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Amerika Atmetė Rusijos 
Protestą Del Bulgarijos
Amerika praeitą savaitę 

Įteikė du protestus Rusijai 
dėl Irano ir dėl Mandžuri
jos. Rusai nenorėjo likti 
“skolingi’’ amerikiečiams ir 
atsiuntė AVashingtonui savo 
“protestą.” Rusai protesta
vo dėl Amerikos politikos 
Bulgarijoj. Rusai skundėsi, 
kad Amerika daro Įtakos Į 
Bulgarijos opozicijos parti
jas ir jas kuirto kelti nepri
imtinus reikalavimus per
tvarkant Bulgarijos vyriau
sybę. vadinasi. Amerikos- 
valdžia laužo Maskvos kon
ferencijos nutarimus dėl 
Bulgarijos valdžios per
tvarkymo.

Amerikos valdžia šitą Ru
sijos “protestą” atmetė, kai-! 
po visai nepamatuotą. Ama- 
rika skaito, kad opozicijos 
partiių susitarimas su val
dančiąja partija (komunis
tais) Bulgarijoj turi Įvykti 
laisva valia, opozicija turi 
išsiaiškinti su valdančiąja 
partija dėl valdžios politi
kos. o tcdel negalima iš o- 
pozicijos nartijų reikalauti__ 1Kau ios įeitų
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Pradeda Valyti Pa
bėgėlių Stovyklas
Amerikiečių okupuotoj 

zonoj Vokietijoj musų ka
riškos vyresnybės agentai 
pradeda valyti pabėgėlių 
stovyklas nuo pronaciu ir 
karo kriminalistų. Sako iš 
stovyklų’ bus išvaryti visi 
tie, kurie “savo noru” bėgo 
pas nacius ir jiems kuo nors 
padėjo kare. Karo krimina
listai arba šiaip jau krimi
nalistai bus atiduoti rusams, 
o kiti, kurie bus rasti savo 
noru atbėgę pas vokiečius 
jiems pagelbėti, bus išmesti 
iš stovyklų.

Iš 350,000 žmonių stovv- 
klose amerikiečių okupuo
toj zonoj 200,000 yra lenkai 
ir 80,000 žmonių iš Baltijos 
šalių. Kiti yra iš Jugoslavi
jos arba žydai.

AMERIKIEČIAI AREŠ
TUOJA VOKIEČIŲ 

KOMUNISTUS

y vi įausj vv »
be jokios garantijos dėl bu
simos politikos ir dėl savo 
Įtakos i tą politiką.

Amerikos valdžia reiškia 
“nepaprasto nusistebėjimo.” 
kad rusai rado reikalo pro
testuoti dėl Bulgariios, nes 
tam nėra jokios priežasties.

Prašo Rusus Trauk
tis iš Irano

Amerikos valdžia pasiun- 
5 Rusijai naują protesto 
etą dėl rusų kariuomenės 
eatsitraukimo iš Irano. A- 
lerikos valdžia sako, kad 
ūsai sulaužė savo pasiža- 
ėjimą ištraukti kariuome- 
ę, c todėl Amerika negali 
altai žiūrėti i tą reikalą, 
įmerikos valdžia prašo ra
us tuoj pat atitraukti savo 
ariuomenę iš Irano ir pra- 
ešti apie tai Amerikos val- 
žiai.

Amerikos mandagi, bet 
riežta nota buvo paskelb- 
i rasų neatsiklausus. Ame- 
ika savo protestą pasiuntė 
irmiau negu anglai.
Dabar yra spėliojimų, kad 

rano klausimas iškils Jung
inių Tautų Organizacijos 
augumo taryboj, kuri susi- 
inks kovo mėnesio gale 
lew- Yorke.

Amerikos karo valdžia 
Berlyne areštavo 12 vokie
čiu komunistų, kurie yra 
kaltinami tuc. kad tyčioiosi 
iš musų kariškos valdžios 
parėdymų ir grasinimais 
vertė vokiečius valdininkus 
nesilaikyti tos valdžios pa
rėdymų.

Tie areštai vra pirmieji 
tos rūšies. Ikišiol amerikie
čiai rankiojo nacius ir Vo-1 
kietija dar nėra baigta “at- 
nacinti.” Bet jau atsiranda 
reikalas sudrausti ir komu
nistus. kurie dirba Rusijos 
interesuose ir stengiasi pa
ruošti dirva visos Vokietijos 
sovietizacijai.

NUBANKRUTINO AME
RIKIEČIŲ ALIEJAUS 

KASYKLĄ

Rusai padarė 25 milionus 
dolerių nuostolių amerikie
čių aliejaus kasykloms Ven
grijoj, Lispe srityje. Rusai 
paėmė tas amerikiečių ka
syklas ir taip pradėjo jose 
šeimininkauti, kad kasyklos 
per metus laiko liko visai 
nususintos. Amerikiečių a- 
liejaus kompanija dėl to Į- 
teikė protestą, o Rusijos 
cenzūra nenorėjo praleisti 
žurnalistų pranešimo iš Bu
dapešto apie padėti kasyk
lose.

GENERALINIAI ŠTABAI 
TURI PASITARIMUS

10 MILIONŲ VOKIEČIU 
BADAUS

Washingtone didelėj slap
tybėj eina Amerikos ir An
glijos generalinių štabų at
stovų pasitarimai. Nors ka
ras pasibaigė jau senokai, 
bet bendri štabų pasitarimai 
daromi ir kas tai planuoja
ma. Daug kas sako. jog tie 
pasitarimai yra Įrodymas, 
kad tarp Anglijos ir Ame
rikos yra nerašyta karo są
junga, bet. ji butų daug Įta
kingesnė, jei butu formali 
karo sąjunga ir jei butų su
tarta bendrai gintis visose 
pasaulio dalyse. .

Anglai skelbia, kad 10.- 
000,000 vokiečių jų okupuo
toj zonoj kentės badą. nes 
trūksta maisto. Anglai yra 
okupavę pramoningąją Vo
kietijos dali, kur duonos vi
sada truko. Rusai turi oku
pavę žemės ūkio sritis, o a- 
merikiečiai turi maždaug 
lygiai žemės ūkio ir pramo
nės sričių. Iš vienos okupa
cijos zonos i kitą Vokieti
joj prekių negalima gaben
ti. Užtat vienoj d«dy siaučia 
badas, o kitur gal yra per
teklių. i

ŠIURPI ORLAIVIO KATASTROFA KALNUOSE

CAPT. MAX L FIFE MAXINE RICKARD CAPT. SAMUEL E. STONER

Califomijos kalnuose šiomis dienomis sudužo d Įdėlis orlaivis, kuris skri
do su keleiviais iš New Yorko Į Los Angeles. Nelaimėj žuvo 
Nuotraukos viršuje matosi sudužęs i kalną lėktuvas, o apačioje 
patarnautoja, kurie taip pat žuvo.

27 gyvybės, 
jo lakūnai ir

'Pravda' Sako, Chur- Atsirado Martynas
chill Kursto Karą
šešias dienas Maskvos 

spauda tylėjo dėl Churchill 
kalbos Fultone, Mo. Dabar 
ji prabilo ir kaltina Chur-

Jankus

Vakarų
—Vienoje

Europa
Vakaru

(LAIC) ’ 
Europo

Armijoj Nebus Vie
tos Bolševikams

Mandžurijo jEina Kruvinos 
Kovos Tarp Kiniečių

Ką Matė Atsilankęs 
į Lenkiją

Svarbiausiame Mandžuri
jos mieste Mukdene, kur y- 
ra 2 milionai gyventojų, ru
sai atitraukė dalĮ savo ka- 

New York (LAIC)— A. riuomenės ir neva perleido 
B. Doyle, anglų ambasados miestą kinų nacionalinei ar- 
tarnautojas Varšuvoje su- mijai. Bet vos tik rasai pra- 
grižęs i Londoną savo Įsnu-' dėjo trauktis, tuoj miestą 
džius aprašė “World T'
view 
31

apraše “ w orld Re-, užpuolė rusų apginkluoti ki- 
” Jis pastebi, kad nėr nų komunistai. Mukdene ei- 

metus, firmos reikalais na kruvini susirėmimai tarp
keliaudamas, jis turėio pro- komu-kinų nacionalistų ir 
gos aplankyti beveik visus nistų. 
rasaulio kraštus, bet niekur j Mukdeno pramonės įmo- 
nematęs tokio blogo apsiė- nės rasų išplėštos. Visos 
iimo su žmonėmis, kaip da-J svarbesnės dirbtuvės yra iš- 
bartinėie Lenkijoje. j valytos nuo mašinų. Kinie-

“Nors vokiečiai buvo la-j čiai sako, praeis nuo 3 iki 
bai blogi,—rašo Doyle —' 10 metų iki Mukdeno ir vi- 
bet musų rusiškieji sąjun-'sos Mandžurijos pramonė 
eininkai. mano nuomonėj bus vėl atstatyta, o tuo tar
dai- blogesni. Dabartinė len- pu milionai darbininkų 
kų vyriausvbė neturi gyven- Mandžurijos pramonėj bus 
toju pasitikėjimo... Aš pats be darbo, nes fakrikai iš- 
mačiau moterį, kuri aštuo- plėšti. Rusai paskubomis iš- 
nių rasų kareiviu išniekin- ’ '
ta pasimirė rūsyje. Aš bu-,
vau beiėgis ta nusikaltimą 
sustabdvti. Vėliau aš ma
čiau tris mergaites išprie
vartautas rusu karininkų. 
Viena, kuri priešinosi, bu
vo nušauta. Savo akimis ma-

dangeno pramones įrengi
mus, daugelyje dirbtuvių 
sienose buvo padarytos di
delės skylės ir mašinos iš- 
dangentos.

Iš kitų Mandžurijos mies
tų praneša, kad rasai ir ne
mano iš ten trauktis. Kubi
ne rasai padarė milžiniškąėjau. kain valanda po va

landos, diena po dienos, oblavą ant kiniečių nacio- 
triiu myliu konvojai ėjo per nalistų, darė kratas ir jieš- 

! Varšuva, traukdami i rytus, kojo paslėptu ginklų. Man- 
gabendami gyventojų bal- džurijos sostinėj Changchu- 
dus, namu reikmenis, maši- ne rusai rengiasi ilgam hu
nas. gyvulius, ir t.t. j vimui.

.... , , 1 Amerikos protesto nota
.. . neleisti lenkams rusams 4ej Mandžuriios dar
išsirinkti vyriausybes lais-.

Komunistas negalės būti 
Amerikos armijoj karinin

išvietintų lietuvių stovyklo- ku ir komunistai nebus pri- 
je gyvena senelis Martynas, leidžiami prie jokiu slaptų

chill. kad jis kursto karą Jankus. Kaip žinoma. Maut. darbų kariuomenėj. Taip
prieš Rusiją. Churchill ne
siūlė karo prieš Rusiją, jis 
sakė. kad jei Amerika ir 
Anglija sudarys karo sąjun
gą ir pastatys prieš rusus 
nusveriamą jėgą, karo gali
ma išvengti, nes rusai nie
ko taip negarbina, kaip jė
ga ir Į nieką nežiūri su to
kia panieka, kaip i silpnu
mą. Bet Rusijai tas ir nepa
tinka. Todėl “Pravda” ir 
meluoja: kad Churchill kur
sto karą.

KIEK LIETUVIŲ AME
RIKIEČIŲ ZONOJE

Generolas J. H. Hildring 
praneša. kad amerikiečių o- 
kupuotoj zonoj Vokietijoj 
dar yra 500.000 “beviečių 
žmonių.” Tai pabėgėliai iš 
Lenkijos, Lietuvos. Latvi- 
ios ir kitų šalių. Tame skai
čiuje lietuvių yra 31,000, 
latviu — 43,000, estu—16,- 
000. lenkų — 200,000 ir ju
goslavų — 20.000.

Amerikos

Jankus neretai vadinamas ratvarkė Amerikos Karo 
Mažosios Lietuvos patriar- departamentas. Komunistai 
chu. arba jų “bendrakeleiviai”

Tą pavadir.ima jis užsi- negalės dirbti prie “radai-” 
pelnė savo nenuilstama per, ar prie visokių atominių 
metų metus kova už lietuvy- bandymų.
bę ir jos išlaikymą Klaipė
dos krašte ypatingai.

Spaudos draudimo lai
kais, M. Jankaus nuosavy
bėj buvo Įrengta lietuybka 
spaustuvė. Knygnešių eilęse 
nenuilstamai kovojo prieš 
rusiškąją priespaudą ir ru
sifikaciją. Šioje srityje Jan
kus tapo Jono Šliupo bičiu
liu ir talkininku.

Jankų nuosavybę Bitė
nuose (Pagėgių apskrity) 
laukas Į lauką sueina su 
garsiąja Stabmeldžių senlie- 
tuvių šventykla Rambynu. 
Ten seni ąžuolai ii po šiai 
dienai nenustoja o:ę. 
viui primindami garbingą 
praeitį.

Klaipėdi s sukilimo metu, 
Martynas Jankus stojo gel
bėjimo Komiteto priešaky.

storijos rato po-

Karc vyresnybė išleido tą 
patvarkvmą todėl, kad Ka
nadoje buvo susektas šnipų 
lizdas ir pasirodė, kad ko
munistai ir “bendrakelei
viai” lengvai duodasi suvi
liojami dirbti Rusijos nau
dai.
LIETUVOJE NEI MOKYK
LOS NEGAUNA STIKLO

New York (LAIC)—So
vietų kontroliuojama spau
da, rašydama apie mokyk
las Lietuvoje praneš,a kad 
yra didelių sunkumų su pa
taisymais karo sunaikintų 
patalpų. Pavyzdžiui, Rasei
nių gimnazijos patalpas re
montuojant, kalkių ir ce
mento dar pavyko gauti 
privačiai, gi vinių beiieš- 
kant. reikėjo siekti net Vil
nių. 0 stiklo išdaužytiems 
mokyklos langams pataisyti 

sryvenimo!—negauta ‘ ’D .... ,oro dvynas, Tragingu
Pacifike stiprinamas. Daug sukiu pačiame 
tūkstančių išlavintų lakūnu saulėlydyje Martyne' Jan-^to. Raseinių gimnazija il- 
iš Amerikos išvyko i Pacifi- kus liko įstumtas iš savo gesnį laiką turėjo pasilikti 
ko oro bazes, kur dabar vėl gimtojo krašto to paties Betygaloje, šis, kad ir smul- 
eis lakūnų lavinimas, bus mirtino lietuvių tautos pire-kus pranešimas, parodo, 
daromi bandomieji bombar- šo__maskoliaus prieš kurį kaip dalykai tikrovėje Lie

nei Vilniuje. Del

I nėra paskelbta. Todėl neži-vai, pagal savo norą ir
dėl nesustabdyti tuos , lavo lg Bet *

dabar
. . A ___ ,____ .. tiek Kini-
d a ryti 17-ta Sovietų respu-' -a tjek jr Amerįka vargu su- 
blika. Netrukus šimtai tuks- užleisti Rusijai ta tur-

ko- nia, ko amerikiečiai reika-
melavo iš rusu. Bet i Mandžu- smius arestus? Viskas veda-)riją vra atkreiptos 

ma prie to, kad Lenkiją Pa_,pasaulio akys

tančių rasų bus Lenkijoje, o 
milionai lenkų išvežtų Į ka
lėjimus Rusijoje.”

Perspausdindamas tą ži
nią, “New Leader” pažymi, 
kad tik maža emigracijoje 
esančių lenkų karių dalis, 
sutiko grįžti Į Lenkiją, ir 
toliau rašo:

“Sunku pasakyti, koks 
nuošimtis užjūryje esančių 
Amerikos karių norėtų ten 
pasilikti, bet galime kirsti 
lažybų, kad mažiau, negu 
vienas nuošimtis, bet tai ne 
dėl teroro. Štai kur skirtu
mas tarp ‘buržuazinės’ ir 
‘komunistinės’ demokrati
jos,”—laikraštis pažymi.

tingiausią Kinijos dali.
Amerikos ambasadorius 

Kinjiai, generolas G. Mar- 
shall dabar atvyksta i Wa- 
shingtoną padalyti praneši
mą vyriausybei apie padė
ti Kinijoj ir laukiama, kad 
po pasitarimų su juo, Ame
rikos valdžia padarys svar
bių sprendimų dėl Įvykių 
Mandžurijoj.

PALECKIS DUODA 
MEDALIUS

New York (LAI(?)—Lie
tuvos komunistų laikraštis 
“Tiesa” Nr. 258 praneša, 
kad spalių 18 dieną J. Pa
leckis ir S. Pupeikis Vilniu
je apdovanojo garbės raš
tais sekančius radijo dar
buotojus: Michail Kosja- 
nov, Vitalii Ščedrin. Solom 
Reinštein. Vladimir Jogo- 
rov, Vitalii Grizov, Valentii 
Semičiev, Tichon Semionov. 
Vladimir Lepilov, Aleks. 
Gclozubov, Nikolai Ondri- 
kov, Viktor Oreskin ir Va- 
silii Golubov. “Radio dar-

PLĖŠIKAS SKIRIA DO
VANĄ UŽ MINISTERIO 

GALVĄ

Pagarsėjęs Sicilijos ban
ditas, Giuliano, paskyrė 
“dovaną”, visus 2 milionus 
lirų, už pristatymą jam “gy
vą ar negyvą” Italijos vi
daus reikalų ministerj Giu- 
seppe Romita.

Italijos valdžia už suga
vimą bandito Giuliano yra 
paskyrusi dovaną 800,000 
lira. Dabar banditas atsi
moka, jis paskyrė dovaną 
už ministerio galvą.

PAKORĖ KARTU TĖVĄ 
IR SUNŲ

Fort Madison, Ia. — Ko
vo 8 d. čia buvo pakartas 
tėvas ir sūnūs už tą patį 
prasižengimą. Tėvas. P. H. 
Heincy, 72 metų amžiau ir 
jo sūnūs VVilliam, 45 metų
amžiaus, buvo nuteisti už

davimai ir, bendrai, cro lai- ’*n7triarch a< visa tuvoie stovi. Viskas kita— buotojų” kategoriion Įskai- plėšimą ir žmogžudystę. Jie
vynas PacKike bus laiko- nemulsta-skambus žodžiai ir akių du-1 tomi tiek technikai, tiek buvo pakarti vienu metu to-
---------- •—- . . v zyv.i ą 1 mimas. Į propagandistai. 'se pat kartuvėse.mas pasn-uosęs visam kam. ' mai

gyvenimą 
kovoje.

i i
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LIETUVOS KLAUSIMAS ro vaisius” be karo. Tas
PARYŽIAUS KONFE

RENCIJOJ?

“C. S. Monitor” dėl Bal
tijos šalių likimo rašo:

“Besiartinanti taikos konfe
rencija Paryžiuje duos progos, 
bent teoretiškai išaiškinti tri
jų Baltijos šalių — Lietuvos, j 
Latvijos ir Estijos — likimą.
•išimtina tų sričių padėtis 

nesenai paaiškėjo ir iš, paly
dinus, didelio opozicinių balsų 
skaičiaus paduotų per nesenai 
pravestus po visą Sovietų Są
jungą rinkimus... Nei Ameri
ka. nei kitos didžiosios vaka
rų valstybės nėra pripažinusios 
tų trijų šalių Įjungimo i Sovie 
tų ribas...
“Skubiausias ir svarbiausias 

klausimas, kurs iškilo dėl ne
išaiškintos Baltijos šalių pa

jam ir pasisekė Pareinyje,
; Austrijoj ir vėliau Čecho- 
' Slovakijoje. O Hitlerio no
ras plėsti savo galią ir dokt
rinas buvo taip pat “be ri
bų,” kaip ir šiandieninė So
vietu Rusijos ekspansija. 
Musų akyse istorija karto
jasi: kartojasi agresingos 
diktatūros ekspansija ir 
kartojasi demokratiškų val
stybių vadų lepšiškumas. 
nesiryžimas, nevieningu
mas ir tupčiojimas prieš ag
resorių.

Daugelis ir "aklųjų” žmo
nių šiandien jau mato. kad 
Irane, Zvlandžurijoj, Balka
nuose, Lenkijoj ir Vokieti
joj bolševikai rengia naują 
karą. Jie karą ir parengs 
iei jiems nebus pastotas ke
lias.

PAŽABOK1M RUSIJA. SAKO CHURCHILL

šitoj nuotraukoj matosi buvęs Anglijos premjeras Churchill, kuris šiomis 
dienomis atskrido Amerikon ir siūlo sudaryti Anglijos-Amerikos karo sąjun
gą Rusijai pažaboti. Rusiįa eina pertoli, jis sako, ir jeigu ji nebus tuojau su
laikyta, pasauli ištiks nelaimė.

Kas Savaite
Ka Pasakė Churchill , Kuo Jie Geresni?

Westminster kolegijoje 
(Missouri valstijoj) kalbėjo 
buvęs Anglijos premjeras 
YVinston Churchill. Be kit
ko jis pasakė:

“Nuo štetino, palei Bal- 
J tijos jurą, iki Triestės, palei 
Adrijo jurą, skersai viso 
kontinento nusileido geleži
nė uždanga... Varšuva, Bėr
imas, Praha, Viena, Buda
peštas. Belgradas, Bucha- 
restas ir Sofija — visi šie 
garsus miestai ir jų žmo
nės randasi Sovietų sfero
je”...

Churchill smerkė

Kanados teismo atsako
mybėn yra traukiami keturi 
asmenys — Miss Kathleen 
Man7 Willsher, Emma Woi- 
kin, kapitonas Gordon Lu- 
nan ir Edward Wilfred Ma- 
zarall.

