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Keturių Didžiųjų Konferencija 
Dar Nieko Neišsprende

Amerika Siūlo Karo Sąjungą 25 metams—Franci ja 
Dalyvauja Lygiomis Teisėmis—Ką Daryt su Vokietija?

Keturių užsienių reikalų Japonų Kdl'0 Krimi- 
ministerių konferencija Pa- /»•
ryžiuje jau posėdžiauja vi-' nallStai Įldl (tinti
są savaitę, bet apie jos nu-} —-----
tarimus dar nieko neprane-; Traukiamas į Teismą Tojo 
šama. Rusija sutiko, kad ir, ir 27 Kiti Japonų Vadai 
Francija dalyvautų apta
riant taikos sutartis su Bal
kanų šalimis. Seniau Rusi
ja buvo pareikalavusi, kad 
Francija butų išvaryta užįsmą dar 28 japonų vadus 
durų, svarstant taikos su-, už įvairius karo prasikalti- 
tartis su Bulgarija, Vengri- mus. Traukiamųjų į teismą• TA • • 1 • * • * L,..,/,/,

Amerikos paskirtas teis
mas japonų karo krimina
listams teisti patraukė į tei
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ja, Rumunija
Taip pat susitarta pasida

lyti Italijos prekybos laivy
ną. bet nutarta ir Italijai 
palikti šiek tiek laivų. Ita

skaičiuje yra buvęs Japoni
jos ministeerių pirmininkas 
generolas Tojo, kurs bandė 
nusižudyti, bet buvo išgel
bėtas. Kartu su Tojo trau

kios laivai tenka didiesiems kiami dar trys buvo minis- 
pergalėtojams ir dalis jų ei- terių pirmininkai, trys buvę 
na Graikijai ir Jugoslavijai, užsienių reikalų ministeriai, 

keli generolai ir kiti mažės 
ni prasikaltėliai.Francija iškėlė reikalavi

mą. kad keturi didieji ap
tartų Vokietijos klausimą. 
Francuzai nori atskirti nuo 
Vokietijos Ruhro sritį ir 
Pareini, bet kitos šalys tam 
priešinasi.

Šią savaitę Amerika iškė

Kinijos Komunistai 
Ima Miestus

atatlkr
Mandžurijoj kinų komu

nistai Įsigali visoj šiaurinėj 
to didelio krašto dalyje. Į 
jų rankas pakliuvo Man- 
džurijos sostinė Chang- 
chung, praeitą savaitę jie 
paėmė didelį pramonės cen
trą Harbiną, o dabar jie pa
ėmė didelį miestą Tsitsihar.

Komunistams lengva bu-'

ie viešumon savo pasiuij- 
mą didžiosioms valstybėms 
sudaryti 25 metų sutartį, 
pagal kurią Amerika. Ang 
lija, Rusija ir Francija per 
25 metus bendrai prižiūrė
tų Vokietiją, kad ji nesi- 
ginkluotų. Tokį pasiūlymą 
Amerika padarė jau vasa- t A
rio mėnesį, bet tik dabar jįivo miestus paimti, nes 
iškėlė viešumon, o Pary-' H1831 J8 Pritraukė, o na- 
žiaus konferencija tą klau-1 cionaline kariuomene nega- 
simą dabar aptaria. ' ^eJ°. pasiekti, nes kelią

, užkirto komunistu kanuo- 
Viena savaitė yra peiTna- menė.

žai laiko, kad užsienių rei- ___________
kalu ministeriai galėtų su
tarti ginčijamus klausimus.
Bet pirmieji pranešimai sa- _____
ko, derybos eina sunkiai.j 17 Amerikos lakūnų, ku- 
Didelę sensaciją sukėlė A- riuos generolo Michailovi- 
menkos pasiūlymas sudary- čiaus četnikai išgelbėjo nuo 
ti 25 metų sutartį. Su tuo nacjUt atvvko į Washingto- 
pasiulymu Amerika yra pa- na prašyti Valstybės depar- 
siryžusi griežtai keisti savo tamentą. kad jiems butų 
užsieniu politiką ir nebe- leista vykti j Jugoslaviją ir 
vengti karo sąjungų su ki- Hudyti Michaiiovičiaus by- 
tomis šalimis. loję už tą generolą. Tie visi

----------------- lakūnai buvo išgelbėti nuo
tikros mirties, juos išgelbė
jo generolas Michailovičius, 
kurį bolševikai dabar ren
giasi teisti, kaipo “išdavi- 

Praeitą sekmadienį ame- *4- Bolševikai skelbia, 
rikiečių okupuotoj Vokieti- kad Michailovicius ja<j pri- 
joj buvo pravesti rinkimai sipazino pne savo prasi- 
i apskričių savivaldybes.} žengimų. Tur būt prisipa- 
Rinkimus laimėjo katalikų ?ino ^a}P’ ka?P B u ch ari nas 
partija, kuri save vadina n.’ klV bolševikų vadai pn- 
“socialine krikščionių par- sipazino buvę Hitleno agen- 
tija.” Komunistai vos surin- ^ais- 
ko 5% balsų, o socialdemo-

LAKŪNAI NORI GEL
BĖT MICHAILOVICIŲ

VOKIETIJOS RINKI
MUOSE LAIMĖJO 

KATALIKAI

kratai gavo arti 30%.

Iš visų tikybų komuniz
mas yra pati kvailiausioji.

GAL STREIKUOS

Pennsylvanijos kietųjų 
anglių kasyklų 70,000 mai-

ORLAIVIŲ NELAIMĖJ ŽUVO 4 ŽMONES

Du orlaiviai susidūrė ore prie Lakewood aerodromo, Atlantoj. Georgia. 
Čia matyti sudužę orlaiviai. Nelaimėj žuvo keturi žmonės, kurie skrido or
laiviais.

Automobilių Darbininkų Unija 
Skelbia Savo Reikalavimus

30 Valandų Darbo Savaitė—Lygus Mokestis už Lygų 
Darbą—Komunistai Negali Unijoj Užimti Vietų

Amerikos Automobilių 
Darbininkų unija yra di
džiausia pasaulio darbinin
kų organizacija. Tos unijos 

Renkant Filipinų prezi- pirmininku balandžio mėne- 
dentą buvo du kandidatai: šio pradžioje buvo išrinktas 
Osmena, einantis preziden- Walter Reuther. Dabar W. 
to pareigas ir Rexas, apie Reuther paskelbė jo veda- 
kurį buvo sakoma, kad jis mos unijos siekimus, kurie 
yra japonų agentas irpenk- sukels nemažai atbalsio vi- 
takolumnistas. Daugumas šame Amerikos darbininkų 
balsuotojų pasisakė už Re- judėjime.
xas ir jis bus Filipinų pre- Automobilių darbininkų 
zidentu. Balsuotojai pasisa- unija siekia: 
kė už Rexas, matomai, to- 1) Pašalinti nelygybę 
dėl, kad jis griežtai stovi darbo mokestyje už tų pat 
už Filipinų nepriklausomy- darbą tarp atskirų dirbtu- 
bę. Prieš rinkimus Rexas vių, korporacijų ir visoj 
buvo policijos jieškomas, pramonėj, 
kaipo bendradarbiavęs su 2) Lygus darbo mokesnis 
japonais laike karo. , už lygų darbą be jokios dis-

------------------ i kriminacijos ir neatsižiurint
Kongresas Svarsto i geografinę dirbtuvės pa-
o i • ,/i • dėti ar kokius produktus
Svarbius Klausimus dirbtuvė gamina.

__ -------— . I 3) Visiškas panaikinimas
Kongrese šią savaitę, akordinio darbo (piece- 

svarstomi keli labai svar-i work)
bus klausimai. Senatas turi; 4) 39 valandų darbo sa- 
apsvarstyti atstovų rūmų Vaitė, nesumažinant darbi- 
jau priimtus bilius apie kai- ninku atlv<rin;-mo 
nų kontrolę ir vyrų šauki- " 5 f ilgesnės’”' apmokamos 

atostogas.

