaus kišenių.
Kraustys Žydų Kišenius

Amerikos lietuviai komu
nistai renka aukas neva Me
dicinos ir Vėžio Ligos Ins
titutui Vilniuje. Ryšyje su 
tuo “draugas” Pruseiką 
praneša, kad—

“Draugė K. Petrikienė 
sumanė prie to darbo pri
traukti ir Amerikoj gyve
nančius žydus, kurie kilo. iš 
Lietuvos.”

A-ha, tai ir žydu kišeniai 
bus kraustomi. Žiūrėsime, 
kuris jų kolektorius bus pir
moje vietoje — “pats” Pru-

kulturinio lygio, ji pradeda venime nieko kita, kaip tik- mų. Jis ir šliaušdamas ban- seika, Petrikienė, ar “mie- 
reikalauti sau teisės gyven- tai iš Maskvos įsakomą do tyčiotis iš “ropuoliu”-! la draugė” Rainienė... 
ti be svetimo okupanto ar , “partinę liniją.” J. D. šliūžių. * Į St. Strazdas.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Trečias pašiepia

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Ii Karvelio Dirbtuvė* Dar

bininkų Susirinkimo
tik kišeninius, kad jie ge
riausi, t kiti ne, tai ne vi
sai tinkamas gestas. Darbi- 

Vasario 20 d. buvo St. ninkai yra visi geri ir i juos 
Karvelio dirbtuvės darbi- kalbant netenka dalyti i 
ninku susirinkimas. Tai gerus ir negerus, 
stambi lietuviška kriaučių Atrodo, kad, iš tiesų, 
siuvykla. Darbą dirba 4-tos darbininkai neklysta, kad 
rūšies. Karvelis perdaug -jau ima

Darbininkai veik visi su- nervuotis. O kam to reikia, 
sirinko. Dabar, mat, algų Steponai, buk šaltesnis, bus 
pakėlimas, tai kiekvienas sveikiau.
darbininkas žingeidauja, Darbininkas,
kiek jam pakilo štukės, po 
išdalinimo valandos priedą 
15 centų.

Delegatas perskaitė nau
jus “overcoatų’ ir "topeua-j Vasario 22 buvo Armu- 
tų preisliscius. Pasirodo,,pausko jr Brigs dirbtuvės 
kad palei dirbtuvės produk-, (jarbininkų susirinkimas, 
ciją, keli darbininkai , Dirbtuvė nėra didelė. Dar- 
darys $5.40 j savaitę, kaip.bjnjnku pirmininku yra J. 
buvo unijos pirmiau aJskin-|Petrošk3 Susirinkime per
ta. Delegatas nurodinėjo,,skaitvtas nauias preislistis. 
kad jeigu dalyboje yra klai-(čia kaip jr kitose dirbtUvė- 
da, tai darbininko prei»as ge darbininkai statė dele- 

ivairiu paklausimų.

Iš Armckausko ir Brigs 
Dirbtuvės Darbininkų 

susirinkimo

IR PAŠTININKAI REIKALACJa PAKELT ALGAS

Čia matosi pašto tarnautojų demonstracija. Jie nestreikuoja, 
a, kad pramonės darbininkų algos per karą pakili dvigubai, ona, 

dirba

už štuki bus pataisytas. Bet e atuj

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

URUGVAJAUS LIETUVIAI IDEOLOGINĖS 
C1FERENCIJCS KELIAIS

(Nuo “Keleivio” korespondento Urugvajuje)
Mcntcvideo. — Žurnalo drąsų žodi, jauti ideališką 

norą gyventi ir 
nepa- kurti; nematome juose ten- 

! prastos reikšmės Įvykis, ku- dencijos, užsikabinus senas 
ris daug prisidės prie pnn- supelėjusias scholastiškas 
ei) ų peržiūrėjimo ne tik U- dogmas ir smuikelius, pasi- 
rugvajaus lietuvių kolonijų- likti amžinai stagnacijos 
je, bet ir kitose lietuvių ko- būklėje.
lonijose. 'lai “Bažnytinio

‘Laisvai Lietuva” leidėjų jaunystę,
į gyvenime atsitinka

Kas kita dabar, kuomet 
“L. L.” virto špitolninkų
spaudės organu, sukurdama 
tokią padėti: socialistu i- 
kurtas žurnalas, socialistų 
pinigais nupirkta spaustu
vėlė. kurioje spausdinama 

bet tendencija k u-

Puslapio” Įvedimas žurnale 
“Laisvoji Lietuva.” Tą žur
nalą Įkūrė visai ne katali
kiškų Įsitikinimų tautiečiai.
Nevisiškai suprantama, kas 
stūmė kunigą Grigaliūną 

i veržtis per gvcltą su bažny-Į j 
tiniu puslapiu, žinant, kad1 -R ' 
čia. Pietų Amerikoje, ir ta-j ®
darnieji katalikai neskaito į Dabar “L. Liet.” ir be 
katalikiškos spaudos? Ar skaitytojų likusi neturi eko- 
tai todėl, kad “Laisvoji Lie- neminiu sunkumu, nes da
tų va” y ra pradėta leisti so-'bar (ir tik dabar!) atsira- 
cialistinės lietuvių iniciaty- do BALFO skyrius Argen- 

,vos ir spausdinama Įkurtoj tini ie su finansinėmis sub- 
A. Sabeika.! lietuvių socialistų ir jų lė- sidijomis, atsirado tie XX.

Įsomis nupirktoj spaustuvė-( kurie prisiunčia špitolninkų 
’ lėj? į organui dovanų po keliasde-

Urugvajaus lietuviai so
cialistai, pradėdami leisti 
“L. Lietuvą,” stengėsi suar
tinti lietuvi kataliką su lie
tuviu laisvamaniu, kad ga
lėtų suprasti vieni antrų 
bendro veikimo reikalą ko
voje už nepriklausomos de
mokratiškos Lietuvos atsta-

bet prime- 
paštininkai

vis už tas menkas senas algas. Jie prašo pakelti atlyginimą 30 nuoš.

LAWRENCE, MASS.

Užkvietimas i Prakalbas

jeigu dalyboje nėra klaidos Visiems atrodė, kad turėjo
ir darbininkas nepadaio (]augjau išeiti už štukių pa- vo 10 d., 2 vai. po pietų/ 
$5.40 i savaitę daugiau, tai, kėlimą. Kitiems preisas at-Į Lietuvių Ukėsų Kliubo sve-1 

jau pats preisas kaipo rodė žem

Ateinantį sekmadienį, ko-

buvusios Smetono.- diktatū
ros šalininku.

Žmonių buvo daug. Ren
gimas galima skaityti gerai 
pavykusiu.

Svečias.

O. Medumenė, O. Litvinas, 
rus, U. V ezelienė.

»įsu suaukavu $11G.Ž5.
I’rie durų buvo gauta $31.00. 
Viso pajamų buvo $l»7.2u.
V isivms aukavusio.ns 

ačiū!

k. Bels-

širdincas

Skis kaltas ii darbininkas ''?dė B?/’? Paklau- tainėje įvyk, viešo, praial- HARTFORD. CONN. BRIOGEPORT, CONN
lokis Kanas n tidiuiiiuijuts simu ir įssiaiskinimo, eita. bos. Rengia LSS 61 kuopa.
turi pilną teisę kovoti uz j rje kjku kiausirnU 
padidinimą preiso. Unija 
visuomet, ant kiek gali, pa
deda darbininkams.

uopa.
Kalbės “Keleivio” redakto
rius J. Janušiks, tema: “A-Cėrmonas J. Petraška pa- merik Rutija ir Lietuva. 

darė pranešimą, kad per! ~
Dirbtuvės darbininku pir-'™*® ia.ik<> jokių nesusipra- . Visi Lawrence ir apyiin-

mininkas brolis Bukaitis pa- neįvyko. Darbininkai 
kad tarpe savęs labai gerai su

NeprikLusomybės minėji
mas Pavyko

Paminėjos Lietuvos 
Nepriklausomybę

darė puiku pranešimą,----  - ... .-
jam teko ir tenka neku- ?Vvena- Komisu nieko nau- 
riuos darbininkus šaukti Ja pranešti neturėjo. Uztad 
prie tvarkos už nesilaikymą eerartnas ir komisija vėl 
laiko. Vot, girdi, dėl to ne-, vienbalsiai pal.kti sienas
silaikymo laiko ir kai ku- metams. . .
noras sekcijoms truks iki1 A Užbaigus susirinkimą, 
$5.40 i savaitę. Buvo atsiti-'Armukauskas paprašė dar- 

' kad žmonės dirbo bminkus pasilikti, nes jis 
" laiko," negu jie už 8er« Kooperavimą nori

Visi
kių lietuviai kviečiami ma
loniai atsilankyti į prakal
bas.

Rengėjai.

PATERSON, N. J.

Koncertas ir Prakalbos

Vasario 17 d. musu kulo- Amerikos Liet. 'tarybos

Icirrtn 
daugiau
“punčiavo” laikrodi. Pake- . . .
limas išskaičiuotas pagal V1S> Paslllko paišino, 
valandas ir darbo kieki. | Pro.in.nkas
Kada dirbta daugiau ir pa-į
daryta darbo daugiau, da
bar susinormavus valan-i ____
doms, aišku, žmogui tiuks- Garbingai Grįžo iš Armijos
ta kelių dešimtukų. O taip, _____
neturėtų būti! Laiką turėtų Musų kolonijos kelios lie-

kriaueius pavaišinti. Veik

MILLINOCKET, MAINE

pildyti visi. ___, šeimynos džiaugiasi
Komisijos nariai ilgi pa- sujaukę saVo sūnų iš armi- 

našiai kalbėjo. Kaip čėrmo-'jcs Viso iš musu kolonijos 
no šukaičio, taip ir komisi- buvo pašaukti Į ‘ginkluotas

tuvių

jos raportas priimtas vien
balsiai.

Perrenk ant dirbtuvės čėr-

pajėgas 21 lietuvis jaunuo
lis. Dabar 10 jai> grižo, ki
tų dar tebelaukiame griž- 

moną — pasiliko tas pats tant
Šukaitis. Taip pat ir komi-( Grižo Benio trvs sūnūs: 
sija palikta toji pati, ką bu- Stasys buv0 Vokietijoj ir ki-
vc pereitus metus.

Ant pabaigos paprašė bal
tuose Europos kraštuose, 
Juozas kariavo Į*acifike ir

są pats savininkas St. Kar-}buvo Japonijoj, o Kazys 
velis. Jis nusiskundė, kad,tarnavo visą laiką Ameriko- 
dalis darbininkų nekoope-Įje, dirbo prie dentisto ligo-
ruoja su juo. Jam patinka 
kišeniniai, kiti tai nepatin
ka. Jis prašė daugiau ko
operacijos. Bet po susirin
kimo keli kl iaučiai asmeniš
kai skundėsi, kad Karvelis 
pastaruoju laiku pasidaręs 
labai nervuotas ir dėl niekų 
smarkiai rėkauja ir darbi
ninkus užgaudinėja. Pir
miau to nebuvę. Užtad esą 
darbininkai ir nekooperuo
ja su Karveliu. Galimas 
daiktas, kad taip ir yra. Jau 
tas io žodis i darbininkus, 
baigiant susirinkimą, neat
rodo vykęs. Pasirinkti vien

nineje.
Grižo J. Laurušonio sū

nūs. ilgą laiką kariavęs Eu 
ropoję, buvo Italijoj ir daug 
pavojų matė, bet išliko svei
kas. Tarnavo 2 metus.

Sugrįžo iš karo E. Šen-i diktatūras,
džikas, buvo Anglijoj. Taipj-------------
pat grįžo jau Vincas Povi
laitis, J. Keleris, M. Orikis,
A. Kuras ir J. Strimas. Visi 
grįžusieji atrodo sveiki, o 
tėveliai džiaugiasi sulaukę 
sūnų iš pavojingo karo.

Vasario 24 d. čia įvyko 
koncertas ir prakalbos pa
minėjimui Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 28 
metų sukaktuvių. Koncerti
nę programą išpildė vieti
nis parapijos choras ir J. 
Stuko radio merginų cho
ras iš Nevvark, N. J. Taip 
pat dainavo solistė M. Ze- 
iienė ir jaunas Sitnikas, ku
ris labai suįdomino publi
ką. Tai dar jaunas vaikinas, 
kokios 15 metų amžiaus, 
bet jo balsas skambus ir 
švelnus. Jei lavins, tai išeis 
geras dainininkas.

Kalbas sakė J. Stukas ir 
du kunigai, vietos klebonas 
Kinta ir kito pavardės ne
nugirdau. Pora vietinių val
dininkų pasakė kalbas ir 
ramino lietuvius, kad Lietu
va vėl bus laisva ir nepri
klausoma. Taip pat kalbėjo 
Brooklyno Klinga. Kokiu 
budu jis čia pakliuvo, aš ne
žinau, tik žinau tiek, kad 
iis čia buvo ne savo vietoj. 
Pakalbėjo ne taip blogai, 
bet visgi nesmagu klausytis 
žmogaus, kuris 

pats

nijos lietuviai minėjo Lietu- Bridge perto skyrius vasano 
ves nepriklausomybės die- 17 ii. buvo surengęs Lietu- 
ną. Žmonių atsilankė gra- vos nepriklausomybės minė- 
žus būrys. Pirmiausia šv.ijimą. Kalbėjo adv. Bago- 
Cecilijos choras, vadovai;- cius iš Bostono. Kalbėjo la- 
jant varg. J. Balsiui, sugie- bai gerai ir publikai patiko, 
dojo Amerikos ir Lietuvos j Taip pat kalbėjo vietinis 
himnus, ir keletą patriotiš- klebonas Kazlauskas, 
kų dainelių. Vėliaus sekė Publikos nebuvo labai 
kalbų programa. daug, bet atsilankiusieji at-

Bžigiaat buvo atsišaukta Įsidėję išklausė kalbėtojų ir 
i žmones, kad paaukautu vieningai reikalavo grąžin- 
kas kiek gali lietuvių šelpi- ti nepriklausomybę paverg- 
mui. Pasekmės buvo gana tai Lietuvai. Lietuvos vada-

šimts pezų kas mėnuo. Ank
sčiau to nebuvo.

, Pašalpinių lėšų naudoji- 
, mas tos ar kitos tendencijos 
sustiprinimui - propagandai, 
nuolat gręs ir naciai “Laisv. 
Liet.” stagnaciia ir tupčio- 

i jimu vietoje. “L. L.,” ture-
tymą. Socialistai ne tik kadnesiveržė i “I aisvnin I ietn :tanm‘> trijose lietuvių kolo- nestverze į Laisvąja Lietu-, n;ifk<so p;^,, 
vif su “Socializmo

gražios. Aukavo;
Po $5: Kun. P. Sabulis, B. Vedei-

kis, A. Z. Žutautai. A. Savilionis, 
Rodžiai ir A. E.eman.

Po $3: Alitaitienė. -f. Manchunas. 
K. Beržinskis, T. Bakienė.

Po $2: K. Tamošiūnas, Z. Klimą-. 
J. čebatorius, Vinickas Miehael, P. 
Petruševičius, J. Kasaėiunas. L. Ka- 
zunas, P. Vensevičius, A. Matulis, 
J. Manikas, M. Tamošiūnienė, M. 
Pateckaitė, V. Brynjra, A. Pateckis, 
P. Pikturna, J. Gudelevičius. M. Ja
sinskienė, Kavaliauskai, M. Kripavi- 
čius, A. Povilonis. A. Sabeika. $l.->0 
aukavo B. Kundrotienė.

Po $1: O. Sakalauskienė. P. Amb
rose, J. Savickas, J. Paugžlienė. A. 
Navickas, L. Navickienė, B- Kava
liauskas, A. Gurskienė. M. Norbu- 
tienė, M. Sampienė. K. Balčiūnas. 
T. Janukevičius, O. Gečienė. M Lau
rinaitienė, S. Pikturna, p. Kavaliaus
kas, O. Kaunieticnė, A. Našlėnas. 
J. Maleskienė, J. Kackus, P. V ičas, 
A. Kalėnas, J. Levonaitis, T. čeba
torius, W. Kurtinaitis, A. Lucienė, 
M. Deltuvienė, A. Ir >dienė, K. Pvi- 
lienė. K. Sabeckient. M. Bu-cvičicnc 
M. Kavaliauskaitė. J- Burbulis, S 
Gaučas, M. Kniezvnskienė, M. Za 
ramba, J. Vaičiulis. J. Ramanaus 
kienė, B. Sitkus. Markunienė, A 
Antanaitis, E. Kamisalienė, A. Bal 
vočius, F. Katinienė. J. Sepravicienė 
A. Philips, L. Pakinskas, J. Medo-

nrnlfoilria nis’ Čebatorius, M. Kripas. J. Bal- piaKeiKia sy9, A Baukus< J Zablaitis. j. Kaze 
būdamas kavičius, J. Pauttz.lys, A. Sulietais.