Jie buvo pagauti ir prisi
pažino šnipinėję Sovietų 
Rusijos naudai. Jie išdavi
nėjo svarbius savo vyriau
sybės sekretus, jų tarpe a- 
tomų bombos sekretus.

Taigi, neliko jokios abe
jonės, kad musų “didysis 
talkininkas” kartu yra ir 
“didysis ilgapirštis”; jis 
bando apvogti tuos, kurie

dėties paeina iš išvietintų bal
tų, kurių dar lieka 129,000 
žmonių iš trijų šalių. Ccmbined 
Displaced Persons Executive. 
Frankforte prie Maino, skai
to, kad tie išvietinti baltai v- 
ra "greičiausiai nerepatrijuoja
mi.’
“Iš to bendro skaičiaus 21,- 

000 yra estų, 61.000 latvių ir 
47.000 lietuvių. Kas dėl jų at
eities, tai Jungtinių Tautų Or
ganizacijos projektuojama ko
misija išvietintiems žmonėms 
globoti susidurs su sunkiausiu 
diplomatiniu uždaviniu, užtik
rinant tų Baltijos žmonių at
eiti...
“Priežastis kodėl išvietinti 

baltai skaitoma ‘greičiausiai 
nerepatrijuojami’ yra ta. kad 
visi dabar pasilikusieji atsisa
ko grįžti po Sovietų valdžia. 
Jokių patikrinamų informaci
jų apie padėtį Baltijos šalyse 
tie žmonės negauna ir jie visi 
baimijasi dėl savo likimo, jei 
jie grįžtų į savo gimtinius 
kraštus. Daugelis iš jų mano. 
kad juos laukia deportacija į 
Rytų Rusiją, jei jie grįžtų.”

Toliau laikraštis pastebi, 
kad, nežiūrint Į Jungtinių 
Tautų Org-jos rekomenda
ciją. į Baltijos šalis nėra i- 
leidžiami svetimi korespon
dentai. Tie kraštai yra ak
lai uždaryti, o tode! iš ten 
ateina tiktai gandai apie 
sunkią padėti ir rusų šeimi
ninkavimą. Ateina žinios 
apie dideles gyventojų de
portacijas iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos.

MARŠALAS MALINOVS
KIS GRĄSINA

DAR LAIKAS IŠVENGT 
KARO

Winston Churchill pasa
kė praeitą savaitę Ameri
koje didelės svarbos kalbą. 
Jis kalbėjo dabar taip pat. 
kaip jis kalbėjo 1933-36 
metais, kada bekylantis hit- 
lerizmo pavojus gręsė pa
sauliui karu, bet valstybės 
vyrai nesiryžo tą pavojų pa
sitikti ir pašalinti.

Dabar kyla toks pat pa
vojus iš Stalino diktatūros 
agresingumo. Jei tas pavo
jus nebus pašalintas, karas 
bus neišvengiamas. Chur
chill sako:

“Aš netikiu, kad Sovietų Ru
sija nori karo. Ko ji nori, tai 
yra paimti sau karo vaisius 
ir plėsti be ribų savo galią ir 
doktrinas.”

Kitais žodžiais sakant, 
Sovietų Ružija dar negali 
kariauti ir jei prieš ją butų 
pastatyta vieninga didžiųjų 
demokratijų nusverianti jė
ga, jos agresingumas sprog
tų, kaip per mierą pasipu
tusi varlė. Bet reikia vieny
bės, aiškios politikos ir ga
na pataikauti agresoriui.

Panašiai buvo su Hitleriu. 
1933-38 metų laikotarpyje 
Hitleris negalėjo kariauti, 
bet jis stengėsi paimti “ka-

Amerikoj kalbėjo Wins- 
ton Churc-hill, o Mandžuri- 
joj pasakė “įdomia” kalbą 
maršalas Malinovskis, rusu 
kariuomenės vadas Toli
muose Rytuose. Malinovskis 
kalbėjo vasario 23 d. rau
donosios armijos šventės 
dienoje. Jis sakė:

‘Kinija ir Sovietų Sąjunga 
yra tikri draugai. Mes nenori
me, kad koki nors kita šalis 
kištųsi į ta musų draugystę, 
ypatingai nenorime, kad tie su 
baltomis pirštinaitėmis ir su 
auksu kišeniuose ją drumstų. 
Jeigu kas nors išties savo ran
ką drumsti tą draugystę, mes 
nupjausime tą ranką.”

Pasakęs tuos “plaunamus”, 
žodžius, karingas bloferis 
parodė su ranka, kaip jis 
piaus tą ištiestą ranką... To
liau maršalas sakė:

“Mes rusai čia atėjome (į j
Mandžuriją) ne pelnų jieškoti’ 
ir ne bankininkų vedami, bet ‘ 
dėl musų idealų ir draugystės.

“Sovietų Sąjunga padėjo Ki
nijai kariauti pirmiau negu ki
ti. kurie atėjo į pagelbą tada. 
kada jų pačių interesai buvo 
paliesti.”

Karingo maršalo kalba 
nebuvo paskelbta, bet ją 
girdėjo daug kiniečių ir ji 
nėra joki paslaptis.

Kaip atrodo praktikoje 
iusu “idealai” ir “draugys
tė”? Labai paprastai: Ru-! 
sai reikalauja iš Kinijos. I 
kad visa pramonė, kuri ja
ponų buvo naudojama ka
rui. butų pripažinta rusų 
nuosavybe. Rusai reikalau
ja. kad visa likusi Mandžu- 
rijcs pramonė butų valdo-: 
ma bendrai rusų ir kiniečių, 
kitaip sakant, kad amerikie
čiai ten neikeltu kojos. Ru
sai plėšia Mandžuriios dirb
tuves. Rusai ir vietiniai ko
munistai “išlaisvino” Man- 
džinijos svarbiausią derlių, 
sojos pupas. Rusai Mandžu- 
rijoj Įvedė teroro režimą, 
uždarė tą kraštą nuo pasau
lio ir neįsileidžia i Kinijos 
provinciją Kinijos kariuo
menės ir valdininkų. Tai y- 
ra plėšiko “draugystė.”

Amerikoj yra žmonių, 
kurie sako, Rusija pešasi su 
Anglija dėl imperialistinių 
interesų, o mums ko ten kiš
tis. Tai. girdi, “imperijų 
varžytynės.” Bet Malinovs
kis tuos glušus pamokina, 
kad didžiausias Rusijos 
priešas yra Amerika.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo bizni tarp lie
tuvių.

Laiškas iš Lietuvos 
Be Cenzūros

“Keleivio” skaitytojas J. važiuoju dažnai... Brolis S. 
R. pridavė mums laišką iši dar jaunas... taip ir gyve- 
Lietuvos, kurs praslydo be name visi kol kas dar neto-
cenzuros. Nei laiško rašėjo. 
nei jo gavėjo negalime skel
bti, kad bolševikų policija

Ii vienas kito. Tėveliai irgi 
sveiki kolei kas. darbuojasi 
namie kiek dar jų jėgos lei-

negalėtų susekti, kas tą laiš- džia. Mes mažai ką galime 
ką rašė. Laiškas labai įdo-Į padėti, nes reikia dirbti prie 
mus. Tame laiške rašo: .valdiškų darbų. Turime nu-

šventė. Išvietinti lietuviai, 
išblaškyti po visą Europą, 
tegali prisiminti kilnią Ve
lykų nuotaiką Lietuvoj. Per 
Velykų šventę, lygiai kaip 
per Kalėdas, praeities prisi
minimai sukels juose liūde
sio ir skausmo. Musų parei
ga praskaidrinti jų tamsias 
dienas, pasirūpinti, kad Ve
lykų šventės džiaugsmas ir 
juos bent kiek gaubtų.

Nepakanka palinkėti var
gstantiems lietuviams “Lin
ksmų Velykų,” nepakanka 
juos raminti žodžiais, taipgi fos rezimui

diktatūros pastangas domi
nuoti Europą; jis siūlė kad ,T‘Sgelbėjo^nuo''“hitlen;‘nio 
Amerika ir Anglija keistų Jį, J 
savo politikos gaires Rusijos ' Komunistai> kartu ir lie_

“S11 L . . - i i ' tuviški, tą vagišių teisina
Komunistai jau sukauja k jie geresni? 

kad Churchill organizuojąs J s
naują “imperialistų bloką” Pakėlė Uždangą
prieš Rusiją. Komunistai verkia, kad

Tai žiopla pasaka. Rusi
jos prestyžą žemina ir jai 
kenkia Stalino ir jo klapčiu
kų akyplėšiškumas!

Beje. dėl to savu į-uožtu 
yra kaltas ir pats Churchill.
Įtakų Sferos Politika

Dar karui einant “trys di
dieji” ėmė kalbėti apie Įta
kų sferas. Ne tik kalbėjo, 
bet ir dalinosi!

Viena pc kitai buvo daro
mos nuolaidos rusų diktatu-

Mes tada sa-
’samdę Lemaitę, be. jeigu jne |<anj.a marguči0. bet 

tok, laika, bu, ir tol.au,, jiems rejkia maį,to reikia 
tad ir tos nebegaiesime nu
samdyti, nes ir patiems rei
kės eiti Į kolchozą dirbti.
Tair ir vargstame do to ka-

olandai ir anglai skriaudžia 
Indoneziją. Esą, Indonezija 
turi gauti nepriklausomybę.

Iš kur tokia geraširdys
tė?

Vienas Amerikos žurna
listas ir archeologas, Law- 
rence Griswold, New Yor- 
ko socialistų savaitraščiui 
“New Leader” davė pluoš
tą Įdomių žinių. Jis sako, 
dabartinis neva Indonezijos 
prezidentas Achmet Sukar- 
no yra komunistuojantis 
kvislingas! Jis tarnavo ja-kėme, kad tai neduos geroj

Bolševizmas Juk skiriasi P T • 7’' Taigi, savas žmogus
Mes jūsų laišką gavome 

ir dabar džiaugiamės, kadi 
jus neužmirštat musų. Mes 
po pirmo Tamstų laiško pa
rašėme Jums bent tris laiš
kus ir dabar mes žinome, 
kad ir Jus nuo mušu bent 
vieną laiškuti gavote. Todėl 
mes ir po šito Jūsų laiško 
skubame parašyti ko grei
čiausiai Jums atgal ir nori-
me parašyti keletą žodeliui įYr'a“tiek įįj gab
apie savo bedas ir vargus ir; yiska O8rajyti> nius galėtumėm Įdėti ir šiek sybė, jau Qjungįa protestus
savo artimųjų nelaimes. ; Mes visi Tamstoms ir J. tiek cigaretų, paišelių. są-Į&t

Musų šalis per ŠĮ karą! duodame g?ru dienų, kad siuvinių, rašalo miltelių, ko] kas jų nepaiso, 
iškentė visokiu vargu ir vi- nesulauktumėte tokiu laikų, rtlried ink L popieros ir kitų 
šokių nelaimių, tad ir mums
teko iškęsti visokių bėdų ir 
visokių nelaimių savų ir sa
vo giminaičių bei artimųjų.
Mes patys kol kas dar te
besame visi gyvi. bet iš mu
sų giminės daug jau Lietu
voje nebegyvena po šio ka
ro, nes atėjūnai pavydėjo,

drabužių, avalynės ir kitų 
daiktų.

Patys ruošdamiesi Vely-
, , , . - . . a koms, neužmirškime ir savore kol dar . Jeigu .r to- b,.cliu k se,eru nua.

bau bus. kaip da ar~ gyve;; jjntuose kraštuose. Skirkim 
n imas, tai geriau žmogui 
numirti, bet ne taip gyven 
ti. Dar daug kas butu para 
ryti apie savo bėdrs. bet ne- 

* * ”tu-

i

nuo nacizmo tik savo spal-į ; komunistu 
va. Gavęs vieną kąsnj jis Adomas 
norės daugiau.

Taip ir atsitiko. Stalino 
bernai plėšia Mandžuriją ir

Jis
rojaus

Griswoldo manymu, In
donezija dar nėra pasiekus 
to kuliurįruo IvgMk kad tra-

nemano kraustytis iš kinų litų išsiUikvt'kaip'neSri-
1 j jiems maisto, vitaminų, mui-į zern.čs-_Jie nemano krausty-J klausoma valstybė. 
”|lc, ypač konservuotos mė-j^is ir iš Irano. Į M

sos, riebalų ir pieno. ' Pats Churchill dabar ma-jGira J»“ “P™pe«wiu,
_ A ...........................to, kad blogai daryta. A-
Butų gražu, jei į siunti- merjkos ir Anglijos vyriau-ĮĮtik- _ i_ - r_  • . .

pas mus dabar yra! reikmenų. Pasveikinkim lie- 
Mv?u adresa Jus žinote, tuvius tremtinius drabužiais, 

todėl jo ir nerašysiu. marškiniais, kojinėm, vaikų
1945 m. X m. 18 d. žaislais ir kitais daiktais. 

Redakcijos prierašas: BALF sandelis laukia

Išrodo, kad su juo reikės 
kalbėtis griežčiau, negu kal
ba Churchill.
Aliejuota Kalifornija

Ickes-Paulev incidentas

Komunistų spauda prane
ša “linksmą naujieną.” Esą:

“Lietuvos Komisarų Ta
ryba suteikė Tarybinės Lie
tuvos Respublikos akademi
kų vardus-titulus žymie
siems lietuvių mokslinin
kams. švietėjams ir rašyto
jams”...

Tarp jų užtinkame ir 
Liudo Giros vardą. Nauja
sis “pranesorius” tituluoja
mas šitaip: “Tarybinės Lie
tuvos Respublikos liaudies 
pcetas. bet koks iš jo bus 
profesorius — nepasako.

Bolševikai tur būt ren
giasi atidaryt bulveskučių 
“universitetą.”
Knut Hamsun Išliko

Norvegijos teismas turė
jo spręsti reto k visi ingo by
lą. Tai nevelisto Knut Ham- 
suno. Bet dėl jo senatvės ir 
nuopelnų praeityje Hamsun 
išlieka nebaustas.

Knut Hamsun savo laiku 
gyveno Amerikoje, buvo 
gatvekario konduktorius. 
Vėliau grįžo i Norvegiją ir 
parašė visą eilę gerų apy
sakų. Kada naciai atsikraus
tė i Norvegiją, senis sukvai
liojo — pasidarė nacizmo 
salininkas.
Igor Gusenko

Komunistų spauda pra
keikė dar vieną negryžėli 
— Igorą Gusenko.

Gusenko buvo rusų am
basados Kanadoje raštinin
kas. Jis atsisakė grįžti į 
Stalino “rojų,” 0 priedais 
—Kanados vyriausybei pra
nešė apie Rusijos šnipų 
veiklą. KaVtu jis išdavė 
svarbius Maskvos komuni
katus.

Yra ko keikti, bus už ką 
ir sekioti, kol staliniški riez- 
ninkai ji sulikviduos—kaip 
Trockį, Krivickį ir eilę ki
tų.

St. Strazdas.

Musų rankos, pirmas lai- ™) dovanu, kurioms per-j ^„""Lk^rezK™™ 
Ckhc ič T ipfnvos be cenzu- ?1Ųsti jau visi žygiai yra at-įf>aiP zini.a’ iezigna\o
rL\aiškas iš žinomu žmo- likti. Kai ši atsišaukimą ?avo dietos Trumano ka-
..............žinomu vietų Mi- skaitysite, dalis velykiniu ^mete. Jis priešingas, kad

žinomų vietų. ,»u , .j. - laivyno sekretoriaus padė
jėju skiriamas aliejaus inte
resų šulas Pauley.

Buvęs “New York Post” 
bendradarbis Oliver Carl- 
son sako, kad šis inciden
tas gali sugriaut Kaliforni
jos demokratu organizaci
ją-

Aliejaus interesai sten
giasi pasigrobti turtingus a- 
liejaus šaltinius, kurie ran
dasi Kalifornijos pajūryje, 
po vandeniu. Ar jiems pa
vyks, dar matysime. Bet ge
ro jau nėra. Aliejuota Ka
lifornija mozoja demokra
tus.
Ataka Prieš Bajorą

Brooklyno “V i e n y b ė” 
pradėjo atakas prieš SLA 
organo “Tėvynės” redakto
rių Pr. Bajorą. Sako, jis 
garsina komunistų “sleita” 
Į SLA Pild. Tarybą.

Bet žodi “garsina” ko
munistų kandidatus “Vie
nybė” deda Į svetimženk- 
lius.

Kas. ar Tysliava pats sau 
netiki? O gal jis dar nedrįs
ta pasakyti, kad “Tėvynei” 
geriausia butų turėti — Kle- 
cfą Jurgelionį?

Beje, Tysliava stebis, ko
dėl Mockus, atsisakydamas 
iš savo vietos, nematęs rei
kalo skirti įpėdinį.

Ai-vai — toks vadizmas, 
užpeč-

m u ir is
kad lietuviai dar ir po ka- n> og įai|ke pavardės į?. dovanų jau bus pakuojama 
ro daugiau turi, kaip ' * — ---------—------ ’

:,jungą J,e vanavo ncn3-;ka(, 0 ,ai;kas be
redaini, bet turėjo važiuot.,, cenz todel jis taip at. 
,u namiškiai, turėjo per,.-. vi|.ai n3|.ašvtas. bet rašvtas 
skirti, nors ir labai gaila1 paskubomis. Skelbdami ta 
buvo. bet ta, priklausė ne !ai5ka stengėmės viską iš- 
nuo jų valios, bet nuo sveti-, ,ei?ti; kas įa)ž, duotj bo,_
mes Jeg“’, kuri jiems (sake jevjku policijai nurodymų, 
tą vykdyti. Kitaip padaryt. kas ]ajgk ?iuntė KAIP j 
Jie nebeturejo val.os ir pasiuntg.'
gos. nes mes esame valdomi 
ne Įstatymų, bet ginklo. Kie
no ginklas tvirtesnis, to ir
valia. Pas ką yra ginklas pakliuvo be okupantų kon- 
rankoj, tas leidžia Įstaty- trelės. Jis rašytas kraujo a-
mus, tas tvarko mus begink
lius lietuvius.

Lith. Relief Warehouse,
101 Grand Street. 
Brooklyn 11, N. Y.

BALF Valdyba.

LAŠINIŲ SVARAS SIBIRE 
re kaštuoja 6 dol.

New York (LAIC)—Vie-
Mes matėme daug laišku;nai. Si’°-ir?. tremtiniai sūnūs 
Lietuvos, bet šis pirmas nusiuntė is Amerikos 25 do-

šaromis ir pasakoja liūdnus 
dalykus. Po šito laiško aiš
ku bus. kodėl rusai laiko 
Lietuvą aklai uždarą ir nie
ko ten neįleidžia. Laiško

Į Rusiją yra išvažiavę gy
venti A. su žmona ir vaiku
1941 metais. B. žmoną pali-j- $ . vidutini* ukinin
ko Lietuvoja. o jis kažkur ;a?eja V
netoli Ledjurio prie Sibiro 
barakuose dirba. Jis išva
žiavo 1945 metais. C. irgi 
yra išvažiavęs 1945 metais, 
bet jis tos laimės neiškentė
jo ir mirė nuo šalčio ir ba
do. Jie visi važiavo ne savo 
valia, bet prievarta, užtai, 
kad lietuviai nenori pakęsti 
kcLbozninku santvarkos ir 
dar laukia, kad rteitų ang
lai bei amerikiečiai jų išva
duoti.

Musu šeima kol kas dar

kas.

Velykoms ne Margu
čiai, Bet Maistas 

ir Drabužiai

lerius, už kuriuos ji gavo 
132 rublių ir 50 kapeikų. 
Pinigams atsiimti reikėjo 
pėsčiai eiti 10 mylių. Ka
dangi Sibiro keliai žiemą 
nepereinami, tai ji laukė, 
kol užšals upė, ir tik tada 
nuėjo Į paupyje esantį mies
telį Čia ji nusipirko kilog
ramą lašinių (du su puse 
svarų), palikdama 80 rub
lių, taigi maždaug po šešis 
dolerius svarui. Nusipirko 
tris stiklines cukraus, mo
kėdama po 15 rublių už 
stiklinę. Oficialiu kursu už 
kiekvieną nusiųstą dolerį 
išmoka po 5 rublius su ke-

Daugelis nuo karo nuken
tėjusių lietuvių Europoje . . _ .
Kalėdų šventėms gavo nu- Komis kapeikomis. Vadinas,

• a _ 2*____ __ 1__________

tebegyvena visi namie. Aš nė jiems, kad Amerikos Be
dirbu prie... apie... kilomet- tuviai jų neužmiršo, 
iii nuo namų, Į namus par-' Dabar artinasi Velykų

siųsto jiems maisto, kurį! stiklinė cukraus Sibire kaš- 
paaukojo lietuviai amerikie- tuoja netoli trijų dolerių, 
čiai. Jūsų dosnumas juos
tuomet suramino ir primi- Didžiąją dalį savo paja

mų geležinkelių kompani
jos gauna iš prekių prista- kaip “tautos vado” 
tymo, o ne iš pasažierių. kyje...

i ti
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenlimas
Į

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

VAIZDAS IŠ NEW JERSEY STREIKO

Kas Nauja Brooklyne
Iš Diržio Dirbtuvės Dar

bininkų Susirinkimo

Vasario 26 d. buvc G. Dir, 
žio dirbtuvės darbininkų su
sirinkimas. Diržio dirbtuvėj 
dirba virš šimto darbininkų. 
Apie 10-15 metų atgal Dir
žys pradėjo su keliais part
neriais biznį. Jau geras lai
kas, kaip Diržys vienas va
ro biznį. Diržio dirbtuvė 
dirba “topcoačius.” Jie dir
ba vienai firmai, Liblic, dar
bas didžiumoje eina vieno
das, vienodos materijos,, 
vienodas kirpimas, užtat pas 
Diržį yra aukščiausia pro
dukcija. užtat ir uždarbiai 
pas Diržį nevisai blogi.