Filipinai Išrinko 
Rexas Prezidentu

Kruvinos Peštynes Žada Baigti Mainie- 
Tarp Žydų ir rių Streiką

Vokiečių ' --------
____  Prezidentas Truman šią mą į kariuomenę, o senate

Vokietijoj. amerikiečių o- "aYaitę bar?$s surasti būdą, ir atstovų rūmuose dabar i a: tomobilių pra
muvli /An.c.ipai kupuotoi zonoj Diessen ^aiP gargti angliakasiui svarstomas bilius apie da- mOnėj darbininku draudi- 

nuolatines bazes laivynui ir £ 4 kruvinos peš- str.eiM’ kT tfsiasi. jau vlsąl vimą Angijai 3,7o0,000,000 mą, dirbtuvių lėšomis. Drau-
aviacijai savo saloje Ame- į- ^vietintu” žvdu me"e.Si'. AnSln* trukumas! dolerių paskolos. . dimas turėtu apimti pomir-
nka buvo prasiusi tas ba- .- . ™ ^ventoju Išvietim viskiam visoj pramonėj ir j Del kainų kontroles ir tinęs, iigą, nelaimingus at- 
zes tam, kad turėti apsaugą . 8 £ r\RR \ rtovyk- (Jaugells- dirbtuvių jau pra-! vyrų šaukimo Jaukiama,1 seikimus, papildoma pagel
šiaurėje galimame kare. 1z ‘̂„n_ dėjo užsidaryti dėl kuro, kad senatas atitaisys atsto- ha npdarhn ‘motu «"• <=onaf

Nenori Duoti Ame
rikai Kaziu

Maža Islandija, kuri turi 
tiktai 100,000 gyventojų,! 
atsisakė duoti Amerikai

bą nedarbo metu ir senat- 
1 vėje.Islandijos vyriausybė k;pA?/,'?dtJb,TT balsuoti trukllm0- Kokiu budu vV-\ 'ų nusistatymą. Vy-

trumpai atsakė, kad ji ne-> JSj0 mSnė* i kip Lia-uYbt bandyS riausyb« Prašo- kad .kain4 W. Reuther sako. darbi-
gali duoti tokių bazių. Per, td®įj Mmaišvt'i ameri- dal' ,ne?,lnia: 400.000 kontrole ir vyrų šaukimas į nįnky unijos> „utiesdamos
karą, kaip žinoma, Ameri-TSiu pį,.0! „Šia , mainienų streikuoja, reika- kariuomenę paliktų galioje, 5aTO kovos programą. turi
ka ir Anglija turėjo bazes rj l,^ mieste vra apie au(la™' pnpazmti jiems kaip buvo ikisiol dar arti- atsižvelgti j viso krašto u- 

•Lnessen mie&ve virt ap tpicp turėti savo sa nns ir miansiam laiL-m Prioc nuc. i»_ A

Sukčius Išgavo 
500,000 Dolerių

Williams B. Benjamin, 
36 metų New Yorko biznie
rius, buvo policijos suimtas 
šią savaitę. Pasirodo, kad 
jis apgaulingu budu gavo iš 
įvairių bankų virš pusės mi 
liono dolerių paskolos ir 
gautus pinigus prašvilpė ar
klių lenktynėse ir nakti
niuose kliubuose. Vieną die 
ną jis pralošė arklių lenk-

?ciais. (lai ne- kįekvjenos tonos iškasamų nistai. Kai kurie kongres-; lavimai bando nutiesti uni"
^vl^tSk iT ‘i!^ sumąTini- m<";ai, nonri i"11',1 AnAR,ij\už "To-

neU0 ^„denky! ,aikui-
streikas gresia visai supara- ne. 
ližuoti visą Amerikos pra 1 ------------------

dešimtys žmonių muštinėse 
liko sužeisti.

KURDISTANAS RUSŲ 
LĖLIŲ VALDOMAS

Irano kurdų didelės gi
minės vienas vadas sako, 
naujai sudaryto neva nepri
klausomo Kurdistano virši
ninkas Gbazi Mahomet yra 
rusų pastatyta lėlė ir yra 
apsuptas wsų agentų, kurie 

•nepriklausomo”

monę. BROWDERIS JŠVAŽIA- 
I RUSIJĄ

RUSŲ PRISIPAŽINIMAS

New York (LAIC)—“Iz- 
viestija” nr. 54 praneša, 
kad esą grąžinami lenkų
vaikai iš Rusijos atgal į . , , _• .. ..
Lenkiją. Sovietų Rusijos mal’ kad Bro»dens vaziuo-

pe ta programa sukels susi
domėjimo.

W. Reuther skelbia, kad 
jis bus priešingas, kad unija 
laikytų bolševikus apmoka
mais unijos tarnautojais. 
Unijos tarnautojai turi būti 
ištikimi savo unijai, savo 
klasės draugams ir savo ša-

E. Browder ilgametis A- 
merikos komunistų vadas, 
išmestas iš partijos už bur
žuazinius nukrypimus, da- • k i-~ -i • .
bar išvažiavo į Skandinavi- ,.ia1’° Sevikai _n€^aA.^’ 
ją ir Rusiją. Eina spėlioji- kie būti, nes jie yra ištiki

mi užsienio interesams.

sako nesenai į katalikų ti- nierių žada išeiti į streiką;
kybą atsivertusi rašytoja 
Clare B. Luce, Conecticut 
valstijos atstovė.

ir veda .......
tynėse 46,000 dolerius, kitą Kurdistano politika. “Mes
kartą jis sakosi vieną die-' 
ną pralošęs 36,000 dolerius. 
Kada jis nelošė, jis pragy
venimui išleido nemažiau, 
kaip $1.000 per savaitę.

Per keturius mėnesius

norime nepriklausomo Kur
distano,” sako kurdų vadai 

“nenorime, kad musųir
priešakyje stovėtų Sovietų 
propagandos agentai.”

Benjamin išgavo apgaulin-1 NEGRU CHORAS KONS 
gu budu iš bankų virš pu-' TITUCIJOS SVETAINĖJ

gegužės mėnesio gale, jei! 
nebus susitarta su savinin
kais.

Artinasi Motinų Diena. “Kelei
vis” yra gera dovana Motinoms Jų 
Dienos proga. Užsakykit ir padova
noki!, padarysit daug malonumo sa
vo Močiutėms.

švietimo komisaro pavaduo
tojas Novik Novikov prane
šė, kad specialiai lenkų vai
kams per šį karą įsteigtose 
mokyklose mokinosi virš 18 
tūkstančių vaikų, o kiti 8 
tūkstančiai buvo auklėjami 
vaikų namuose ir darželiuo
se. Komisaras nepasakė, 
kiek vaikų buvo palikta 
nrip fpvii tjičiyn iun ir iš

ja pas Staliną atsiprašyti 
dėl savo nukrypimų. Jei 
Brovvderis gaus iš Stalino 
nuodėmių atleidimą, jis ga
li ir vėl stoti komunistų 
partijos priešakyje.