DIDYSIS SAPNININKAS
SU SALEMONO GALVA

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriai*
90 MTLLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Daugelis lietuviu čia dir
ba popieros išdirbystėje, 
Great North Paper kompa
nijoj. Dabar ta kompanija 
pakėlė darbininkams už-į 
darbius po 15 centų i va
landą. Nuo vasario 1 d. to
je kompanijoje visi darbi
ninkai grižo prie 40 valan
dų darbo savaitės. Užmo
kesčio pakėlimas buvo pa
darytas be jokio streiko, 
taikiu susitarimu tarp kom
panijos ir darbininku uni

jos. Musų popieros išdirbvs- 
tės visi darbininkai prikišu-' 
so prie A. Darbo Federaci
jos unijos.

i Vargo Plunksna.

Pranešam, kad Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
jau spaudoje ir netrukus bus gatavas. Tai bus tokia 
sapnų knyga, kokios iki šiol Amerikos lietuviai da 
nėra turėję. Čia bus išaiškinta daugiau kaip 5,000 
visokių sapnų, ir prie to da bus “Salemono Galva.” 
G lyno skaitymo bus 300 puslapių.

Sapnininkas kainuos $2, bet kas užsisakys tuo
jau, gaus tik už $1.

Užsakymus prašom siųsti per “Keleivio” admi
nistraciją, šitokiu adresu:

636 Broad way,
« KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

nijose Pietų Amerikoje ga 
Įėjo lengviausia išsilaikyti 
ekonomiškai pati save. Bet 

I “L. L.” kun. Grigaliūno ir 
i Petro čiučelio smurtu tano 
i iškreipta iš užsibrėžtos ob-

Liet.” ami' pa“ p,k°
tie raštai, kuriuos pagamins kkuris suardė pra-
tendencinga kun. Grigalių-' . .P -1*1 • 6 • i detaų vieningumą kovoje uzno arba tendencinga sočia- T • * * Jlisto plunksna ------- = 1 L,etuvos "

su "Socializmo Pusla
piu,” bet jiems ir Į galvą ne
atėjo panaši mintis. Pirmų
jų “L. Liet.” numerių fak
tinis redaktorius tvirtai lai-
kvSi 4-. _vvs IIVH JIIIVIIVTZ', I\€VVl ogra-

kleri-

vimo reikalui paremti čia 
lietuviai sudėjo $80.25. Au
kavo sekami asmenys:

P $5 aukavo žaliai ir Vizniai. 
Po $2: Skikai, Skrutiniškiai, 
Bacevičiai, Kaminskai, Podžiu- 
nai, Raišeliai, A. Kilkis, Zika
rai. Kadžiai aukavo $1.50.

Po $1: kun. Kazlauskas, M. 
Eakunas, O. Bružienė, A. Čir- 
vinskas. A. Daliam, K. Jakutis, 
Ignotavičius, A. Kalpokas, A. 
Klimaitis, J. Kairys, F. Liu-( 
džius, J. Pučinskas, T. Lukašius, į 
3. Lukaševičienė, O. Mačiukai- 
lienė. O. Navidanskienė, O. Ra
manauskienė, J. Romanas, L. 
Radzvilas, A. Stanišauskas, S. 
Šimėnas, J. Svirskas, A. Skir
ia, Aš Sapiega, S. Suslevičius, 
J. Tamošiūnienė, A. Tuskena 
). UrlKitiavičienė, A. Vilčins-
ienė, J. Žukauskas, V. žukaus- 

<as. Su smulkiais viso surinkta 
$80.25.

Bridgeporto Lietuvių Ta
ryba visiems aukotojams ta
ria ačiū. Tie pinigai bus pa
siųsti Amerikos Liet. Tary
bai.

Šitcks nusi
statymas teigiamai atsiliepė 
Į Urugvajaus, i Argentinos 
ir net Į Brazilijos lietuvių 
kolonijas.

Be to, ir patys tų koloni
jų lietuviai, kilę daugiausia 
iš kaimo, niekuomet ir ne-

įs’aisvmimą, 
tarnaudamas — kam? 
ne Lietuvai!

pa-
Tik

Bažnytinio puslapio Įve
dimas i “Laisvąją Lietuvą,” 
turint prieš akis protaujan
čius tautiečius, nesumora- 
lins “nemerališkųjų.” Mo
ralybė, kaip ir labdarybė, 

na-
i- v • • muose: pirmiausia reiktudievobaimingumo arba ais- , „ .rr . . r) -i • i n • - i..,- kun. Grigaliūnui ir P. Čiu-kios kulturines-etmes laisva- . ,. . . ,. ,.

k- m j,i iCeliui save susimoralinti.inanybes. Todėl ir tarpusa- «ic i • • ”
vio santykiuose, kad ir nesą-! e eiV!O
moningai, vyrauja noras (
bendradarbiauti visiems iš-,
vien. ypač kad kiekvienas korespondento straipsnį a- 
tų kolonijų lietuvis, kovo- pje “Laisvosios Lietuvos” 
jantis už nepriklausomos subažnytinimą ir atkreipia- 
demokratinės Lietuvos at-Į me BALF' vadovybės dėme- 
statymą, negali paslėpti sa- j pašalpų reikalą Pietų 
vo natūralių lietuvio šimpa- Amerikoj. Norėtume žinoti, 
tijų kitam tokiam pat kaip!ar Urugvajuj BALF pinigai 
ir jis. O tas jau savaime
ugdo demokratiškumą ir

turėjo kokių nors radikališ- nirrnia,lsia Dra.idwla 
ku tendencijų— ypatingo Pnmiausia. prasideda

norą kovoti už Lietuvą vi
siems išvien.

Vadinasi, nieko nuosta
baus, kad tų kolonijų lietu
viai taip greitai Įgijo nau
ją demokratiškumo krypti 
ir daugiau simpatijų socia
listams, kurie “L. Lietuvos” 
pirmuose numeriuose for
mulavo maž-daug šitokią 
bendros kovos bazę: buda- 

žmonių didelės bėdos visai mi giliai demokratiški, mes 
nerupi. Tie lietuviai užmirš-1 vienok nepropaguojam jo
ta ar nenori prisiminti, kad kios konkretirkos politinės 
daug musų brolių šiandien' ideologijos, nei religinės 
yra išvalyti iš savo namų tendencijos, kad išvengti 
ir išblaškyti po platų pa-' tarpusavės kovos dabarti- 
sauli. Musų broliai vargsta - niu, taip tragišku Lietuvai, 
didžiausią vargą. Mums rei-1 momentu.
ketų daugiau laikraščiu1 „ ..__ <<T
skaityti, daugiau žinių gau- T . ,,arnas . * i* nil.‘
ti. tada nebūtume tokie ap- .nui?el•i * visiškai nejauti to sustingi-

ę’ p R mc ir tų čiučelišku panagy-
’ rikų. kurios jaučiamos ir

---------------------------------- aiškiai matomos paskuti-
“Keleivyje” naudinga yra niuose “L. Liet.” numeriuo- 

daryti visokiu* biznio skel- se. Pirmuose “L. L.” nume- 
bimus ir pajieškojimu*. riuose jauti ne šlykštų, bet

Bridgeporto lietuviai, ku- 
ie atsilankė i nepriklauso

mybės paminėjimą širdin
gai parėmė Lietuvos reika
lą. Bet daug Bridgeporto 
lietuvių yra tokių, kuriems 
Lietuvos vargai ir Lietuvos

Koresp.

Redakcijos Prierašas:
Mes sutrumpinome musų

kokiais nors keliais pakliū
va i dabartinių “L. L.” lei
dėjų rankas? Jei pakliūva, 
tai kuo remiantis? Klausi
mas yra svarbus Pietų Ame
rikos lietuviams, bet jis vra 
svarbesnis pačiam BALF ir 
visiems Amerikos lietu
viams.

SKAITYKITE 
Informacijos Centro 

Leidinius!
1 ITHUANIA’S 
FKEEDOM

F1GHT FOR

By—
' E. J. 

Kaina 50c.
Harrison.

GHH.LEBERT DE l.ANNOY 
IN MEDIEVAL LITHUANIA

By—
P. Klimas.

Kaina $1.00

T.TTHUANTA IN 4 TWIN 
TEUTONIC CLUTCH

a collectire work 
Kaina $1.00 v

I.ithuanian American Information 
Center.

233 Broadway, New York 7, N. Y. 
Užsakymus siųskite:
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Generolas Groves mano, 
kad Amerikos demokratija 
“prastai organizuota žaibo

-------------- karui.” Busimasis agreso-
Tik pernai užsibaigė ant- mąsi daryt retus bandymus, rius gali laimėti, jei jam pa- 

rasis pasaulinis karas, kuris Sekamą gegužės mėnesi vyks sulaužyti musų pir- 
pridarė milžiniškų nuėsto- nuošaliam Pacifiko užkam- muosius apkasus. Ir kalnas 
lių. Gražus miestai buvo pa- pyje bus sukoncentruoti ka- atcmų energijos mažai pa
versti i laužą, žuvo milionai ro laivai ir ten paleis atomų dės. jei mes busim užpulti 

’ bombą ar bombas — žiu- iš pasalų, mums nežinant, 
rint reikalo. Kokios bus šito

Atomų Karas

jaunų vyru: kiti milionai 
mirė badu ar ligų pakirsti.

Bet ko susilauksime atei
tyje. kaip išrodys busimas 
karas atomais?

Tuo klausimu yra susido
mėję ne tik valstybininkai, 
bet ir eiliniai piliečiai. Visi 
juk žinome, kad antrasis 
pasaulio karas buvo daug 
baisesnis, negu pirmasis pa
saulio karas. Visi taip pat 
žino, kad apie pabaigą šio

Ir kaip tik dėl to šiandien 
bandymo pasėkos, turėsime \ra daromi “visi žygiai 
progos sužinoti, jei gyvi bu- išsprendimui labai svarbios 
sime. problemos’’ — pasitikimui

Kol kas atomų bombą .ir sulaikymui priešo lėktu- 
turi tik Amerika, nors bom- vų. rakietų ir kitų automa 
bos sekretą žino Anglijos ir tų, kurie neš atomų bom
Kanados mokslininkai. Nei 
Anglija, nei Kanada tų 
bombų negamina. Mat, rei
kia gerų įrengimų, reikia 
daug pinigų. Pereitojo karo

karo Amerika Įsigijo naujai ‘*jetu Anglija nubiednejo, o 
ir baisų ginklą — atomų Kanada ji niekuomet ne- 

i bomba. Užteko tik dviejų IV11^0 pimgų. Jų tuie-
iį., nasidfl-!J° ir tun viena Amerika.

Atomų jėgos tyrimams ji 
išleidus virš du bilionu

bombų, ir Japonija pasida
vė. Hiroshima buvo pavers-; 
ta i griuvėsius, to paties bu- -\ra • 
tų susilaukę ir kiti Japoni-. °Į^nU- . 
jcs miestai. ' Nežiūrint to. kad atomų
' šiandien daus kalbama gaminimas (bent
apie tai. kad reikia kontro-Į .•vra
liuoti atcmų jėgą. Apie tai
kalba Amerika, kalba ir ki
tų valstybių vadai. Nesenai 
musu senato komisija, skir
ta išimtinai atomu jėgai

milžiniškomis išlaidomis, 
jau dabar eina keistos var
žytynės dėl atomų jėgos. 
Pavyzdžiui, Sovietų Rusija 
leidžia miiionus dolerių 
samdymui šnipu ir panirki- 

‘ - * ‘ ‘ ku-spręsti, buvo pasikvietus ke- . , , . , „.
lis mokslininkus ir armijos 12W1 tulų lengvapėdžių 
bei laivyno pareigūnus. Jie1 J’-?.ei?a.^’ana<. ’ K> Jungti-—Gut momink, Maike! —Ne, vaike, aš neinu

Au didu? įdirbti ne dėl to, kad tingiu,
—Šiandien tėvas išrodai ale dėl to, kad darbas žino- ?an įdomių parodymų, 

išsigėręs. ' gų nužemina. Staršam ge- Dabartinės atomų bom
—Ne, Maike, šiandien aš nerolui tas perprasta. bes sprogimo pasėkos dau-

da negėriau. Aš linksmas —Tai yra klaidinga pa- geliui jau žinomos. Bomba' 
valuk to, kad man pasisekė žiūra. tėve. Darbas žmo-
sudėti gerą dainą. Pasiklau- gaus nepažemina, bet pa

kelia, nes kas dirba, tas ir

bas. Dr. J. R. Oppenhebner 
mano, kad galų gale toji 
problema bus išspręsta.

Ateities karas, kaip išro
do, bus automatų karas. 
Dar Vannevar Bush senato 
komisijai Įrodinėjo, kad y- 
ra galimybė padaryti tokią 
rakieta, kuri galės nulėkti 
iki 3,000 mylių ir kristi skir
toje vietoje. Kas tuomet 
liktų iš miesto, kurin tokia 
rakieta pultų?

Tik laužas!
Bet tai ne viskas. Keli 

svetimos valstybės agentai- 
sabotažninkai gali slaptai! 
atvykti i New Yorką. Ten 
jie gali Įsigaut bile kurin 
dangorėžio rusin ir padėti 
automatišką bombą, kuri 
sprogs jai skirtu laiku. Vi
sa apylinkė butų paversta i 

tūkstančiai ne
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AREŠTUOJAMAS JUOKIASI

Schenectady mieste teismas uždraudė masini pikie- 
avima prie General Electric Įmonės. Kadangi strei- 
- • r • --i---- -------------- — pOiįcija pradėjotav:

kininkai te uždraudimo nepaisė, tai 
juos areštuoti. Bet areštuojami jie juokiasi, nes žino, 
kad policija negali jiems nieko
čia ne Rusija.

‘ko bloga padaryti, nes

buvo apklausinėti, jie davė Valstijose ir Anglijoj. laužą. žūtų
Kanados vyriausybe sulai-’ kaltų žmonių. Pasėkoje, bu- 
kė burj savo piliečiu, kuriesavo piliečių,
yra turėję ryšių su Rusijos 
šnipais. Iš Kanados turėjo 
dumti rusų karo atstovas,

syk, padainuosiu:

Ant šio svieto 
Viskas mainos: 
Šnapsas, mados 
Ir net dainos. 

Ar tu driskis,
ArXII hiVM nnnac

• turi.
—Ju rong, Maike. Kas 

daug dirba, tas mažai turi. 
Amerika yra bagočiausis 
kentras ant svieto, ale geros 
pėdės darbininkams vistiek 
nenori mokėt. O jei sustrei-

Ar parapijos 
Klebenąs—

Stonas tavo 
Nėra štėdi:
Čia tu stovi.
Čia tu sėdi.

T’ai kas dirba 
Ir ko žiuri,
To’i bizni

ir turi.

—

c- — ras, 
kelnės,

m ^ekla. 
s ir velnias.

”ks-“71--

-K-

paukštis, 
ir snapas,

r”*-‘ 5J Iz O g
ir ’va^as.

„K,-g
’Ni'ral 

1
įmurai— 
J’Tgi 

kepurė.

Kad ir serą 
i-ersi viskę—
B”si bomas.
Jei apdriskęs.

—Na, tai ka sakvsi. Mai
ke: pr ne nais dainuška?

—Taip. tėve. pagal Jur
gi ir kepurė.

—A, tai pažičyk man kvo- 
terj

—n Vodnl tėvas rein* 
dirbti? Gautum gera alga ir 
rraRt”m da man k^ki kv°- 
fep-'nVo Um.est' Juk žinai.

a.5 da mainuos, jokių

kilusi. tai apšauks tave bol-

H d 
pa':

—Maike. s^ki aš traiinau 
rp”+i darba ir buv°u nuėjės 
mašinšanėn. al° kompani
jas daktaras ?fm°tė mar°. 
Jis rr'oažinn. kad aš turiu 
erm/obiios b’ga. Ar t” ži-1 
r°i. r-nS tai do kvpraba7

—Tdrmu. tėvo. Ergcfobi-J 
reiškia baime darbo. Ki

taip pasakius, tai tinginių 
liga.

—Ma'ke. až no tinginys;, 
aš tik dirbti.

—O kodp] fovas nenori? 
Ar ne de! to, kad tinri?

neturiu.

ševiku ir gausi nuo policma- 
no su lazda per kuprą. Ir 
taip yra visur, Maike. Ko
munistai rašo, kad Stalino 

•karalystėj darbininkai turi 
rojų, o ištikro. tai ne rojus, 
a’.e regli pekla. Visi tenai 
apdriskę, alkani, ir nevalia 
streikuoti. Jeigu Rusijoj 
darbininkas pareikalauja 
daugiau pėdės ir išeina ant 
straiku, tai tokį raidavei a- 
reštuoja, apšaukia buržu 
jum, ir jau toks saulės švie
sos daugiau nematys. Tai 
matai, Maike. kokie pyra
gai darbo žmogui: jeigu jis 
sustreikuos prieš savo kle
beną, tai bus bedievis; jei
gu pareikalaus geresnės pė
dės iš kapitalisto, tai bus 
bolševikas; o jeigu norės 
geresnio gyvenimo Rusijob 
tai bus prakeiktas buržujus 
Valuk to, Maike, aš ir nei 
nu dirbti.