Šiame susirinkime pirmi
ninkavo A. Ratkevičius, de
legatas J. Buivydas perskai
tė naujus preislisčius. Pas 
prosininkus buvo įsibriovu- 
si dalyboje klaida, bet tas 
dar prieš susirinkimą tapo 
išlyginta. Preisai, su men
kom pastabom, priimti.

Darbininkai nusiskundė, ■ 
kad sekcijos nepadaro dar-! 
bą ir kitoms sekcijoms pa-j 
kenkia. Tas nutarta patik
rinti, kad kiekvienas darbo: 
dalį padarytų kaip pridera 
ir nekenktų kitoms sekei-, 
joms.

Dirbtuvės darbininkų pir
mininkas A. Ratkevičius, 
duodamas raportą pažymė
jo, kad pastaruosius metus 
turėjęs vienu ir kitu klausi
mu susidurti su darbdaviu 
Diržiu, bet jam pavykę 
klausimus išspręsti. Tarpe 
darbininkų sutikimas gana 
pavyzdingas. Jeigu koks 
klausimėlis iškyla kokiam 
sekšine dėl preiso ar ko ki
to. tai iki šiol delegatas iš
rikdavo ir darbininko reika
lavimą patenkindavo, nors 
Diržys iš karto labai purtin- 
davosi. Kaip bus ateity, čėr
monas sako, tai nežinau. 
Bet iki dabar reikalai ėjo 
gerai.

Darbininkų komisijos na
riai nieko naujo prie čėrmo- 
no raporto nepridėjo, jie 
patvirtino, ką čėrmonas sa
kė. Tad išklausius visų ra-' 
portų. vienbalsiai išrinko 
A. Ratkevičių vėl ant šių 
metų dirbtuvės darbininkų 
pirmininku. Tą patį padare 
ir su komisijos nariais,—vi
sus patvirtino, kad jie bu
tų, kaip buvo iki šiol.

Antanas.

Iš Kriaučių Lokalo 
Susirinkimo

Vasario 27 d. buvo kriau
čių 54 skyr. mėnesinis susi
rinkimas ALP Kliubo na
me. Dalyvavo daug narių. 
Perskaičius protokolą, iš
klausius iš lokalo valdybos 
pranešime, eita prie laiškų. 
Perskaitvtas nuo R. Kryž. 
atsišaukimas, kad paremti 
juos. Nutarta paaukoti $50.

Perskaitytas laiškas Šv. 
Jurgio D-jos, kuri kviečia 
musų lokalą atsilankyti į jų 
rengiamą vakarienę, nuper- 
kant už virš 40 dol. bilietų. 
Lokalo valdyba rekomenda

vo laišką priimti, bet tikie- 
tų nepirkti. Nepirkti todėl, 
kad šv. Jurgio D-ja perei
tais metais atmetė kriaučių 
rengiamo pikniko tikietus. 
Jeigu jie nepirko musų bi-’ 
lietų, mes neperkame jų.

Iškilo diskusijos. Daug 
narių susirašė kalbėti. Bet 
po vienos kitos kaltes F. 
Rainhartas pasiūlė, kad dis 
kusijas uždaryti. Didžiuma 
pasiūlymą priėmė. Šv. Jur
gio D-jos bilietų nuphkta 
už 12 dol. bet nuotaika lo
kale nekoki.

Negalima kaltinti visos 
šv. Jurgio D-jos. Ta draugi
ja ir kriaučių lokalas gerai 
sugyveno ir atrodė, kad su
gyvens ir ateity. Tik reikia 
truputi išsiaiškinti. Pernai i 
komunistai prarado musų 
lokale pozicijas. Jie baisiai 
biauriai jautėsi. Kad nors 
kiek atsigriebus, tie patys 
komunistiški pusgalviai šv. 
Jurgio D-joj užėmė poziciją

Bloomfieldo mieste, N. J., policija leidžia r? > pikietų eiles ofisu tarnau
tojus į Westinghouse Electric Įmonę. Unija protestuoja, kam policija kišasi.

jasi gražus bulvarai, susi- ti dar laimingesnė. Tas
, siekimas geras ir visais žmogus lakstė su liežuviu 
žvilgsniais patogus. Wa- nuo vieno dalyko prie kito 
shingtono valstija Amerikoj ir pagaliau pradėjo girti 
y ra vadinama “evergreenų” kažin kokį Lietuvos “sei- 

{ valstija. Ir, iš tikrųjų, žalu- mą,” kurio iš viso nėra. 
i mynų čia netrūksta. ; Beklausant nežinojai žmo
j Is lietuvių gyvenimo čia gus ką manyti. Ar tas agi- 
, mažai kas yra pranešti, tatorius buvo perdaug gud- 
Kartais lietuviai padaro su- ras, ar perdaug jau negud- 

1 siejimą, surengia šokius, bet ras, aš nespręsiu, bet būd
ant tų šokių daugiau jma ki-: na buvo tame mitinge būti 
tatautiškos publikos, kaip įr stovėti šalia naujai supil- 
lietuvių. Kitokių parengimui to kape. Ir kam tokio špo- 
tia nedaroma. Čia niekas Įso reikėjo prie kapo, aš nie- 
neminėjo Lietuvos nepri- kai o nedaliu suprasti.
klausomybės paskelbimo su 
kaktuves. Čia gyvuoja Di
džiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino draugija, ji 
‘au gyvuoja apie 40 metų. 
Kadaise ta draugija buvo 
veikli ir patriotiška, o da
bar jos narius užpuolė sta- 
liniškas kvaitulys, todel 
iiems patriotiškumas mažai 
berūpi.

Sausio 26 d. draugija tu
rėjo surengusi šokius bend- 

. . rai su Stalino kavalieriais, 
das. Kaip nekuriu skundai '■ padėtis yra, raportą delega- pradžios buvo, nujautė visi j.ct kadangi buvo gražus 
yra pamatuoti, o kaip kurių ta priėmė, nriiskusavo. imcckiyno kl iaučiai: ■ balius ir liko gražaus pelno.

Keletas metų atgal, ctaliniečiai srediminieeiu
eiti į pr:e pelno pasiskirstymo sa- 

labnkan-j visai ir neprileido. Kur
tus. .Musų daugelis lietuvių ctalincai tuos pelno pinigus 
juokėsi, sakė, Kad jis jau Į padėjo, eina visokios kal-

prieš kriaučių lokalo pikni- ne. Kurių pamatuoti, tie Kuomet diskusiją nebuvo, štai _____  -
ko tikietus, kad organizao;gauna pakėlimus, tie sma- pirmin. J. Glaveskas su i- J. Siman pasišauna 
ja piknikų nerengia, karo giaj jaučiasi. Tie, kurie ne- linkimą paskelbė uždarytu. tikrus drabužių fa 
laikas, nariai miršta, naujų gauna, keikia uniją, keikia * ” “ ’ 1
nera,^ pinigus reikia taupy-( delegatą ir visus. Bet ką pa
ti, užtad ir kriaučių lokalo f}aryS^ visus patenkinti nė-' 
pikniko tikietų nereikia pir-jra galima ir aš negaliu.” 
kti. Žmonės, kurie nieko ne-:
manė, parėmė komunistų’ . Didelis trukumas yra ran- 
žiooiavotą siulvma ir nubal- kuĮ*ų Kliaučių, sako Bui- 
save kriaučių * lokalo tikie-1 ^08 birb
tų nepirkti. Bet gyvenimas fuve^ išeina laimnkų basta- 
nestovi ant vietos. Karas, yotojas, pamušikas, ar koks 
pasibaigė. Šv. Jurgio D-iai kltas mechanikas, toji dirb- 
reikia ruošti parengimų, rei- aral””ft1a TnV,a
kia vėl susidurti su tom pa-

tuvė susiparaližuoja. Tokia 
padėtis ne tik pas lietuvius,

čiom organizacijom, ku- ji - ra v isan}e New Yor- 
rioms vakar tikietus be jo- kU’ .° negeresne gal būt ir
L-ircm- — atodairos pažino at- į viso-i? . Amerikoje. Kriaučių 
gal. Reikia prašyt, kad nu- nera• Su opereitoriaiš ir ne

geresnė padėtis. Finish pre-pirktų, kad į jų parengimus 
vėl žmonės ateitų.

Šv. Jurgio D-jos nariai 
turi pamąstyti ir pamąstyti 
rimtai, į kokią balą juos ko-

serių irgi trūksta. Kiek dau
giau yra siulinių. Mat, prie 
siūlių prosinimo jokio mok
slo, galima sakyti, nereikia, 
tai visi čia gimę ir augę

munistinės cypdavatkės įve-< jaunuoliai puolasi i ta ama- 
dė. Per metu metus musu
organizacijos ne tik mora
liai. bet ir materialiai rėmė 
vieni kitų parengimus. Šv.

tą.
“Kada darbininkų, turiu 

mintyje gerų mechanikų, 
_ . . Į trūksta, tai pavieniai pasi-
Jurgio D-ja išėjo ant rekor- nau(joja proga ir pasikelia 
do pirmutinė, kad neremti. gau ajgas Tiesa, unijos vir- 
O ją į tą padėti įstūmė apa- čjninLai mano, kad tokia 
kę ir keršto pertvinkę ko- ap;cija įš darbininkų pusės

Ten Buvęs.

ANSONIA, CONN.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukakties Minėjimas

Vasario 24 d. Ansonijos 
lietuvių parapijos salėje į- 
vyko labai iškilmingas Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėji
mas. Salė buvo pilna žmo
nių iŠ Anaonijos ir apylin
kės.

Vietos klebonas, kun. V. 
Karkauskas, iš ryto atlaikė 
pamaldas už Lietuvą. Po 
pamaldų bažnyčioj visiems 
sustojus, vargonams gro-

Dvfei- perdaug pasišovė. Bet šian-j Let vienas dalykas yra JanL buvo giedotas Lietu- 
no dien yra kas Kita. Daugelis, aišl<us: Lietuvos reikalams vc® 'Iin?nasl 

neskyrė,
pasiųs ru-

siuvimo n-|c.araS( pajp Lietuvą parems.
Kcmunistai galėjo pinigus 
ir saviems reikalams sunau-

Kruuc.us.

Iš J. Simnu Firmos D ubi
ninkų Susirinkimo

Kovo 1 d. buvo ALP Kliu- iš New Yorko žydų ima pa- jje pinigų tikrai 
be name J. Siiran firmos vyzd} iš J. Siman, rengia į greičiau iau jie ] 
darbininkų susirinkimas. J. PatYs. kirpime '
Siman, kaip ir musų visi dešrai pardavimo skyrius, 
kontraktoriai, prasidėjo iš Unijos viršininkai tiesiog 
mažo biznio. Jis dabar iau stebisi, kad J. Siman su sa- 
ne kontraktorius kaip kiti v0 Lrrna žingsnis po žings- 
kad musų lietuviai, bet “ma- nio eina pirmyn! J. Sima- 
nufacturer.” J. Siman firma nui niekas iš žydų nepavy- 
randasi ant Fifth Avė.. Nev di, dargi džiaugiasi, kad at- 
Yorke. Perka materiją tie- sirado vienas iš lietuviškų 

ai ja anrfjnvčr; kerpa “o- kontraktorių drąsuolių, ku- 
vereoatus,” “topeoatus” ir !1S įėjo į didesnį ir kompii- 
“secoatus,” ir pasiuvęs par- kuotesnį kriaučių biznį. Biz- 
duoda į krautuves. Prisimi- n*s eina, galima sakyti, ne- 
nus 20 ar 25 metus atgal, blogai. Bet Siman nebūtų 
kaip J. Siman su bunčium Siman, kad jis . nedejuotų, 
lietuviukų pradėjo bizniavo- dis dejuoja, aito ja dar dau-! butų laikas gediminiečiams 
ti, atrodė, kari iš jo nebus išiau> negu jis dejavo ir ai-, pabusti iš miego ir nebelers-

6 vai. vak. įvyko nepri
klausomybės minėjimas. 
Programą pradėjo ii- visą 
koncertinę dalį išpildė cho- 

| ras iš Waterburio, vad. muz.
Voc t o r, innc «nns»iw<; 1 A. Aleksiui. Giedota Ame- dcti, Ras ten juos supaisys. • T • *. v- - likos ir Lietuvos himnai.Iš jų spaudos matyti, kad 

jie labai yra išalkę dolerių, 
vis duok ir duok. Tai tikri
“giminės.”

Pažiurėjus į Gedimino 
draugiją, darosi gaila., Ne
šioja patriotišką vardą, o 
leidžia save ruskeliams už 
nosies vedžioti, nei garbės, 
nei savarankiškumo pas 
tuos žmones neliko. Ar ne-

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais

90 MILLBURY STREET 
WORCESTER, MASS.

munistai. Ar nebūtų laikas 
nuo tokių fmktų apsivalyti, 
kad jie rimtos organizacijos 
vardo neterštų ir su broliš
kom organizacijom nepiu- 
dytų?

Ar nebūtų pravartu, kad 
šv. Jurgio D-ja išrinktų po
rą trejetą vyrų ir atsiųstų į 
kriaučių lokalo P. T. tuo 
reikalu pasitarti, pasikalbė
ti? Supiudyti organizacijas, 
tai komunistų profesija. Bet 
kam iš to bus naudos? Nie
kam! O rimtoms organiza
cijoms, rimtiems nariams, 
kuriems apeina organizaci
jų labas, reiks vienų kitiems 
paramos. Rimtas atstovų 
pasitarimas atneštų dides
nės naudos, negu badymąsis 
vieni kitiems į pašonę. Del 
kelių kcmunistpalaikių, rim
toms organizacijoms nerei
kėtų šnairakioti. Mano pa-Į 
tarimas ir pageidavimas.! 
kad abidvi organizacijos, 
disputus baigtų tarp komi
tetų ir tuom baigtų komu
nistų pasėtą nesantaiką.

Kriaučių delegatas J.j 
Buivydas duodamas prane
šimą apie kriaučių šių die
nų padėjimą pareiškė: “Al
gos jau pakeltos. Darbinin
kai gavo “back-pay.” Ases- 
mentai po septynius dole
rius nuo kiekvieno nario jau 
išrinkti. Laikomi dirbtuvių 
darbininkų susirinkimai, 
kuriuose turima daug nepa- 

■ sitenkinimo, visiems maži 
į preisai, mažai uždėta prie 
(pirma gaunamų algų prie-

ne tai d jau gera, bet ką tu 
padarysi, kad ji toki yra. 
Jeigu neduoda vienas darb- 
davis dolerį kitą, tai duoda 
kitas. Nors viršininkai ma
no. kad tokis dolerių gau
dymas griauna unijos ir 
unijos ir darbdavių asocia
cijos padarytas sutartis. 
Gal būt ir yra tiesos. Bet 
reikia skaitytis ir su faktu, 
kad viskas brangu, užtat 
žmonės ir naudojasi proga. 
Kas bus ataityje, tai atei-

joks rimtas kriaučių kont- tojo 25 metai atgal. Jis taip 
raktorius. Jaunas, griežtas, tkietas, kaip titnagas, 
dėl menkniekio nenusileis, buvo. 25 metai atgal, 
kabinsis kad ir gerai už sa- Jeigu reikia kur cento, tai 
ve didesniam Į krūtis. Taip verks tris ir ketunas die- 
sau buvo judrus jaunuolis, nas, be kovos tu negau>i 
Prie politikos nelindo, gerti nuo jo.
ir neužsiėmė. Kaipo kriau- ^tai vot tokio kieto ma
čius, mylėjo dirbti ir biau- nufacturer darbininkai tū
riai neapkentė tinginiu. Jie rčj° susinnKimą. Didele di- 
dirbdavo per naktis. Kiek užmma darbininkų pas .J.
kartų unijai reikėjo išimai- ^.in7an (;a n.uc savalcia* 
syti į J. Siman kompanijų- -Uu ^arbą labai gražiai da- 
kę ir pašaukti juos prie AR- nesą. algos nedidukes.
tvarkos, nes tas diena-nakti i U-e netpn ~I?ee5
dirbimas erzindavo kitus sistemos, kam kitos dirbtu- 
kriaučius. ves- Jie dirba kalp tlkn

Metai slinko, Siman kom-
panijukė siaurinosi 
gale pasiliko vienas L Si
man tos buvusios dirbtuvės

kriaučiai. Susirinkimui pir
mininkavo M. Vamvs. De-

savininku. Kiek iš tiesų bu- .
ties klausimas, o šiandien vo ps J. H™" P™ unkšti kiti ne.'Ten'mStu

iškiausė. koki but'kie 'iannod,BetnkadUu ii Oe^atui. atrodo, reiks ge 
rai paprakaituoti, kol dar
bininkus patenkins.

Dirbtuvės darbininkų čėr
monas F. Petrulis išrinktas 
ir ant toliau. Komisija pa
likta visa ta pati. Po susi
rinkimo, J. Siman užfundi- 
no darbininkams užkąsti ir 
išgerti.

Vincas.

taip yra.' 
Kliaučiai

DIDYSIS SAPNININKAS
SU SALEMONO GALVA

Pranešam, kad Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
jau spaudoje ir netrukus bus gatavas. Tai bu? tokia 
sapnų knyga, kokios iki šiol Amerikos lietuviai da 
nėi a tuiėję. čia bus išaiškinta daugiau kaip 5,000 
visokių sapnų, ir prie to da bus “Salemono Galva.” 
Gryno skaitymo bus 300 puslapių.

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

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

636 Broadway,
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

ti keliems Stalino /yrukams 
save ant juoko laikyti?

Gerbiami gediminiečiai 
Kiek aš patyriau, ta jūsų 
draugija yra daug veikusi 
Jus, nariai, galite ir vėl 
draugiją padaryti sveiką ir 
gyvą. Neleiskite bolševi
kams sau ant sprando joti.

Svečias

AMBR1DGE, MASS

Liūtines Laidotuves

Laidotuvės visada 
liūdnos, bet man teko daly
vauti dvigubai liūdnose lai
dotuvėse. Tai buvo Romu-

legatas J. Buivydas perskai- aido Grigaliūno laidotuvės, 
tė naujus su pakėlimais Mirusia Romualdas buvo 
preislisčius. Kaip visur, taip laisvų pažiūrų žmogus,, ka

daise nemažai dirbo Lietu-

Kalbas pasakė kun. Kar
kauskas. Kalbėjo lietuvių 
tremtinių reikalu, nurody
damas jų vargingą padėtį 

j ir ragino, kuomi kas gali 
prisidėti, aukomis drabužių 
ii- maisto. Kalbėjo Ansoni- 
jes miesto majoras Thomas 
J. Nolligan. Nepribuvus vy
riausiam kalbėtojui J. Lauč- 
kai, trumpas bet reikšmin
gas kalbas pasakė svečiai: 
T. Malas iš Waterburio ir 
M. Jokubaitė iš New Ha-

, veno. A. Aleksis savo kal
boj pasakė, kada jis daly
vavo Lietuvių Kongrese 
Chicagoje, labai jį nustebi
no, kad 3 didžiausios lietu
vių organizacijos Amerikoj, 
katalikų, socialistų ir san- 
aariečių, atsiuntė virš 800 
delegatų į Kongresą ir la
bai vieningai, be jokių ar
gumentų, be jokių užsigau- 
liojimų. svarstė Lietuvos va
davimo reikalą. Tokis dide- 

esti lis veikėjų sugebėjimas vie
nybėje dirbti Lietuvos iš
laisvinimo darbą, daro di
delį įspūdį ir sukelia dide
lį pasitikėjimą Amerikos 
Lietuvių Taryba.

Pranas Lodą perskait 
rezoliuciją, kuri buvo pri

vių Socialistų Sąjungos kuo- imta vienbalsiai, 
pese Akron, Oh’io, Detroite Rinkliavos nebuvo, nes 
ir Naujojoj Anglijoi. nesenai užsibaigė maisto

laidojant Romualdą, lai-1 valus dėl tremtinių.

SEATTLE, WASH.

Gyvenu Seattle mieste 
dar tik porą metų, bet man 
čia gyvenimas patinka. 
Gamta čia graži, klimatas

dotuvių direktorius pakvie
tė pasakyti atsisveikinimo 
žodį jam perstatytą kalbė
toją. Tas trumpai ir jaudi
nančiai atsisveikino su mi
rusiuoju. Po to palydėjo mi
rusį į jo amžino poilsio vie
tą ir ten turėjome išklausy
ti liūdnos propagandos kal
bos. Kalbėjo koks tai smar
kuolis agitatorius: jis nu
skrido į plačią Lietuva, ten 
rado Smetoną, ją ištaškė ir 
nudardėjo Į broliškas tary
bines respublikas, kur nė
ra vargo, nėra skurdo ir kur 
visi, rusai ir lietuviai, yra

Buvo leidžiamas karo bo- 
nas ant išlaimėjimo. Boną, 
vertės 25 dol., laimėjo J. 
Bilskis, 5 dol. laimėjo J. 
Mankauskas, $2.50 laimėjo 
V. Simons (Ivanauskaitė) 
ir $2.50 laimėjo E. Mikolai- 
tienė.

Vėliau buvo šokiai. Šis 
minėjimas visais žvilgsniais 
pasisekė ir publika buvo pa
tenkinta. Jis duos gero pel
no Lietuvos ir tremtinių rei
kalams. Šį anvaikščiojimą 
surengė ALT Ansonijos 
skvrius.

Rengimo Komitetas taria 
visiems širdingą ačiū.