Kai kas spėlioja, kad

U N Tyrinės Ispaniją
•Jungtinių Tautų saugumo 

taryba New Yorke nutarė 
paskirti penkių atstovų ko-

o , . - - i misiją, kad ji ištirtų, ar ge-Biow<iens parves is Mask- ner0,0 f-,.ank() dikt^tu,.a 
vos naują partijos liniją | panijoj sll(laro pavojaus 
ir Amerikos komunistai veb tajkai al. ne , toki kįmi_ 
turės keisti savo politiką. fij ieja atst0‘ai „J R

MOTERIS PLĖŠIKĖ

visokius falšyvus dokumen- išnuomoti UonsUtution dešimčių tuks
tus. Dabar jis turės teisme Ual1" Washingtone neąnj M*at<m^
pasiaiškinti. ' chorui š. m. birželio 3 die- tanclu^ matomai

ną. Tuskegee instituto neg

NAUJA ORO LINIJA I 
EUROPĄ

tančių. Matomai, yra tai 
vaikai per 1939-1940 me
tus iš Iaenkijos išdeportuo-

karo skiria i’fondą nėgių ‘M žmjnįM- Oanguma jų bu- 
aukštosimr,- mokykloms' vo atskirti nuo tėvų ir-j.ems 
remti Tai pi™as atsitiki- buvo duodamas komumsti-

i*ų choras visą pelną is va-

šitokios komisijos paskyri
mą. tiktai Rusija susilaikė. 
Rusija sako, nėra ko skirti 

Pbiladelphiios gatvėje tyrinėjimo komisiją, bet rei- 
viena moteriškė plėšikė už- kia netyrinėjus nutarti, ko- 
puolė S. Slovinski, subadė kių žygių griebtis prieš ge- 
jį su peiliu, iškratė jo kiše- nerolo Franko diktatūrą, 
nius, paėmė tris dolerius ir Ispanijos klausimas sau- 
pabėgo. Tas įvvko praeitą gurno taryboj buvo iškeltas 
sekmadieni, trečia valandą Lenkijos, kuri sakė. Ispani- 
diena. Philadelphiios mies- ia gaminasi atominius gin-cr_ ______ _____ i___ ______________________ •

Nuo gegužės 2 d. iš Bos- mas, kad “Revoliucijos Du-. nis auklėj imas 
tono atsidaro oro kelias į ktervs” užleidžia savo sve-' Taip pat ir iš Lietuvos
^krisbdnu 'kartJisk^r°^avIitę “DuVim-v? " aiškini'kad bnV° — Td’ d’Cnm' rn,lar,elPnilos ™es' įa gaminasi atominius gin-
i Portugaliją ir toliai Oro Walhin^ne “nėra priim- va,k^ Koįel lk] *° . dai te .Ten jaune pirma kaitą klus ir šiaip jau gresia pa- 
liniia atidaro Trans-World ta” duoti negrams baltųjų ye v18 negrąžinami j tėvų, rnoten’s ^lesikes apkrausto šaulio taikai. Tuos kaltini- 

• . | žmonių svetainės. 'Airline. žemę? piliečių kišenius. mus komisija bandys ištirti.

z



Antras puslapi*

KOVA PRIEŠ BADĄ klausė nuo mažo. visai mažo 
---------- jo rankos pajudinimo.”

Europai ir Azijai gresia x
badas. Badas jau siaučia Reikalas tas, kad Leninas 
daugelyje šalių ir juo arčiau P1 . sav2, mirtį jeikalavo 
prie naujo derliaus, juo duo- pasalinti Staliną iš genera- 
nos trukumas darosi didės- , įim° sekretoriaus vietos n 
nis. Amerikos vyriausybė Leninas buvo pasiruosęs tą
pasiuntė Į bado ištiktas ša
lis buvusi prezidentą Hoo- 
verį susipažinti su padėti
mi. H. Hoover pasiūlė pla
ną, kaip sukelti daugiau 
maisto badaujančioms ša
lims. Jis siūlė padidinti A- 
merikos duonos eksportą 
iki 1,100,000 tonų per mė
nesį iki liepos mėnesio ga
lo ; sumažinti Amerikoje 
duonos ir miltų vartojimą 
bent 200 gramų (apie 7 un
cijas) per dieną ir valgyto
ją; sumažinti duonos davi
nį visoj Europoj iki 300 gra
mų (11 uncijų) dienai; An
glija turėtų iš savo atsargų 
duoti 500,000 tonų javų; 
Rusija turėtų duoti po 300,- 
000 tonų javų kas mėnesį 
iki liepos mėnesio galo.

Toks yra Hooverio pla
nas. Deja, jo vykdymas su
siduria su didelėmis kliūti
mis. Amerika šiais metais 
neišpildė savo pasižadėtos 
maisto kvotos. Iki balandžio 
vidurio Amerika pasiuntė 
407,000 tonų javų mažiau, 
negu buvo pasižadėjusi. 
Anglija sutinka duoti tiktai 
200,000 tonų iš savo atsar
gų, o apie Rusijos pagelbą 
nėra jokių žinių ir niekas 
nežino, kokias duonos atsar
gas Rusija turi ir ar ji norės 
bent ką duoti.

“C. S. Monitor” aptarda
mas kovą prieš badą, daro 
tokias išvadas:

“Bado biudžetas nėra lygsva
roje. Niekas tikrai nežino,

reikalavimą iškelti partijos 
kongrese. Jei Leninas ne
būtų miręs, Stalinas grei
čiausiai butų išmestas iš 
partijos sekretoriaus vietos. 
Stalinas tą žinojo. Todėl 
Trockis mano, kad Stalinas 
pagreitino Lenino mirtį, 
kad jis galėtų pasilikti už
imamoj vietoj ir siekti dik
tatoriaus galios. Tai yra 
baisus Įtarimas, Trockis pats 
tą pripažįsta, bet jis sako: 

“.. . Kitaip negalima manyti, 
nes tai seka iš visu aplinkybių, 
iš faktu ir iš paties Stalino 
budo.

KĄ REIŠKIA “ŠVARUS 
RINKIMAI”

nitn niai^vu, _ -Z —iz5 uitrųjų,
. pasiųsta mažiau, regu reika
linga. Daug kas yra padaryta. 
Bet yra aišku ir niekas nelau
kia, kad su dabar daromu mai
sto taupymu galima bus ap
saugoti daugeli kraštų nuo 
bado.”

AR STALINAS NUŽUDĖ 
LENINĄ?

Išėjo nauja, pomirtinė 
Trockio knyga apie Stali
ną. Trockis, kaip žinoma, 
buvo nužudytas 1940 me
tais rugpiučio mėnesį. Ma
žai kas abejoja, kad jį nu
žudė Stalino atsiųstas žmog
žudys. Iki mirties Trockis, 
nespėjo užbaigti Stalino bio
grafiją, ją užbaigė pagal 
TrocHo užrašus jo bendra
darbiai. Knyga buvo paruoš
ta spaudai 1941 metais, bet 
jos spausdinimas buvo ati
dėtas karo metu, kad nepa
kenkus priešhitlerinės koa
licijas vieningumui. Dabar 
knyga pasirodė ir sukėlė di
delę sensaciją.

Trockis savo knygoje tvir
tina, kad Stalinas su nuo
dais pagreitino Lenino mir
tį. Jis sako, dar 1923 me
tais, ištisus metus prieš Le
nino mirtį, Stalinas sakęs 
Trockiui, Zinovjevui ir Ka- 
menevui (visi Stalino nu
žudyti), kad Leninas pra
šęs atsiųsti jam nuodų, kad 
jis galėtų pats baigti savo 
gyvenimą, jei jo sveikata vi
sai pablogės ir nebebus jo
kios vilties išsigelbėti, ži
noma, Trockis ir kiti pasi
tarimo dalyviai sakę, kad 
nuodų Leninui jokiu Hudu 
negalima siųsti. Dabar Troc
kis sako:

“Laisvė,’’ Mizaros plunk
sna, bara “Keleivį,” kodėl 
mes pavadinome Graikijos 
rinkimus “švariais rinki
mais.” Mizara sako:

“Keleiviui viskas švaru, kas 
už monarchiją, už fašizmą.— 
viskas, kas tik prieš liaudies 
interesus.”