—Bet pagalvok, tėve. kar 
butų. jeigu visi laikytųsi tc- 
1 i~ r.usistatvmo. Kas paga
mintu maisto, kuro. drapa
nų? Kaip mes mieste galė
tume gauti vandens, švie 
«os ka= atvežtų valgomųjų 
daiktu?

—D kaip gyvena paukš
čiai Maike? Ne* iie aria 
ne? iie sė?a. o vistiek žvy
nas1’ randa, ir gieda daug 

negu mergos anf
’adi’o.

—T‘rrdo. tėvn. vad mudu 
■^ioodi^r nesusikalbėsimi0.

— O kam čia mums rei- 
k’o susikalbti. Tu. vaike 
°ik kebu aš eisiu sa- 
’’o ir bus olrait.

Ir japonai turi “slaptą 
einklą.” 447 milimetru ra- 
kietm bet ii esanti prastes
nė už vokiečiu lakiotas.

Tūli mokslininkai mano, 
kad už 250 mylių virš že
mės dar randasi šiek tiek 
oro.

sproginama ore ir sprogimo , kuris rusų šnipus užlaikė, 
pašėke s yra tokios: Pati Maskva dėl svieto a-

Bornbai sprogus pakyla kių pareiškė, kad josios at- 
'ėjas. 1,000 mylių stovas elgėsi “neleistinai.” 

greičio. Žmogus, esantis už , j •-
dviejų-trijų myliu, vien to! Taigi val^ybes bando iš
veju gali būt užmuštas. Bet vo«*‘ kl ,il k,tos P^ptis. lr 
tai ne viskas: veja seka Jos band>s surastl bu'lų a' 
taip pat baisus karštis—ar
čiau esantis žmogus sudegi
namas, toliau — daugiau ar 
mažiau apdeginamas. Pa
galiau. sprogimas iššaukia 
radioaktyvuma, kuris taip 
pat yra pavojingas.

Vieno mokslininko

tų suparalyžiuoti susisieki
mas ir pramonė.

Tai butų pralaužimas pir
mųjų apkasų, kuri sektų 
“generalinė ataka.” O ji 
butų tokia:

Dr. Irving Langmuir, Ge
neral Electric trusto labora
torijos vedėjas ir laimėto
jas Nobelio prizo, sako: Jei 
musų priešas pajėgs atvežti

Įdomus Dalykai

bandys
tomų jėgai gaminti. Gene
rolas Groves mano, kad ne
žiūrint VISU sunkenybių. ir
tokia Rusija už 15 ar 20 katurkampei myliai, 
metų gali turėti atomų ener
gijos.

Jei turės Rusija, galės tu
rėti ir kitos valstybės. Mok- neliktų nei 60 nuoš. visų gy-

ma- slininkų supratimu, atomų 
nymu, sr.rogimo pasėkas jėgą gali pasigamint net to- 
butų dar baisesnės, iei ato-kia Čechoskvakija, švedi- 
mų bomba sprogtų žemėje.Į ja. Šveicarija ir kitos. Tuo- 
Jis iššauktų savo rūšies že- met militarių jėgų balansas 
mės drebėjimą — aišku, radikaliai pakitėtų. Viešna- 
žiurint to, kokio pajėgumo tautų tas. kuris turėtų dau- 
bemba sprogtų. giau atcmų jėgos, ir pasi-

Dar kiti mano, kad van- rigtų taip, kaip elgėsi Hit- 
denyje sprogdama atomu leris ir japonu militaristai, 
bomba galėtų sunaikinti vi- iš pasalu užpuolę Perlų 
są laivyną — pavyzdžiui Uostą. Tokio pasalūno žygis 
teki. koks japonu puolimo butu pavojingas dargi Jung- 
metu radosi Perlų uoste, tinėms Valstijoms, štai ke- 
Beje, tuo reikalu jau mošia- Ii pavyzdžiai:

IŠ CHICAGOS STREIKO

Chicagos policininkai velka iš po kojų perblokštą 
pikietininką. Tai buvo ties viena liejykla. Riaušės te
nai kilo, kuomet pikietininkai užblokavo Įėjima žmo
nėms, kurie nenori streikuoti.

Daugiausia oasažieriniųĮ 
automobilių turi Californi- 

. jos valstija. '

boms. Ta tauta priskaito 
virš pusės milieno galvų, o 
jos teritorijoj gyvena 900,- 

Ką mes žinome apie Lu- 000 žmonių, kurių tarpe v- 
zatijos serbus, kartais va-; ra tikrų cechų ir dalis suve
dinamus vendais? Nieko.; kietėjusių bei tikrų vokie- 
O tuo tarpu toki tauta gv-ičių.

(vuoja ir dabar ji reikalau-

Gims Nauja Valstybe— 
Luzatija?

bent 300,000 atomų bombų ja pripažinti jai nepriklau
ir numesti Amerikos terito
rijoje — užtektų kiekvienai 

kad
jas paversti i Hiroshimą. 
Sunku pasakyti, kas liktų iš 
musų Amerikos. Tikriausiai

ventojų. o gal išliktų tik 
kokie du nuošimčiai.

Langmuir kalba anie da
bartinės rūšies atomų bom
bas, kurios dar nėra visai 
tobulos. Jo manymu, ateity 
gali būt išrastos dar baises
nės bombos, kurias jis va
dina “super-bombomis.” Ir 
pati gamyba gali būt daug 
; igesnė, negu dabar. Net 
šiandien tokiai Rusijai ir 
Franci jai nedaug kainuotų. 
Gomeli Instituto fizikas H. 
A. Bethe pasakė, kad Rusi
jai ir Franci jai toks projek
tas kainuotų gal tik ketvir
tą dali to, kiek išleido A- 
merika. Dar kitas moksli
ninkas, Dr. P. Morrison, pa
reiškė tokią nuomonę: Pir
mame susirėmime su pasa
kingų užpuoliku Jungtinės 
Valstijos gali netekti dvio- 
ų trečdalių savo gyvento

jur

semybę. 
IjUzaiiinK ?prb.m.

Pi ūso i, kurie mažas tau
tas pavergia. Luzatijos ser-
bams kol kas netrukdo dirb- 

arhajti tautini darbą. Čechoslo- 
jų vakija remia jų pastangasvendai, gyvena Pmsijoj, 

gyvenama žemė eina nuo, 1 risikelti iš politinės nebui- 
Berlvno priemiesčių iki če-ities. Lenkija taip pat remia

savo vakarinių brolių pa- 
atsikratyti vokiškos 

vergijos liekanų.

Taigi, pasėkos -butų tik
rai baisios, bet — I)r. Mor-' 
rison mano, kad priešui ta
tai nedaug kainuotų: “tik 
ckie 50 bilionu dek už 

5.CoO atominių bombų! Kur 
! rs pigiau, negu kainavo 
rtrafis pasaulio karas. Pi- 

g'au ir — visa turtingoji 
* mūri: a virstu Į laužą!

J i taiu, iei bus naujas 
'.•mau] o karas atomų bom- 

’ -"is. lengva Įsivaizduoti 
rki s bus pasėkos. Tai bu- 

' aifs keras, naikinimas 
su civilizacijos ir pačios 

žm r n i os.
K. V.

choslovakiios sienos. .Jų gy
venamos teritorijos svar
biausieji miestai yra Ghoce 
buz. žemėlapiuose užtinka
mas Gottbus vardu ir Rudv- 
šin. žemėlapiuose žymimas 
vokišku vardu Bautzen.

Luzatijos serbai yra sena 
tauta. Jie yra dalis “vakari
nių slavų,” kurie kadaise 
gyveno veik visoje šiandie- vos kasmet, 
ninėj Prūsijoj ir Austrijoj.
Vokiečiai nuo Reine, iš Ba
varijos, iš' VViurtembcrgo ir 
Saksų žemių palengva sla
vus stūmė vis toliau Į rytus,
{ asiekė lietuvių žemiu ir i- 
sibriovė giliai Į lenkų gyve
namas žemes. Visos žemes 
Į rytus m» Labos (Eibes) 
upės buvo giyna.i slavu gy
vinamos. Vokiečių sostinė 
Beri\ nas stovi senojoj sla
vų žemėj, kaip Karaliaučius 
stovi lietuviu žemėj.

Užkariautieji slavai lai
kui bėgant buvo ištautinti 
arba išnaikinti. Iš tų buvu
sių .riminių užsiliko tiktai Einant Sočiai Socurity įs- 
Luzatijos serai, bet ir iie tat; m u j ernai metais virš 
buvo bebaigia ištautėti. Ka- du milionai žmonių gavo sė
da Hitleris paėmė Vokieti- natvės p nsiias. 
joj valdžią, jis davė Įsaky
mą išnaikinti visą serbų Palestinos Negyvoji jura 
spaudą Vokietijoj. Tiesą yra sūriausia. Jos vanduo 
pasakius, daug kas nalkin- t ai aštuonis bartus daugiau 
‘i ir nebuvo, nes serbai vos druskos, negu bile kuriam 
rrėjo Vokietijoj penkis vandenyne.

laikraštukus. Bet ir tie bu- . --------
rždarvti. kaiu buvo su-

Freridentas John Adams 
dažnai yra vadinamas “tri- 
iu balsu prezidentu.” Mat,' 
Flektoriu Kolegijoj jis ga

stangas

AR ŽINOT, KAI)

Jungt. Valstijose kiekvie
nas amerikonas vidutiniai 
sunaudi ja po 13 svarų ka-

Antrojo pasaulinio karo 
metu Franci ioj sugriauta 
1.804,000 Įvairių pastatų— 
fabrikų ir gyvenamų namų.

19 JI metais Jungtinių 
\ alstijų paštas nepristatė 
net 15,469,015 laiškų. Ne
galėta surasti tų, kuriems 
jie buvo adresuoti.

Seniausias pa.rkas Jung
tinėse Valstijose yra Cnm- 
men parl as Bostone, Įsteig
tas 1634 metais.

vo
naikinta Tilžės lietuvi i 
-pauda ir visokios tautiškos 
organizacijos. i
* Dabar Luzatijos serbai 
keliasi iš numirusių. Po šim
tų metų vokiškos vergijos, 
jie reikalauia sau teisės gy
venti nepriklausomu gyve
nimu. Jie sudarė r.acionali- 

tarybą. kurios priešakv- 
e stovi Dr. Marka Čvž.

Bermuda salos savo var
dą gavo nuo ių atradėjo, is
pano Bermudezo.

Jungtinėse Vaistuose dar 
yra gyvi 204 civilio karo 
veteranai ir 126.287 Ameri- 
kos-Ispanijos kur. vetera
nai.

ne

vo tik tris balsus daugiau, Tautinė Luzatijos Tarvba 
negu jo oponentas.

Philadelohi jos municipa- 
liam Stadione gali sutilpti 
130.000 žmonių.

Amerikietis 
naudoja apie 
drtiskos.

kasmet su- 
šešis svarus

reikalauja priimt Luzatiią į 
Jungtinių Tautų Organiza
cija.

I.uzatiios slavų kalba vra 
artima lenku ir cechu kal-

Piimasis žmogus, kuris 
ramatė bakteriją, buvo An- 
tbenv van Leemvenbok, o- 
landas.

i >
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Apleidžia Siriją ; Airijos Kviečiai
Francija ir Anglija šį ko-' Airijos vyriausybė kvie- 

vo mėnesį pradės ištraukti čia visus Airijos ūkininkus 
savo kariuomenes iš Sirijos auginti daugiau kviečių, 
ir Lebanono, dvejų arabiš- nes badas Europoje ir Azi- 
kų valstybių. Paryžiuje jau joje reikalauja daugiau 
prasidėjo pasitarimai tarp maisto. Airių ūkininkų or- 
anglų ir francuzų, kaip ganizacijos buvo pradėju- 
praktikoje kariuomenių iš- sies skatinti ūkininkus plėšt
traukimą vykdyti. gyvulių ūkį.

Anglijos Kariuomenė
Anglijos valdžia yra nu-

Francija Atsisako
Francija paskelbė oficia-

sitsačiusi laikyti savo karo ka1, ka( J1. at?lsak.° nV°-V" 
pajėgose, kariuomenėj, lai- .ęksteritoriahmų teisių 
vvne ir aviacijoj šiais me- k^nijoj, 0 Kinija mainais 
Uis 1,200,000 vyrų. Šiais sutlko ??trauktl. savo kanuo- 
metais Anglija krašto gvni- men^ siaurines Indo-Ki- 
mo reikalams išleis $4,770,- kun >Ta Francuos
000,000.

KELEI VIS,J50.BOSTON

‘ŠVENTAM TĖVUI’ REIKIA ŽANDARŲ
T”

Ši nuotrauka parodo popiežiaus žandarus stumiant davatkų minią nuo 
kelio, kai jis ėjo į šv. Petro bažnyčią naujus kardinolus vainikuoti raudonom 
kepurėm.

i SVEIKATA LIGONIAMS

Visokiy Patentuotų Vaistų ir 
Žolių Sandelis

AIDKEN'GA Sr'oata. Prieinama 
kaina. Šaknys nuo inkstų suirimo, 
išvalo šlapumo kanalo visokius ne
švarumus ir stabdo pūslės dieglius.

Kaina 73c.
MARL'NĖLIS. Žoles sumaišius su

Amerika Nusiginkluoja

kolonija.
Rusija Protestuoja

Rusija pareiškė protestą
Prezidentas Truman pra- Kinijos vvriausybei dėl ne- kas 

nešė, kad Amerika jau pa-;sįiįaujanėju kiniečių de- 
leido iš kariuomenės 7,600,-, monstraeiju prieš Rusijos 
000 vyrų. Armija iki vasa-; imperializmą. Kiniečiai de 
rio 22 d. paleido 6,300,000 menstruoja ir reikalauja, 
ir karo laivynas paleido |<a(Į rusaį išsikraustytų iš
1,300,000 vyrų. Mandžurijos.

Sviestas Australijoj Prekyba su Japonija
Australijos valdžia vedai Japonija prieš karą nu- 

derybas su Amerika dėl at-J pirkdavo ketvirtą dalį A- 
pirkimo didelių sviesto at-1 menkes bovelnos eksporto, 
sargų, kurias Amerika buvo! Dabar Amerika vėl prade- 
padariusi Australijoj karo'da parduoti japonams bo- 
metu. Australija tą sviesta velną. Japonijai leidžiama 
nori nupirkti ir pasiųsti Į j pradėti eksportuoti jos pre- 
Angliją. ' kės.

Ko r esp ond e n c i j o
HAVERH1LL, MASS.

Pagerbė Veteranus

Norit l ašaroti Šiaurės Ašigalyjeę
Tirpykite ašigalių lethnus, lerių. kad pagaminti dvi a- 

sako Dr. Huxley tomų bombas, kurios buvo
—---- numestos į Hirošimą ir Na

Vienoje New Yorke gy- gasaki. Metalas, iš kurio 
ir pa\ lemams asmenims.1 ventojų sueigoje daktaras jos daromos, musų žemėje 
Bot tos sumos dar neuzten-i jujjan Huxley paskelbė to- visai negausus, o kiti meta

deika, M r. & Mrs. Alseika; J. Stu- 
$1; F. Saranka $2.

Šiuo laikotarpiu pribuvo aukų
$665. Iš pirmiau buvo ižde $2,xU2.20. 
Visi Paminklo Fonde yra $3,557.20.

Už gautas aukas nuošir-i 
džiai dėkojame draugijoms* 

asmenims.1

i lė į akis. Veteranams buvo 
j duodamos dovanos po pen- 
• kinę. Dovanas davė tos pa- 
’čios motinos, tai nesupran-

ka paminklui. Todėl krei 
j iamės . į visuomenę, orga
nizacijas, draugijas, kliu- 
bus, kuopas ir visus simpa
tizuojančius šiam reikalui 
plačioj Amerikoj, prisidėti 
su aukomis.

Musų iždininkas J. Spur
ga pasitraukė iš pareigų. 

_ Draugijų Konferencija iš
rinko naują iždininką. P. J. 

O I Montvilą. Jis sudėjo užsta
lė ‘ tą $500 ir pasižadėjo nuo

širdžiai darbuotis paminklo 
pastatymui fondui. Pinigai 
dedami bankan iždininko 
ir dviejų iždo globėjų var
dais.