J. Kantautas. Koresp.

neblogas. Miestas statytas
pagal naują madą. gatvės Į laimingi. Stalino karalystė j 
plačios ir dailiai suriktuo-1 tas žmogus rado laimę, liuc- 
tos, o vasaros laike čia tu- sybe, lygybę, brolybę ir dar CLEVELando lietuvių žiniai 
rime puikių maudynių, kaip kažin ką ir vis tai prie mi-į ' ” --------
sūriame taip ir ežerų van- rūsio karo. Agitatorius pri-'u B:h!iJ°’ SiudenKj ?*<ka‘to,<, - ^ ..... . °.T • . būna kas septintą dieną, pradedantdenyse. Maudynes gerai į- simine ir senovės Lietuvą, ly(?)ai nuo - val vakare. ant Peek
rengtos, čia pat po šonu tu- Vvtauta Didįji ir sako. Vy- Hali, U4s East 82«d ir wade Park

temoje:rime tris ežerus miesto ri- tauto laikais Lietuva buvo g^t ^on^^znSTkJibėT’te, 
_ I bose. Apie ežerus vingiuo- laiminga, bet dabar ji esan- -Ar pasaulis bus sunaikintas?

I
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Maikio su Tėvu

k

L.
Ma

Karo Audroje
ŠIURPUS VIENOS PABĖGĖLIU ŠEIMYNOS 
PERGYVENIMAI BĖGANT Iš LIETUVOS

Keleivio’’ skaitytojas Mane taipgi rengėsi areš-(
Buinis iš Cambridge, tuoti už mėses nepristatymą, 

ss. mums pridavė savo bet aš nuvedžiau ir atida- 
kol

”Ot kur tikra 
Ale- Vertė

pridavė savo bet aš nuvedžiau 
laišką, kuriame viau karvę ir ta bėda 

aprašoma sunkus pabėgėlio kas praėjo. Per metus po ke- 
pergyvenimai. Laiške rašo: ; lis sykius buvo surašomi u- 

; kininkų pasėliai, gyvuliai ir 
Gerbiamasis; grudai ii- viskas buvo patik-

. Tamsta!. ge”« laiskuti rinama. bet ūkininkams pa
jau issiunciau 1945 m. gruo- sisekdavo ; kita
dzio men. 18 d kuriame paslž ti Skiečių akių 
aprašiau siek tiek apie bol- r sunaudoti <;1VO veikalams; 
senku veikimų Lietuvoje,' reikė o viska> Bet
nk nežinau ar si lasika rirkti nįgaiėio' gau.
Tamsta gavai ar ne. Dabar ti. pavyzdžiui, įležies vi- 
pasistengsiu truputi aprasy- ni tk knoli žiba. 
ti vokiečių darbus. ,0> d^kos k- ,.ejkalin.

Prasidėjus neų-vokiecių gjausių prekju vifai nebega- 
karai rusai su visais komu- igi0 gauti pil.kti
rustais išbėgo is Lietuvos.' E ūkininku taipgi buvo 
Visi žmones, buvę bolsevi- atimami k)j-aį 4|imaj -
kų prispausti ir kankinami, pakinktai. jsakvdav0 ■ • 1 

l auke karo pradžios ir vo- ninkams Slnįst/ 
kiečių atėjimo, kaip kokio
išganymo. Ir tiesa, vokie
čiams užėjus, tuoj susitvėrė 
Kaune Lietuvos valdžia, bu
vo paskirti ministeriai ir ki
ti valdžios tarnautojai. Ir 
visi tikėjome, kad galėsime 
gyventi laisvai. Bet neilgai 
teko džiaugtis

į vanimu. Tuoj 
| skyrė Lietuvai 
sarus Kaune ir 
dėsniuose Lietuvos miestuo
se. Į visas svarbesnes istai-

giminaičio

BONKOSS iŠ KRANO

BREWEO BY HAFFENREFFER i CO., Ine., Boston, Man.. BBE'A'CRS SINCE

ūki
i miestą vi-i 

sus arklius, vežimus ir pa
kinktus. Iš jų vokiečiai skir- į 
davo geresniuosius arklius, 
vežimus, pakinktus ir juos 
tuoj pat atimdavo. Daugu
mai ūkininkų atimdavo vi
sus arklius, vežimą ir pa- 

&“* kinktus ir žmogus palikda- 
£y~įvo bestovįs vieną ooiagą 
Pa‘ pasiėmęs: kitiems atimdavo 

įtik arklius, o vežimą palik- 
kituose di-. (javo; žmogus nebegalėjo 

net namo parvažiuoti. Blo- 
i giausiai buvo tas, kad ark
lius imdavo pavasario lai
ku, kai reikėdavo žmonėms 
sėti javus, o daugumai ūki
ninkų atėmė paskutinę po
rą arklių'ir žmogus nebega
lėjo dirbti žemės. Be to. 
ūkininkai buvo varginami 
su visokiais darbais: buvo 
varomi su arkliais vežti iš 
miško medžius į stotį, vež
ti gludus ir kitokius .daly- 
klis. UŽ nęklausvma vėl bu- 
vo baudžiami.

gersniu 
Hitleris

komi-—Alou, Maik! j —Tu, Maike, perdaug
—Heilo, tėve! Ką paša- sikandai tą žmonių degini- 

kysi? : mą. Jeigu vieną sudegino,
—Maike, šiandien aš tai gal taip ir reikėjo... Juk 

daug ką norėčiau tau paša- ir šiandien valdžia ne vie- gas" paskyrė vokiečius pn- 
kyti, ale nežinau, ar pasi- ną nugalabija. Ir galabija žiurėti įstaigų veikimą. Lie- 

visokiais spasabais. Čaini-! tuvos ministerius areštavo 
galvas kapoja. Ru: '

savo

seks man savo mislį įsviro- 
zyt. Visų pirma noriu už- 
rrotestuot, kam tu anąsyk 
išnevožijai šventų tėvą ir 
kunigus, sakydamas, kad 
jie be reikalo sudegino ko
kį ten Brauną ar Bruną.

—Ištikro taip buvo, tėve. 
—Bet tu negali sakyt, 

vaike, kad taip buvo be rei
kalo. Kaip aš dabar sužino
jau. tai ta« Brunas buvo di
delis bedievis, rriovė baž
nyčios pundamentą.

—Šitaip kalbėdamas tė
vas irgi nrieštarouji bažny
čios mokslui.

—Ar t’’ rasi,’tai?
A? T'p bet tė-

nr. l-r, U ’ ’'-q-cirva]VOjoS
1-nrJ baž- 

pnt to-- 4„4- 4,
-p’ — ’ -oi “

- T-l-in ą

joj gaivas kapoja, kusijoj 
šaudo, o Amerike su lektri- 
ka iškepa. Seniau lektriko 
nebuvo, tai degino ant lau
žų. Koks diprensas? Smer- 
tis džius di sem!

—Mirties bausmė, tėve, 
yra barbarizmo laikų lieka
na. Ji nežmoniška ir netei
singa, nes kartais visai ne
kaltam žmogui gyvybė gali 
būt atimta. Manau, kad

ir uždėjo Lietuvoj savo val
džią ir tvarką. Tada žmo
nės pajuto, kad nuo vilko 
bėge, o papuolė meškai tie
siai į nasrus.

Pirmoj eilėj pradėjo tvar-’ 
kyti maisto produktų skirs
tymą. Pas ūkininkus buvo 
surašyti visi pasėliai, grudai, 
gyvuliai ir paukščiai. Už
draudė pardavinėti grudus.

, _ . . ^anau» *aa ir gyvulius ir visus maisto pro-
tevas esi girdėjęs apie Or- - - -

Dra- 
” o

ga-nes, tiek vyrus, tiek mote- radare vokiečiai. Kiek 
ris. Sugaudytuosius laikyda- lėdami vokiečiai kilto ir vc- 
vo pusbadžius, kad tuo pri- žė Vokietijon miškus, taip- 
vertus vyrus stoti savano-Įgi vežė fabrikų mašinas ir 
riais į vokiečių kariuomenę, bendrai gabeno iš Lietuvos 
Tuo save pasielgimu vokie-i viską, kas tik buvo 
čiai žmonėms įvarė tiek bai- nio
mės. kad žmonės ėmė slaps-i 
tytis ir nebenakvoti namie. •

ke lietuvis jokiu budu ne
gaudavo. Jeigu vokiečiui 
pritrukdavo šiaudų, šieno, 
grudų ar kito pašaro, tai 
tuos dalykus turėjo jam pri
statyti lietuviai ūkininkai. 
Iš visa ko matėsi, kad vokie
čiai Lietuvą norėjo suvokie
tinti ir padaryti Vokietijos 
dalimi.

Vargas buvo netik ūki
ninkams, bet ir kitiems žmo
nėms. Duonos, mėsos, svies
to, cukraus, druskos, miltų 
laisvai negalėjo gauti pirk
ti, tik pagal korteles. Su 
kortelėmis buvo parduoda
ma tik labai mažas kiekis 
produktų, jų prasimaitini
mui neužteko. Bet ir pagal 
korteles ne viską galėjo 
gauti pirkti, pavyzdžiui, 
sviesto arba mėsos retai te
galėjo gauti. Drabužiams ir 
avalinei pirkti irgi buvo lei
dimai. Bet didelį vargą rei
kėdavo padėti, kol iš įstai-i 
gos galėjai gauti leidimą, o 
dar didesnis vargas būdavo,J 
kol ragai tą leidimą nusi-l 
pirkdavai kokį porą metrų* 
medžiagos ar kokius darbi
nius batus, nes leidimų bu
vo išduota daugiau, negu 
krautuvėj buvo prekių.

Žmonių areštavimai irgi 
buvo ne naujiena. Taip gi 
Lietuvoj smarkiai veikė vo
kiečių šia; toji policija. Dau
gumas lietuvių inteligentų, 
kurie buvo susipratę lietu
viai, buvo areštuoti, išvežti 
Vokietijon ir uždaryti į 
koncentracijos stovyklas. 
Daugumas tose stovyklose 
žuvo.

Vėliau vokiečiai ėmė ra- 
inti lietuvius stot? į vokie- 
ių kariuomenę arba vykti 

Vokietijon darbams į fabri- 
<i s ir kitas ginklavimosi į- 
irnes. Lietuviai, matyda
mi vokiečių užsimojimus 
irt Lietuvos, to vokiečių ra
ginimo nepaklausė ir į ka- 
^ucmenę nestojo, ir į dar

bus nevyko. Tada vokiečiai 
ra^ė’o žmones gaudyti ir 
ežti Vokietijon prie darbų. 

Gaudė visus, nežiūrint ar 
'merus turi darbo ar ne, ar 
riU ligentas ar prastas dar
bininkas. ar įstaigos tarnau
tojas ar valdininkas. Ką pa
sisekė iiems sugauti, ta vež
davo Vokietijon prie darbų 
Gaudė įvairiais budais. Vie
nur apsupdavo visą mieste
li ir medžiodavo žmones, 

i kitur šventadieniais, kada 
žmonės susirinkdavo į baž-

(Bus daugiau)

geres-

Paskiau, kada* prie Lietu
vos pradėjo artintis frontas, 
vokiečiai pradėjo žmones 
varyti apkasų kasti. Taipgi 
ir aš buvau apkasų kasti iš
ėjęs prie Barstyčių mieste 
lio. Kas neklausydavo eiti, 
tą sugavę per prievartą nu
gabendavo. Be to, apka
sams kasti vokiečiai žmones 
irgi gaudydavo, o jei kas 
bėgdavo, į bėgančius šaudy
davo lyg į kokius prasikal
tėlius. Nekurtuos žmones ir 
nušaudavo.

Visaip kentėjo Lietuva 
nuo svetimtaučių sauvalia
vimų. Ko nesuspėjo bolševi
kai

MUSU SUTAUPO3 DIDE
LĖ PAGUNDA VAGIMS

Amerikos piliečiai turi 
susitaupę 181 bilioną dole
rių pinigų. Vagims, suk
čiams. raketieriams, apga
vikams ir svetimo grašio 
mylėtojams šita krūva pini
gų yra didelė pagunda. Už
tat dabar laukiama visokių 
visokiausių raketų ir sukty
bių. kad iš taupytojų tuos 
pinigus išviliojus. Amerikos 
policijos ir biznio viršūnės 
perspėja žmones prieš vi

Prieš rusų-vokiečių karą 
iš Lietuvos išvykusieji Vo
kietijon buvę Lietuvos vo
kiečiai vėl buvo grąžinami 
atgal į Lietuvą ir jiems bu
vo dovanojami geresnieji 
ūkiai, dvarai, malūnai, dirb
tuvės ir kitos įmonės. Į Lie
tuvą buvo siunčiami ir ap
gyvendinami ir tokie vo
kiečiai, kurie Lietuvoje ne
buvo gyvenę. Buvo atsitiki
mų, kad žemę atimdavo ir 
iš tų ūkininkų, kurie visas 
prievoles buvo atidavę, bi- 
le tik ūkiai buvo gražesni 
ir patiko vokiečiams, ir tuo
se ūkiuose buvo apgyvendi
nami vokiečiai. Pasitaikė ir

duktus. Taip pat be vokie 
čių leidimo uždraudė skers
ti bet kokius gyvulius. Ūki
ninkams buvo įsakyta staty
ti valdžiai visą pieną, kiau
šinius, grudus, tam tikrą 
nustatytą skaičių kiaulių, 
galvijų, šiene, šiaudų, bul
vių, linų, vilnų ir kitokiu da
lykų.

Pristatymų grudų ir kitų 
dalykų kiekiai buvo tokie 
dideli, kad ne visi ūkinin
kai galėjo prievoles išpildy
ti. Kiti ūkininkai net nėra 
turėję tiek grudų, kiek rei
kėjo

leano Mergelę, kurią kuni
gai sudegino ant laužo kaip 

ana.”
— O ką gali žinot. Mai- 

e, gal ji ir buvo velniui 
eidavusi?
- Ar žinai, tėve, kad da- 

popiečius pripažino ją

—Nu, tai kam ją sudegi-

—Tai buvo keršto darbas, 
tėve. Tai buvo baisi klaida. 
Todėl kultūringi žmonės 
mirties bausmei ir priešin
gi-

—Tai kaip tu rokuoji, 
Maike, ar po šitokio tavo 
pamoksle aš dabar turėčiau 
savo šoblę išmesti į dumpą?

—Nepadarytum klaidos, 
tėve, išmetęs ją šiukšlynan.

—Maike, tu verčiau eik 
sau kur tau reikia, o aš no
riu vienas apie tai pamislyt.

“ra

> ’ uola ga
lėjo išgriauti ir pilonas žmo- 
~"c Priškia tėvas sakai, 
kad šventraštis meluoja.

—Ar žinai. Maike, jeigu 
aš Dievo nebiločiau, tai taio 
ir žiebčiau tau per nosį už 
tokia kalbą!...

—Nesi karščiuok, tėve.
—Maike. man nekaršta. 

Man darosi šalta, kai tu ši
taip pliauški.

—O ką daugiau tėvas no
rėjai man šiandien pasaky
ti?

—Taigi aš norėjau tau 
farodvt, kad šventas tėvas 
misteikc nenadarys. Jeigu 
koki bedievi ir paspirgino 
biskį. tai nieko neiškadiia. 
Tegul nebuntavoja svieto 
prieš dangaus galybę.

—O ką tėvas pasakytum, 
jeigu tie vadinami “bedie
viai” paspirgintų biskį kokį 
kunigėlį?

—Aš jiems galvas nuim
čiau !

—Kerštas parodo žmo
gaus silpnybę, tėve. Žmogus 
griebiasi keršto tik tada 
kada jis negali savo opo
nento kitaip nuveikti. Lais
vamaniai taip nedaro. Jie 
sako, kad su priešinga nuo
mone reikia kovoti kultūri
niais budais, sveikais argu
mentais, o ne grūmoti savo 
oponentui “galvos nuėmi
mu.” Kerštu nieko neįtikin
si, tėve, tik įsigysi daugiau 
priešų. Šitą tiesą dabar su
prato jau ir bažnyčia, supra-

SUNKIAI SPAUDŽIAMAS 
ZARASŲ APSKRITIS

New York (LAIC)—Šiau
rės-rytų Lietuvoje Zarasų 
apskritis via vienas iš pa
čių neturtingiausių, nes čia 
žemė prie smėlio, pramonės 
nėra, gelžkelis tolokai. Ta- 

kaip praneša 
šis apskritis iau

ciau, 
da.”
ričio mėnesyje atidavė sa
vo pyliavas okupantams, ir 
tai virš skirtosios normos.

Normalėse aplinkybėse 
Zarasų krašto ūkininkai 
lapkričio mėnesyje, baigę 
darbus laukuose, tik prade
da kulti. Jei jie taip anksti 
ir dar virš normos pvliavas 
atliko, galima spėlioti, koks 
didelis buvo okupantų snau- 
dimas. O pyliavos nemažos. 
Pavyzdžiui, tas pats “Prav- 
dos numeris praneša, kad 
vien Dūkšto valsčiaus ūki
ninkai viena “raudonąja

“Prav- 
lapk-

to, kad degindama žmones gurguole” (taigi, vienu ve- 
ant laužų ji darė didelę žiavimu) nugabeno 500 pu- 
klaidą. Jdų (20,000 svarų) grudų.

sokias suktybes, kurių “bus 
iš Lietuvos iščiulpti, tą daug,” sako žinovai.'

pristatyti vokiečiams.
Už neatidavimą pyliavų bu- . 
vo skiriamos didžiausios1 UlP’ k.ad užminkąs įsvazia- 
bausmės. Buvo ūkininkai a-v0 miestelm gauti žemes 
reštuojami. kitiems buvo a-' nuosavybes dokumentus ir 
timami ūkiai ir atiduodami Srtžęs namo su dokumen- 
iš Vokietijos atvykusiems tais savo uk^ radc be‘ 
vekiečiams, o patys ukinin- ^’venantj vokietb 0 ukinin' 
kai išvežti į Vokietiją prie kas’ Pa!lkęs VISa tur 
darbų arba patalpinti i kon
centracijos stovyklas.‘ Buvo 
atsitikimų, kad už neprista
tymą prievolių ūkininkai 
buvo sušaudyti.

Įdomus Dalykai
Sepajų Sukilimas

Laikraščiuose pasirodė surilėbai 
tiumputė žinelė, kad Indi- ’/V.

sukilo sepaju kariuome- clus- bukilenai

tą, turėjo kraustytis kitur.
Vokiečiai turėjo didesnes 

teises, negu lietuviai, jie 
gaudavo pirkti visokių pre
kių. kurių tik jiems reikėjo.

fotografuoja pikietuctojus

Ne\v Jersey policijos nariai
->.č:*^*’*i£^* '■

fotografuoja pi Rie

europiečius išskerdė. Vėliau 
užėmė Delhi ir 

visus eurepie- 
susirado sau

ne. 2,500 kareivių Jubbul- anyai nepripa-
pore mieste išėjo iš karei- r. Kana Sahib,
vinių ir žygiavo gatvėmis \I_ P1 tirias karas.

te sukilėliai 
generolo 

armiją ir nežiu- 
pasižadėjimo, išskerdė 

ir čia visus europiečius. 
Maištas dėl “taukotų šovi
nių” virto dideliu karu prieš 
anglų viešpatavimą Indijoj. 
Tik po metu kruvino karo 
anglai sugebė'o nuveikti 
savo sukilusius kareivius.

sukilimas 1857-53 
u aru d ė anglams,

v:- v .tarimas Indi- 
labai rekrutas, pa- 

o ir 
igre-

joj

nešdami Kongreso partijos ka,v'J?,P?re rrie3^ 
ir rnurrnmptnnu lvtrn<i vplin- mtVGlRe

Wheeler
rr magometonų lygos velia 
vas.

Neramumai Indijoj pri
mena didįjį “sepajij sukili
mą,” kurs Įvyko 1857 me
tais ir kurs tais laikais iki 
fundamento supurtė Angli
jos viešpatavimą Indijoj

Sepajais anglai 
vietinius kareivius, kurie sa
vanoriai tarnauja anglams 
kariuomenėje. Samdymas metais 
vietinių žmonių į anglu ka- kad iu 
riuomenę buvo praktikuo- ioį yra 
jamas nuo pat anglų įsiga-' remtas tikt u durtuvu, 

Indijoj. f tas durtuvas kartais a-u

vadina

’ėiimo
1857 metais Meerut mies

te, netoli Indiios sostinės 
Delhi, vietiniai kareiviai 
pakėlė maištą. Maišto prie
žastis buvo menka: keli

rmt

zia pro 
kilimo

■' uos. 
i aeekmė?e

odei to su
augi ai ė-

?i kai kuriu 
ir visai pa

ormų In- 
East

, . » , . , Comp’any, privačia
kareiviai pareiškė, kad jie biznierių kompanija, kuri 
neims į rankas naujai at- ikitol valdė ir bjauriai iš
siųstu šoviniu (patronų).'raudojo visa milžinišką-In- 
nes tie šoviniai esą “nešva- oiią. Nuc to laiko Indija*bu- 

Anglijos vy

dijoj
•ndia

rel
naikino

rus.” jie taukoti. Tie karei-; vo tvarkoma 
viai buvo padėti į kalėjimą riai’svbės. 
už neklausymą... To užte-i Da.bar “istorija 
ko, kad tūkstančiai vietiniu'si.” Sepajai vėl

kartoja-
žvgiuoja

nyčią melstis, apsupdavo kareivių sukiltų. Sukilėliai gatvėmis nešini Indijos ne-
tuojančius streikierius prie Westinghouse Electric įmo- bažnyčią ir gaudydavo iš išvadavo iš kalėjimo savoj priklausomybės vėliavas, 
nės. Nuotraukos bus laikomos policijos rekorduose. bažnyčios einančius žmo- uždarytus draugus o visus; Ab.
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Iš Plataus Pasaulio
Madrido Demonstracijos Į
Kove 7 d# ispanų fašistai 

surengė demonstracijas 
prieš užsienių kišimąsi į Is
panijos vidaus reikalus ir 
už generolą Franko. Dikta
torius Franko pasirodė de
monstracijoj lydimas gerai 
ginkluotos policijos burių.