Bolševikas Mizara, žino
mas, kaipo “vieno dolerio 
smetonininkas,” mokina 
mus “švarumo.” Bet štai, 
anglų, amerikiečių ir fran-j 
cuzų komisija, kuri prižiu-: 
rėjo Graikijos rinkimus, sa
ko, Graikijos rinkimai buvo 
švarus. Galėjo balsuoti visi 
piliečiai už tas partijas, ko-' 
kios jiems tiko. Visos parti-I 
jos galėjo statyti savo sąra
šus rinkimuose. 1200 pri
žiūrėtojų iš Amerikos, Ang
lijos ir Franci jos buvo Grai
kijoje ir dabojo, kad rinki-1 
mai vyktų be sukčiavimų. 
(Rusija atsisakė siųsti savo 
stebėtojus). Komunistai rin
kimus boikotavo ir jiems, 
niekas nedraudė tą daryti, 
bet jie galėjo ir dalyvauti 
rinkimuose, jei jie butų no
rėję. Tai kodėl Graikijos 
rinkimai turėtų būti vadina
mi “nešvarus”? Pagal tarp
tautinės komisijos apskai
čiavimą. gal 15% balsuoto
jų paklausė komunistų ir 
rinkimus boikotavo.

Tiesa, Graikijos žmonės 
balsavo už monarchistus ir 
daugumoje šiaip už viso-j 
kius dešiniuosius. “Nuopel-i 
nas” betgi už tai priklauso Į 
komunistams, kurie darė 
Graikijoj nepavykusį suki
limą ir tuo pačiu pastūmė
jo graikus Į dešiniųjų glėbį. 
Jei Graikijos žmonės nori 
balsuoti už reakcininkus, 
tai yra apgailėtinas dalykas. 
Bet rinkimai dėlto nėra ma
žiau švarus. O gal Mizarai 
viskas yra “švaru,” kas jam 
naudinga, o kas jam nenau
dinga, tas “nešvaru”? Jei
gu taip, tai Mizara turėtų 
vadinti save gotentotu, o ne 
dzuku!

“UN” AR “UNO’ 
CIRKAS

“Ar Stalinas pasiuntė Leni
nui nuodų su persergėjimu, 
kad daktarai nebeturi jokios

Jungtinių Tautų organi
zacija padarė tik vieną pa
žangą savo ilguose ir gana 
triukšminguose pasėdžiuo
se New Yorke. Jai posė
džiaujant, nutrupėjo jos uo
dega: iš UNO ji virto UN. 
Norint dabar ištarti tos ne
va Jungtinių Tautų tetulės 
vardą, pagal vieną gudrų 
amerikietį, reikia “kriukti.” 
Tai, regis, viskas, ko Jung-

KELEIVIS, SO. BOSTON

PIRMOJI LEIDĖ MĖGSTA CIRKĄ
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Darbininkų Vienybės Šventė Peštynės dėl LDS Vardo

šiandien, kaip tai buvo svar 
bu ir prieš 50 metų, tęsti 
kovą už visos tautos laisvę 
ir už darbo žmonių teises. 

—o—
Darbininkų šventės dieną

siunčiame Lietuvos socialis-1 
tams širdingus linkėjimus 
jų kovos organizacijos ju
biliejaus proga. Pavergtiem 
Lietuvoje bolševizmo tota
litarinėj vergijoj ir išblaš
kytiems po įvairius kraštus 
pabėgėliams siunčiame mu
su broliškus sveikinimus ir

Šiandien darbininkų tarp
tautinio solidarumo šventė, 
Gegužės Pirmoji. Bet—

Šiandien darbininkų kla-

Pas komunistus eina nau
jas liežuvių rodymo vajus. 
Pruseika tarkuoja “draugę’’ 
Jonikienę, ji — “draugą’

sė yra labiau suskaldyta ir Pruseiką ir vice versa. 
pavergta, negu kada nors Pruseiką ir Jonikienę ve- 
pirmiau. Pusė Europos ati-1 ja per šerengą Žalnierius 

linkėjimus greit vėl iškelti duota bolševikų nevalion,1 Ormanas. Jiedu klaidiną
seną Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos vėliavą nepri
klausomoj ir demokratiškoj 
tėvynėj.

Amerikos pirmoji leidė, Mrs. Harry S. Truman su 
savo svečiais iš Missouri lankėsi Washingtono Shri- 
ners cirke ir ten susipažįsta su liudnu klaunu artistu 
“Bozo” Ray Cosmo, kuris sveikinasi su Mrs. Truman.

Reikšminga Gegužės 
Pirmoji

Lietuvos Socialdemokratų Partijai 50 Metų
minėdami valstiečių kovos už savo bū

vio pagerinimą ir už teisin
gą visuomenės tvarką. To 
nusistatymo Lietuvos So- 

bininkų judėjime. Šiais me- cialdemokratai laikėsi visą 
tais gegužės pirmą dieną, laiką ir tebesilaiko dabar, 
sueina lygiai 50 metų, kaip' Lietuva turi būti nepriklau- 
įsikurė ~ Lietuvos Socialde-į soma, demokratinė respub- 
mckratų Partija. Ji Įsikūrė lika, nes tik tokioje respub-

---- — likoje Lietuvos darbininkai
ir valstiečiai galės būti sa
vo šalies šeimininkai ir ga
lės tęsti savo kovą už vi
suomenės tvarkos gerinimą, 

—o—

Šiais metais, 
darbininkų šventę Gegužės 
Pirmąją, prisiminsime svar
bu i vyki lietuviškame dar-

Vilniuje, 1896 meetais, ge
gužės pirmą dieną.

Kad supratus to įvykio ir 
tų sukaktuvių reikšmę, rei
kia prisiminti, koki buvo 
Lietuva, musų pačių ar mu
sų tėvų kilmės kraštas, 
prieš 50 metų.

Prieš pusę šimto metų 
Lietuvoje nebuvo spaudos, 
nebuvo lietuviškų mokyklų.

Per penkiasdešimtis me 
tų Lietuvos Socialdemokra 
tų Partija vedė sunkią ko
vą prieš visus Lietuvos dar
bininkų ir valstiečių prie-

nebuvo šviesuomenės. Atsi- šus, visvien ar tie priešai 
likęs gyvenimas, skurdas, buvo svetimi^ okupantai, ar 
tamsumas ir sunkus caro savo lietuviški reakcinin- 
režimo jungas slėgė visą' Kai.
kraštą. Ir štai, tame tamsia- Tos kovee eigoje buvo 
me ir svetimo okupanto pa-‘ laimėjimų ir pralaimėjimų, 
vergtame krašte, būrelis Teko pakelti visokių sunku- 
moksleivių ir darbininkų' mų, pergyventi nusivylimų, 
nutarė stoti į nelygią kovą
prieš rusišką milžiną, prieš 
tamsumą, prieš darbo žmo-

bet buvo ir gražių laimėji
mų, parodyta daug pasi
šventimo ir sudėta daug au

gaus išnaudojimą ir pažemi- kų. Kova kartais buvo gy
nimą. Nelegaliai, pasislėpę 
nuo caro žandarų, neskait
lingi kovotojai sutarė įkur
ti Lietuvos Socialdemokra
tų Partiją, jungti Į ją visus 
kovotojus už laisvę, žadinti 
pavergtą kraštą į kovą.

va, turėjo plačių masių di
deli pritarimą. Kaltais ji 
nusilpdavo. Bet per visus 
penkiasdešimts metų ir ko
vojant prieš caro režimą, ir 
kovoje prieš lietuvišką re
akciją. ir laike dvejų vo-

skleisti laisvės ir kovos ide-i kiškų okupacijų per abu 
jas. Mažas būrelis pasiry-1 pasaulinius karus, ir vedant 
žūsiu žmonių stojo į didelį i kovą prieš bolševikišką o- 
darbą. Jie priėmė progra-Į kupaciją, Lietuvos Social- 
mą, iškėlė visą eilę reikala-j demokratų Partija visada 
vimų dėl darbo žmonių gy-. stovėjo ir stovi pirmose ko- 
venimo pagerinimo ir įrašė! v°s eilėse dėl visos šalies
± _____________ _ *11 • /-I 1 J n rhi m Vi i lt*į tą programą reikalavimą: 
“Lietuva turi būti nepriklau 
soma, demokratinė respub
lika.”

laisvės ir dėl darbininkų ir 
valstiečių teisių gynimo.