Aukas teikitės siųsti če-
Vasario 23 d. kareivių,tama, kodėl jos negalėjo Pūkiais ar money orderiais, iš
orines surengė čia Gedi-, penkis dolerius duoti sa^1S" į ragant vardu, Darius Girė- 

* ” ’ vakarienę grį-Įkiams namuose?
Koresp

motinos
mino kliube , r ,
žusiems iš karo veteranams’ 
pagerbti. Žmonių buvo apie 
pora šimtų. Iš garbės svečių 
buvo aldermonas O’Leary, 
kun. Žuromskis ir adv. Jen-i 
nie Jurelinytė. • •

Del tos vakarienės norisi 
pasakyti keletą žodžių. Ji 
butų buvusi visai gera, jei 
nebutu buvę ant stalų per
daug snapso ir alaus. Kai 
kurtos moterys stiprių gėri
mų negeria, tai joms iš viso 
nebuvo kas gerti, nes ka
vos gaspadinės nesugalvojo 
duoti svečiams. Tas perdi- 
delis gėrimas snapso ir a- 
laus gadino visą reikalą. 
Žmonės išsigėrė, pradėjo 
ūžti. tai tada nei kalbėtojų 
niekas nebeklausė, nei jo
kios tvarkos nebeliko.

DARIAUS-GIRĖNO PA
MINKLO KOMITETO 
VEIKLA IR AUKOS

Redakcijos Atsakymai.
Antanui Shilala, Los An

geles, Calif. — Į Tamstos 
į klausimus atsakome paei
liui: 1) Ukrainą prie Lietu
ves pradėjo jungti kunigai
kštis Gediminas. Jis pirmas i Ra,nun‘:lijis Jt *»*»"» i yir- ■>_. j. .. ..T . su visokius odo imus, suvalm-)iadejO Vadintis Lietu\ OS , na mėnesines jeigu yra prapuolusios. 
ir daugelio rusų kunigaikš-1 Kaina 3«c.

i” Gedimino laikais nrie akbok viTAE. Lapai nuo inkstų i. utuiinino įaiKHlb pue,ir puslės )iK., paragina visa sistemų 
Lietuvos buVO prijungtu Vo-'del smarkesnio ir veiklesnio vyrišku- 
linija, o Kijevas irgi skai-!mo.. .. v.vu »JbaiLaJr<' 
tesi LietUVOS ribose, bet K i- Prašalina bronkaitis ir kvapo neat- 
jėvą galutinai prijungė ku-ir*™**; nu<- pneumonijos kataro, 
nigaikštis Algirdas,' 1362 T??..

SATI'RN'I \. Žolės, prašalina rude
ninius drugius, knršėiavima, nuo dis
pepsijos. Varo kirmėles ir reguliuo
ja gerai mėnesines ir pataiso pra-

VI • Kri'a ~UV° PY»u.,Š, "\ytBOA. ^“*1
VllniUS tlKrU žinių neiH, bet gelbsti nuo viduriu virškini-
vra žinoma, kad 1323 me- nn>. užkietėjimo, vidurių kataro, ke
tais knnio-aikčtic Gediminas penų sustin'rim«' nešvarių odos ligų. tais KUnigaiK.llS oenimina. jnųstų negalavimo^ ir nuo moterų 
jau gyveno Vilniuje. , bėdų. Kaina $1.00.

3) Vvtautas mirė 1430 nąktinyoios. žolės nuo kraujo
' . * .. __ j plūdimo, nuo išgąsčio. Gerti ir plau-metaiS spalių (I. ti burną. Nuo gerklės skaudėjimo ir

4) Jogaila vedė Jadvyga ilgimo. Plauti su cirškyne. Nuo
1386 1 d Baltųjų. Dėžutė. Kaina 7.3c.metais v asai 10 i o a. kvepianti kaminėliai, žie-

5) Vytautas kariavo SU dai ir lapai- I svaro iš vidurių gazus
rusais keletą kartu. Vvtau- ir patajr ape,.ita- .I;iuosaoja mėne- 
to laikais prie Lietuvos ga- Kaina soe.
lutinai buvo prijungtas Smo- PASARGA. Su orderiu malonėkite 
1 i 1 .nr . • r, J. prisiųsti ir pinigus, nes kitaip orde-lenskas 1405 metais. Be to, r 
Vytautas kariavo su Pskovu 
ir su Didžiuoju Novgorodu.

metais, po mūšio su toto
riais ties Mėlynaisiais Van
denimis.

2)

kią sensaciją: lai kol kas nepasiduoda
Mes dar gyvename ledų bandymams.

gadynę. Gyvas tos gadynės, Taigi, atomų bomba yra 
liudininkas yra musų žemės ; -rangus daiktas, neapsimo- 
a?įgakaĮ — siaurės ir pietų kės ją naudoti tokiam eks- 
asigaliai. Milionai Retur- perimentui, kaip tirpinimas 
kampių mylių žemės ten v-, šiaurės ledynų. Jei bent mo- 
ra padengti storu ledų klo- kslas padarytų daugiau pa
du. , žangos ir pasėkoje to, ato-

Kada dabartinė I.dų ga- mų energija butų taip pigi, 
dynė prasidėjo ir kada ji kaip musų vartojamas ku- 
baigsis, Dr. Huxley nedrįs- ras — anglis ir aliejus. Bet 
ta spėlioti. Bet jis pasakė jr tokiam atsitikime kažin 
štai ką.. Ir šiaurės ir pietų ar žmonės norėtų bėgt iš 
ašigaliai gadma padaryti savo gyvenamų vietų dabar- 
puikiausia vieta musu vasa
rotojams...

Galima, bet kaip?

nas Monument Fund ir ad- 
resuokit Komiteto iždinin- 

Į kui. Mr. P. J. Montvila, 251 
Etna St., Brocklvn, N. Y. 

į Už gautas aukas iždininkas 
i skubiai prisius kvitą. Be to, kim 
aukas ir vardus paskelbia

Po įvykusios konferenci- laikraščiuose. Laukiame ju- 
jos 1945 m. spalių mėn., ko- su paramos.
mitetas nutarė dėti pastan
gas pastatyti paminklą Bro- 
r klyne dar šiemet, musų 
didvyriams lakūnams, Da
riui ir Girėnui. Komiteto 
nariai ėmėsi darbo sukelti 
daugiau pinigų. Lanko drau 
gijų susirinkimus ir prašo Į 
aukų. Čia pateikiame gau
tu aukų sąrašą nuo sausio 1 
dipn^s. š. m.

D.-G. Paminklo Fondo 
Komitetas.

Drėmų Talka
DRAUGŲ TALKA

Auku
Amalgameitų Uniios Liet.. 51 skyr. ijsnjpkti CHV 

Brooklvne aukojo $500; Liet. Siuvę- ! j . . t i
in Dirbtuvių Savininku Assoeiaciia CllUUgų. -J.

Vakarienėj po kelis žo
džius pasakė kapitonas Ma
tonis ir kapitonas Baka- 
nauskas. Kiti kalbėtojai, iei 
ką ir sakė. niekas negalė
jo girdėti, nes triukšmas bu- ro. $5: j. s 
vo labai didelis.

Dar

jų Dirbtuvių Savininkų Assoeiaciia 
Brooklyne, per S. M. Karvelį, pri- j cagOS 
siuntė* $160; Liet. Atletų Kliubas 
Rrooklvne $25; Liet. Pil. Kliubas,
Masneth, N. Y., per adv. S. Briedį. I $2.č)0 Į
prisiuntė $25, ir laiške sako. vėliau Jyj-Įf) __

os daugiau. Am. Liet. Pil. Kliu- .» _ .
bas Brooklyne $100, pinigai bus iš-Į 1S lUl’tle 
mokėti birželio mėnesį. į JT. KlTlderas iŠ

Lietuviu Postas No. 154 Baltimo- i j

co.
Vytauto laikais prie Lietu
vos buvo prijungtos rusų 
žemės, kurios siekė Kalugos 
ir Tūlos.

6) Rusija vedė su Lietu
va-Lenkija galybę karų.! 
Svarbiausieji karai ėjo se
kamais metais: 1507-08 m., 
1512-22, 1534-37, 1557-71. 
1579-82, 1609-18, 1633-35, 
1654-67. Vėliau prasidėjo 
laikctarpis Rusijos kišimosi 
į Lietuvos-Lenkijos vidaus 
reikalus ir baigėsi Lietuvos- 
Lenkijos padalijimu tarp

Box

FLORAI. HERB
Dept. 5,

303, Clintun, Ind.

tirnuose pajūriuose ir vasa- „ .. ~ .. . . x .
roti šiaurės ar pietų ašiga- ?US1JCS- Prus,Jos lr Austn' 
liuese. Kokia butų nauda iš-P0S’

Trakimui — Tamstos ei
lėmis negalėsime pasinau-

Dr. Huxley sako. kad rei- laisvinti ašigalius, jei van- 
kia ir galima tirpyti asiga- <Juo užlietų milžiniškus plo- 
lių ledus! tus dabar esančių kontinen-

“Labiausia; sensacinga tų? 
galimybė yra nesenai suras- .Jokios naudos. Dr. Julian 
ta atomo jėga,' sako H u'- Huxlev sensacija greitai 
ley. “Tą jėgą aš pavadin tus užmiršta.
.............................................  ' K. V.siu atomų dinamitu. Vež

tą dinamitą Į šiaurę, 
vežkim į pietus ir tirpyki
me ašigalių ledynus”... 

Dalykas toks. Atomų
bombos sprogimas iššaukia 
neapsakomą karšti. Jis yra 
taip didelis, kad geležis ir 
plienas virsta i garus. Tai 
buvę Įrodyta darant pirmą; 
bandymą su atomų bomba. 
Tai vėliau įrodyta Hirosi
moj — kodėl nebandyti su 
Šiaurės, o paskui ir Pietų! 
ašigaliu?

Jei pietų ir šiaurės ašiga- 
galių ledai butų ištirpyti

Momu Bombos Priešs.
Laivyną

Svarbus Bandymai Paci
fiko Vandenyse

doti.

Kadaise oro paštas veiK- 
davo tik dienos metu ir tuo 
budu pristatyt laišką iš' 
New Yorko į San Francis 
co imdavo apie 83 valandas. 
Dabar ta pati kelionė atlie
kama i 19 valandų.

PAJ IEŠKOJIMAI
Pajieškau dviejų brolių Stebulių 

(vardų nežinau). Juodupiu kaimo, 
Vilkaviškio apskričio. Jų brolis rau
dosi Vokietijoj. Prašau atsišaukti, ar 
žinantieji praneškit, už ką busiu dė
kingas. (10)

M R. P. BOTYRIUS,
6622 I)es Erables,

Montreal 36, Que. Oanada.

Aš, Juozas Dambrauskas, kilęs iš 
Trakų apskričio, Onuškio valsčiaus, 
o dabar esantis lenkų armijoj, Itali
joj. Noriu susižinoti su savo gimi
nėmis Amerikoje, kurių yra penki, 
būtent: (1) Juozas Dambrauskas, (2) 
Matas Dambrauskas, (3) Jieva Dam
brauskienė, (4) Vincas Baranauskas, 
(5) Monika Pilauskaitė — visi iš 
Trakų apskr., Onpškio valsčiau. Ka- 
dang-i aš jų adresų neturiu, tai pra
šau juos parašyti man. Mano adre
sas toks:

1 )A M ERA U&KĄ&. JĄJ( IŽAS, 
Polish Forces. C. M. F. 620, 

Italy.

REIKIA DARBININKŲ

“Keleivio” namui 
ome iš sekamų
Kondrad iš Chi- Dr. Hrxley mano. kad mu- 

— $2; J. Peterson iš.sų žemės veidas radikaliai 
Woodhaven. L. I.. N. Y. —'pakitėtų. Saulės šilimą, ku- 

A. Kvvetz iš Brook-lrią šiandien nenaudingai 
$2.50: B. Mažaitis sugeria nearačDiami ledy- 
Creek. Pa. — $1:

Paterson, N.
— $2: A. L. Rimkus

tik

iš. se

sugeria neaprėpiami 
nai, sunaudotų vandenynai 
—klimatas net ir ašigaliuo- 

pasidarytų šiltas, malo-Stuko radio koncerte New- ,
per p. Montvilą, aukojo: Detroito — $1: J. Kaugia-jnus vasarotojams.

vienas dalykas puo- ?. - HaverhilI. M-s - 50, Viskas gera n gražn
___■■■ . ■■■.■■ 1 centų: -T. Balicas iš H amil-i reikia tirpyti tuos a.-igalių

ton. Ont. Canada — $1.50: ledvnus. Bet — bet viena 
A. Shilala iš Los Angeles.
Calif. — $1 : R. J. Gu,Pliaus
kas iš Cambridge. Mass. —
"0 rentų.

Visiems aukavusiems1, bai pakiltu vanduo nuo 
dragams tariame širdinga - ir?A. „.-j.,'
ačiū.

CHICAGOS VEŽIKAI WASHINGTONE

' r

500 buvusių Chicagos vežikų, kurie išėję karan 
prarado savo “laisnius.” dabar nuvažiavo į Washing- 
toną reikalauti, kad Kongresas padėtų jiems atgauti 
teisę operuoti “taksikebus.”

WASHINGTONAS NE
PRIIMA INDIANOS 

VIŠČIUKU

ši pavasarį Amerikos ka
ro laivynas ir armija bend
rai darys labai svarbius ato- 

bombų bandymus Paci
fiko vandenyse. Bandymai 
atsibus Bikini salelėse, Mar
šalo salyne. Amerikos, Vo
kieti ios ir Japonijos nebe
reikalingi karo laivai jau i 
renkami Bikini salelių įlan
koje. musų lakūnai jau pra
ktikuojasi mesti atomines 
bombas, kaimyninių salelių 
gyventojai jau iškeliami i 
kitas vietas. Bikini salelėse 
vra tiktai 167 čiabuviai gy
ventojai. Jie iškeliami gy
venti i Rongerik sala. 135 
mylios nuo Bikini. Visiems 
iškeliamiems g y v e n t o j a m s
\merikos valdžia parūpino 
naujas patalpas ir gvvena-

ANT FARMOS
Man reikia 4 darbininkų, singelių 

arba vedusių, jaunų ar apysenių, 
dirbti ant farnaos. Darbas pastovus, 
žiemą ir vasarą. Užmokestis gera 
Prašau atsišaukti šiuo adresu:

FRANK ROŽĖNAS,
488 N. .Main St., Raynham. Mass. 

AR JŪSŲ PLAUKAI ŽYLA?

Ar jie dryžuoti, nublukę, nususę, 
negyvi ? Jei taip, tai tuojau šitas 
žymes pašalink, vartodamas musų 
naują, sanitarinį gaivintoją, kuris 
duos žvilgančią jaunystę, plaukai 
liks natūralus ir gražus. Musų gai
vintojas yra nepavaduojamas Juo
diems, Vidutiniai šviesiems. Tam
siems ir Geltoniems plaukams. Pri- 
siųsk $1.00 ŠIANDIEN, o gausi ši
to saugaus, greitai veikiančio vaisto. 

MARVO ENTERPRISE, (16)
114 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ledynus. Bet
nemalonus “mažmožis." Ki
ti mokslinirkai yra apskai
čiavę, kaJ ištirpinus ašiga- .. ..
lių ledus vandenynuose, la- ^as vietas Rongerik saloje

Valdžia pasiūlė viščiukų 
augintoiams mažiau viščiu
kų perinti ir auginti. Vienas 
Indianos farmeris, tūlas 
I athrop, išgirdęs ta val
džios patarima. sudėjo 2.000 
mažiuku, ka tik iš kiaušiniu 
išsiritusių viščiuku ir pa
siuntė iucs i Washingtona: 
1.000 prezidentui ir 1.000

šimto iki 160 pėdu!
Kitais /.- Ižiais. tai_ reikš

tų štai ką. Ne\v Yorkas.
( Bostonas ir kiti Atlanto bei 
Pacifiko pajūrių miestai at
sidurtų po vandeniu! Van
duo užlietų ne tik Ameri
kos. bet ir kitų kontinentų 
pajūrinius miestus. I ’in.etų 
musų kultūros centrai. J mg- 
tų milionai akrų VGineros
žemės. G 
ašigaliuos- 
pektų arti. 
kas butų .

Žinoma, 
gerovė! B<

šiaurės ir pietų 
taip maža pros- 
sėti ir akėti —

butų didelė ne
prašau nenusi- 
ts Huxley nėra

Kaip seksis pirmieji pa- 
! šaulyje bandymai atominių 
bombų prieš karo laivus? 
"o niekas nežino. Jei karo 
laivai bus “ištaškyti,” karo 
laivyno dienos gali būti su
skaitytos, nes ką reiškia tu
rėti gerus karo laivus, jei 
atominė? bombos juos gali 
išnešioti i šipulius? Bet gir
disi nuomonių, kad atomi
nės bombos nepadarys nie- 
!-o karo laivams. Nesenai 
venas anelas mokslininkas 
siūlėsi sėdėti karo laive, ka
da art to laivo bus meta- 
n*«a atominė bomba. Reiš
kia. vra visokių nuomonių, 
o kai k; i ie žmonės jau tvir
tina. kad karo laivynas da
ro bandvmus su tikslu iro-

Agrikultūros de* artamen- c asti, ne- 
tui. Jis pasiuntė C.O.D. no visai tikra.", kad vra vieno- 
7 centus už viščiuką. Bet kiai lenava sakyti ir pada- 
Washin£rtonas atsisakė pri- įvti. Junctir.ės Valstijos iuk oyti. kad karo laivynas yra 
imti viščiukus. , išleido virs du bilionus do- būtinai reikalingas...