Anaraitų Respublika-
Frančija sudarė sutartį 

su šiaurės Indokinijos ana- 
mitų nacionalistais, pagal 
kurią Francija pripažįsta 
laisvą “Anamitų Respubli
ką” ir priima ją į Indokini
jos tautų federaciją.

Korėja Valoma
Rusai išgabena iš Korė

jos pramonės mašinas. Ame
rikiečiai norėio išsiaiškinti 
su rusais, kodėl ir kuo re
miantis jie tą daro. Bet ru
sai atsisakė su amerikiečiais 
apie tai kalbėti.

Italijos Maištininkai
Pietų Italijoj kilo riaušės. 

Riaušininkai po dvejų die-* 
nų peštynių su policija užė
mė Andria miestą su 55,000 
gyventojų. Italijos valdžia 
pasiuntė daugiau policijos 
riaušininkus numalšinti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

SVARSTO PASKOLĄ ANGLIJAI

Prezidentui Trumanui buvo įteiktas pasiid'.mas. kad Amerika duotų An
glijai $3,700,000,000 paskolą. Trumanas čia Kalbasi apie tai su savo patarė
jais. Jo manymu, tokia paskola butų "geras biznis” ir “tvirtas pagrindas pa
saulio taikai palaikyti.”

AR ŽINOTE, KAD-
Amerikos moterys kasmet 

, išleidžia po 550.000,000 do
lerių pirkimui įvairių kos
metikų.

JDOMŲS DALYKAI

(Apmokamas Skelbimas 
Senas ir Naujas Biblijos Testamen

tai pripažįsta
Penkta knyga

žemes apskritumą
Maizės, 4; 19. Kad 

ir buvo iicpaaA.iuuiDei cangun
įz* matyuaiiuis bet menesį ir

prie- i zvaigz^eb, vuų uau&aiu puiK^, ne- 
* gai omtumbei,

. VT * . j j iivx oiuz,j vUniocį, kunus Vies-metais New Amstcidumc,' paxs tavo Dievas uavęs esti visiems

Pirmoji našlaičių
glauda buvo atidaryta 1654 ^punumoei nei ° . x, . * , I nei jie.ns sluzyti

dabartiniame New 
Ja atidarė olandai.

Yorke.1

Kanada Skolina
Kanados valdžia nutarė 

paskolinti Anglijai vieną 
bilioną dolerių. Kanados pa
skola bus duodama tomis 
pat sąlygomis, kokias Ame
rika sutarė su Anglija dėl 
Amerikos paskolos.

Rusija Reikalauja
Rusija oficialiai pareika 

lavo iš Turkijos “gražinti”! 
Rusijai Karsko ir Ardahano- 
sritis. Anie ta reikalavima 
Rusiia painformavo Ameri-; 
ką ir Anerliia. Kars-Arda-! 
han sritis turi aliejaus, dėl
to nišai jos ir reikalauja.

Prievartos Vienybė
Rusų okupuotoj zonoj vo

kiečių socialdemokratų par
tijos vadovybė po rusų spau
dimu nutarė sujungti social
demokratų ir komunistų 
partijas. Socialdemokratų 
raitijoj eiliniai nariai dėl 
to pakėlė didelius protes
tus. “Vienybė” rusų zonoj 
turi įvykti balandžio 12 d.

Kinija vis Protestuoja
Kinijos vis dar tęsiasi 

protestai prieš Rusijos im
perializmą. Tokiu milžiniš
ku demonstracijų Kinijoj 
niekada nebuvo. Kinai rei
kalauja. kad rusai tuoj ap
leistų Mandžuriją.

Korespondencijo
WATERBURY, CONN.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimas Gerai Pavyko, 
Pajamų Gauta Virš $1,009

Vasario 17 d., lupesniu 
vietinės Lietuvių Tarybos, 
nrnoramas ivvko sekančio ieJ - ,7- ——
tvarkoje: 10 vai. ryte, lie
tuvių bažnyčioj mišios (Fe
deracijos skyriaus užprašy
tos) ir kun. Dr. J. Bcgušo 
pamokslas. Leidžiant patrio
tui kun. J. Valantiejui. baž
nyčioj buvo kolekta Lietu
vos reikalų dėliai.

7 vai. vak., Mokyklos Au
ditorijoj, programas pradė
ta su invokacija ir Ameri
kos bei Lietuvos himnais, 
kuriuos sugiedojo parapijos 
choras. Kalbėjo majoras J. 
S. Monagan, kun. prof. J. 
Dambrauskas iš Thompso- 
no. vietinė veikėja E. Deve- 
nienė ir adv. F. J. Bagočius 
iš Bostono.

Nuc gubernatoriaus Bald- 
v.ino. Kongreso narių J. 
Talbot, Clare Boothe Luce. 
Chase Gcing Woodhouse 
bei šen. B. McMahcn pa

sveikinimus ir atatinkamas 
rezoliucijas skaitė rast. Mar
celė Andrikytė ir adv. C. 
Balanda. Kalbų tarpe dai
navo vyrų ir moteiu chorai. 
Chorams ir visam progra- 
mui sumaningai vadovavo 
vietinės ALT skyr. pirmin., 
komp= A, J. Aleksis,

Tą dieną aukos gauta se
kančios :
• Bažnyčioj kolekta $359.35, Mr. & 

yirs. T. Matas $30, Dr. P. Vileišis 
$21.

Po $10: Mrs. S. Adomaitis, Dr. & 
Mr. M. Devenis.

Po $5: kun. .J. Valantiejus, Dr. S. 
Sapranas, Rose Ramažas, V. Rama- 
žas, Vera Kasper, P. Muleskienė iš 
Naugatuck. V. Keltys iš Bethlehem, 
S. Juškevičius iš Bridgeporto, P. 
Star.kienė, M. Valuskas, J. Vengris, 
A. Tukys, muz. A. J. Aleksis.

Po $2: A. Devenis. M. Mažukai- 
tienė, O. Žemaitienė. Mr. & Mrs. P. 
Drivinskas. Z. Klevečka, J. Mažulai- 
tis, V. Pinevičius, M r. & Mrs. Ur- 
činas, M r. & Mrs. Satkunas, G. Bo
sas.

Po. $1: Mayor John S. Monagan. 
cheriff Al Francis, adv. C. Balan
da. J. Trečiokas, P. Bernotą, Mrs. 
K. Witort. S. Kairaitis, Mrs. A. Lu- 
sas Mrs. P. Grebauskas, A. Mauru
tis, M. Verbyla, Mrs. A. Ambrozai- 
tis, A. Zupkus. A. Orantas, Mrs. A. 
Orantas, J. Andrikis. A. Varkalas, 
A. Karalius. K. Balčius, V. Vitkus, 
K. Skerstonas. P. Kevinas. Mrs. R. 
Janušauskas, K. Mažeika, K. Kulas. 
V. Povilaitis. D. Simons. J. Lesų- 
naitis. I. Rakauskas, F. Shopis, W.

Novakauskas, Mrs. M. Karvelis, Mrs. į kim, 
A. Delininks, Mrs. M. Brazauskas, 
kas, J. Makauskas, V. Lukminas, K.
\ aluskas, K. Aleksiejus, Mrs. E. Se
lenas, Mrs. A. Ragiskas, Mrs. P. 
Jesinskas, J. Baltrušaitis, A. Deikas,
Mrs. O. Kankalas, Mrs. I. Orantas,
Mrs. M. Daugirdis, Mrs. F. Povilai
tis, J. Sluoksnaitis, J. Pranulis, K. 
Pranulis, A. Daukskurdis, Mrs. L.
Ačas, Mrs. J. Kalenauskas, Mrs. E. 
Vyturis, Mrs. O. Lapinskas, V. KK- 1 
mašauskas, Mrs. M. Stankevičius,

Mrs. M. Kasparaitis, A. Bertulis, P. 
Motiečius, J. Ažunaris, _Mrs. M. Be- . 
r.evičius, J. Krivilaitis, J. Tučkus, I 
Mrs. M. Urbonavičius, P. Stepona
vičius. V. Lesunaitis, Mrs. N. Jenu- 
šaitis. Mrs. H. Barkauskas, J. Shur- 
kus, llelen Novakauskas, F. Žukaus
kas. Mrs. M. Shiulinas, Mrs. C. Je- 
-aitis, Mrs. C. Petraitis, F. Kuzmis- 
kas, A. Viltrakis. P. Tutoraitis, Mr.
& Mrs. T. Gedras, A. Vaškevičius,
J. Melišauskas, Mrs. M. Bartkus. A. 
Radvelas, A. Stadalius. M. Julevi- 

l čius, Mrs. M. Brogis, Mr. & Mrs. A. 
Kunčaitis, M. Miklinevičius, J. To- 
tilas. W. Gudonis. Mrs. E. Kaunec- 
kis, Marv Kasper. J. Naura, S. Sen
kus. J. Phyllis. K. Skiltys, Mrs. M. 
Karinauskas, Mrs. P. Vaitkus. Ago
ta Marcelynas, Mary Markevich, K. 
Markevich ir W. Pajaujis.

Viso auku svetainėje .... $300.30. 
įžangos ir kitokiu jeigu $350.95. 
Pridėjus kolekta bažnyčioj 

viso buvo .......................... $1,010.60

kad jų- lepsite i
musų prašymą.

Ignas Kefbauskas, 
Antanas Strazdas.

Jono Yaiči .. j adresas: 
John Yaiciun.
553 Moffat St., 

Pembrcke, C:.:. Canada.

PITTSBURGH, PA.

Kvietimas į ALT Piils ar- 
gho Skyr. Suvažiavimą

Pastaba: Aukų rinkėjos 
.yra pranešusios, kad užraši- 
! nėjime vardu yra ivvkę. ne
mažai klaidų, už tai atsipra
šome.

Visiems aukotojams, dar
buotojams, chorams ir ren
gimo komitetui vardu Lietu
vos laisvės kovotojų bei var
ge esančių lietuvių tremti
nių. nuoširdžiai tariu ačiū.

Lai gyvuoja vvaterburie- 
čiai! Valio, Laisva ir Nepri
klausoma Lietuva!

Elena Padaigis.

PEMBROKE, ONTARIO, 
CANADA.

Prašo Pagelbos Nelaimėje

FORDO ŽMONĖS JAU DIRBA

Fordo automobilių fabrikuose dirba jau 38.000 
žmonių. Šis vaizdelis paimtas iš Rouge dirbtuvės De

troite.

žmonėms po via u uaugaub apskritu
mu.

Psal. y t; 4. Jo žaibai žiba ant že
mes apskritumo, ztme įegia tai lai 
issigas ta.

balam. Pam. žodž. S, 31. Ir aš žai
džiau ant jo žemes apskritumo ir 
*matio pasimėgimas yra pas žmo
nių vaikus.

Pra. Jezai 40; 22. Jis sėd viršuje 
žemes apskritumo ir ant jos gyve- 

j liautieji yra nei žogai Kursai *dan- 
' gų ištiesia kaip kokia plona odele 

ir išsiplečia ta lyg būda gyvenimą.
Pra. Ježa. 34; 1. Eikite šen, jus 

tautos, ir *girdekite jus svieto žmo
nės klausykite, žemė te gird ir kas 
toje yra žemes apskritumas podrau- 
gei su savo Žeimena.

Pra. Jeram. 51; 15. Aš *ženie sa
vo šyla padarasis ir svieto apskri
tumą savo išminčia pritaisasis ir 
dangų davadniai priprovijasis.

Iš Naujo Testamento.
Dar. Ap. 17; 31. Todėl, kad diena 

paskyręs esti kurioje jisai *sudys ap- 
j skrituma žemes su teisybe per vieną 
vyrą, kuri tam paskyręs ir kiekvie- 

SUdiirVti nam tikėjimą po akių statydamas, 
prikėlęs jį is numirusių.

. . Dar. Ap. 17; 26. Ir darė kad išdėsianti okupuot nacių v o- vieno kraujo visų žmonių giminės 
gyvena ant žemės apskritumo ir rū
be žiu statė bei pirm paskyrė kaip 
ilgai ir kaip plačiai jie gyventi tu
rės.

Apre. Jono 16; 14. Ir yra dvasios, 
velnių *darančios ženklus ir išeina 1784 metais ji iškilo oran su pas žemės karalius ir į visą svieto

balionu, prileistu karšto oro. apskritumą juos surinkti i karą ant 
r ■ į anos didžiosios dienos Dievo v įsoga-

linčio.
Apr. Jono 3; 10. Kadangi tu pa- 

I laikai žodį mano kantrumo ir aš 
tave palaikysiu nuo įdynos pagu.i- 

1 dymo ateisiančio ant viso svieto ap
skritumo gundyti gyvenančius ant 

' žemės.
JURGIS VANAGAS,

Švento Rašto Tyrinėtojas.
City Hospital, Cleveland, Ohio. 

Emp. Dorm.

Lenkija pergyveno ketu
ris padalinimus — 1772, 
1793, 1795 ir 1939 metais. 
Paskiausią padalinimą atli
ko Hitleris su Stalinu.

Pennsylvanijos valstija y-1 
ra pirmoji plieno gamybo-' 
je. Antroji yra Ohio valsti
ja.

Visos valstybės, išskyrus 
Jungtines Valstijas ir Ang
liją, šiandien naudojasi me-! 
trine sistema.

nuo dešimties na
rių ir po vieną nuo draugi 
jos ar kuopos. Siūlome ren
kant delegatus pasvarstyti 
Lietuvos laisvinimo reika
lus ir ALT Pittsburgho sky 
liaus darbuotę. Šiame drau
gijų suvažiavime bus išklau
syta Tarybos narių rapor 
tai. aptariama Lietuvos lai
svinimo darbas ir perrinkta 
T aryba.

Pakvietimo laiškai yra 
pasiųsti Pittsburgho ir apy
linkės draugijoms, bet jei 
kuri organizacija ir nebūtų 
gavus pakvietimo, prašom 
v išvien atsiųsti savo atsto
vus.

.ALT Pittsburgho skyriaus 
valdyba:

J. B. Tamkevičius, pirm.,
S. Bakenas, sekret.
J. Grėblianas, iždin.

Delegatą

Šiuomi kviečiame visas
Pittsburgho ir apylinkės or
ganizacijas da/.vauti Ame
rikos Lietuviu 7ary Htts- 
burgho skyriai me-dniame 
suvažiavime, kuris įv\ n.- ko
vo 31 d., 2 ai. po pietų. 
Liet. Pil. svetainėj. 1721 
Jane St., S. S. Pittsburghe. 

Prašom rinkti no viena

Skaitytom Balsai
Gerbiami “Keleivio" leidėjai: 
Ačiū už paraginimą ir atleis-

Ir L4--A. IVIV^T * 1 r x .

Mažoji Liuksemburgo ku
nigaikštija žada 
1,000 vyrų armiją, kuri pa
dėsianti 
kietiją.

I
Aviacijos pionierė buvo 

franeuzė Madame Thibe.

Nėra pasauly tautos, ku
ri butų atmetus metrinę sis
temą. Ta sistema, kol kas 
nesinaudoja tik Amerika ir 
Anglija.

Du Amerikos lietuviai — 
brooklvnietis Benson ir chi- 
cagietis Kaitis — gauna 
pensijas, kaip indijonų karo 
veteranai.

PAJIEŠKOJ1MAI

ROMOJE APVOGĖ AME
RIKOS KARDINOLĄ

Šiurpi nelaimė ištiko mu
sų miestelio gyventoją lietu
vį Joną Vaičiūną. Prieš 17 
mėnesių jis susižeidė koją. 
išgulėjo 8 mėnesius lovoje. 

į paskui prisimetė gangrena 
; ir teko koją nuplauti žemiau 
kelio. Bet ir tas r.egelbėio,
turėjo nupjauti iki kelio.
Dabar koia taisosi. Balan
džio 8 d. iis turi eiti į ligr»-; . 
ninę dėl pritaikymo medi- įg1’ papalv'

siunčiu penkinę. 3 dolerius už 
“Keleivį,” o 2 dolerius Maikio' 
Tėvui ant pypkės, nes. tur būt.: 
jau gana sudegus. Tik man gai 
la. kad Tėvas duoda perdaug 
valios vaikui, užtai tas vaikas 
kai kada labai negarbingai Tė- 
vš kritikuoja. ka- žemina jo. 
kaipo generoio. autoritetą. Man 
rodos, kad dėl to Tėvas ir ne
pakyla į aukštesni laipsni. Tie
sa, vaikas lanko mokyklą. bet 
mokslas neturi būti palaidas, 
jis turi būti po ištikimos žval
gybos ir cenzūros globa, tada 
jis neiškrypę iš tiesios linijos. 
Taigi, jau laikas Tėvui tokią 
Įstaigą Įsivesti, tada ir laipsni 
sau galėtum pasikelti, kiek no
rėtum. Padėkim, Stalinas, jis 

.paprastos popų mokykis ne
baigęs, o jau išaugę į generali
simo, o tai vis kiett s cenzūros 
ir ištikimos /.valgy - nuopel
nas; ir ne vien jo iaip>n;s taip 
aukštai
net iki 
viskas:

Besilankant Romoje Ame- 
įikos kardinolui Francis 
Speilman. nežinomi vagys 
iš jo sesers kambario vieš
butyje pavogė religinių 

’ brangenybių 250,000 dole
rių vertės. Sako, kardinolas 
buvo atsivežęs tas brange
nybes į Romą, kad popie
žius jas pašventintų. Neži
nia ar brangenybės buvo 
pavogtos po pašventinimo, 
ar prieš pašventinimą.

Kardinolo sesuo. Mrs. 
Pegman, pažadėjo dovaną 
už pavogtų daiktų suradi
mą, o policija sako suėmusi 
tardyti du viešbučio tarnau
tojus. Apie tą vagystę pir
mas pranešė Rcmos komu 
nistu laikraštis.

Musų armijos “džypus” 
pirmoji pradėjo gaminti 
American Bantam Car kom
panija, iš Butler, Pa.

Vos gimęs banginis yra 
20 pėdų ilgio. Per du metus) 
jis išauga iki 80 pėdų ir 
sveria iki 100 tonu.

Prašau skubiai atsiliepti mano bro
lį STRAZDĄ Antaną. Juozo sūnų, 
gimusį Vačekių kaime, Vaškų para
pijoj, 1940 m. gyvenusį Rochester 
mieste. Kas iš lietuvių žinotų jo ad
resą, labai prašau šio skelbimo iškar
pą pasiųsti jam arba jo adresą pri
siųsti man, mokytojui (dabar gyve
nančiam Austrijoj):________

STRAZDUI JURGIUI, 
Gruenburg 51. a. d. Steyr,

Kreis Kirchdorf,
Ob. Osterreich U. Austria, 

Europe.

gyvuliai

nės kojos Jo šeimyna gy 
vena labai skurdžiai. Jis tu 
ri žmoną ir du vaikus ir jo
kios pairelbos nė iš kur ne-

mas gene;,

pa k ; ). jo var< las pakilo
sai:ės, jam tarnauja

mek- is, me: s. dainos.
sp* r as, mal< os ir* net
ve:- si jo ■ ūdai. Tai-

alv- apie ta i. gerbia-

Julius.

MAIKIO TėVI’I PO PENKINĖ
eauna. Jis nėra Kanados pi- 
lietis, todėl jokios pagelbosi „ Prifišimu

Kurkulion: 
lovas Vai

šie (
š Bos 
:a iš

pagelbo
iš valdžios negali gauti.

17-ka mėnesių kaip Jeną Mass.. Wr liagan 
Vaičiūną ištiko nelaimė. O burgbo, A <wetz > 
gyventi reikia. Mes vietiniai no- Mrs. 
lietuviai šelpėme, kiek ga
lėjome. bet rres esame tik
tai penkios šeimvpos čionai.
Nutarėme šauktis nn'e A- 
merikos ir Kanados lietu 
vių. prašydami nagelbos is 
organizacijų ir š’aip geros 
širdies lietuviu. Pagell>ėki- 
te. kiek kas galite, atverkit 
brolišką širdį ir paduokite 
brolišką ranka
draugo Jono
pavojus jam gręsia, o jo 
šeima kenči 
Pastaukite rą vargšą

Brook. C« 
Pawtucket. 
Chicagos.

A. Paloz:
, J. I 
L I.,

ra i: M.
Bronis-i 

rrbridge. 
iš Pitts- 
Brookly- 
š Broad 
,cinas iš

J. v, is

ISPANU A IŠVArO VI
SUS rKANCUZUS

dav<

HITLERIO BROLIS PA
KEITĖ VARDĄ

Aloizas Hitleris, negyvo
ji Adolfo brolis, gyvena da
bar Hamburge. Prieš karą 
Air ižas laikė Berlvne alinę 
i- dabai norėtų grįžti į Ber- 
iyna ir vėl varyti savo biz
nį, bet negali, sako “vienas 
vdas ir konclagerio gyven

toj :s” užėmė jo vietą ten.
Aloizas Hitleris pakeitė 

savo pavardę i ”Hiller.” Jis 
ako. iam jau igrįso vadin

tis Hitleriu...

KUR DINGO TRYS VO
KIEČIU TEISĖJAI?

Naujoji Zelandija turi 
mažiausia ateivių, tik vieną 
nuošimti.