—o—

DraugH Talka
LSS 19 Kuopa Brooklyne 

Skyrė $100

Gerbiami Draugai!
Brooklyno LSS 19 kp. sa

vo susirinkime balandžio 
12 d. svarstė klausimą, kaip 
pagreitinti “Keleivio” namo 
išpirkimą. Buvo įnešta ir 
paremta ir vienbalsiai nu
tarta paskirti 100 dolerių iš 
kuopos iždo, kaipo auką, 
“Keleivio” namui išpirkti, 
kitaip sakant morgičių su
mažinti.

Mes manome gal kitos 
LSS kuopos iš kitų lietuviš
kų kolonijų, arba ir pavie
niai draugai irgi prisidės su 
stambesnėmis aukomis. Y- 
pač vasaros metu tam tiks
lui musų draugai galėtų pa
daryti kokį išvažiavimą ar 
kitokį parengimą kad sukė
lus daugiau “kapitalo” tam 
reikalui.

Brooklyno draugai vei
kia! Kaip draugai kitose 
kolonijose? Manau, kitų ko
lonijų draugai nenorės at
silikti !

Draugiškai,
Ve Kalvelis,

LSS 19 kp. iždin.
Red. Pastaba. Brooklyno 

draugai jau iš antro karto 
skiria savo gausią dalį “Ke
leivio” namui išpirkti. Per
nai Brooklyno LSS 19 kuo
pa buvo skyrusi $25 tam 
reikalui (“Keleivio” 43 nr.). 
Yra daug aukavę ir pavie
niai LSS 19-tos kuopos drau 
gai.

Kartu su gausia auka 
Brooklyno 19 kp. sekreto
rius, drg. J. Glaveskas, pri
siuntė šimtą dolerių už 200 
“Keleivio” kalendorių, ku
riuos Brooklyno draugai iš
platino Brooklyne ir apylin
kėse. Darbštus brooklynie- 
čiai parodo, kad yra dirvos 
veikimui. Tik reikia noro ir 
pastangų.

visa Europa ir Azija badau-( “susipratusį svietą 
ja! Be to, Europos ir Azijos Alasas kilo dėl naujo 
padangėse vėl renkasi nau- krikšto Lietuvių Darbininkų 
jo ir dar baisesnio karo de- Susivienijimui. Iš “darbinin- 
besys. i kiško’’ susivienijimo norima

Ir vis dėl to, nereikia padaryti “draugiškas” susi- 
prarasti vilties ateitimi! Ga- vienijimas.
lų gale, darbininkų klasei Bolševikų fronte vis kas 
bus lemta laimėti! Iš dik-'nors “naujo.” Baigę vieną 
taturų sutemos, iš kapitalo apsispiaudymo kampaniją 
nevalios ji pasieks sotų ir jie pradeda naują apsilaižy- 
laisvą rytoju! i mo kampaniją.

Musų' šventės pionieriai^, Nužudi Lenin,? 
nepadare klaidos. Jų tros-: - * j n — •
kimai galu gale bus reali-1 Associated Press žinių ą- 
zuoti. žlugo Musolinio ir' fentura komentuoja naują 
Hitlerio diktatūros, turės įeono T!'.<;ckl0 knygą apie
žlugti kitos diktatūros, 
žlugs ir Salino diktatūra.
Kas Buvo Hitleris?

Vienas vokiečių istorikas,

Rusijos diktatorių Staliną. 
Knygos autorius leidžia

suprasti, kad Stalinas nu
nuodijo bolševikų revoliuci
jos vadą Nikalojų Leniną.

Erich Jochberg, paskelbė j Leninui dar gyvam esant 
tokią sensaciją: : Stalinas jau rodė palinki-

Hitleris buvo ne vokiečių' mų skaldyti ir valdyti; kar-
no Glictni Vllmoc • lic Lito kfitmir ne austrų kilmės; jis ga

lėjo būti lenkų arba lietu
vių kilmės žmogus...

Tai yra pasaka, kuriai pa
remti Jochberg sugalvojo 
kitą pasaką, būtent:

tą ir kitą jis buvo sudraus
tas. Delei to Stalinas tužęs.

Galimas daiktas. Juk tas 
pats Šalinas vėliau išsker
dė visą bolševikų “senąją

1831 mpfak i AnstriioJ £vardlJ3 ! J}s sulikvidavo 1831 metais i Austi įjos jr yetuvjy komunistų kardi- 
miesteho Braunau apylm- nnla An^riefi ų 
kės atbėgo daug lenkų n
lietuvių sukilėlių. Tai iš jų 
kilęs garsusis vokiečių fiu-

nolą Angarietį.
Katorga už 4 Centnerius

Paleckio “valdžios” orga-
reris, Adolph Hitler, alias; nas “Tarybų Lietuva” pra- 
Schickelgruber. J neša, kad pereitą spalių mė-

Nabagai Fricai, o jie ma
nė, kad Hitleris yra tikriau
sias visų nordikų nordikas 
ir nuolat šukavo “Heil Hit
ler!”

nesį Jonavoje “liaudies teis
mas” pasmerkė Oną Zda- 
navičienę už nepristatymą 
visų savo grudų. Mat, kra
tos metu pas ją rasta ketu-

ras įsncn JocnDerg vrajri centneriai (apie sva-
nuts.
“Viva Russia!”...

Į vieną Francijos uostą
buvo atplaukęs rusų laivas.
Jis atvežęs kviečių. Ryšyje 
su tuo “Laisvės” Šolomskas 
davė tokį raportažą:

“... kada sovietų laivas 
‘Klim Vorošilov’ atvežė pir
mą grudų krovinį į Franci- 
ją, tai masės žmonių karštai pavicienė 
jį sveikino ir šaukė: ‘Viva 
Russia!... Viva Stalin’!”

Kas ten pasidarė, kad 
masės franeuzu užmiršo są

ru) kviečių.
Zdanavičienė pasmerkta 

10 metų laisvės atėmimu, 
kas reiškia kalėjimą ar ka
torgą. Be to, penkiems me
tams ji netenka visų pilie
čio teisių, o priedais — bol
ševikai konfiskavo visą jos 
turtą!

Tikras rojus, ar ne? Zda- 
dabar galės ir 

badu mirti ir Stalino “sau
lę” girti...
90 Milionų Lenkijai

Valstybės departamentas
vo tėvų kalbą ir rusų laivą skelbia/ kad Amerikos vy- 
pasitiko ispaniskais sūkiais? riausybė sutiko duoti Len- 

Nieko. Tik Dominyko gal- kijai net 90 milionų doleriu 
voje maišėsi žirniai su ko- paskolos.
pustais. Jis norėjo pasirodyt Varšuvos čučelų vyriau- 
franeuzų kalbos žinovu ir sybė savo ruožtu sutikusi
komunizmo davatkoms pra
bilo ispanišku “Viva.”

Šiandien į Lietuvą grįžo 
Lietuvos socialistai iš pat! rusai okupantai. Grįžo ki-

pradžios savo veikimo ne
skyrė tautinės kovos už lais-. 
vę nuo darbininkų ir darbo

Irano vyriausybę, sukurė 
Irano ribose savo lėlių val
domą “Kurdistaną” (alie
jaus pilną) ir, bendrai, ru
sai Irane elgiasi, kaip jie 
nori ir pasiekė, ko jie norė
jo. O UN ar UNO stenėjo, 
plepėjo ir galų gale iš viso 
Irano klausimo liko didelis 
nulis. Išprievartautam Ira- 
nui, iš tikrųjų, nėra jokio 
skirtumo, ar toki UN ar 
UNO yra pasauly, ar jos vi 
sai nėra.