Prašau lietuvių, kurie yra apsigy
venę netoli I^svegas, N. Mcx., kad 
parašytų man, priduodami savo ad
resą, už ką busiu labai dėkingas.(11)

GEO. ČIŽINAUSKAS,
1458 W. 15th St., Chicago 8, III.

Pajieškau darbininko ant farmos 
arba draugo apsivedimui, nesenesnio 
kaip 45 metų. Turi būt teisingas 
žmogus ir ne gičtuoklis. Del plates
nių informacijų rašykit: (10)

J. M. UGRA1TIS,
Route 1, Albion, Pa.

raumenų
SKAUSMŲ

gauk

PAIN-EXPELLER
Į nuo 1867 metu... I 
I patikimas šeimos tepalas I

Lithuanian — 42

LIEfUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija {Kieme viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru 
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskr,čius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaų> 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
ėia teljia visi svaresni dokumentai: Steigia 
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Vra tai ne knyga, b- ♦ 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina .....................................................  J 1.00

036 Broadway.
KELEIVI

So. Iloštnn. M iss.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

M. Valančius.

MALŪNININKAS
Platelių parapijoj yra ma- turi bristi! Kas jo per pro- • 

lunas, kuriame gyveno ma- tas?
lunininkas pavarde Šaltis.• Tiems vėl pravažiavus, ta-

re Šaltis
—Na, sūneli, sėsk tu, aš 

pėsčias brisiu.
Taip ir padarė. Pusmyli 

nukeliavę, dar sutiko žmo-i 
nių, kurie sakė: . .

—Na, ir čia {notas, kaip 
avino: vaikėzą pasodinęs į į 
arklį, pats mina molį?!

Tiems pravažiavus, tarė 
tėvas:

—Tur būt negerai daro
me. Sėskim abu ir jokime 
dvisėdais.

Tuojau susėdę jojo; sū
nūs, kad tvirčiau sėdėtų, ap
sikabino tėvą. Nieko netru
kus, jie ketvirtą kartą suti
ko žmonių, kurie juokda
miesi klegėjo:

—Ar matote beįojančius. 
susikabinusius, kaip varles? 
Ar nemesite biaurotis,—ir 
arklį dar sulaužysite!

Jiem praėjus, aėvas tarė:
—Sūneli, ar girdėjai, pei

kia mudu už tai, kad susi
kabinome. Sėsk tu antraip 
ir priglausk savo nugarą 
prie manosios.

Šis tuojau ir atsisėdo į 
arklio uodegą, bet. į nieką 
neįsikibęs, negalėjo pasėdė
ti — sviro žemyn, todėl, pa
rietęs arklio uodegą, laikė
si ios. Vėl važiuodami pro 
šąli žmonės prasijuokė ir 
sušuko:

—Ar matote tokį jojimą?
Vienas tarė:
—Pirmą kartą savo am

žiuje matau taip jojant!
Pavakare nujojo juodu į 

Plungę, ten pernakvojo, o 
ryto metą dailiai grįžo na
mo, nesusitikę nė vieno 
žmogaus. Sekmadienį po 
pietų tėvas, suvadinęs savo 
vaikus, tarė:

—Vaikeliai, turėdamas 
laiko noriu su iumis pakal
bėti. Mačiau, kaip jus iš- 
kaitot papeikti Plateliuose; 
tau. Karoli, skundžiantis 
nieko neatsakiau, nes ma
čiau tave tebesant vaika ir 
nepažįstant žmonių. Kad 
geriau juos pažintum, tyčia

Jis, turėdamas keletą duk
terų, o vieną tik sūnų, ypa
čiai ji mylėjo.

Kažikuomet malūninin
kei sūnų iš Platelių bažny
čios išvedant, pradėjo žmo
nės kalbėti:

—Oi, i ką malūnininkai 
išaugins tą savo sūnų, nes 
puošia be galo? Žiūrėk, ko
kia jo kepurėlė, kokie ba
teliai!

Kitą kaitą malūnininkė, 
vesdama sūnų. tyčiomis ne
šukavo jam galvos, apvilko 
nunešiotu švarkeliu, nedavė 
nė kokio apavo ir klausės, 
ką sakys žmonės.

Kol bažnyčioj stypsojo, 
niekas nieko nesakė, bet iš
einant viena moteriškė sta
čiai Į akis malūnininkei ta
rė:

—Meldžiamoji, dėl ko 
neapgerbei vaiko bent i 
žmones vesdama? Kokie jo 
drabužiai, galva nešukuota, 
lyg keras, dar basas, lyg 
šunelis! Argi taio jau nu- 
plikot malūną be valdyda
mi?

Motina nieko neatsakė, 
bet sūnūs peikimą girdėjo.

Rudeniui atėjus ir galy
bei purvo atsiradus, vieną 
penktadienio rytą sakė šal
tis:

—Sunau, ketinu šiandien 
keliauti Į Plungę: turiu ką 
ne ką pirkti. Keliausime 
abu.

Šis papratęs tėvo klausy
ti. atsakė:

—Gerai.
Tuojau po pietų maluni-1 

ninkas apmovė kamanomis 
arklj, kuri viena teturėio. 
tuo ir sunum vedinas išėjo.
Beregint juodu sutiko žmo
nių, jau grįžtančių iš tur
gaus, kurie sakė:

—Meldžiamieji, ar jus 
proto pritrukote: purvo 
daugybė, o arklį turėdami 
nejojate?

Žmonėms pravažiavus, ta
rė tėvas:

—Ar girdi, sunau: peikia 
mus, kad nejoiame; todėl j išrinkau turgaus dienąiš- 
aš sėsiu ant arklio, o tu eik į jojom dar po pietų, kad 
pėsčias. daugiau vyrų sutiktume. Ka

Vos tai padarius, jie vėl tie sakė, pats girdėjai; kad 
susitiko kitus žmones, kurie ir kaio darydami, nemokė- 
tarė: Joni jiems įtikti. Tačiau ži-

—Ar matote: dar žaliuks’nokite, kad žmonės nėra 
tėvas joja. o silpnas vaikas pikti, tik perdaug tarškus:

STIKLINĖS KURPĖS —

-J^jjjVlS, so. BOSTON

SUKNELĖS JAUNOMS MERGAITĖMS

Vėliausios mados su neles 
ir rankovių trumpumu.

jaunoms mergaitėms pasižymi savo liuosumu

"Keleivio” Knygos
AK BUVO VISUOTINAS 

I TVANAS?
I Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai j 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į1 
Kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu
lius prastoj savo arkoi sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemų apsemtų ? Kur tas vanduo da- 

įbar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
1 galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
•ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios Iki galo.
Kaina ......................................... 26c
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSl- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ 
Labai įdomus senovės filosofų da-

lcidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 

! knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- 
• kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
i Parašė Z. Aleksa.
140 pust ....................................... 10c.

TABAKAS. f
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63......................... 28c.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23....................... 10c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny- 
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 60c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJ E?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senove- indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldui, asyrai. 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis ture- 
to. Knyga stamli ir labai užimanti, 
lai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

ši knygelė aiškina proletariato fl- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, ka» 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuori- 
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva Knyga protau
jantiems darbininkams neapaai- 
nuojama. Kaina ........................ 28c

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl ture.- buri 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

ye, i Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

u “StfSE. -
t,k 28 . ^u, Dėlko žmogui reikia cukraus.

So. Boston, 1913, pusi. ............ jdruakos ir kitų panašių dalykų? Ko-
\K ROMOS POPIEŽIUS YRA i dėl jam reikia riebalų ? Situos klau-i-

gerai ar negerai, išmintin- rėdamas ką išgirsi, tuoj 
gai ar neišmintingai, turi a- žvelk į savo sąžinę: jei ji 
pie kitus ką nors pasakyti; į prikaišioja tau tokią ydą, 
šneka ne apie mus vienus,
bet apie visus, apie kits ki
tą.

Girdėdamas tą Karolis 
tarė:

—Bet, tėveli, kaip reikia 
gyventi žmonėms viską pik
tu verčiant?

—Sūneli, visą savo am
žių niekada nesiteirauk, ką

kokią žmonės prikiša.—kuo 
veikiausiai gailėkis ir sa
kyk: “Teisingai žmonės
šneka, nes kaltas esu.” O 
sąžinei tylint, prasijuok, iš
girdęs ką, nutilk ir sakyk

ivnaiion? xz a .2
pie kitus pakalbu: ko čia 
stebėtis, kad ir kiti mane 
užkliudo?” Taip dalydamas 
gražiai gyvensi tarp tų pa- 

apie tave kalba žmonės —jeių žmonių ir nelaikysi jų 
atsakė tėvas. —Kad neno-; nedorais.

uSKUNKE” MUSŲ TARPE

mybės dieną, ir reikalauja
me, kad ji vėl butų nepri
klausoma, demokratiška ir 
laisva!”

“Kas už tai, kad rezoliu
cija butų priimta, prašau 
pakelti rankas,” tarė pirmi
ninkas.

Visų rankos pakilo, tik
tai komunistai gedėjo įtrau
kę kaklus.

“Kas prieš?”
Visi sužiuro į tą kampą, 

kur sėdėjo komunistai. Jie 
dar labiau sulindo į sėdy
nes. Tik staiga viena mote
ris. kuli jų tarpe sėdėjo, ap
sidairius aplink, lyg jieško- 
dama pritarimo, išsitiesė ir 
šovė ranką į viršų:

“Aš prieš” — sugirgždė
jo šiurkščiu halsu.

KRISTAUS VIETININKAS?
Parašė kun. M. \ aladka. Knyga 

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. >1.28

Čia yra rodoma iš stiklo (nylono) padaryta avali
nė, kuri neužilgo bus pardavinėjama krautuvėse.

Kelios savaitės atgal pa-'jie neaukavo. Jie nuolatos 
sitaikė man viešėti nedide- yra melžiami Rusijai. Jie 
liam Massachusetts valsti- aukoja paskutinį centą Mas-Į' PilTninj'nkas pažiurėjo ir 
jos miestely, kurio lietuviai kolijai, pavergusiai jų tėvų amojo ranka. 
tuo laiku apvaikščiojo Lie- žemę. Išlaisvinimo reika-i “t„ m-Aii im
tuvo? Nepriklausomybę. Ka- lams jie neaukoja. 
dangi bu\o skelbiama, jogi p0 aukų rinkimo, pirmi-

ga' ninkas perstatė jauna, čia
. tojų. tai n as su gjmHsj lietuvi, kuris buvo 

drauge nuėjau pasiklausyti »įk k - g kar0 ta„
ir kartu su to miestelio lie- b - Pakalbėjęs apie 13
UnLJh U? minutų lietuviškai, jis per-

Lietuvos bylą. žmonių pro skaitb rezoliuciją anglu kal- 
sinnko pilna svetaine. Pro- b • Rezoiiudja buvo maž- 
grama buvo gera. Dainium-,į tokio tu^„io; 
kai buvo iššaukiami po ke- .
lėtą kartų, o renkant aukas' “Mes, šio miesto lietuviai,
— gausiai aukojo. Viskas' kurie visokiais budais rė- 
ėjo ko puikiausiai. Graži į mėm demokratijų karą prieš 
buvo lietuvių demonstraei-j agresorius, ne tiktai pirk- 
ja už tėvvnės laisvę. I darni bonus ir ilgas valan-

Mano draugė pasilenkus das m3R°
; „,,«i pi ž monele, bu kartu stove- “Drąsos jiems netrūksta.

darni ir karo frontuose, rei- tokia drąsą ji turėtu 
kalaujame, kad tos garan- z •

kurias mums tikrino

Tu mažai ką reiški, mo
terėle,” jis tarė.

“Tai vis ne vienbalsiai.”

uždirba; tose krautuvėse 
kainos yra žemesnės, bet 
jose galima pirkti tiktai ant 
kertelių, o tų kortelių val
džia daug neduoda žmo
nėms. Kitos krautuvės yra 
komisarams ir kitokiems 
valdininkams, kurie turi 
daugiau pinigų. Jie gali to
se krautuvėse viską pirktis 
be kortelių, bet_ užtai turi 
mokėti labai aukštas kainas. 
Biedniems Rusijos žmo
nėms tokios krautuvės iki- 
šiol buvo neprieinamos.

Bet šiomis dienomis pa
sklido gandas, kad komer
cinėse krautuvėse viskas at
pigo, nes iš Amerikos buvo 
prisiųsta daugybė sviesto, 
cukraus, mėsos, cigaretų,

■ miltų, ir t.t. Todėl ir pradė- 
1 jo alkanų darbininkų mote
rys pulti komercines krau
tuves.

Bet daug pasinaudoti jos

mus suprasi tiktai iš šios knygutė*. 
Parašė D-ras G-mua. Kaina .. 15c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau 
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta 
ky. Kaina .................................  lOe

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. } Kanadą to* 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga as 
379 puikiai* paveikslais, perstatan
čiai* įvairias nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai 
lės. 382 puslapiai. Kaina Jl.Ofl

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na

ru Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorb- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 26c

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 

užsitikintis Vyras; (2j žydinti Gina; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kias prietarus, burtus ir tt.__ _ lie.

ALK0H0LIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų 
kanu. Kas yra arba tikisi kada

vas
ara arba tikisi kada nur* 

būti kūdikių tėvais, butmai turėtų 
oerskaityti šitų knygutę. Kaina 16c.

mikčiojo komunistiško negalėjo, nes kainos darbi 
raugo prisigėrusi bobelė. ninko kišeniui vistiek neį-

urp • < i i -» x kandamos. Pavyzdžiui, sva-Tai skunke musų tar- mėsos kainuoja nuo 48 
pe tarė juokdamasis tas jRj 54 M (nu0 $9 60 iki 
liūlia35' kU"S 'eZO' SU.OO Amerikos pinigais).

“Tikrai pasmardino,” — 
paantrino kažkas iš publi
kos.

“Jeigu mane kas .‘skun
ke’ pavadintų, tai neturė-

į ausi man tarė:
“Aname kampe, dešinėj 

pusėj, prie pat durų yra su
sispietę komunistai. Keista, 
kad jie tyli it nebyliai, kuo
met kalbėtojai be pasigai
lėjimo smerkia Stalino plėš
rumą. Tai jau nepaprasta. 
Paprastai, jie neiškenčia 
lermo nesukėlę. Jei jau nie
ko kito negali, tai nors ur
mu sustoja ir rėkaudami iš- 
maršuoja.”

“Ar daug jų čia yra?”— 
paklausiau aš.

“0, kokia pusė tuzino. 
Tiek jų čia beliko. Seniau 
jie čia buvo gana įsivyravę. 
Net ir šį kliubą buvo užval
dę, svetainę buvo į savo 
rankas paėmę. Bet dabar li
ko tiktai akliausi Stalino 
klapčiukai.”

Ir ištiesų, kaip komunis
tai, jie labai ramiai šitame 
susirinkime užsilaikė: jie 
klausėsi kalbų, tik renkant

EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 26e. 
SOC1ALIZM7.6 IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbia 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. P&raH 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina 1 Oc.

KODĖL AS NETIKIU 
l DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurtų 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ..................................... 90a

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nao- 
_ jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

_ j gų ir deklamacijų. Visokios temos:
se nusipirkti, tai tik sausos darbininkiškos, reyoliucionieriškoe, 
. 1 , , , • tautiškos, humonstiskos ir laisvaiduonos, nes duona nelabai — ......................
brangi.

kuomet racijonuotose krau
tuvėse tokia mėsa kainuoja 
5 rublius svarui. Svaras cu
kraus racijonuotose krau
tuvėse kainuoja 1 rublį ir 
25 kapeikas, o komercinėsetiau kur akių padėti, bet jii JrautuFvėse _ 8 rab)ius 

i sėdi galvą pakėlusi ir ga- vj?kas ko dal.bininkai 
gali komercinėse krautuvė-draugė.

tijos,
Atlanto Čarteris, šiandien 
butų įvykdintos. Mes reika
laujam, kad toms valsty
bėms. kurios pirm karo bu
vo laisvos, vėl butų grąžin
ta pilna nepriklausomybė ir 
laisvė. Mes reikalaujam, 
kad Rusijai butų įsakyta 
tuojaus ištraukti savo armi
jas iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Mes reikalaujame, 
kad joms butų sugrąžinta 
pilna laisvė ir teisė pačioms 
tvarkytis. Neapvilkime tų, 
kurie tikėjo, kad šis karas 
buvo vedamas už žmonijos 
laisvę. Sutriuškinę laisvės 
obalsiu trigalvį smaką, žiū
rėkim. kad jo vietoj neuž
augintume kito, dar baises
nio. Dabar laikas. Rytoj ga
li būti pervėlu.