Panamos skrybėlės buvo 
pradėtos gaminti pirm 300 
metu.

Atomą sudaro šie elemen
tai : elektronai, protonai, 
neutronai ir positronai.

AR JUSV 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.

Aš, Juze Alčauskaitė, pajieškau sa
vo tetos, Onos Alčauskaitės, ištekė
jusios už Jurkos ar Buroko, neatsi
menu tikrai. Jeigu ji butų jau mi
rus. tai gal atsilieptų jos duktė Elz
bieta. Ji yra kilusi iš Kauno guber
nijos, Mosėdo parapijos. Žebrokų 
kaimo. Mano pavardė po vyro: Juzė 
Taukus. Adresas: (12)

MRS. J. TAUKUS,
1334 Ottawa St., Regina, Sask., 

Canada.

Pajieškau brolių Juozo ir Jono 
Žukauskų, pirmas vadinasi Jan Čes- 
ki, o antras — John Miller. Abudu 
kilę iš Seinų apskrities. Krasnavo 
valsčiaus, Juodeliškių kaimo. Prašau 
jų pačių arba juos žinanėiųjų pra
nešti man jų adresus, už ką iš kal
no tariu ačiū. (13)

A. ŽUKAUSKAS.
605 E. Main St.. New Britain, Conn.

APSIVEDllHAI
Pajieškau gyvenimui draugės, nuo 

50 iki 60 metų amžiaus. Turi būt 
mandagi ir mylėti švarą. Aš apie sa. 
ve suteiksiu žinių per laišką. (13,

J. PETRAITIS,
1725 W. Mex!ow, Ferdale 20, Mich.

LIETUVOS RESPURLIK0S
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

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 paėmė 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 į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iŠ vidaus.
Kaina...................................................... $1.00

Berlyne rusu valdomoje 
"onoj^ kaž kur dingo trys 
•.(J-Yčbi teisėjai ir vienas 
aukfta? tėfemo va-dininkas. 

j A’iant?! sutarė jų jieškoti.
(' ra .:i t am yra priešingi.
Rusu valdomoj Vokietijoj 

;.ko dažnai pasitaiko, kad 
žmonės kur tai dingsta ir 
niekas in nebesuranda. So- 
cialdcr.okratų vienas vadas 
ok , nsai varo socialdemo- 

' ratus prievarta į “vienybę” 
<u k munistais. o. tie, kurie

Ispani.jidiktati 
įsakymą ’-i.-us frau ę " > iš
varyti iš L >anij*is. \ -i piv- 

lentai ir :iaip ls- 
ntieii Kanciios 
tuoj pat apljis- 

didelį skurdą.’ti Ispani ų Tai yra diktato- 
tą vargšą ant liaus Fr; n'<o kerštas fran- * artai.> dingsta

studdėl musų'kliai. 
Vaičiūno, neslpanijoj r 
gręsia, o jo piliečiai w i i “vienybei”

--- ---- • C4HV 4 > CA 1 I c I • # «
kojų. Jis paskendęs varguo- euzams už Francijos-Ispam- t”-oa yr 
se laukia jūsų pagelbos. Ti- jos šiene- uždarymą. .vežti ir

pnesmasi, 
be žinios, 

via surandami kur iš- 
nužudyti.

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston. Masa.
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Moterų Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ i

L. Gemas.

Japonės Meilės Tragedija
Arą buvo išauklėta tėvu mylaujamas garsas, kuria- 

namuose tuo senovišku auk- me susiliejo ramybė ir liu- 
lėjimu, kuris sukuria mie- desys, kaip kad auksinė 
liausiu moteriškų tipų, ko- mirštančios saulės šviesa 
kių tik yra kada matęs pa- susilieja su mėlyne. j
saulis. Tas namų auklėji-J Be šitų mažyčių smagu-j 
mas Įkvėpė ypatingą sielos mėlių ir vaikštynėlių. Arą 
minkštumą, natūralaus elgi- retai tesižmonėdavo. Josios, 
mosi grakštumą, klusnumą ir jos vy ro giminės, gyvenoj 
bei pareigos jausmą ir visas toli kitoje provincijoje, ir 

" ji mažai ką telankė. Ji mė-j 
go būti namie, puošti kam-į 
barius ir penėti prijaukytas' 
aukso žuvytes, kurios, išvy- 
dusios ją, iškišdavo galvu
tes.

Ji dar nebuvo prityrusi 
nei to naujo džiaugsmo, nei 
tų širdgėlų, kurių teikia mo
ters gyvenime vaikas. Pen- 
keris metus ji laimingai gy
veno su vyru. ir šitą laiką 
jis reiškė jai tokią pagar
bą, kokią tiktai gali išreikš

ikitas ypatybes išvystė 
to laipsnio, kuris nepasie
kiamas niekur, kaip vien ja
ponuose. Kiekvienai kitai 
visuomenei, be senosios ja
poniškosios, gautas mora
liškas padarinys butų per- 
švelnus ir pergražus.

Tiesa, tatai nebuvo pri- 
rengimas, taikytas šiurkš
čiam naujųjų laikų gyveni
mui. Geros kilmės mergai
tę rengė prie to. kad ji jaus
tųsi visai priklausanti nuo 
savo vyro. Ją mokė niekad 
nerodyti pavyduliavimo, 
sielvarto arba pykčio; iš jos 
buvo laukiama nugalėsiant 
savo bendradraugio bei

RANKINUKAI PAPILDO PAVASARI APRANGĄ

M

Be rankinuko moteris išrodo nepilnai apsirengusi. Rankinukas yra neat 
skiriama kostiumo dalis. Todėl jo spalva visada turi būt gerai pritaikyta prie
drananu.

rytum nelabasis jį pakerė- CHICAGOS MOTERŲ 
jo,” kaip sakydavo tarnai. VEIKLA
Iš tikrųjų jo įkliūta i gud-

"Keleivio” Knygos

Draugijos susirinkimą vasa-
’ rio 25 d., gatvekaris pri
trenkė Adelę Miscikaitienę.

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų 
žemę apsemtų? Kur taa vanduo da- 

' bar yra ? Kaip iš Nojaus šeimynos 
I galėjo atsirasti po tvano juodveiažiai 
' ir kitų veislių žmonės ? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuotakiai 
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 ........................................... Me.
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ 
Labai įdomus senovės filosofų da-

leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi.......................................... 10c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės nikę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1900 m., pusi. 63......................... 25c.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

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

Tragedija trijuose aktuose. Vei-1

bą, kokią tiktai gali išreikš- rįai paspęstus spąstus. Švel- Pas mus, Chicagoj, būna Nuvežus ligoninėn pasirodė, 
ti jaunas japonų pirklys sa- nus vienos geišos kuždesys tiek daug visokių pramogų,' kad ilgoką laika reikės pa- 
vo žmonai, kilusiai iš daug ^11 ištiko jo valią, ap\nl-; kad jokiu budu negalima i būti. Linkiu jai laimingai 

ko jam akis. Nors ji nebu- visose dalyvauti. Viena, tai pasveikti.
vo tokia daili, kaip jo žmo- kišeniai pusėtinai ištuštėja, Chicagietė.

kilnesnių žmonių negu jis 
pats.

Bet paskui jis staiga ėmė 
atšalti — taip urnai, kad'ji 
buvo tikra, kad tai gali bu-

viešpaties ydas tiktai ramu
mu. Trumpiau tarus, jai bu
vo skiriama pareiga būti ti jos kaltė. Negalėdama su- 
viršžmogiu ir bent paviršiu- vokti tikrosios priežasties, t 
mi įkūnyti visiško išsižadė- ji stengėsi įsikalbėti, kad, 
jimo idealą. Ji butų galėjusi rasit, ji neįžiūrėjusi ko nors 
tatai padaryti, susitikusi su savo pareigose; ji bergž- 
lygios jai kilmės žmogumi, džiai tyrė nekaltą savo są- 
jautriai suprantančiu, švel- žinę ir stengėsi įspėti iš a- 
niu, galinčiu nuspėti josios kių visus jo geidimus. Jo Kai aš buvau neženota. 
jausmus ir niekad jų neuž- niekas negraudino. Jis ne- vaikinu dmnrinn kain nr 
gauti. sakė jai nei vieno nedrau-

Bet Arą buvo kilusi iš gisko žodžio, bet ji jautė B 
daug kilnesnė šeimos, negu Įtempto jo tylėjimo paslėp- 
jos vyras; ir ji buvo jam tą norą užgauti ją.

Laukeliais
?ilpnus žmones.

(Bus daugiau)

Kai -4.Š Buvau 
Neženot a

Vaikinų daugiau kaip proto; 
Kur tik nepasisukau— 
Kavalierių tuoj radau.

Vieną myliu ir bučiuoju,
Japonas iš geros draugi- Kitą žvilgsniais tik vilioju, 

jos nebus žodžiais savo Žmo-; O tų mėlynaki latrą 
nai nedraugas. Tatai laiko-|?rašau vesti i teatr3*- 
ma liaudiškumu ir stačio-

pergera. nes jis nemokėjo, 
kaip reik branginti jos. Ją 
išleido už vyro visai jaunu
tę. Iš pradžių juodu buvo 
labai neturtingi, bet pama
žu prasigyveno, nes Aros 
vyras buvo geras biznierius.
Tačiau jai dažnai išrūdyda
vo, kad jis ją labiau mylė
jęs, kai juodu buvo nepra
sigyvenę, o šitokiais daly
kais moteris retai kada ap
sirinka.

Ji dar pati gamino jam 
visas drapanas ir jis visad 
girdavo jos mažų pirštelių 
darbštumą. Ji tenkino visus 
jo troškimus; padėdavo jam 
apsirengti ir nusirengti; tai
sė jam visa taip jaukiai 
gražyčiam jų namely; ža
vingiausiai atsisveikindavo 
jį, kai rytą jis eidavo Į sa
vo darbą, ir pasisveikinda
vo — sugrįžus; priiminėjo 
jo draugus kuo maloniau
siai; tvarkė jo ūkį nuosta
biai taupiai, ir retai terei
kalaudavo iš jo pinigų.

Tikrai sakant, jai to ir 
nebuvo reikalo norėti; jis 
niekad nebuvo šykštus ir 
mėgo matyti ją pasipuošu
sią. kad atrodydavo lyg auk- 
sasparnė peteliškė. Jis mie
lai vesdavosi ją į teatrą ir į 
kitas linksmavietes. Ji lydė
davo jį Į pasivaikščiojamas 
vietas, garsėjusias savo kles- 
čiančiais vyšniamedžiais pa
vasari, žibančių vabalaičių 
blizgėjimu vasarmečiu ir 
purpura nusidažiusiais kle
velių lapeliais rudenį.

Kartais juodu nudienoda- priežasties ir jos tarnai per-

kiškumu. Apsišvietęs, nor
malaus budo žmogus net sa
vo žmonos priekaištus su
tiks ramiais žodeliais. Japo
nų etiketu, tokie elgesio iš 
vyro reikalauja Įprastas 
mandagumas. Be to. švel
nutė ir jautri moteris ilgai 
nepakęs žiauraus elgesio; 
jeigu ji smarkaus tempera
mento, tai dėl žodelio, iš
trukusio susierzinus, ji gali 
net nusižudyti, ir toks nusi
žudymas suterš jos vyro 
garbę visam amžiui.

Bet yra tylaus žiaurumo, 
kuris nelemtesnis už žodžius 
ir veikia tikriau, negu koks 
aiškiai išreikštas nedrau- 
gingumas bei abejingumas, 
kuris turi sužadinti pavydu
mą. Japonė auklėjama taip, 
kad niekad nerodytų pavy
dumo, bet tas jausmas se
nesnis už bet kokį auklėji
mą — jis toks pat senas, 
kaip meilė, ir toks pat ilga
amžis, kaip ji. Po beaistre 
savo veido kauke japonė 
jaučia taip pat, kaip ir jo
sios vakarų sesuo, kai ši. 
žavėdama aukštuomenės’• 
draugiją išeigų vakaruose, 
sielos gilumoj nekantriai 
laukia išvadavimo valan
dos, kada galės laisvai savo 
sielvartus išreikšti.

Arą turėjo pagrindo pa
vyduliauti. bet ii negalėjo 
iš karto atspėti tikrosios

Vienas siūlosi jau vesti, 
Kitas nori juokus krėsti; 
Vienam smarkiai atsakiau, 
Antrą trepais nuvijau.

Kai gražiai apsirengiu 
Ir ant gatvės išeinu—
Vienas žiuri i mane.
Kits pamerkia akimi.

Aš sau ant aukštų kulnų.
Kaip stirna gatve einu. 
Nežiūriu Į juos visai—
Tegul šėlsta tie žiopliai.

Kai ant baliaus nueinu.
Visi grūdasi urmu:
Vienas prašo valcą šokt.
Kitas nori bučki vogt.

Nusibodo man mergaut.
Su tais vyrais vis kariaut; 
Senbernį pasigavau.
Jam galvelę apsukau.

Dabar ponia palikau.
Vyrą greit išmokinau; 
Prašmatnumo man ne stoka— 
Kaip aš groju, taip jis šoka!

tuvių daug, tai visiems pa
rengimams publikos užten
ka.

Taip buvo ir 17 d. vasa
rio, Fine Arts svetainėj, kur 
muzikos mokytoja Lulu Ru- 
ben-Misevičienė buvo pa
rengus savo mokinių kon
certą. Jaunuoliai pasirodė 
gerai. Bertašių sūnūs Phil- 
iip labai gerai išpildė kuri
nį “Rudens Lietus,” o Rakš- 
čiukas puikiai paskambino 
Chopino “Theme from Po- 
lonaise.”

Klausytojai, kurių buvo 
pilna svetainė, jaunuoliams 
nuolatos plojo.

blokinių tarpe matėsi ge
ro talento, iš kurio galima 
tikėtis gera muzikantų.

Musų darbščiausis Raud. 
Kryž. vienetas, kuriam va
dovauja Sophie Barčus, ir 
šįmet neatsiliko. Artinantis 
metinei Raud. Kryž. rink
liavai, Lietuvių Šeimininkių 
vienetas nutarė suruošti jo 
taudai ką nors prašmatnes
nio, kad daugiau publikos 
sutraukus. Apkalbėję nu
sprendė Lietuvių Auditori
joj surengti maskaradą su 
skrajojančiu paštu ir kito-

Skamba dainos sutartinės, 
Mirga rasos deimantinės—
Ir laukeliuos ir miškuos...

Eik, sesyte, nuo darželio.
Bėk iš svirno tėvužėlio—
Liksis pėdos, vys aidai...

—Ei. berneli, jaunužėli. 
Nebalnoki juodbėrėlio—
Tinka tau drąsa tiktai...

Tekant saulei saulužėlei,
Byrant aukso rasužėlei—
Links mums pievos, links žiedai.

Skamba dainos sutartinės— 
Mirga rasos deimantinės-—
Ir laukeliuos ir miškuos...

St. Santvaras.

vo dienelę ?»Iajike, pamary, 
kur pušys siūbavo, kaip šo
kančios mergaitės, arba Ki-

daug jai buvo atsidavę, kad 
apšviestų ją šituo atžvilgiu. 
Jos vyras iš pradžių buvo

j LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RUA JUŠKEVIČIAUS .. 
DAINOSE. -

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
siai gyveno, Ui perskaityk šitų kny-

2. iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
ug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny- 
ga. Su paveikslais. Kauna .... 50c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, c.laidai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................ 28c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas ./ aiškiai*-

faktais parodo, p *si ,»•) .tas.
draugijos formos, ii -orės be‘>
pakeistas kapit&iizn a> Kad a 26c

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to. star
kalas persta to nužudymą caro Alek- S,0^1’i atšaus nepag&i-ojęs zmojpis 
sandro II. Labai puikus ir nesun- Bet dėl ko gi nonsi [^1 xo be vaigio 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš silpsta . ir deiko vienas mai-
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. stas duoda daugiau spenų. kita.- r„a-
So. Boston, 1913, pusi. 61......... 25c. Delio žmogui reikia cukraus.’ r druskos ir kitų panašių dalykų? Ko-
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA j dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi

mus suprasi tiktai iš šios knygutes.KRISTAUS VIETININKAS?
Parašė kun. M. Valadka. Knyga 

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $125

Parašė D-ras G-mus. Kaina 15c.

Į

NAUDINGA ŽINOTI

Norint nuvalyt misingi
nius indus, reikia juos iš
trinti gabalėliu citrinos ar
ba uksusu. nuplauti karatu 
vandeniu ir nutrinti minkš
tu audeklu.

Nupirkus naują špižinę 
kauradą, pirmiausia į ją 

mis Įdomybėmis. Už nepa- prileisk vandens. įberk 
prastus kostiumus skiriamos'šaukštuką sodės ir sudėk 
dovanos. Vienetas tikisi kelių bulvių lupynas. Pavi- 
daug publikos ir gražaus rink porą valandų ir tik 
pelno Raud. Kryž. paramai, tucmet vartok valgio gami-; 

Važiuojant į Suvalkiečių nimui.

Alena Bružienė. H

KAIP ILGAI VIRINTI 
ĮVAIRIAS DARŽOVES

SIELOS
BALSAI

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo^
• ius amžina peklos ugm- 
•ni ir uz pinigus apsiima 
k i-k vieną. išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
nsa tai yra melas ir ap
gavystė. naa paklos vė
sai nėra Jisai parodo, 
cad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
penia, dabar kapustai są
rą Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti-3!

Kaina 25

Knyga 
-io” Knygyną

ataL

Adr<
BROADWAY,

M> BOSTON. MASS.

i ntbiri ir pas
A. M. MCTELIONI 

f 7 47 Navy Avenue,
lietroit. Mich.

nnrrrrroTrrorrrTTrrTrrTn

Dovana

Arbūzus, vasarin.
” žieminius

Asparagus ..........
Bulves ................... nuo 30 i>i 40 m.r.
Bulves saldžias .. šuo 25 iki 30 nin.
Burokėlius .......... nuo 30 ik: 15 .nin.
Pumpkin ............... nuo 30 iki 10 min.
Romus .................. nuo 5 iki 15 min.
Kalifijorus .......... nuo 20 iki 30 min.
Kopūstus .............. nuo 15 iki 30 min.
Morkvas .............. nuo 15 iki 30 min.
Pupas ir žirnius .. nuo 30 iki 45 min. 

” džiovintus .. nuo 3 iki 4 vai.
Salierus ............... nuo 20 iki 35 min..
Svogūnus .............. nuo 30 iki 00 min.
Špinakus .............. nuo 15 iki 25 min.
Pastarnokus .......... nuo 30 iki 50 min.
Ropes ................... nuo 30 iki 00 min.
Tomeites .............. nuo 15 iki 25 min.
Burokus .................. ’mio 1 iki 2 vai.

nuo 15 iki 20 min 
nuo 30 iki 40 min. 
nuo 15 iki 30 min

jomidze, senoviškuose links- Įpratęs vakarieniauti kartu 
manamiuose, kur viskas ro- su ja. namie arba žmonėse, 
dosi tolimų laikų sapnas. Bet dabar vakaras į vaka- 
Traškančios girios tenai ra jis išslinkdavo vienas. Iš 
rimsta giliame pavėsyje, pradžių jis atsišnekėdavo 
čiurlenąs upelis sruvena iš reikalais, bet paskui liovėsi 
uolos, ir visados ten girdėti jieškinėjęs priežasčių ir ė-j Daugiausia vitaminų “C” 
skambančios sena gaida ne- mė niekad jai nesakyti, ka- yra tomeitėse, orančiuose ir; 
matomos fleitos skundas— da žada grįžti namo. “Ta- lemonuose.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų paikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairia eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.•
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Popieriniais apdarais $1.00
Kiekvieaaa tarėte papaoėtl ašva kaygyaą auaėta ienyga. 

Kiekviena* nusipirkęs tą kaygą pasiažiaaga. Pinigas geriausia 
«iųst “Money Orderis. Popterintas galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir "Keleivio” ad
resą ir nepamirškit pnHpyt už3 caatoa markę.

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

Geriausia dovana yra 
ta. kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia dovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.
Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.

Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.
“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai. kunuo* 

žmonės kuria per amžius ? šį mm- 
guojantį politiškai-ekonom-škų iriau 
sima aiškina garsuis Vokietijos so 
cialaemokratų teoretikas Kari Kauta 
ky. Kaina.................................. 10e.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. į Kanadą to* 

knygos neįsileidžia.Laba. juokinga so 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai 
lės. 382 puslapiai. Kaina 51.90 

OžIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir Įrita* fnytZtt riflu^iai- -rinIrt,*.

fa Amerikoj raunšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy 
Čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorie 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25«

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) N* 

jžaitikintia Vyras; (Z/ 2yc:nti uiri*, 
(3) Klaida; (4) Korekta. J».e noro 
dotna kaip žmonės paikai tiki i viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... I5c

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami p«aigi 

šaunieji genmai ataibepi* jų »«• 
tams. Kas yra arba tikis, kala ovr» 
Puti kūdikių tėvais, būtinai tureli, 
oerokaityti šitą knygutę. Kama lOr

EILĖS IR STRAIPSNIAL
Šioj knygoj teina 23 pražios eiiėa. 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 23c. 
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10e.