Daugelis žmonių mano, 
kad butų padoriau, jei UNO
butų pametusi ne savo uo
degą, bet jei pirmos dvi rai
dės butų nutrupėjusios. Ta
da butų likę iš to diplomatų 
cirko didelis “O,” arba, ki
taip sakant, nieko. Butų ma
žiau plepėjimo, mažiau 
veidmainiavimo, o “pasau
lio taikai” tas nieko nepa
kenktų, nes Jungtinių Tau
tų organizacija tai taikai

vilties dėl jo pasveikimo, ar, tinių Tautų organizacija pa- 
jis griebėsi dar tiesesnių prie-, siekė.
monių, aš nežinau. Bet aš esu* Iranas, Ispanija ir kiti 
giliai įsitikinęs, kad Stalinas j “degami” klausimai paliko 
negalėjo nieko neveikdamas ir toliau degti. Ypač įdomu 
lAukti, kada jo likimas kabojo buvo su Iranu. Ten rusai 
ant siūlo ir tas likimas pri- gavo aliejų, išprievartavo

taip persidažę, kitais var
dais pasipuošę. Grįžo neši
ni neva “socializmu.” Su 
jais kartu grįžo vergija, po
licinis režimas, lietuvių nai
kinimas ir negirdėtas viso 
krašto išnaudojimas. Grįžo 
rusų okupantas su savo ko
lonistais, policininkais, bu
deliais ir šnipais. Lietuva 
vėl kenčia svetimą jungą, 
o Lietuvos darbininkai ir 
valstiečiai kenčia didžiau
sią skurdą, išnaudojimą ir 
pažeminimą.

Sunkioje Lietuvos padė
tyje, kada šimtai tūkstančių 

į lietuvių yra išvaryti iš sa- 
’ vo namų ir išblaškyti po 
svetimus kraštus, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos il
gų metų kova mums gali 
suteikti naujos stiprybės ko
voje. Nepaseno seni socia
listų obalsiai kovoti už vi
so krašto laisvę ir už dar
bininkų ir valstiečių teises.

Neatgyveno savo dienas 
griežtas pasiryžimas stoti, 
kad ir į nelygią kovą prieš 
visokius išnaudotojus ir pa-

Aukų “Keleivio” namui 
išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: LSS 19-ta kuopa 
Brooklyne — $100; M. Kri- 
žinauskas iš Universal, Ind. 
—$2.50; M. Plačenis iš Ver- 
dun, Que., Canada — $2; 
P. Petronis iš Payvtucket, R. 
I. — $2.50; B. Kuleša iš 
Chicagos — 50c.; M. A. 
Zdankus iš Chicagos — 50c.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingą ačiū.

AR ŽINOTE, KAD-
Karo Darbų Taryba pra

neša, kad pereitojo karo 
metu Jungtinėse Valstijose 
surinkta net 30 milionų to
nų senos popieros.

Pereitojo karo metu Jung. 
Valstijos neteko 11 lėktuvų 
nešiotojų.

New Yorko miestas turi 
31,492 elektrinių keltuvų. 
Kasdieną jie aptarnauja 12 
milionų žmonių.

pravest “demokratinius rin
kimus” Lenkijoje.

Musų valstybės diploma
tai, matyt, yra geros širdies 
žmonės. Pažadėsi ir juos 
patiešysi, o jei neišpildvsi 
—negriešysi...

Maskvos ir jos čučelų pa
žadai betgi yra tiek pat ver
ti, kaip išvalgyto kiaušinio 
lukštas.

Washingtone švaistosi 
panelė Apyserka. Ji privirs 
košės!

Rekonversij* pas Katalikus
Ir Lietuvių Romos Kata- 

! likų Susivienijime eina re- 
konversija. To susivieniji
mo organas “Garsas” pra
neša, kad Pennsylvanijos ir 
New Yorko apdraudos de
partamentai jau užgyrę re- 
konversijos planą.

Rekonversija, tai bendra 
liga musų apdraudos orga
nizacijoms. Taip maža jau
nų žmonių ir taip daug se- Ar Sulauksime Stalino?

1939 metų birželio 19 d. 
Anglijoj buvo atidarytas 

visvien niekuo negali pasi-' vergėjus, dargi prieš pačius pirmasis aliejaus versmių! 
tarnauti. 1 druciausius. Ypač svarbu šulinys.

nų
Vis dėlto geriau rekon- 

versija, o ne musų šalpos ir 
apdraudos organizacijų lik
vidacija.
Tumėnas ir Gaigalaitis

Austrijoje mirė buvęs 
krikščionių - demokratų va
das, prof. Antanas Tumė
nas. Vokietijoje mirė Prū
sų lietuvis Dr. Vilius Gai
galaitis.

Abudu mirė ištrėmime, 
be tėvynės, kurią pavergė 
bolševikai.

Tokių, kaip Tumėnas ir 
Gaigalaitis, bus daug, labai 
daug. Tolimuose kraštuose, 
svetimose žemėse rado am
žiną prieglobstį tūkstančiai 
Lietuvos sunu ir dukterų.

Jie bolševikų ir nacių te
roro aukos.

Washingtone eina gan
dai, kad prez. Trumanas pa
kvietęs ar dar kviesiąs į 
svečius Rusijos diktatorių 
Staliną. <

Girdi, asmeniškai pama
tęs Ameriką tas diktatorius 
gal bus sukalbamesnis.

Tiesa, chameleonas mai
no savo kailio plauką, bet 
savo noturos jis nekeičia. 
Tas pat su bolševiku, ir jis 
keičia plauką. Iš diktatūros 
garbintojo lieka “tikru de
mokratu” ir t.t. Bet tai ir 
viskas.

Stalinas diktatorius ar 
Stalinas “demokratas”—jis 
smurtininkas!

Washingtone dar yra 
žmonių, kurie to nežino" ar 
nenori žinoti.

St. Strazdas.

V
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

1

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

“Angariečio” Kliubas

Vienas “Keleivio” kores
pondentas rašė apie komu- 
nistų rietenas “dėl taktikos 
ir principų” ir sakė, kad 
lietuviški komunistai, kaip 
žuvis, pradeda “puti nuo 
galvos.”

Aš nesiginčysiu su tuo 
korespondentu dėl komu
nistų “galvos” puvimo. Bet 
noriu atkreipti to korespon
dento dėmėsi į tai, kad lie-' 
tuviški komunistai Brookly
ne jokios “galvos” neturi. 
Jei kas mano, kad komu
nistai svarsto kokius nors 
“taktikos ar principų ’ klau
simus, tas labai klvsta. Lie
tuviški komunistai Brook
lyne, kaip ir visoj Ameri
koj, yra maža dalis bend
ros Amerikos komunistų 
partijos. Todėl visą savo iš
mintį ir supratimą apie 
“taktiką ir principus,” jie 
gauna iš bendrosios komu
nistų partijos, o ta partija 
gauna iš Maskvos. Rupesnių 
dėl tų klausimų komunistai 
tikrai neturi ir jų “galva”, 
dėl to visai nepuva.