“Todėl mes, apvaikščio-

gaut Bimbos puspadį pabu
čiuoti.” atsakiau jai.

Ir tiesą pasakė tas vaiki
nas, kad tokie išgamos, ku
rie tarnauja Rusijai ir dar 
atėję vieša’ tuom didžiuo
jasi, yra tikri “skunkės” 
musų tarpe. Laikas apsiva
lyti nuo jų!

Kapse.

RUSIJOJ MOTERYS 
PUOLA KRAUTUVES

Vėliausios žinios iš Rusi
jos sako. kad Maskvoj, Le
ningrade ir kituose rasų did
miesčiuose moterys pradėjo 
pulti taip vadinamas komer
cines krautuves, kur mais
tas ir kiti reikmenys yra 
pardavinėjami be kortelių. 
Mat, Rusijoi yra dvejopų
krautuvių. Yra krautuvės 

aukas Lietuvos reikalams, Į darni Lietuvos Nepriklauso-' darbininkams, kurie mažai

Atsiminus 1911 m.
Atvykus i laisvą kraštą. 
Geidžiau skaityt koki raštą. 
Namiškių ėmiau prašyti.
Kad Keleivj duot skaityti.

šeimininkė tuoj supyko 
Ir grūmojančiai suriko:
“Jei Keleivį tu skaitysi.
Aš iš burdo išvarysiu!”

Įslinkau i kambarėlį—
Žiba mažas žiburėlis.
Duris puoliau uždaryti 
Ir Keleivį perskaityti.

“Tai bedievė, ta Juzikė,”— 
Pasakojo šeimininkė:
“šventą knygą niekais laiko. 
Bet Keleivį nuolat skaito!”

Juzė R. Beličas.

niškos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems apvaiksčiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. Mc.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ti knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai neaipačiuoia. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškius 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas to 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo-

, dukteris ir mylimosios nepa- 
I į tokią kunigų globa. Parašė 
Geo. Tovmsend Fox, D. D., sa-

lietuvlno Ferdinand de Šamogitia. 
Kaina ......................................... 26a

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM 
•ras F. Matulaitis. Antra, p«D-ras 

ta to papildyta laida Kaina

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai 
nes gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kao 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyt* parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 28c.

“Kelema," <3< Broadway, 

Swlk Boston, Moto.

I 9



Nr. 10. Kovo 6 dieną, 1946 Septintas puslapis

ginimą

Rusų Vergijoje
ŽEMĖS ŪKIO DARBININKŲ BŪVIS 

BOLŠEVIKŲ LAIKAIS
(Laiškas iš Europos) .versti viską pirktis už pini- 

Čia teks apibudinti atly- gus, pagal nustatytas kai
tų žemės ūkio dar- nas. bet to maža, buvo nu-

bininkų, kurie dirbo valstv- statyta, kiek ko galima pirk- 
biniuose ūkiuose. Geresnie-. ti. Pavyzdžiui, grudų per 
ji Lietuvos dvarai buvo nu-i mėnesį pirmiems trims šei- 
savinti ir juos pavertė vals-'mos nariams 34 kg., sekan-' 
tybiniais ūkiais. Tuos ukius'čiam šeimos nariui — 20 ki-{ 
administravo pati valstybėj logramų, bulvių — 20 kg.,' 
statydama jiems savo ad-' ir t.t. Už pašarus karvei:, 
ministratorius ir visus kitus, šieną, šiaudus, pelus taipgi 
tarnautojus. Valstybinius Į reikėjo mokėti nustatytas; 
ukius reikia skirti nuo taip kainas ir pirktis galima bu- 
vadinamų kolchozų arba vo tik aprėžtą pašarų nor-' 
kolektyvinių ūkių, kurie bu- mą.
vo sudaromi iš atskirų vals- Paprastas lauko darbi

ninkas i mėnesį uždirbdavo 
nuo 120-160 rublių. Per me

tus tai sudalydavo viduti
niai apie 1,700 rublių.

Turint galvoje, kad dar
bininko šeima susideda

KELEIVIS, SO- BOSTON
AMERIKOS GENEROLAS MASKVA!

Dešinėj vaizdelio pusėj stovi Amerikos generolas, 
Walter Ledeli Smith. kuris moka reikalus aiškinti 
stipriais žodžiais. Šiomis dienomis jis buvo paskirtas 
Amerikos ambasadorium Maskvai.

tiečių sujungtų ūkių, bet 
pie tai sekantį kartą.

a-

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais dvarų darbininkams, 
vadinamiems ordinarnin- 
kams

pagerėjo, bet lygiai taip pat 
iš blogėjo, kaip paprastųjų

Balsas iš Italijos

ras — ar' sposus sumanei 
krėst iš manęs?

—Ne, daktare — sakau 
aš — gyvybė pavojuje, jei 
gali gelbėk!

Daktaras, matyt, žmoniš
kume jausmo užgautas, iš
tiesė ranką. Aš padaviau 
žvirblį. Pavartęs ir apžiū
rėjęs jį ir pirštu rodydamas 
į pašonę daktaras sakoj 
“peršautas.” *

—Tai šaklrų vaikų dar-1 
bas, pamaniau sau — kurie' 
dažnai blenkinėja su šratų 
-autuvais ir šaudo nekaltus 
paukštelius.

Paėmęs žvirblį parsine
šiau namo. Apžiūrėjęs žaiz
dą, kuri buvo po sparneliu, 
kad neužsikrėstų, suvilgiau 
peroxidu ir patupdžiau jį 
ant praverto lango. Lau
kiau. kada jis išskris. Bet 

! jis ir nebandė skristi.
Paėmęs žvirblį išnešiau į 

sodnelį ir ant žolės po me
džiu patupdžiau, tikėda-

-------- mas, kad gal gamta pati jį
Juozas Dambrauskas, len- išgydys arba kiti jo drau

gai žvirbliai jam kuo padės.
Po geros valandos, atsi

minęs, išėjau laukan patir
ti, kas atsitiko su žvirbliu 
Besižvalgydamas ir bejieš- 
kodamas suradau naujai su
neštą senų lapų kupstelį 
Tai buvo kapas, kuriame 
žvirblis pats pasilaidojo.

J. D. T

Pajieškomi Amerikos Lietuviai
Arlauskas Antanas, sūnūs Juozo, 

kilęs iš Židikų vaisė., Mažeikių apsk., 
į Ameriką atvyko prieš D. Karą.

Arlauskaitė Aleksandra, ištekėjus, 
l’o pirmu vyru Vilkienė) (Vilkas). 
Kilus iš Židikų vai., Mažeikių apsk.
J Ameriką atvyko prieš D. Karą.

Arlauskas Aleksandras ir Arlaus
kas Kleofas, abu sūnus Aleksandro. 
Kilę iš Alsėdžių-Gadunavo, Telšių 
apskr., į Ameriką atvyko prieš O. 
Karą.

Ardajauskienė-Milkaitytė Ona.
Balandis Danielius, buk gyvena 

Brooklyne.
Briuderienė Marė (Stolytė), šakių 

apskr., Sintautų vai., Kaukakalnių 
km., j Kanadą atvyko 1927-28 m.

»

ar kumiečiams, atly-'3_jų asmenų, toks darbinin-• lauko darbininkų, 
ai buvo nustatyti oi i- kas per metus galėjo nusi-i Tai tiek faktinosiosginimai ouvo nustatyti on- kas per metus galėjo 

cialiu įstatymu. Jie buvo'piriųj 29 centnerius grudų 
sie/, , . . . . į ir už juos privalėjo sumo-

^.jlu .1S.. (ru<^1^ls» kvie- keti valstybiniam ukiui 640 
ciais, miežiais ir kt.) 30-35 rublių; jis gaudamas
centneriai: pus

Jis
mažiau žemes

per- 
(tik du

Dvaras išlaikydavo bent dešimtadalius vietoj keturiu 
vieną karvę ir kelias avis; dešimtadalių hektaro Lietui

Duodavc pakankamai ku

tai ties laKimosios me- R armijos ltalįjoj

dziagos apie laukų darbi- -Keleiviui’ laišką ir
ninku padėtį bolševikų oku
pacijos laikais.

Pabėgėlio Laiškas
vos laikais), " darbininkas 
turėjo prisipirkti apie 50 
centnerių bulvių po 8 rubl. 
už centnerį, viso už 400 r. 
Už karvei pašarą bei ga
nyklą, jei kas laikė karvę, 
turėjo mokėt 334 r. Taigi, 
paprastam darbininkui lik
davo gyvais pinigais 330- 
400 rublių metams. Iš šitos

ro:
Daržovėms ir bulvėms pa

sisodinti iki pusės hektaro 
žemės;

Turėdavo nemokamą bu
tą, ir

Pinigais gaudavo iki 2-5 
litų per mėnesį.

Pavertus crdinarninko 
gaunamą natūrą ir pinigus,: pįnįgy liekanos darbininkas 
dvaro darbininkai į metus j tupėdavo apsirūpinti apda- 
uždirbdavo apie 1,300 litų. ini įr avalais

Nuo 1940 m. gruodžio 1-5 
dienos valstybinių ūkių dar
bininkų būklė griežtai pasi
keitė. Nuo tos dienos buvo 
Įvestos vienetinės, t. y. akor- 
dinė> darbo normos, atseit

Jei darbininko šeima bu
vo iš keturių asmenų, tai 
už liekamus pinigus jis var
gais negalais galėjo kiek
vienam savo šeimos nariui 
įtaisyti po vieną porą batu-

darbininkui buvo nustatę-i M- Kitiems apdaro reika
lams pinigų nepasilikdavo. 
Čia nekalbame apie viso
kius kitokius žmogui reika
lingus dalykus, nutylime ir 
kulturinius valstybinio ūkio 
darbininkų reikalavimus.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais dvaro darbininkui 

normai nustatytą atlygini- j grynais pinigais likdavo 250 
mą. Jei nepajėgdavo — at-hitų metams. Už šia sumą 

jis

tas atlyginimas pagal 
skirta darbo vienetą:
Už I kategorijos darbo normą 

H ”
III ”
Įy n n n

pa-

3.60 r.
4.30 r.
5.30 r. 
6X0 r.

Jei kas įveikdavo atlikti 
darbo norma, gaudavo tai

lyginimas atitinkamai būda
vo mažinamas. Žinovų ir 
dvarų administratorių liu- 
dymais net stipriausi darbi
ninkai nustatvtos normos

galėdavo daug daugiau 
gervbiu įsigyti.

Taigi dvarų — valstybi
nių ūkių darbininkus bend
ras lygis taipgi skaudžiai

negalėdavo atlikti. Ši nau- palietė. Iš te pasikeitimo ši 
darbininkų kategorija nesi
džiaugė. Darbo našumas

joji tvarka darbininkams, 
žinoma, nepatiko, jie griež
tai prieš ją protestuodavo 
ir buvo pakilę apleisti val
stybinius ukius.

Kita naujovė, kurią įve
dė bolševikai, seka iš pirmo
sios. Kadangi darbininkai

Bostone, į Ameriką atvyko iš Ang
lijos po D. Ka/o.

Jakniunas Albertas.
Jazokas Anicetas, Ukmergės apsk., ; 

Kovarsko vai., į Kanadą atvyko 1933 i 
metais.

Jekeliai Albertas, Gustavas ir Her
manas, ir jų sesuo Emilija, visi iš 
Slavikų km., Šakių apsk., į Ameri
ką atvyko tarp 1914 ir 1916 m. i

Juškis Martha.
Seserys Jakubauskaitės (už vyro 

Janušienė, Paužienė ir Berkevičienė).
Jarušauskas Liudas, Ušnėnų km., 

Užvenčio vai., Šiaulių apsk., i Ame
riką atvyko 1937-39 m., spėjamai
gyvena Chicagoj.

Kaminskas Stasys, sūnūs Prano, 
anevėžio apsk., Smilgių vai., Aža- 

~ų km., buk gyv. Binghamton, N. Y.
Kellner Adam, iš Batakių, Taura

gės apskr.
Kasputis Antanas. Upyno kaimo, 

Skaudvilės vai., Tauragės apsk., buk 
gyvena Chicagoje.

Kuodienė-Jankauskaitė Marė, Pa
nevėžio apsk., Krekenavos miestelio, 
buk gyv. Chicagoje.

Kaminskaitė Kotrina, apie 40-45 
m. amž., Gailikiemio km., Stakliškių 
vai., Alytaus apsk., j Ameriką at
vyko prieš D. Karą.

Kliukai. Antanas ir Mykolas, sū
nus Kazio, Stanislavavos km., Dau
gėliškio vai.. Švenčionių apsk., j A- 
meriką atvyko prieš D. Karą., buk 
gyvena Illinois valstijoj.

Kubilius Juozas, apie 26 m. amž., 
iš Kretingsodžio, Kretingos apskr., j 
Ameriką atvyko 1937 metais.

Kokštas Stasys, apie 50 m. amž., 
Kiršiu km., Telšių apskr.

Kyliavas Julius, Brakiškio km., 
Vainuto vai., Tauragės apskr.

Kizis Ambrozas. sūnūs Nikodemo, 
Užunevėžio km.. Raguvos vai., Pa- 

apsk., buk gyv. Detroite.
Končius, Sijnonas ir Viktoras, a- 

pie 60-65 m. amž., Vabalių km., Mo
sėdžio vai., Telšių apskr., i Ameri
ka atvyko prieš D. Karą, buk gyv. 
New Yorke.

Kazokaitis Antanas (Mykolovo gi
minaitis), buk gyv. Chicagoje.

Kijausk ienė-Bakšinskaitė Uršulė. 
anie 50-60 m. amž., kilus nuo Sakių, 
Pajavoni, Vilkaviškio ansk., į Ame
rika atvyko prieš D. Karą.

Krungelevičius M., buk gyvena 
Cleveland. Ohio.

Kudys Jonas ir jo žmona Barbora 
(Puleikaitė), nuo Kvėdarnos, Tau
ragės apsk., buk gyv. Chicagoje.

Kučinskienė Juzefą.
Jieškomieji asmenys arba apie iuos 

žinantieji maloniai prašomi atsiliep
ti i

I.ithuanian American Information 
Center. Sočiai Service Bureau,

233 Broad»ay, Xew York 7. X. Y.

Bielionis Vincas, buk gyv. Detroite. Į P« 
Bofeltas Adolfas, apie 37-39 m.! 

amžiaus, Varnių miestelio. Telšių 
apskr., j Kanadą atvyko po D. Karo.

Buivydas, nuo Žagarės, tarnavęs 
US laivyne., buk gyv. Ncw Yorke 
ar Brooklyne.

Bubelienė-Balandytė, buk gyvena 
Brooklyne.

Burgailienė Kostancija.
Bivainis Petras, Drobiškių kaimo,

Salako vai., buk gyv. Detroite.
Balčiūnas Kajetonas ir Balčiūnas 

Nikodemas, sūnus Antano, Švenčio
nių apskr.. Kaltinėnų vai., Kiškių 
km., buk gyv. Kanadoje.

Butkauskienė-I.ukosevičiutė Ona, 
duktė Igno, Panevėžio apskr., Smil
gių vai., Dragonių km., buk gyvena 
Binghampton, N. Y.

Čilvinas Izidorius, Mankaičių km., 
Skaudvilės vai., auragės apskr., buk 
gyvena Chicagoje.

Dapkus < Dapkienė) Elzbieta, buk 
gyvenanti Detroite.

Dobrovolskis Stasys, buk gyvena 
Chicagoje.

Dusiunas Augustas, sūnūs Antano, j 
Antatiltės km., Žemaitkiemio vai., nevežl° 
Ukmergės apskr., į Ameriką atvy
ko po D.. Karo.

Dūda Antanas, buk gyv. Chicagoj.
Dambrauskas, nuo Kalvarijos. Ma- 

riampolės apskr., jo duktė Marija 
ištekėjusi už Sasnio.

Džiugis Martynas, Džiugia Kazys,
, iš Kybartų km.. Raudonės vai., Ra- 
j šeinių apskr., į Ameriką atvyko prieš 
į D. Karą, buk gyv. New Haven, Conn.

Dosinienė Marė (Džiaugytė), Ky
bartų km., Raudonės vai., Raseinių 
apskr., į Amerika atvyko prieš D.
Karą, buk gyv. New Haven, Conn.

Grinius Juozas. Ukmergės apsk..
Pagirio vai., Jačiunų km., spėjamai 
gyvena Chicagoj.

Gudauskas Kazimieras.
Gross Adolph, iš Didkiemio, Tau

ragės apskr.
Gibs Anna (Geschwandtner), apie 

60 m. araž.. iš Lanckaimio, Vilkaviš
kio ansk., buk gyv. Californijoj.