KODĖL Aš NETIKIU 
l DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jla 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ...................................... 20e
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
ju, labai gražių ir juokingų monolo- 

l?ų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laidau Kaina .................. afc.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta vis* jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškiuos 
mpuolimas. šią knyga turėtų per- 
<kaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir 
aunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa- 
oultų j tokią kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Townsend For, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitiau 
Kaina ......................................... —

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .,

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad nirmutiniai žmo-
’ ‘ i Bet mokslas Ro.nės gyveno Rojuje

visai atmeta. Mokslas mano,__
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ii 
knvga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... įfc

a
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Bolševikai irUkininkai
_________

KAIP BOLŠEVIKAI NUO LIETUVOS ŪKININKU 
DEVYNIS KAILIUS LUPO

(Laiškas iš Europos)
Skaitytojai, tur būt, jau šmeižimą. Bet kaip papras- 

žino, kokiomis priemonėmis tai bolševikai vieną daro, 
ir suktybėmis bolševikai iš o visai ką kitą planuoja, 
darbininkų paskutini pra- Nors kalbos apie kolchozus1 
kaitą spaudžia. Beribis iš-’buvo draudžiamos, bet tuo' 
naudojimas, skurdas, var- pačiu metu jau buvo at-: 
gas, fizinis ir moralinis te- \ spausdinti kolektyvinių u-
roras, — štai tos priemonės, 
kuriomis bolševikai verčia 
darbininkų mases dirbti, 
klusniai lenkti sprandą ir 
kurti gerybes naujiems iš
naudotojams. Tokio darbi
ninkų išnaudojimo, koks y- 
ra Sovietijoj, nežino net pir
mykščio kapitalizmo gady
nė. Jei Sovietijos darbinin
kams dabar kas nors duotų 
tokias sąlygas, kokios buvo 
Anglijoj prieš 70 metų, jie 
tikrai nenanrastai

kių (kolchozų) Įstatai, ku
riuos įstaigos platino ir su-' 
pažindino su jais tuos, ku
rie prie kolchozinio ūkio 
buvo ruošiami.

Tačiau prie kolchozų bu-j 
vo einama kitu keliu. Pirm: 
visko pasirinkta Lietuvos iri 
kt. Baltijos kraštų ūkininkų 
sunaikinimo kelias. Tas ke-į 
lias buvo šis: reikėjo pa
rauti ūkininkų medžiagi
nė gerovė, nuskurdinti juos.

aP£1" paversti juos plikais, lum- 
pen-proletarais, o paskui

IŠTEISINTAS APALPO • bu kilę iš Gar.ypravo km., Kražių" 
j vai., Raseinių ap-k. buk gyv. <ni.au, 

Vanagaitis Jurgis ir V.
Jonas, abu Rociškiu km..

_ ____________ j vai., Šakių apsk., gyv. Collinsvilie.
l.inertas Juozas, apie 50 m. amž... Rajauskas Pranas, apie 70 m. am-Į \ aitekiene < Stonytei 

Eglupių km.. Pajavonio vai., Vilka- žiau. iš Alytaus, buk gyv. Pittsburgn. rages apsk į Ameriką aty> r.., pne 
Ūkio apskr. J Amerika atvyko prieš Prišmantas Julius, sūnūs Jurgio D- karą.. bu k gy v. Chicagoje. 

b. Karį. I Raseinių apskr., Šiluvos vai., Pala- \a.tkus Antanas ir jo žmona \ e-
t.irkevičius Juozas ir jo žmona pišių km., buk gyv. Philadelphijoj. Irute Patkamaryte kims. nuo Lpy- 

M-ai.-a. buk gvv. Philadelphijoj. i Rusas Stasys ir Rusas Antanas, ■ tęs, Panevėžio apsk., spejair—i g., v.
Kėdainių apsk., Juosvainių vai., buk | Toronto, Canada.
gyvena Detroite I Weismann Kari Richardą, Striel-

'Rudročicius Juozas. Griebčių km., km Prienų vai.. į Kanadą atvy-
Sintautų vai., Šakių apsk., į Amen- j ko po D. Karo. . 
ką atvyko prieš D. Karų. Weisman Adele, jo sesuo.

Redetzki Johanna, iš Ditkiemio, .Žilys Jonas, sūnūs Juozo, Pane- 
vėžio apsk., Snnb'ių vai., Azag-J

Pajieškomi Amerikos Lietuviai inugaitl s

džiaugtų.
Jei Sovietijos biurokratai parodyti pirštu į kolchozus

Lenion William (iki pilietybes mi
nimo vadinosi Vincas Raunat, buk 

gyvena Philadelphijoj.
I.epa (Liepa) Jurgis, Panevėžio 

Pušaloto vai.. Migonebų km., 
<ak gyvena Binghamton, N. Y.

Levickas Jonas ir Levickienė (Pa- 
iukaiiytėi Marijona, abu Kauno ap- 

i'.ies, Zapyškio vai., Viliamų km., 
buk gyena Scrantone.

Maiczienė (Kaminskaitė) Elzbieta,
. Piano, Panevėžio apk., Smil

gių vai.. Ažagų km., spėjamai gy- 
vtna Binghamton, N. Y.

Merkevičius Antanas, sūnūs Pet- 
■ Panevėžio apskr., Naujamiesčio 
• ai.. Volkiškio km., gyv. Kanadoj.

Meškauskas Petras.
Mickelbart šeima (Petronėlė, An- 

Heler.. Frank ir Albert), spėja- 
’iai gyvena Pittsburghe.

Morkus Pranas, gyv. Los Angeles. 
Milkaitienė (Žvingilaitė) Nastazi- 
. Mariampolės apskr., Antanavo v. 
Meyer E'.vald, gimęs 1890 m. Ku- 

lirkos Naumiesty. Iš profesijos pre
kybininkas.

Meyer Ado’f. gimęs 1894 metais 
Kudirkos Naumiesty. Iš profesijos 
siuvėjas.

Melkunas Kazimieras.
Meikunas Simanas, Amerikon at

vykęs prieš D. Karą.
Miciunas Petras, spėjamai gy'vena 

Včilkes-Barre, Pa.
Macevičius Adomas, buk gyv. kur 

•ai New Yorke.
Maurutis Juozas, gyvenęs Lietuvo

je. Vilkaviškio mieste.
Motuzaitė Kotrina, Mažųjų Juo-

Tauragės apsk.
Rheinhardt Marija (Waitkowitz, 

gimusi 1893 m. Klaipėdos krašte.
Riauba Nikodemas. Balandžių km., 

Gaurės vai., Tauragės apsk. spėja
mai gyvena Clevelande.

Repe Petras, sūnūs Adomo, Stanis- 
lavavos km., Daugėliškio vai., Šven
čionių apsk., i Ameriką atvyko prieš 
D. Karą, buk gyv. Illinois valstijoj.

Strikaitis Juozas ir jo žmona Ona 
Sakalaitė, buk gyvena Chicagoje.

Sarafinas Jonas, anie 60 m. amž., 
Darbėnų miestelio, Kretingos apsk., 
į Ameriką atvyko prieš D. Karą.

Stulgaičiai broliai. Biliūną dvaro, 
Girkalnio vai., Raseinių apsk., į A- 
meriką atvyko prieš D. Karą.

Šeštokienė Zofija, buk gyvena kur ' 
tai New Yorke.

Šimkaitis Kardelis, Skiržemio km., 
Margišltio vai.. Tauragės an<k.

Schimkat \Vilhelm. iš Ašmintos, 
spėjamai gyvena Kanadoje.

Svanter (Geschwandtner) Gustas;, 
Laučkaimio, Kybartų vai., Vilkaviš
kio apsk.. apie 75 m. amž., buk gy
vena Kalifornijoj.

Šeputienė < Neverdauskaitė), Tau
ragės apskričio.

Šilalis Gabrys, spėjamai gyvena 
Wercester, Masss.

Šilalienė (ščesnulevičiutė) iš La- 
vyso, buk gyv. Worcesteryje.

Skismant.aitė Marė. apie 50-55 m. 
amž.. Pabalčių km., Nemakščių vai., 
Raseinių ap., Amerikon atvyko 1920.

Šimkus Kazys, apie 50 m. amž., 
Šilisninkų km., Šimkaičių va!.. Rasei
nių apsk., Amerikon atvyko prieš 
D. Karą.

Strininas Juozas ir Stripinas Sta
sys, abu snėjamai gyvena Bostone 
ar Chicagoje.

Sinkienė Emilija, duktė Igno. iš 
namu .Jazdauskaitė, Kretingos apsk., 
Mosėdžio vai., Prielgavo km., spė
jamai gvv. Detroite.

Tamošauskienė (Poškaitė) Anas
tazija. duktė Mato, Panevėžio apsk.. 
Smilgių vai., Ažagų km., spėjamai 
gyvena Chicagoj.

Tvaronas-Tvarijonavičius, Kėdainių 
apsk., Baisogalos vai., Biliūnų km.

Tuinyla. snėjamai gyvena Kanado
je. Adresas nurodytas “Delhio Hotel 
Stodard.”

Tubilevičienė (.Jankauskaitė) Vero
nika, Panevėžio apsk., Krekenavos 
miest.. buk gyv. Chicagoje.

Tirylis Kostantinas, sūnūs Joaki- 
val.,

km., buk gyv. Chicagoje.
Žukienė Kazė (Džiaugytė), Ky

bartų km.. Raudonės va!., Raseinių 
apsk., į Amerika atvvko prieš D. 
Karą, buk gyv. New Haven.

Zupkus Antanas. Panevėžio apsk., 
prieš pat kara lankėsi Lietuvoje.

Žeromskiai (broliai) Kėdainių aps , 
1 Baisogalos vai., Valatkonių kaimo. 

Jieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti į 

L'thuanian American Information 
Centcr. Sočiai Service Bureau. 

233 Broadway, New York 7, N. Y.

10 METU KALĖJIMO UŽ 
SAVO KVIEČIU 4 

CENTNERIUS

New York (LAIC)—Lie
tuvoje leidžiamas laikraštis 
“Tarybų Lietuva” Nr. 237, 
spalių 19 d. praneša, kad 
Jonavoje “Liaudies Teis
mas” teisė Ona Zdanavičie- 
nę už nepristatymą valsty
bei nustatytų duoklių. Kra
tos metu nas kaltinamąją 
buvo rasta užslėpta keturi 
kviečių centneriai (centne
ryje yra apie 110 svarų). 
Už tai okupantų teismas 
nubaudė Oną Zdanavičienę 
10 metų laisvės atėmimu 
(kalėjimas ar ištrėmimas), 
be te—penkeriems metams 
atimtos jai pilietinės teisės 
ir sukonfiskuot&s visas jos 
turtas. Ją Įskundė paruošų 
agentas Balys Truskus. Nu
baustoji. tikriausiai, bus 
nuvalyta i kokią nors kon
centracijos stovyklą. Tokių 
stovyklų Sovietų Rusijoj 
pristeigta tūkstančiai. Juo
se laikomi i pora desėtkų 
milionu žmonių.

Čia guli saržentas Frank Hirt, kuri kariuomenės 
' teismas Californijoj teisė dėl šnipinėjimo svetimos val
stybės naudai. Kai teismas ji išteisino, Hir. apalpo.Išbadėję, nuskurdinti ir nu

alinti ūkininkai tuomet pa
kais, tai su klasiniu priešu tys eitų į kolchozus. Štai ko- 
— ukininkija jie elgiasi pik- kios šlykščios taktikos ėmė- 
čiau nei Amerikos pietinių'si Maskvos satrapai. Į kol- 
valstijų plantatoriai su ver-'chozus galima buvo eiti ki-
gais-juodukais, kad elgda- tu keliu, keliu ramiu ir sa- --------- ,•vosi. Ivanorišku, gero pavyzdžio naujakurys, tik ką gavęs pieno—4,080 Ikrą, mesos-

Ukininkas, kas jis bebu- keliu, bet bolševikams ši- žemės. . ‘^2, ^7-• ' •. - i k.
tų: mažažemis ar net gri- toks kelias nepriimtinas.; Pristatytinų žemes ūkio Tų pačių p> .u.5 ha. 
telninkas, anot bolševikų Jiems reikia smurto kelio!Pr°dukttj kkogramais nuo j dydžio u iui e.-.,^ atir u.,ti 
teorijų ir liguistų Įsivaizda- ir teroro, nes tik šitoki kelia hektaro lentelė: valdžiai, gruoų— Kiogi.,
vimų. yra kiaurai persisun- jie supranta, šitam pasta-: Grudų normos nuo dirbamos žemės
kęs savininko jausmais, at- rąjam keliui paruošti Mas-ohekuro:
seit, yra buržuazinių palin- kva sugalvojo privalomąjį ha._50-70. nuo 10 iki 15 ha.—60-95,
kimu, yra “buožė” ir todėl žemės ūkio produktu staty-inuo 15 iki 29 ha.—80-110, nuo 20 

♦ ’-----” ’ ’liki 25 ha.—120-180, daugiau 25ha.

nedaro jokių ceremonijų su 
fabrikų ir Įmonių darbinin- žiemių karvių ir avių skai- apskričių 30 ha. Us.ininkas 

čių. ‘ " privalėtų pristatyti produk-
Žemės ūkio produktus tų. Tekiam ūkininkui tektų: 

privalėjo pristatyti visi be atiduoti: grudų—150 cont- km.. Židikų vai.. Mažeikių aps^ 
išimties ūkininkai, net ir neriai, bulvių apie llu cent.. «^wShLS?‘

‘buožė ii
Iš visos savo esmės yra ir mą.” Yra duomenų, kad 
gali būti Sovietinės sistemos'Lietuvos komisarai tik pas-
priešininkas. Todėl šis luo 
mas naikintinas. Nuo ūki
ninko reikia numauti savi
ninko kailis, iškrėsti iš jo 
galvos savininkiškas prota
vimas, išplėšti iš jo indivi
dualistinę “dūšią.” Štai ko-
VIK ivucijvo Taicvi^viai Vč*zU
buve suvaryti į kolektyvi
nius ukius “kolchozus,” mi- 
lionai jų fiziniai sunaikinti 
arba badu išmarinti. Po ši
tos kruvinos ir smurto isto
rijos, kuriai istorijoj nėra 
pavyzdžio, Scvietijoi ir jos 
žemės ūky Įsivyravo moder
niškoji kolchozinė baudžia
va.

laiku gyvenusi Washingtone. 
Mvkolovas Antanas ir jo žmona 

Anelė Kazokaitytė, gyv. Chicagoje.
Nomeika, verčiasi restorano biz

niu. buk gyv. Brooklyne.
Nainys, Kostas ir Suzana Nainie

nė (arba jų giminės), Šiaulių apskr.
I Kiil-.Gn JO mo-nc ' Neumanas Albertas, Šilinės km.,

DU1\1U . • t-. . m > .Tauragės apsk., j Kanadą atvyko po
'30 kg., pieno 4■, ;ltrtl. Vilnų; D. Karo.

__.1 OA prami] Pocius Stasys ir Pocius Antanas,
_ . ® ,11 i • .; Vabalų km., Šaukėnų vai., ŠiauliųSeinų apskr. 1 na. ukiui apskr.

tektų duoti: gru.ą—40 kg., j Poškaitė Marijona, Jonikiu km., 
bulvių—50 kg., mėsos—38 
kg., Dieno—20 litru ir 90

bukŠvėkšnos vai.. Tauragės apsk., 
gyvena Philadelphijoj.

Pačkauskas Antanas 
Klevinskaitė).

Puleikis Kazys ir Katrina, Klabu

—nuo 220 iki 290 (kolekt. ūkiams 
ncapta>-n&ujami< ms MTS.)—35-55.

Bulvių, nuo dirbamos žemės:
Nuo 1 iki 5 ha.—40-60, nuo 5 iki 

10 ha.—60-80, nuo 10 iki 15 ha.—
90-110, nuo 15 iki 20 ha.—130-150,,
nuo 20 iki 25 ha.—180-200, daugiau, žemių ūkininku; ši duoklė
25 ha.—210-230. . stačiai nepakeliama. .Pieno litr. nuo valdomos žemes na: -v

Nuo 1 iki 5 ha.—20-45, nuo 5 iki i TT« . , , ------------------- - -r— —- -
10 ha._ 25-50, nuo 10 iki 15 ha.— J L Z pnStatytUS pi'OGUKtUS Šakių apskr., Paluobio bažnvtk.
30-55. nuo 15 iki 20 ha.—35-60, nuo . valdžia mokėlO Š!2> kainas M Petrilionis Sofija. Dirvonų kaimo, mo- Vasiulių km., Daugėliškio
20 iki 25 ha.—45-70, daugiau 25 ha. tt- i 1 kT Bazilionių (Padubysio) vai., Šiaulių Švenčionių apsk., į Ameriką at' ykoi L-Z rugių 100 Kg, ii Į-ubhų Chicagoj. ‘ prieš D. Karą, buk gyvena Illinois

10 kp., pieno litrą—20 kap.J Paukštys Vincas, anie 52 m. amž, valstijoj.
Ctiirnhin vllnr. 1 i-o < mh i iš Šakių, buk gyv. Chicagoje. Timpa Aleksa, iš Naumiesčio. Tau-SvRUlOlŲ V Hilu i K^.. 1UD. _ . raidės ansk buk gvv KanadojeLtotJ v k 1 ■ |(|(1 V I .Pfanskietls Augustinas ir Prans- ra*es dūk gyv. ivanauoje.
cv_ KSp., UZ ... : . Kg. kietis Antanas, sūnūs Jono, kilę iš! Urbas Stepas, sūnūs Jurgio, Pa-
-- 5 rub. 50 kaD. Panevėžio apskr., Šeduvos vai, Sniu- nevėžio apsk. Naujamiesčio valse,

oa i,a nlz' - v nin ; konib km, gyv. Pittsburghe. i Daukniunų km, buk gyv. Kanadoj,
et. UKli JiKu.- u...Ji . Paskačimas .Jonas. Panevėžio aps.,' Valentinavičius Ignas, gimęs 1876

Statytus prOfi . KtUS. -Kaitant buk gyvena Letchbridge. Canada. metais, ir Valentinavičius Vladas, a-
valdiškomis ,.ini r.is. gau
tų apie 2,50 u

kutiniu momentu sužinojo 
apie ŠĮ sumanymą, kada rei
kėjo skelbti Maskvos iškep- 
tasai pyragas.

1941 m. balandžio 14 d. 
buvo paskelbtas Lietuvos 
komunistų partijos C. K-to 
sekretoriaus A. Sniečkaus ir 
Komisarų Tarybos pirmi
ninko M. Gedvilo pasirašy
tas nutarimas, kuriuo Lietu
vos ūkininkams uždedama 
žemės ūkio produktų staty
mo prievolė. Lietuvos ūki-.
ninkas tokias prievoles ir se-įhg'į,? “į VtįT 5 ”

bet bolševikiš-i is iki 20 ha.

-60-80.
Vilnų nuo valdomos žemės ha. gr.: 
Nuo 1 iki 5 ha.—90-140, nuo 5 iki 

10 ha.—100-160, nuo 10 iki 15 ha. 
—120-180, nuo 15 iki 20 ha.—130- 
200, nuo 20 iki 25 ha.—140-220, dau
giau 25 ha.—160-240.

Mėsos šiomis vienodomis normo
mis. gryno mėsos svorio kilogr.

(jo žmona
Aišku, kad 1 ha.,gramų

Seinų apskrities smėliuotų i km.. Kvėdarnos vai., auragės apsk., 
spėjamai gyvena Chicagoj.

Požėla Karolis, žinomas imtinin- 
kas, apie 50 m. amž., Šiaulių apskr. 

Pabrika Juozas, apie 48 m. amž.,

‘Keleivis” visada vra
dovana draugams ir

serą 
pažista-

miems. Vžsakykit jj savo arti
miesiems!

Įsiveržę Į Baltijos kraštus, 
bolševikai gerą pusmeti ne
lietė Lietuvos ūkininku. Va
ryti juos tuojau i kolchozus 
buve gan rizikinga. Bet tuo
jau buvo sumanyta žemės 
reforma, kuri skubos keliu " 
ir chaotišku budu buvo pra
vesta. Žadėta kalnai gery
bių. rnelucta visam kraštui 
ir girtasi be galo ir be kraš
to. bet tuo ir užsibaigė ši

niau turėjo, 
kos prievolės visus pritren
kė, nes čia buvo ne prievo-

15 ha.—80, nuo 
130, nuo 20 iki 25 ha. j

-220. daugiau 25 ha.—330.

Kadangi pristatymo nor-
lės. bet smurtas ir atviras j mos bu. ve nustatytos apsk- 
plėšimas. Štai to plėšimo ‘ ‘ ‘ 
pagrindimai dėsniai:

1) grudai ir bulvės turė-

i mes mokesčiu 
kiam ūkiniu i 
ta mokėti a t : 
Taigi už a t

pini
buv<OO, l V’ 

otų-

gi ze- 
’.is to- 
paskir- 
ublių. 

; >duk- 
įkdavo 
tų ap
sčius.

ritimis, pavyzdžiui. Švenčio 
niu apskr. iki 5 ha. ukiui 

. 40 klg. nuo ha. gi Vilkaviš- b.ek pinigų, 
jc būti statomi ne nuo at- kio apskr. tokiam pat ukiui simoketi žer. - 
sėto tais javais ar bulvėmis; 60 kig. nuo ha., tai kad ne- r ko k. vpvsti<;
apsodinto žemes ploto, bet: daryti penkių lentelių, pri- jr kain Hp : 
nuo circamos ir tinkančios pormss i • 1
dirbti žemės ploto, įskaitant!S“™38 'uz>meJau kros pąda,es

tus ukininki

daržus, 
nus.

2)

pūdymus ir dirvo-

pienas arba

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 nuobodž.iais 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 j 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:”

patenkinti su o v'-u- kitus! 
Ūkininkai, kurie naudo-l reikalavimU' — ręskite! 

josi samdoma darbo jėga. PatYs- Ūkio dyr - oa-.
8 das, štai kas turėjo sekti ši

tą bolševiku žemės urio po
litiką.