Bet užtat “K.” korespon 
dentas neparašė, kad lietu
viškų komunistų tarpe da
bar eina didelis nigimas. 
Aš dažnai maišausi tarp 
Brooklyno komunistų, susi
einu vieną kitą jų veikėją 
ir “veikiame bendrame 
fronte” prie baro. Ir štai ką 
tie baro veikėjai man daug 
kartų pasakoja:

Bimbos išvažiavimas į 
Lietuvą ir pirmos jo kores
pondencijos kėlė susidomė
jimo. “Išvažiavo Bimba — 
sakė vienas — parveš bota
gą, o su tuo botagu pliek- 
sim visas hitlerines gyva
tes.” Išvažiavo Bimba ir grį-Į 
žo Bimba, o su botagu nie-' 
kas neišeina. Priešingai. 
Bimbos grįžimas Įnešė į bol
ševikų tarpą didelį sumiši
mą. Ką Bimba pasakoja a-' 
pie Lietuvą, visai nekvepia' 
rojumi. Net ir kvailiausieji 
musų komunistai suprato? 
kad Lietuvoje viešpatauja 
galvariezninkai. Tas pats 
bolševikas man sakė: “Bim-‘ 
ba parvežė ne botagą hitle
rinėms gyvatėms pliekti, 
bet parvežė vėžį. kurį įlei
sime į sakel ių kišenes, kad 
dolerius išėstų. Bet Lietu
vai iš to bus tiek naudos, 
kiek šliomkei iš silkių raša
lo...” Tas žmogus aiškiai y- 
ra nusivylęs.

Didelis rūgimas eina dėl 
“Pagelbos Komiteto” veiki
mo. Jis veikia, renka pagel
bą. rodos ją ir siunčia, bet 
aplink tą komitetą žmonės 
vis burnoja, visokių dalykų 
prasimano. Až nenoriu leis
tis į tuos nepatikrintus pa
sakojimus, bet komunistų 
tarpe dėl to komiteto vie
naip vien eina ergeliai ir 
kyla visokie “neaiškumai.”

Paskutiniu laiku visokie 
perrugę, nepatenkinti ir čys- 
tatos netekę bolševikai pra
deda dažnai susitikti ir kal
bėtis ne apie “principus ir 
taktiką, ’ bet apie visokius 
“painius klausimus.” Ta

bolševikų opozicinių niur- 
neklių ir karčiaminių kriti
kų grupelė patys save va
dina “Angariečio kliubu.” 
Kodėl Angariečio? — aš 
paklausiau. “O kuo tau blo
gas Angarietis?” — man at
sakė vienas iš to kliubo na
rių. Man, žinoma, visvien! 
kaip jie vadinasi. Bet, jei 
aš neklystu, Angarietį Sta
linas nugalabijo, kaž kur į- 
kišo i Sibiro landynę ir jis 
pražuvo, kaip Mizaros do
leris padovanotas Smetonai. 
Pagaliau, nesvarbu, kaip jie 
vadinasi. Ot tas “Angarie
čio kliubas” sueina ir per- 
kratinėja savo “čyfų” są
žines: kiek kartų Mizara 
buvo truktelėjęs ir kiek jis! 
“nuts” pripasakojo, kiek po-! 
tierių prikalbėjo; kaip gra-; 
žiai “Pagelbos Komiteto”j 
leidės yra apsirengusios iri 
iš kur joa ima pinigų tam; 
bizniui; kaip “Laisvėje” ei
na menki biznis, darbinin
kai sunkiai dirba, o bosai 
pc nauja ir, kaip buržuazi
nės monkės, golfu užsiima, 
ir t.t.

Žinoma, toki “kritika” 
nieko neduoda ir negali 
duoti, o kam nors rimtes
niam nėra pas tuos “anga- 
rietinius” nei noro, nei su
gebėjimo. Taip ir rūgsta, 
kaip suversta mėšlų krūva 
vasarai atšilus.

Jei “Keleivio” korespon
dentas šitą “kritiką” ir zur- 
zėjimą vadino rietenomis 
dėl “taktikos ir principų,” 
tai jo valia. Bet, teisybę pa
sakius, tame rūgime nėra 
nieko rimta ir iš to “Anga
riečio kliubo” neišaugs nau
ja opozicija.

Rimtesnė opozicija galė
tų rastis tiktai tada, jei 
žmonės tikrai pradėtų gal-'

ŽIEMĄ LEDĄ SUIMA, VASARĄ PARDUOA

Lietuvė, Mrs. Ludvika Rudzinski, Lakeport, N. 
H. gyventoja (paveikslo dešinėje) daro gyvą bizni 
su ledu: žiemą ji išpiauna iš Paugus ežero ledą di
deliais gabalais ir sukrauna jį į savo didelę ledaunę, 
o vasarai atėjus ji tą ledą parduoda kostumetiams, 
kurie neturi šaldytuvų, arba šiaip nori turėti ledo.

Mrs. Ludvika Rudzinski dirba prie ledo biznio su 
visa savo šeima: jos trys sūnus, Aleksas. \\illiam 
ir -Jonas dirba su ja. Kartais jai padeda dirbti ir jos 
duktė Sofija Raubienė, o jos žentas, Maiki- Rauba, 
dirba su troku ledą gabenant. Prie ledaur.ės dirba 
ir senoji Raubienė, Maikio motina.

Ledo biznis eina gyvai. Mrs. Rudzinski vra to biz
nio, vadinamo “Laconia-Lakeport Ice Co. ’ bosas, o 
jos vadovybėje dirba iš viso 19 žmonių. Seniau, kol 
dar gyvas tebebuvo jos vyras Rudzinski, prie ledau- 
nės kartais dirbdavo 32 žmonės. Bet dabar sunku 
gauti darbininkų, todėl su mažiau darbo rankų ten
ka atlikti tą patį darbą.

Paveiksle matome Mrs. L. Rudzinski žiemos me
tu ant Paugus ežero, su dviem darbininkais, žvejo
jant išpiautą ledą iš vandens su ilgais kobiniais.

CAMBRIDGE MASS.

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

mums tremtiniams. I REIKIA GELBĖT BADAUJANČIUS 
Į Patys mažiau galėdami
mes prašome ir linkime ---------------
Jums su dar didesne energi- Nenusiųsdami vienos to-'kalaujančių aliejaus, duoti 

i ja ir pasiryžimu sėkmingai nos maisto Europos badau-'virtas daržoves. Riebalus 
'ginti musu tautos reikalus jantiems žmonėms, leidžia- vartoti kelis kartus. Kai jau 
1 iki bus pasiektas visu musu me badu mirti penkiems netiks valgiui, riebalų liku- 
j siekiamas tikslas — Lietu- žmonėms! _ , čius perduoti jų rinkėjams,
vos laisvė ir nepriklausomy- Baisu! Bet statistikos da- patariama ko daugiausia 

I bė. . . viniai tai įodo. Pasaulio, valgyti žuvies. Ir žuvi Da-
Regensburgo Lietuvių penkiems s.mtams milionų taria arba virti arba ant ug-

Trcmtinių Bendruomene. žmonių šiandien daugiausia nies kepinti? mažiausia va°r.
1946 m. vasario 16 d. neikia kviečių, kvlėtiniųtojant riebalų arba ir visai 

miltų ir riebalų. Badaujan- j neimant 
ciuosius įsgelbeti tegalime

Kepyklose Taupant
Sumažinti duonos kepa

lus ir bulkas bent 10 nuoš. 
Raikyti duoną mažesnėm.s 
riekėmis; pardifodant pa
klusti, ar pirkėjui nepa
kaktų pusės kepaliuko. Jei 
pakaks, parduoti pašę vie
toj viso kepalo. Kepant žiu- 

kad duona neperdęg-

Keleivis” Trem
tiniams

Iš tremtinių ir pabėgėlių 
Europoje nuolat ateina pra
šymai siuntinėti jiems “Ke
leivį.” Kiek siuntinėjimo 
sąlygos leidžia, mes siun
čiame laikraštį i Europą, o

tik mes, amerikiečiai.
Valdžia Pataria Taupyti 

ir Gelbėti
Valdžia prašo mažiau 

vartoti kviečių ir kvietinių 
produktų. Jei Amerika val
gytų kviečių 40 nuošimčių 
mažiau ir atsižadėtų 30'i 
riebalų per 120 dienų, iškai atsidarys laisvai paštas l orLni^n rėtl’ kad uuona ^eperdeg-į Vokietiją ir Austriją, teks! ^ctų Europos badauja?-, a). fcutų žalia.