Gečienė-Radvilavičiutė Elena.
Gailaitė Petronė, apie 60 m. amž., 

Gribžėnu km.. Gargždų vai.. Kre-

prašo pajieškoti jo giminių
, r> : Amerikoje. Kai ta jis prašoJ. Butautas. giuntinėti jan, •Kei!.įvi - 

nes sako: “mes jokio lietu
viško laikraščio negaunam, 
o paskaityti butą labai Įdo
mu ir mums lietuviams tai 
butų, kaip ir Amerikos lie
tuvių auka.”

Atrodo, kad lenkų armi- 
ar jos likučiuose, yra

“Keleivio” skaitytojas S. 
Vaitkevičius gavo laišką iš 
Vokietijos nuo savo gimi
naičio. Laiške rašo:

Mielas... kreipiuos į tams- joj,
SOVIETINĖ PROPAGAN

DA TARP LIETUVOS 
tą ne iš Lietuvos, bet iš Vo-’nemažas skaičius lietuvių iš MOKYTOJŲ
kietijos. Musų kraštą užpuoj Vilniaus krašto. Italijos fen-i --------
lė rusai bolševikai ir mums' ku armiia dauuiausiai susi- Naw York (LAIC)—Vilai ir mums' kų armija daugiausiai susi- 
ten nebėra vietos. Iki vokie-! dėjo iš lenkų išvežtų Į So
čių karo su į-usais vienus me- - -
tus pragyvenome po bolše-
v 
me

ir daugiau nebenori- 
po jų būti. Antrą kartą

bolševikams artinantis i Lie
tuvą, bėgom kur kas išma-

vietų Rusiją 1939-41 metų 
laikotarpyje. Tada rusai namai 
“valė” ir Vilniaus kraštą. į kaitų 
Išvežtųjų skaičiuje buvo ’ 
nemažai Vilniaus krašto lie
tuvių. 1941 metų antroj pu

niuje yra įsteigti vadinamie
ji “respublikos mokytojų 

su skaitykla, pas- 
sale, biblioteka ir 

kambariais atvykstantiems 
mokytojams.

Ryšium su tų namų atida
nėm, bet kito kelio nebu- sėj Rusija buvo leidusi’ len- tymu, šaukiama švietimo

i

vo, kaip į Vokietiją. Dalis kams rankioti savo žmones darbuotojų konferencija

kietijoj...
Paskutiniu laiku Lietuvo

je gyvenau... mieste... bėg
damas iš Lietuvos viską pa
likau tenai ir pabėgau su 
keliais čemodanėliais, o ma
no namai sudegė dar karo 
pradžioje. Turto nesigailiu 
ir džiaugiuosi išgelbėjęs sa
vo gyvybę iš bolševikų na
gų. Per pirmą bolševikų bu
vimą Lietuvoje ką tik išsi
gelbėjau nuo išvežimo į Si
birą. slapstydamasis kur 
dieną, kur kitą per tris sa
vaites.

Ką dabar su mumis pabė
gėliais darys anglai, sunku

ištruko iš sovietiško ištrėmi- kontrolės,

krito, darbininkų nepasiten- pasakyti, bet ikišiol mus ap-
kinimas augo

Kvalifikuotieji laukų dar
bininkai, dirbantieji prie 
gyvulių, kiek daugiau užsi
dirbdavo. bet ir Lietuvos

už savo darba gaudavo pi-j laikais šios rūšies darbinin- 
nigais. tuo budu atpuolė or-lkai užsidirbdavo iki 1.5 kar- 
dinarijos natūra, t. y., gru-'tų daugiau. Tuo budu ir 
dais ir kitokiomis gerybė-'kvalifikuctujų darbininkų 
mis. Darbininkai buvo pri- padėtis bolševikų laikais ne-

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.

Kalendoriaus
njl/) jllei m/) iv crrziui crrrc

vadinasi, į Chj,ra"OJT . „ .. . ' VI-“ Hess Juozas ir Hessiene Augustamo ir įstojo į lenkų armiją. nuo m2K- 0 11 auKiejimo. (Vegneraitė). buk gyv. Pittsburghe. 
Lenkų armija sudalyta iš kontrolės. I Pokaičiai, Pranas ir Antanas, abu

lenkų tremtinių Rusijoj bu
vo išdangenta į Iraną, vė
liau ji kovėsi Italijoj, kur 
pasižymėjo ?.I finte Cassino 
mūšiuose ir anglų aštuntos 
armijos žygiuose. Dabar da
lis tos armijos likučių stovi 
šiaurės Italijoj, kur ji eina 
okupacinės armijos parei
gas.

Žvirblis Patsai 
Pasilaidojo

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

iš Degėsių km., Kidulių vai., Sakiu I 
apskr. 1

Djinec Juozas, gyv. Pittsburghe. į 
Juškevičius Antanas, buk gyvena '

“Keleivio” 1946 metų 
kalendoriaus nebeturime, 
jj išpardavėme. Prašome 
užsakymų nebesiųsti.

Administracija.

rūpina... gauname maistą ir 
šiek tiek rūbų. Žinoma, vi
są laiką mus taip nelaikys, 
todėl rūpinamės visi pabė
gėliai, kas bus ateityje ir 
kur mus apgyvendins, jei 
nebebus galima grįžti į Lie
tuvą...

Patys anglai klausinėjo, 
kur mes norėtume važiuoti. 
Vieni užsirašė į Kanadą, ki
ti i Ameriką, o kiti vėl į 
Australiją. Aš pareiškiau 
nore važiuoti į Ameriką, 
bet atrodo, kad ten įvažia
vimas labai sunkus ir šiuo 
tarpu beveik visai negali
mas. Sako. vėliau gal būt 
pabėgėlius įsileis...

Iš Lietuvos nuo rusų bėgo 
apie trečdalis gyventojų, 
bet ne visiems pasisekė pa
bėgti. Iš Lietuvos pas mus 
ateina labai
Sako, rusai viską atima, 
veža į Rusiją ir ten sako y- 
ra tikras pragaras. Dar ir 
dabar pas anglus atbėga 
žmonės iš Lietuvos, Lenki
jos ir kitur, gelbėdamies 
nuo rusų...

Su širdingiausiais linkėji
mais. S. S.

Vieną šaltą, vėjuotą ru
dens vakarą stoviu prie pe
čiaus. šildaus ir žiuriu per 
langą. Už lango pora žvirb
lių purpsi, strepsi pastogėj, 
matyt, jieško nakvynei vie
tos. Pagaliaus jiedu tokią 
vietą susirado prie gegsnės 
ant skersinio, abudu ten su
tūpė, susiglaudė ir užsimer
kę apsinakvojo.

—Na, tai ir daugiau gy
vybių rado prieglaudą po 
tuo pačiu stogu — apsi
džiaugiau mintyje.

Ant rytojaus atsikėlęs, 
po vidų apsitriusęs. kaip pa
prastai, išėjau šalygatvio 
nušluoti, žiuriu ant žemės 
prie sienos prisiglaudęs] 
kiurkso žvirblelis. Einu ar
tyn — nekyla. Baidau—ne
bėga. Pasilenkęs paėmiau

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

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės 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:” 
meilė ir it kur Ji pa

“Keleivis” visada yra gera 
dovana draugams ir pažįsta
miems. Užsakykit jį savo arti
miesiems!

liūdnų žinių.* nankon: žvirblio širdis pla- 
' ka smarkiai, krūtinė kilno
jasi. Pagailo... Įsinešęs vi
dun paukštelį apžiurėjau, 
bandžiau šiuo tuo šerti, bet 
vargšas maistu nesidomėjo.

Supratęs, kad žvirblis la
bai serga, išnešiau ji laukį 
ant oro. Tuo tarpu atvažia
vo medicinos daktaras, ku
rio ofisas buvo šalę mano 
buveinės. Aš tuojau ‘prie jo.

—Daktare — sakau — 
žvirblis, serga ar negalėtum 
kuo pagelbėti"’

-Ką? __ prabilo dakta-

K# reiškią 
reina?

kaip atsirado ir ką reiškia bučkia?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei- 

•ė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliublnia žiedas? Raita 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymą*
»ų ? “Medaus Menuo?”

kas reikia jaunai merginai žinoti
prieš ištei'šjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vtati ?

Kas reikia žinoti pirmą nakt|? Si 
to nepakako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaime. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “leisiu 
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? 'iai 
opiausiu kiekvienos aeinyno.- klausi
mas. Ir “Tstmugsa Patarėjas" eta 
patiekia jdonuų informacijų.

jautiems ant gal-

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jus” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys ne tiri valo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

Kas reikta žinoti, kad vaikai batą 
sveiki ir grazųj ! Kaip turi uzaiiąu. 
kyli inscia moteris? ivaip reikia au- 
KiiiLi kūdiki?

Molei tea anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigai n* turai ų Put už

drausta kailiel apie einn^irnuu, rei
kalus ?

i visus žiaee klausinius “Teisiagas 
l’aijtrejas atsako aiškiai ir iMe«.u 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 22* 
puslapių, »iipria>a audimo apdarai*

Be to, “'leisingad Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai. 
Kaip prasidėjo pasaulis?—ls kur ir kaip atsirado žeme?—K.np atsi
rado žmogus aut žemes?—ir daug-daug kilų Įdomių dalyku.

“Teisingo Patarėjo“ parašymui buvo sunaud 'ti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,“ Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,“ Boelsche s “žmogaus Evo 
liucįja,” D-ro Gatės “Sexual Thrutbs” ir daugybe kitų. Tai kariu mo
kykla ir papuošima* namuose. Kaina Jl.bd Užsisakykit “Teisiny* 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

J 1



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10, Kovo 6 dieną, 1946Aštuntas puslapis
SKANDALIŠKAS KARO REIKMENŲ NAIKINIMAS

SOCIALISTU VAKARIE
NĖ BUVO GERA

L. Remti Draugijos Narių 
Susirinkimas

Praeitą sekmadieni Cam
bridge LSS 71 kucpa buvo 
surengusi metinę socialistu 
vakarienę. Buvo susirinkę

!
Lietuvai Remti Draugi jo •• 

Bostono skyriaus nariu si'j 
sirinkimas Įvyks ateinanti, 
šeštadieni, kovo 9 d. “San

tara KongresasPo vakarienės buvo trumpu-! lė svž
tė kalbu programa, o pas-' kitko aptarsime, kaip prisi-

irbiu klausimu.
* i, ...programa,

kui svečiai dar gerokai pa-'dėti prie dabar vedam 
silinksmino. Vakarienės ve-. Raudonojo Kryžiaus vy t?a 
dėju buvo drg. Zabvtis, o!
prie jos darbavosi draugai i 
Martinas, Ramanauskas,1 
Jankauskas, Andrews, Ane-Į 
sta, Waleyka. Kairaitis. Šei-J

Valdv ba.

Mirė K>az. Armonas

Kazimieras Armonas, il- 
mininkės buvo draugės: Au-'gametis “Keleivio" skaitv- 
dickienė. Valantienė, Zaby-|tojas jr geraį žinomas South 
tienė, Vinciunienė, Valei-'Bostono lietuviams veikė- 
kienė, Martinienė, Januš-' jas_ mirė sausio 21 diena, 
kienė. Andriukaitienė. Kai- susilaukęs 56 metu amžiaus.
raitienė,
tinaitė.

Anestaitė ir Mai-

Nepaprastas Įvykis

Velionis buvo kilęs iš Pa
nevėžio apskrities. Daneliš- 
kių kaimo. Krinčino parapi-

pradėjo tyrinėti skandalą dėl karo reikmenų naikinimo. Laik- 
rasčui reporteriai pristatė fotografinių nuotraukų, ku ios tą skandalą patvirti- 
m . čia .paduota nuotrauka parodo, kaip vienoj Pacifiko saloj buvo suversti 

mašinerija.Į jurą didieji armijos trokai, ambulansai ir kitokia

100.000 “JUODATUR- 
GIU ’ MUSU TARPE

Pridarė visiems didelių 
nuostoliu

Kainų administracija Bos
tone išleido “juodą popie- 
rą.” kur apskaičiuoja, kad 
Naujojoj Anglijoj apie 100 
tūkstančiu žmonių

Nusižudė Todėl, kad Bijojo 
Eiti Į Ligoninę

Puikiai Parėmė Amerikos 
Lietuvių Tarybą

Medonis, Marcelė Galinis, Al. Kaba- 
linskas, V. Petrutis, J. Jakevičius, B. 
Grigazune, P. Grigas, M. Valantuke- 
vičius, Mary Westfield, J. Šidlaus
kas, N. N., A. Kalikauskas, Ig. Gru- 
binskas, M. Pilvinis, C. Pratapas, J. 
Bakunas, Fr. Lukas, D. Barauskie
nė, J. Grimas, Ona Plutienė, Kathe- 
rine Janusiionis. Mr. & Mrs. Keng- 
ris, A. Martin, Uršulė Chapas, J. Kli
mavičius, James Karlonis, Petras 
Chapas, A. Saputis, K. Jurgeliu- 
nas, A. Petelchus, I. Jakavonis, G. 
Palaima, M. Neseckas, V. Ivanaus
kas, Ig. Stega, Jos. Šokas, Petras 
Gelžinis J. Aianskas, J. Galinis, A. 
Vaičaitis, J. Smigias, S. Balutienė,
H. Budra, V. Calonis, M. Vilkienė, 
Morgis, J. Letickienė,, A. Varžins- 
kas. E. Dizniutė, A. Čaplikienė, A. 
Gailienė. V'. Valkauskienė, V? Banu- 
lis, S. Ūsas, T. Jagickas, S. Vaitke
vičius, A. Stigas, B. Sykes, M. Pet
ravičius. K. Kasevičienė, M. Kelmo- 
niutė, P. Benzinienė, R. Svazdienė, 
E. Galventienė, K. Naudinskas, A.
I. utkus, M. Strazdienė, M. Stanilio- 
nis. E. Marskienė, M. čepunienė.

PASTABA: Kai kurios .pavardės 
gal pasikartoja. Tai yra dėlto, kad 
daugelis žmonių aukavo iš dvejų sy
kių, o visų tokių žmonių aukas ne
buvo galima sujungti. Taip pat už
rašant ant greitųjų pavardes, gal 
bus įsibriovę pavardėse klaidų, už 
ką rinkėjai atsiprašo.

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu-

J. Jankauskienė, S. Dirsa, J. Banio
nis, J. Kazlauskienė, Baltic Florists, 
S. Smigelskienė, F. Lindens, A. Ple- 
kavičienė, A. Smaižys, A. Sapalis, 

i Mr. & Mrs. Sutkai, Mrs. Liutkevi- 
I ėienė. O. Bačinskaitė, T. Zareskai- 
' tė, S. Mockus, A. J. Namaksy, J.
! Tuinila, Andr. Renelis, P. Baltrišiu- 
i nas, M r. & Mrs. Šiugžda, S. K. Gri- 
j ganavičius, J. Grigalius, K. Kalinaus.
. kas. M. Kalvelis, Kilkus, Zokas, Ch. 
| Miscleca.

Po $4: Julia Kasper ir Bratėnas. 
Po $3: J ieva Norkūnas Bernato

nis, Fr. Šautinas, V. T. G., Mr. & 
Mrs. Barysai, K. Mereškevičius, Mr.
& Mrs. Kaulonis, J. Stankevich.

Po $2: J. Lasevičius, P. Kiburis, 
Martinkas, P. Pocius, Ašpeka, D. 

5 Shapelienė, M. Bakuniutė, J. Berna
tonis. Mr. & Mrs. N. Januška, Mrs.
V. Grines. A. Stasius, J. Smith. J. 
Račkauskas, A. Kanevičius, M. Nau
jos, V. Savickas, Mrs. A. Flvnn, K. 
Sangaila. K. Vasalauskas, Martha 
Arlauskienė, B. Gailienė, A. Bart
kus. P. Masiulis, A. Laurutis, A. S. 
Mešlis, Mr. & Mrs. J. Stukas, Li- 
mantas, K. Vileišis, J. V ariakojis, 
Mr. & Mrs. Burdins, J. S. Petraus
kas. J. Yankauskas, F. Galinis, Mr. 
& Mrs. Tumavičius, P. Teritis, Al. 
Mizara, F. G., Mr. & Mrs. P. Var- 
žinskas, Mrs. Kirtiklis, Fr. Abra- 
činskas, J. Yanušas, W. V. Anesta,
W. .Jazukonis, M. Karvelis, A. And
rius. R. Usavikas, Mr. & Mrs. Kai
raičiai. V. Žitkus, O. Diksienė, F. 
Dzervienė.