Lentelės skutir.ė; skil-

garsioji reforma. Kai visa- sviestas ir vilnos turėjo bu-i pieno ir vilnos normos buvo
me krašte oradėta šnekėti, 
kad bolševikai ruošiasi Lie

ti statomos nuo kiekvieno 
valdomos žemės hektaro, i-

tuvoie Įvesti kolchozus, lie-' skaitant ganvklas, pievas, 
tuviškieji komisarai viešai sodus bei daržus ir visiškai 
grasino gandu skleidėjus neatsižvelgiant i laikomų 
bausti už Sovietų valdžios galvijų bei paukščių, mel-

50'< didesnės. Be to, urti- 
ninkai, kurie iki bolševikų 
Įsigalėjimo turėjo daugiau
kaip 25 ha. žemės, privalė- pažymėt s du< .. . gi li
jo pristatyti grudų, dar užį^ams kolekt inii i,:

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”t
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

1940 metus — po 25'•< len
telėse nurodytų normų už 
kiekvieną valdytos prieš re
formą žemės hektarą. Šis 
paskutinis nuostatas tuo v- 
ra akiplėšiškas, kad jis tai
komas atgal, t. y., 1941 m. 
pavasari reikalaujama duo
klė už praeitus metus, kuo
met javų aruoduose jau 
kaip ir nėra.

Apskričių vykdomieji ko
mitetai galėjo normas ma
žinti iki 30U, bet apskritis, 
jam paskirtą duoklės kieki, 
j rivalėjo pilnai pristatyti, 
tuo budu mažinimas būda
vo neįmanomas. Gausioms 
ūkininkų nuo 5-8 asmenų 
šeimoms, normos galėjo bū
ti sumažintos nuo 10 iki 30 
nuošimčių, bet ši nuolaida 
buvo padaryta ne tam, kad 
ją ištikrųjų taikyti gyveni
me, bet kad komunistai mi
tinguose turėtų progos pa
sigirti ir varyti demagogiją.

Dabar pažiūrėkime, kiek 
derlingiausių žemių: Vilka
viškio, šakių. Biržų, Šiaulių

4! asm u,
(MTS).
rodomai

kurių neapu. Mau < 
Traktorių S:otis 
Pirštu pri; ‘urnai
ūkininkui eiti i k ’chozus.
tai bent grudų ma/.iau sta
tyti. Bet kol . ozas. tai bau
džiava. Ali; rinimas už dar
bą pagal darbo vienetus, tai 
komisarų nelaisvėn p.tekęs! 
ukininkas-v ra?. šitokia 
žvėriška politika ūkininkų 
atžvilgiu Europos ir Ameri
kos žmogui tiesiog nesu
prantama. tai ardymas ūkio: 
ir badu marinimas milionų 
žmonių.

Bet bolševikai, vartodami 
visur smurtą, ir k čia yra sau; 
ištikimi, re - tas smurtas ( 
neša pragaištį milkmam^: 
žmonių.

.1. Butautas.

“Keleivio’ 1946 metų 
kalendoriaus nebeturime, 
j) išpardavėme. Prašome 
užsakymų nebesiųsti.

Administracija.

Ka reiškia meilė ir ii kur ji pa
reina ?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučki*?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei- 

«č,” kuria ser.rau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliupinis rieda.-? Balta 
tauuo-ios šletiė t JauftCMos -ydras? 
Ryžiu barstymą jauniems ant jfal- 
vų ? “Mariaus Mėr.ije?”

Kas reikia jaunai merpdnsi žinoti 
prieš išfeLejimą k<id ni-pausr^ti klai- 
doa ?

Kokio amiitdt ceriu.-;* teketi ir 
vesti ?

Ka- reikia žinoti pirmą naktį? Ši 
to nepakako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokjkla O klausima^ 
labai svarb.u, nėr nuo jo priklauso 
gyvenimo laircė ar netacuė. Bet k* 
viai slepia, tą atvira: pa.-.ako “lei.-io- 
gao Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? lai 
opiausia kiekvienos aeimyie,: kia-si- 
maa. ir “Teieingan lataiejas“ eta 
patiekia jdonnų itJorcnacijų.

Ar štai ima nustatyt būrimo kudilnp 
lytis iš kalno? D-ras Reeder rako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas*" 
; &di>oda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos motery* neturi valkų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus motery., myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kio? mot-rys neorivalo tekėti? “Tei- 
siriga? Pauuėjas’’ pa.^tkys jura* vis
ką.

Kaa nik,a žinoti, kad vaikai butą 
sveiki u grašy.,; Kaip turi uzsila
kyti ne Sc,*. moteris l rvaip reik<ą au- 
x nt, kuGikj.’

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kun.ganu turėtų būt uk- 

drausla kalbėt apie seiiu^ ntsau., rei
kštus ?

j visus šiuos klausimus “le,».nga» 
Patarėja,” atsako aiss,ai ir uieso 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikei*.s. 
puslapių, stipriais audinio *pd*r*,s

Be to, 'Teisingas Patarėjas’ prisakys Jums trumpai ir a:si..ai. 
Kaip prasidėjo pasaulis .'—Is kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes .’—Ir daug-daug kitų {domių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaud <i tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeliso "Pasaulio Istorija,’ Jordano “tkvoiiucijos Pagrin
dai,” AlcCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boel.-che s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “i)fcxual Ihruths” ir daugybe Kitų. Tai kartu mo
kykla tr papuošimai namuose. Kaina $1.50 L’zsisakykit ‘Teisingu 
Patarėją.’*

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Dorchesterio Pil. Kliubo 

Vakarienė
Užmiršo, ką Valgė RADIJO PROGRAMA

SIŪLO TAUPYTI DAU
GIAU MAISTO

i

Lietuvis Paskirtas Svarbaus 
departamento komisio-

nierium
Verta ir Lietuviams Pa

klausyti Patarimo

Praeitame “K.” buvo pa
minėtas Dorchesterio mote
rų kliubo surengtas Užgavė
nių balius. Reporteris sako. 
kad baliuje nebuvo blynų, 
kas neatatinka teisybę. Bly
nai buvo. tik reporteris jų. 
matomai, nevauė, ar gal 
suvalgęs užmiršo. Užgavė
nės be blynu, tai lyg ir ne 
užgavėnes.

Blyną Mėgėjas.

“Keleiviui” Reikalingas 
Typevvriteris

NAUJAS AUTOMOBILIAUS MODELIS

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

1— Muzikas
2— Dain. Jonas ir Emilija 

Burbuliai iš So. Bostono.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

<avo Įspūdžius ir nusiųskite 
Boston. Mass. S. Minkus. 
šiuo adresu- VVORL Sta- 
ion. Lithuanian Program,

PARSIDUODA NAMAS
South Bostone, arti Bigelow School, 

ijeras pirkinys ir gera vieta šeimy
nai su vaikais — prie mokyklos. Na
mas 3 šeimynų, pirmas flioras tuš
čias. (14)

MRS. SAMUEL WAI.KER,
2 Williams Court,

Newton Upper Falls, Mass.
Tel. LaSalle 3548.

Šaukt rytais ar vakarais.

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu

Praeitą sekmadieni Dor
chesterio Lietuvių Piliečių 
Kliubas buvo surengęs So. 
Bostone Piliečių Draugijos 
patalpose šaunią vakarienę. 
Svečių buvo virš 200 žmo
nių. \ akarienės gaspadoriai 
buvo B. Palby ir S. Stasiu-' 
ris. Programos vedėjo buvo 
A. J. Namaksy.

Vakarienė buvo surengta 
Dorchesterio kliubo 10 me
tų gyvavimo sukaktuvėms 
paminėti. Ta proga kliubas 
ir' jo vadovybė išklausė 
daug gerų linkėjimų.

Šiom:- dienomis guberna
torius Tobin paskyrė advo- 

Prezidento Įkurtas komi- katą Joną J. Grigalių Met- 
tetas kovai prieš badą. krei- ropolitan District Commis- 
piasi i visus amerikiečius su sion’o nariu.
pasiulymu taupyti maistą. Metropolijos Distrikto 
Europoje, Kinijoj ir Indijoj Komisija yra viena svar- 
milicnai žmonių badauja, blausiu departamentų Mas-

Miestas Nori Skolinti 
10 Milionų

su maistu elgsimės taupiau, sa metropolijos policija, yi-
Ypatingai reikia taupvti. sa parkų sistema, vandentie- 

duoną ir riebalus. Vartoki- kis. kanalizacija ir kiti da- 
me mažiau duonos ir dau-pykai.
giau bulvių. Jei kiekvienas: Adv. Grigalius yra jau- 
žmogus sutaupys tris lieku- nas ir gerai mums žinomas 
tes duonos per dieną, mi- veikėjas. Nors čia gimęs ir 
lionai žmonių gaus trūksta- augęs, jis uoliai darbuojasi 
mos duonos, o mes dėlto vi- lietuviu tarne ir tuo pačiu 
sai nepajusime jokio truku- laiku eina svarbias pareigas 
mo. ; valdžios Įstaigose. Jis išbu-

Pasidairykime apie save, vo keletą metų miesto gvnė- 
namuose, kiek mes maisto io padėjėju, paskui buvo 
išmetame lauk. kiek jo nu- Boston Housing Authority 
eina niekais. O butų galima konsultantu, o da vėliau bu- 
ji sutaupyti. vo miesto Asesorių Tarybos

Bostono restoranai ir val-'nar’s. 
gyklos žada Įsijungti i mai- Tuo pačiu laiku p. Griga- 
sto taupymo darba. Pagal- liūs praktikuoia ir advoka- 
vokime visi apie tai tiek na- turą. Jo ofisas randasi ad- 
muese. tiek musu bankie- resu: 20 Pemberton So..

Musų miesto majoras pa
žadėjo numažinti kai ku-Į 
riuos mokesčius. Kad tą ga-i 
lėtų padaryti miestas nori! 
užtraukti 10 milionų dole-j 
rių paskolos. Dabar musų 
miesto reaiestatininkai pa
kėlė dėl to protestą. Koki 
nauda skolinti pinigus, jei 
vėliau juos reikės iš taksų 
grąžinti? Juk miestas kito^ 
kių pajamų su ta paskola 
nepadarys, o todėl pasko
linti pinigai bus tik laikina 
pagelba šiai dienai. Miesto 
tėvai turėtų žiūrėti i ateiti,' 
o tokiomis paskolomis mies 
to ūkio ateitis nebus pa'ge 
rinta.

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

Choras Uoliai Ruošiasi

Gabijos choras dabar tu 
ri darbymetę. Labai dažnai 
daromos repeticijos, choris
tai dirba išsijuosę, o ypač 
solistai ir artistai mokosi 
savo roles “Išeivio’’ operetei 
pastatyti. St. Šimkaus ope
retė “Išeivis” bus statoma 
balandžio 7 d. Municipal 
Building svetainėje, South 
Bostone. Neužmirškit iš kal
no Įsigyti tikietų.

Rep.

Norėjo “Pagąsdinti’

tuose.

Pataria Nesiusti Lietuvon 
pinigų

Bostone, bet gvvena South 
B. U. Bostone. 52 G Street.

Sveikinam adv. Grigalių
naujose valstijos pareigose!

Mirė adv. Šalnos Tėvas

Kaiser ir Frazer rodo naujo automobiliaus modeli 
Nevv Yorke. Jiedu Įsteigė naują automobilių kompani
ją ir žada gaminti automobilius, kurie busią vadinami 
jiedviejų vardais: “Kaiser” ir “Frazer.”

SIUNČIAME I LIETUVĄ IR PABALČIO 
ŠALIS MAISTO SIUNTINIUS IR 

DĖVĖTAS DRAPANAS

vėms Į r.a mus ir sales. 
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

“Pranešu tau, 
kad ta šimtą

Vienas musų skaitvtoias 
South Bostone gavo iš Lie
tuvos laišką, kur. tarp kit
ko. rašoma:
mielas broli,
dolerių, ką mum? 
mes jau gavome, ale gav 
ne dolerius, o rublius... Da
vė 500 rubliu su viršum...” 
Ir toliau laiško rašvtosias 
priduria: “Prašau daugiau 
pinigu mums nesiųsti...” 

Kodėl jis prašo daugiau,

Kap. Vyt. Pastai is Lankosi 
Namuose

Pereitą savaitę Scrantone 
mirė Antanas O. Šalna. Lie
tuvos garbės konsulo advo
kato A. O. Šalnos tėvas. 
Velionis buvo susilaukęs jau 
83 metų amžiaus.

Jaunas būdamas velionis 
mokinosi amatu mokyklojVasario gale iš Vokieti-

Jos Pan’yk° apsilankyti r.a- Vilniuje, paskui baigė mo- 
fpntei’-mo pas tėvus armijos kapt- kvklą Suvalkuose. Apsigv- 
gavom tcnas Vytautas rąstelis, venęs Scrantone, jis Įsitaisė

Vienas southbostonietis 
karo veteranas susipyko 
antradieni su žmona. Kad 
ją pagąsdinti jis išsiėmė re
volveri, atsuko i ją ir pasi
girdo šūvis. Kulka nepatai
kė žmonai, bt ją tikrai iš
gąsdino. Dabar policija su
ėmė tą ekskareivj ir apklau- 
sinėja. Toks “pagąsdini
mas” pasirodė pavojingas 
ne tik tam, kuri gąsdina

Patys supakuokit Į baksą ar Į “seamen’s ba'g’’ nema
žiau 35 svarų ir nedaugiau 120 sv. KAINOS: 20 cen
tų nuo svaro, p’-imekant $5.50 už persiuntimą.

Štai maisto siuntiniai siunčiami iš Skandinavijos ir 
garantuojama, kad pasieks gavėją Į kelias dienas pa 
užsakymo.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston 0948
’Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

southbostonietis. Vytautas 
jau virš trijų metų tarnau
toja armijoj, kariavo 11 mė- kimą.
nešiu fronte ir yra pasižy- Adv. Šalna su p. Šalnie- 
mėjęs musiuose. o dabar v- ne. kurie gyvena Cambrid- 
ra amerikiečių okupacinėj ‘ ge'uje, pereitą savaitę išva-

pimguis Amerikos nesėsti? Bavarij°j. Ten j^rri žiavo Į tėvo šermenis.
tenka dažnai susidurti su| Re sunaus. velionis pali-

o ----------------------------------------bė -

dirbtuvę mainerių Įrankiam 
taisyti ir turėjo gerą pasise-

Todėl, kad dolerius pasiimtai «.__ - - - ,
bolševiku valdžia, o žmo-: tremu.na^ m pape ko žmoną Oną ir dukterį

geliais. Baiandzio pradzio- Marę, kuri vra ištekėjusi 
je kapitonas V. Pastelis vėl \ew Yorke už inž. Yesulto- 
išvyksta Į Vokietiją tęsti
tarnvfca.

gui išmoka savo rubliais, už 
kuriuos mažai ka. galima 
nusipirkti. Už švara mėsos 
reikia duoti 55 rublius. Tai-

no.

bet ir pačiam gąsdintojui.

BOX No. 8 ............... $6.25 į
2 sv. bekono 
2 sv. sviesto
*2 sv. ovomaltino (Cocoa, 
kiaušiniai, pieno milteliai)

BOX No. 19 ........... $5.25
2 sv. bekono 
2 sv. salami
25 ketus ntruetes
jautienos.

BOX No. <9 ...................$8.25

1 sv. sviesto 
3 sv. bekono 
3 sv. salami
1 sv. cukraus ir malt syrup 
1 sv. ovomaltino (Cocoa, 
ę.g.»i»įiriiQ i Dieno milteliai)

DR. D. PILKA i
<

. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4 į
ir nuo 7 iki 8 t

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320 i

Pavogė Brangius Senus 
Paveikslus

gi už 100 dolerių, kai bol
ševikai juos išmoka savo 
“bumaškomis,” žmogus ga
li nusipirkti ves tik apie 10 
svaru mėsos.

Taigi nenuostabu, kad 
Lietuvos žmonės pataria pi
nigų tenai nesiųsti.

i ““•*•* *-'**:. ... “Keleivis” reiškia velio-
Pastehai turėjo du sūnūs !nies artimiesiems gilios

armijoj. Vienas jaunesnysis j žuo jautos, 
buvo sužeistas manevruose

Į Smyth baldų krautuvę 
Jamaica Plain Įsilaužė ši 
pirmadieni vagys ir tarp ki
tų daiktų pavogė du senus 
paveikslus. Vienas paveiks
las yra labai brangus, jis 
296 metų senumo ir paeina 
iš Olandijos.

Pristatymas Garantuotas Visi Siuntiniai 
Apdraudžiami

u-

Olio-Smetonos Prakalbos

ir buvo paleistas iš armijos, 
o kitas dasitamavo iki ka
pitono laipsnio. Pastelis yra 
senas “Keleivio” skaityto
jas. jis gyvena So. Bostone 
ant Brcadvav.

BALF Vakariene

Susekė Nacius Musų 
Tarpe

Del platesnių informacijų klauskit laišku, 
telefonu arba ateikit asmeniškai Į:

TRANS-O< EAMC PACKING & SHIPPING CO., 
582 Dorchester Avė., prie Andrew Są., South Boston

Telefonas: SOUth: 3910

Ofiso valandos: nuo 12 dienos iki 9 vakaro

TeL TROhridge 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 SU arto Central S«. 

CAMBRIDGE, MASS.

SLA 359 kp. Susirinkimas
Praeita sekmadieni So.

Bostono Municipal Building SLA 359 kp. susirinki 
svetainėje laikė prakalbas; mas Įvyks kovo 15 d., 8 vai. 
Bostono misionieriai ar tau-i vakare, Anestų namuose. 8 
tininkai. Kalbėjo iš Chica-' Mayhe\v St., Dorchester. 
gos adv. V. Olis ir iš Cle-ŠBus badavimas pildomos 
velando J. Smetona. Pro- taiybos. bus kuopos valdv- 
tarniais tarp kalbu dainavo bos rinkimas ir bus apkal- 
dain. V’asiliaukkas iš Brook-ibarna kuopos finansiniai 
Ivno, jam akompanavo n-lė reikalai. Taipgi "kuri atsili- 
Tatarcniutė Organizatoriai kę su nario mokestimi, pra
šių prakalbu skelbė, kad šcm užsimokėti. Visi nariai 
žmonės sudėję aukų virš būtinai dalvvaukit.
400 doleriu. Rep. Kuopos Valdyba

Kovo 24 d. sekmadieni 
vietos BALF skyrius rengia 
vakarienę, kurios visas pel
nas eis lietuviams pabėgę 

J-s liams paremti. Vakarienė i 
vyks So. Bostone. Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetainė
je. ant E gatvės. Pradžia 6 

vakare.vai.

Atitaisymas

Paskelbtame aukuotojų 
sąraše Lietuves laisvės ko
vai paremti Įsibriovė klai
dų. Musų prašo atitaisyti 
sekamą: V. Yankus auka
vo S10, o paskelbta J. Yan
kus.

Amerkiiečiai surado pil
nus nacių partijos narių są
rašus. Tuose sąrašuose ras
ta ir keli šimtai Amerikos 
vokiečiu, kurie priklausė 
prie Hitlerio partijos. Sep
tyni žmenės iš Bostono ir 
apylinkių irgi buvo jrirašę 
i nacių partiją Vokietijoj. 
Dabar jie turės pasiaiškin
ti, kodėl tą darė. Visi jie 
vokiečių kilmės žmonės, 
nors gimę Amerikoje ir ka: 
kurie užima čia ne menkas 
vietas, kaipo mokytojai ir 
inžinieriai.

Remkit
skelbiasi

biznierius, kurie 
‘Keleivyje.”

LAWRENCE, MASS. Skyrius:
A. F. SWEETRA.

135 Nev/burv Street, Latvrence, Mass.

WORCESTER, MASS. Skyrius:
AMERIKOS LIETUVIS,

14 Vernon Street, Worcester, Mass.
Tel. 5-1091

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtb 4570

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS VAJUS

Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajus baigsis 
kovo 26 dieną. Iki to laiko Bostonas turi surinkti 
81.901,150. Postoinškio skyriaus pirmininkas Fran
cis W. Hatch sako. kad surinkta jau daugiau kaip 
600. Pinigus renka 30,000 su viršum savanorių.

ADMINISTRATOR’S SALE AT PUBLIC AUCTION 
Re. Estate of Anthonv Makluckas 

In Suffolk Prebate Čt. 325483
3 SOUTH BOSTON HOUSES 

(1) 139 WEST SIXTH STREET. SOUTH BOSTON 
2-F?.- :ly frame house consistiną og 5 room s each.

To Be Sold Wednesday. Mareh 13. 1916. at 11 A. M. 
_______________________ O N PREMISES. __________

(2 ) 221-223-225-227 ATHEN'S STREET. SOUTH BOSTON
2-Fami!y brick house consisting of 4—3-room and X—4-roorn apart. 
ments.

To Be Sold \Vednesdav, Mareh 13. 1916. at 11:30 A. M. 
ON PREMISES.

(3) 123 P STREET. SOUTH BOSTON
• > FamiiV frame house consisting of 2—4-room and 1—3-room a >art- 
rnents 2suites vacant.

To Be Sold V» ednesday, Mareh 13. 1946, at 12 Noon 
ON PREMISES.

I.rrrs: »5«0 cash deposit on each parcel at time of sale. Otlier terms 
at the sale. Subject to confirmation by ProbaJe ( ourt.
By order of: John W. Schnenck. esd., Administrator.

GERALI) GERSTEIN & CO.. Auelioneers 
19 Milk Street, Boston. Hl'Bbard 0255

SSLVER 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. 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) L

Perkraustom
čia pat ir į to-Į___
limas
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADMAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tol. SOUth Rnston 4619

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieškojimus.
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