Po $1: F. Janiūnas, J. Einikis, A. 
Naujunienė, M. Valungevičiene, J. 
Uždavinys. J. Peškus, A. Sangaila. 
S. Barzalis, S. Butkus, E. Mazailo- 
nis. S. Glazauskienė, A. Vasilius, S. 
Mikevich. S. O’Halloran, F. Simana
vičius, A. Majauskaitė. N. N., B. 
Dracrunienė. B. Chitaitienė, J. Sa- 
kalskienė, P. Karvelis, D. Bučas. V. 
J. Yocius, A. Povilonienė, Mary Ya- 
neliunas, Yocienė. Meškauskienė, P. 
Sedarva. P. Žiurolis. A. Dravinskie- 

M. Komicienė% J. Savickienė

Francis J. Ahern, 17 metų 
vaikinas iš Roxburv, nusi
žudė ŠĮ pirmadienį. Jis stai
ga susirgo nervų sukrėtimu. 
Tėvai jį norėjo išvežti i li
goninę patikrinti jo sveika
tą- Kai vaikas tą sužinojo, 

vienaipjis tiek susijaudino, kad tė- 
i “juo-'vams nepastebėjus paleido

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimo komi
tetas praeitą savaitę darė 
save posėdi. Priimta apy
skaita iš suruošto koncerto- 
minėjimo vasario 10 d. So.
Bostone. Municipal Buil
ding svetainėj. Atskaičius 
visas išlaidas Amerikos Lie
tuvių Tarybai bus pasiųsta 
kovai UŽ LietUVOS laisvę pa- Saveikienė. 
remti $703.68. Tai graži 
bostomškių auka kovoje už 
Lietuvos laisvę.

vėms Į namus ir sales. 
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

ar kitaip yra Įsivėlę Į “juo
dąjį tur
nelegališkus biznius. Sako, 
tų juodaturgių nelegališki 
bizniai kainavo musų srities 
žmonėms ne mažiau 5 mi
lionų dolerių nuostolių.

Juodaturgių didžiausieji 
žygdarbiai vyko 1944 me
tais. kada falšyvų stempių 
platinimas, pardavinėjimas 
trūkstamų prekių už aukš- 

: tesnes kainas, nelegališkas 
Šeima, gazolino pardavinėjimas ir 

panašus juodi darbeliai da
vė progos smulkiems žuli- 
kams ir žulikėliams lupti 

______ kelias skuras nuo vartotojų.
Siu metu vasario 17 die-' .. Juodas P'-Pieris apskai- 

. Cįmhridffe Liet Jaunuo- c!l'"’a mum? Prarytus nuo- 
stonus pagal uždėtas pabau-

ios. Amerikon atvyko apie 
35 metus atgal ir visą lai- 

i ką išgyveno Bostono apy-Balandžio 7 d. Bostono 
lietuviai turės progos maty- ' Hnkėse. 
ti ir girdėti Stasio Šimkaus1 Liko nuliudusi žmona Do- 
3 veiksmų operetę “Išeivis," ,mįcelė, duktė Ona. žentas 
kurią stato S. Pauros veda- Stasys Petravičius ir anuka 
mas “Gabijos” choras. Ope-jAlytė. Be to, Brocktone li- 
retės pastatyme dalyvau ja j kc* brolis Petras.
40 žmonių, tame skaičiuje Velionis palaidotas 24 d.
20 artistų ir dainininkų ir 
kaimo jaunimo cheras. Ope
retė bus statoma So. Bosto-i 
ne. Municipal Building sve

sausio. Naujosios Kalvari 
ios kapinėse.

Nuliudusi

tainėje. K.

MYKOLAS PLUTO1
Gerai Pavyko Jaunuome

nės D-jos Balius

rgų” ir darė visokius sau šuvj i galvą iš šautuvo
iškus biznius. Sako. ir vietoje mirė."

30 Milionų Veteranų 
Fondui

Massachusetts legislatura 
svarsto bilių. pagal kuri bu
tų paskirta 30 milionų do
lerių Į veteranų fondą, iš 
kurio grįžę iš karo kareiviai 
galėtų pasiskolinti $1.000 
arba ir daugiau Įsikūrimui.
Musų valsti ia mano. kad 
kongreso teikiamos lengva 
tos veteranams nebus užten-j gresmonams. 
karnos ir yra galima padėti Saltenstall, 
norintiems Įsikurti bizniuo-’Tnhin 
se ai* žemės akyje ekskarei- 
viams. Paskolos butu grą
žintinos, todėl pinigai grįž
tu.

Kongresmenai Gavo Lie* 
tuvių Rezoliuciją

;i

menės Draugija turėjo ban- , , .... -. ...
kietą Lietuviu Kliubo apa- ant ne^galiskų pirklių, 
tinėi salėj. 30 metu savo su- X antyje surinkta
kakčiai paminėti. Svečių [abaudų virs o milionų do- 
buvo labai daug. netilpo! įnešta virs 1.000 
net svetainėn, ir pelno drau- '■eiSTRO spiendimų. 
gijai liko $208.10. Draugi-! Rainu administracija sa-‘ 
ia todėl nuoširdžiai dėkmr ;; i. kad labai mažas nuošim-’ .
visiems, kurie jos sukaktu-, t;s žmonių sąmoningai re- P^aiskeic kelc-.as skandalų 
vėse dalyvyao. mė jucdaturgius, šiaip jau —-

Draugijos v aldy .a. žmonės laikėsi kainų patvar
--------------- i kymų ir ypatingai moterys

daug prisidėjo prie nelega- 
• liškų biznierių susekimo.

Laimėjo Praizus

Tyrinės Mvsu Kalėjimų 
T varką

Paskutiniu laiku Bostone 
iškėje ke

su paleidžiamais “ant žo
džio” kaliniais. Kartais ant 
žodžio buvo paleidžiami už
kietėję kriminalistai, o leng
viau prasikaltę negalėjo

\ asario 10 d. lietuvių 
masinis mitingas Municipal 
svetainėje priėmė 
ją Lietuvos klausimu. Ta re
zoliucija buvo pasiųsta vy
riausybei ir vietiniams kon- 

Senatorius L. 
gubernatorius 

Tobin, ątstevai J. M. Cur- 
ley ir P. J= Philbįn prisiun
tė adv. Jankauskui-Young 
padekavojimą už prisiųstą 

, rezoliuciją ir reiškia simpa- 
Įtijų lietuviams jų pastango
se.

AUKOS LIETUVOS 
LAISVĖS KOVAI 

PAREMTI

Minint Lietuvos Nepri
klausomybės 28 metų pa
skelbimo sukaktuves So.

Korp. Mykolas Pinto su
grįžo namo garbingai iš ar
mijos paliuesuotas. Jis buvo 
keturių karalių orkestros ly
deris ir buvo laikomas ge
riausiu muzikantu armijoj. 
Jam teko būti Italijoj. Fran
cijoj ir Vokietijoj. Ne sykį 
buvo karo fronte ir kovėsi 
su naciais, o liuosu laiku 
linksmindavo kareivius sa
vo akordijonu. Jam teko 
griežti ir Amerikos prezi
dentui Trumanui.

Dabar jo tėveliai

Vyčių kaukių baliuje pra
eitą šeštadieni pirmus prai- 
zus laimėjo kinietė—Gert-! 
ruda Jurėnaitė ir antrą prai- 
zą čigonė — J. Tumavičie- 
nė. Čigonei teko net du bu
teliai šampano...

L. R. D-jcs Moterų Komi
teto Parengimas Pavyko

eiti iš kalėjimo. Dabar likot Bostone vasario 10 d., buvo 
pakviestas L. k Le\ves. bu-Į sušauktas masinis mitingas, 
vęs garsaus Sing-Sing kalė- Tc mitinge dalyviai sudėjo

Užgavėnių Balius

Dorchesterio Moterų Kliu-’ 
bas buvo surengęs praeita 
sekmadieni šaunų Užgavė
nių balių Dorchestery. Ar- 
cadia Hali svetainėj. Buvo 
apie 80 žmonių svečių ir 
smagus šokiai. Veiklios kliu- 
bietės pavaišino svečius gar

džiau-1 džiomis “auselėmis,’’ kurios
giasi susilaukę mylimo sū
naus namie.

Saulės Brolis.

atstojo tradicinius 
niu blvnus.

uzgavė-

Svečias.

Vasario 23 d. Lietuvai R. 
D-jos moterų komitetas bu
vo surengęs pabėgėlių vai
kams paremti “šurum-bu- 
rum ", su margomis pramo
gomis.

Parengimas gerai nusise
kė. Teko patirti, kad komi
tetui liko pelno virš $100 
ir surinkta nemažai drabu
žių vaikučiams. Viena dėžė 
su drapanėlėmis jau pasiųs
ta ir baigiame prikrauti ki
tą nemažą dėžę. Gauta ir 
šiaip visokių daiktų reika
lingų beibėms ir mažiems 
vaikams. Viskas siunčiama 
Į BALF centro sandėlį.

Rep.

jimo prižiūrėtojas, patikrin
ti musų kalėjimų praktiką 
ir padaryti savo siūlymus 
dėl reikalingu permainų.

Dorchesterio Kliubas 
Pirko Namą

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Kliubas nupirko na
mą už 11,000 dolerių. Na
mas randasi ant Dcrchester 
Avė., po numeriu 1810-16 
netoli Peabody aikštėts.

Ateinanti sekmadienį, ko
vo 10 d., Dorchesterio Liet. i 
Pil. Kliubas turės vakarie
nę. Vakarienė Įvyks South 
Bostone, L. Piliečių Draugi
jos svetainėje, ant E ir Sil- 
ver gatvių.

gausiai aukų Lietuvos lais
vės kovai paremti. Aukas 
sudėjo sekami žmonės:

RAUDONAJAM KRYŽIUI REIKIA PINIGU

Socialistų Susirinkimas

LS$ Bostono 60 kuopos 
narių mėnesinis susirinki
mas Įvyks ši penktadieni, 
7:30 vai. vakare, “Keleivio” 
patalpose. \ isi nariai kvie
čiami atsilankyti. Prašome 
atsivesti draugų, norinčių 
Įstoti Į kuopą nariais..

Vaidyba.

“Keleiviui" Reikalingas 
Typewriteris

Dabar po visą šalį eina Amerikos Raudonojo Kry
žiaus rinkliava. Norima surinkti iš viso $100,000,600. 
nes Raudonajam Kryžiui pinigų reikia daug. Dabar 
kare ligoninėse guli daugiau, kaip 400,000 sužeistų 
vvrų. Be to, daug sergančiu yra užjury. Raudonas 
Kryžius visiems duoda nagelbą. Bostone norima tam 
tikslui sukelti $1,001.150.

“Keleivio" ofisui reika
linga rašomoji mašinėlė 
(typewriter). Jei kas tokį 
Įranki turi ir norėtu parduo
ti. prašome pranešti musų 
administracijai: 636 Broad- 
\vay, South Boston.

A.
S. Yankauskas. J. Kar

bauskas, A. Naviera, J. Mikėnas, J. 
Kesis. A. Zintelis, M. Yurienė. Palio
nis, Kudrevičius. K. Žibikas, L. Pet- 
kin, M. Trečiokienė, M. Antanavičie
nė. M r. & Mrs. Petrui. S. Paltavi- 
čienė, V. Barkauskas, S. Sakalaus
kas, P. Dumša. L. Švelnis, V. Švel- 
nis. F. Kesler, P. Trečiokas. A. Pa
laima, Mr. & Mrs. J. Januškevičiau 
O. Gegužienė, P. Yankus, J. Lekys, 
B. Stravinsky, Magdalena Kavoliu- 
nas, S. Klinga, B. Yukevich. B. Dab- 
ravolskas. A. Shallna, P. Shopa. J. 
Casper, -I. Roman. S. Jakubauskas, 

rezoliuci- F. Ramanauskas, P. Pečiulis, A. Yu- 
ga. Mrs. Janušonis, Kudurauskas, J. 
Yurėnas. J. Grubinskas, V. Paplaus
kas. R. Karsokas, J. Trusas, J. San
gaila, Mary V., Alena Lykas, Ig. 
Grobinskas, Stapolienė. A. Rinkevi
čius. A. Gerulskas, Grendalis, A. 
Smelgis, O. Jarašas, A. Kraunelis, S. 
Strazdas. P. Pocius, A. Flvnn. Mrs. 
Amsi*. V. Lepaskas. M. Kudaraus- 

Balčiūnas. B. Masiulis, S. Sa- 
molis, Andriunas. P. Raymond Va- 
langevičius, P. Kleponis, Stakulienė, 
Stakulis. P. Pranevičius, V. Yurgilai- 
tis. A. Natkis, Z. Pocius. A. Gend- 
rolis, S. Gedamavičius, S. Razvadaus- 
kas. J. Venis. Bukata, Matulienė. A. 
Staliniutė. J. Geležinis, J. Gudeika,
M. • Simon. P. Kazlauskienė, M. Ži
linskienė, V. ' Savickas, Balčiūnienė, 
Bresakas, D. Kulinskienė, J. Gudins- 
kas, J. Kasparavičiene, A. Savilonis,
N. Gudavičienė, V. Glenauskas, K. 
Babinskier.ė, A. Grabijolas, G. Gra- 
bijolienė, A. Antanelicnė. A. Rum^- 
kienė. A. Mockapetris, Yazuskas, M. 
Alčinskas. E. Lačinskas, A. Kiškis, 
M. Nierus, A. Jarušienė. J. Baltušis, 
M. Gaputis, J. Audick. D. Norvils, J. 
Kapočiunas. Kalausius, S. Kontau- 
tas. P. Kirtiklis. J. Andrius. C. Ka
volis. A. Ross, V. Gedrimas, K. 
Pranckunas, K. Visockienė. M. Gru
binskas, S. Tamulionis. P. Mocka- 
netris. Romskas, A. Skrickus, O. 
šluptikas, St. Kristaponis. Z. šalme- 
nė. J- Savačionis, V. Vėliauskas, G. 
švelnis. M. Valatkevičius. V. Vespe- 
lienė, P. Zajauskienė, A. B., A. Drai- 
nis, A. Malukienė, K. Čiurlionis. A. 
Klinga, P. Kalinauskas, Lillian & 
Vincas N. N., M. Kasas, Augaski- 
naitis, Margaret Danuels, Gerulskie- 
nė, J. Petrauskas, A. Šlikas. Marcin
kevičienė, A. Pigaga. S. Banas. Zai- 
kis, Buikas, Martinkaitienė, Gedrai- 
tis, W. Gedvilas, Masalionis. Pras
kina?, J. Jankanevičius, S. Petrulis, 
J. Yankunas, Gremalda. Mrs. Gri- 
mes. Vincent Trekalis, P. Grūda, A. 
Valskas, Elena Balčiūnienė, Garbo- 
tavičienė, P. Damickas, M. Tamulu- 
tane, .Janelunas, K. Karsauskas, Ja
nusas. Veronika Meškauskienė, Dr. 
Mrs. Sykes, S. Yanuškas. J. Zinkus. 
A. Bandortas, Helen Waichun, B 
Miliauskas, H. Marcilionis. Gudienė.

ne, M

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0949
Res. 37 ORIOLE STREET 

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

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Central So. 

CAMBRIDGE, MASS.

Kun. Virmauskas — $30, J. Jannš- 
kjs — $20. V. Balukonis — $13.

Po 11 dolerių aukavo J. Arlaus
kas ir Sirbikas.

Po $10 aukavo: A. Rapalienė, F. 
Girulskis, .1. Jakštas. Z. Pocius, S. 
Zavadskas. U. lietukas, F. Razva- 
auskas, J. Yankus, Mr. & Mrs. Vit- 

kai.
Po $6 aukavo7 .1. Petrauskas, Mr. 

fr Mrs. I^tzetskai.
Po $5 aukavo: A. Ncviera. S. Rim

kus, G. Kropas, .J. Kan, P. Toleikis, 
M. Mazgelis, J. G. Willis, Irena ir 
Gertrudč Jurėnaitės. A. Ashmens- 
kas, Mr. & Mrs. Gailius, Paulina 
Voega, K. Pranckunas, D. A. Za-

RADIJO PROGRAMA

leckas. J. Auskelis. K. Minkienė, J. Galeckienė. Ona Kadzevich, Victor

Lietuvių Radijo Korpora 
cijos programa ateinanti ne 
dėldienj iš W0RL stoties 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1— Muzika.
2— Dain. Vincukas Mo- 

tiejaitis iš Wcrcesterio su 
savo mokytoja p. Marijona 
Meškiene.

3— Adv. Antanas Olis iš 
'Chicagos kalbės.

4— Pasaka apie Magdutę.
Po progianios parašykite

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
Boston. Mass. S- Minkus 
šiuo adresu- VVORL Sta 
tion, Lithuanian Program.,

SILVER CAFE, Ine.
S. Zavadskas, sav.

324 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
TELEFONAS: ŠOU 5104

Turim visokių likerių, vynų ir alaus. Mandagus 
patarnavimas, visuomet geri valgiai ir senvičiai

REZERVUOTOS VIETOS MOTERIMS

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.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligaa

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo *10 iki 12 dienų 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVEt, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Roston 4618

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus.

t