siuntinėti dau" daugiau lai-'e,,‘- mazai i a^J-Į kad mažiausiai nusimestu, oiuiiuuieu uaus uaugiaui nu 12adedami, galime padaryti 
krascio kopijų į tremtinių Uek daugj Maiste Pardavėjams 

P: tariama
Siūlyti pirkėjams pertek-

. . .. , . . . _ x liaus maistą: bulves, žuvį,
A LSii-anEicima taip pt,; kiaušinius, paukštieną, cit-

draugu sudėjo šiek tiek pi-į "klvDeiis šiėr*et°butu užsė- lįn,in.1Ui? vaisl”s -1.’ daržoves, 
nigy ir įteikė -Keleivio- ad- ^dTnia PražX' maistui sugesh;
ministracijai. Sudėjo po nemėtyti maisto. Amerika
penkis dolerius draugai: tebėra uerdaug išlaidi ura- taupyti, nurodyu, kaip ga- 6 iteoeia niaa.i. aia rjebaius vartoti antrą

kartą; rinkti atliekamus 
riebalus.

stovyklas.
Laikraščio siuntinėjimas 

sudaro išlaidų. Kad “Kelei
vis” galėtų lankyti lietuvius, 
patekusius Į vargą, keletas kad kiekvienas geros žemės

Išnaudokim Žemę ir Tau
pytum Maistą

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių

Čia gaunama ir “Keleivis’’ 
pavieniais numeriais

90 MILLBURY STREET 
WORCESTER, MASS.

P° nemėtyti maisto. _______
penkis dolerius draugai: tebėra perdaug išlaidi, pra- 
Jonas Jankauskas. V. A.,,ĮUSj perdaug išmesti maisto. 
Jonas Žemaitis ir A. J. Vi-j Jeigu Amerika nemokės 
so “Keleivio” administraci- išgelbėti badaujančios Eu- 
ja gavo $20. j r0pos, matysime pairusį pa-

Draugai, skyrusieji pini- šaulį . ir pilną neramumų 
gų “Keleivio” siuntinėjimui žmoniją. Pirmasis karo lai- 
pabėgeliams, mano, kad ir. mė jimas pradėtas ginklais, 
kiti lietuviai amerikiečiai bet karo pabaigą reikia lai- 
užsakys laikraštį pabėgę- mėti maistu.

Užsisakyk Tik Tai, Ką 
Tikrai Suvalgysi

Valgyklų savininkams pa

Redakcijos Atsakymai.
John Girdenis, Richfield

Springs, N. Y. — Jis dar _ ... „............. ..... ,
nėra miręs, jis gyvas ir svei- į pirmininkus: Laukaitis 7, kad‘ juo didesnis skaičius

SLA 371 kuopa sekamai ____ ___________r
balsavo į Pildomąją Tary- geliams arba skirs £iek pi
cą. Kandidatai gavo balsų: j nįgų “K.” administracijai,

kas. Bet pinigus paėmęs ne 
atsiliepia ir jau. Jūsų pa
duotas adresas yra teisin- 
o-as: Skplhimas “Keleivvie”
nieko nepadės.

_____  _ V. J. Stankui, Easton, Pa.
voti apie kokius nors rim-l—Sapnininkas tamstai butų 
tesnius klausimus. Aš kar- reikalingas. Galėtum gal ja- 
tą tiems “angarietiniams” me rasti, ką reiškia, kaaa 
pakišau toki klausimą: Kaip bolševikas eina pas katali- 
butų — sakau — Rusijoj, vyskupą pirkti šliubą su 
jei jus bandytumėt taip zur- savo brolio dukterimi, arba

gal sužinotum, ką reiškia, 
kada unija pikietuoja bol
ševiko barbernę. Jei neno
ri trefno sapnininko, gali 
užsisakyti bolševikišką sap
nininką iš Kubiliuno leidyk
los.

“Keleivio” Skaitytojui, 
New Britain, Conn. — Mes
gaunam daug laiškų be pa
rašų, kur mus koliojo viso
kiais žodžiais. Į tokius laiš
kus mes nekreipiame dėme
sio. Jei žmogus bijo pasisa
kyti. kas jis yra, tai ir tas, 
ką jis sako, negali turėti jo
kio svarbumo. Apie siunti-

zėti ir savo “vadus” kriti
kuoti iš pasalų, ar neįlystų 
į jūsų vidų žvalgybos šni
pas ir neįskųstų policijai?

“Čia ne Rusija” — atkir
to trumpai man “angarieti- 
nių” pravadyrius.

Žinoma, tai ne atsaky
mas. Taip žmogus tik išsisu
ka nuo klausimo, bet paties 
klausimo nepajudina. Aš 
bandžiau pakišti jiems ir ki
tą klausimą, dėl jų išgara 
vusio amerikoniško “patrio 
tizmo.” Sakau: “Kur dingo 
jusu patriotizmas, kada jus 
bučiavote Washingtono pa-,
veikslą, meldėties prie Lin-įnius į Lietuvą buvo praneš- 
kolno ir galvas guldėte užjta “Keleivio” 16 nr.
Rooseveltą?" I tai gavau at-j .______________
sakvmą. kurio negaliu spau-! D i •. v • • «doj skelbti. Tai ir viskas. J Remkrt

Nebuvėlis, j skelbiasi “Keleivyje.”

DIDYSIS SAPNININKAS
SU SALEMONO GALVA

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

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

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

636 Broadway,
“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

Bagočius 22, Kubilius 1; į 
vice-pirm.: Dargis 22. Žeb- 
rys 1, Chase 1: i sekreto
rius: Vinikąs 27. Masvtė L 
Klinga 2; į iždininkus: Gu- 
gis 22, Mažiukna 7, Chale- 
dan 1; į iždo globėjus: Mi-

pabėgėlių ir tremtiniu ga- x x •
lėtų skaityti “Keleivį.’’ i tariama valgytojams pn-

“Keleivio’’ administr. mjntl, kati
užsisakytų tik tiek maisto.

siskelbti
kužiutė 24. Maceina 7, Mi-' garsinti savo biznį tarp lie 
liauskas 8, Jatulis 11, Nor-! t •
kus 4, Mačiuika 1; Į dakta-1 _ ______________________
ro kvotėjo vietą: Biežis 18 Į
balsų, šliupaitė 8. 

Delegatais i SLA seimą'
išrinkti F. Ramanauskas ir. 
P, Green.

Kr.

Padėka Amerikos 
Lietuvių Tarybai

Regensburgo Liet. Trem
tinių Bendruomenė, šiandie
ną švęsdama lietuvių tautos 
didžiąją šventę — 1918 m., 
vasario 16 d.. Lietuvos val
stybės nepriklausomybės 
paskelbimą — sveikina Jus, 
reikšdama viltį, kad mes, 
tremtiniai, nebeilgai vargsi- 
me ir klaidžiosime po sve
timus kraštus, bet greit gri-' 
Šime pas savuosius i laisvą 
ir nepriklausomą mieląją 
tėvynę Lietuvą.

Praūžus pirmojo didžiojo 
karo audrai, savo sūnų bei 
dukterų pastangomis ii- gy
vybių aukomis, Jūsų mora
linė ir medžiaginė parama 
atkurtoji Lietuva per 22 ne
priklausomo gyvenimo me
tus suklestėjo ekonominiai 
bei kultūriniai ir įrodė pa
sauliui, kad ji sugeba sava
rankiškai, nepriklausomai 
gyventi. ...................... i

Šio karo eigoje iš lietuviu 
tautos buvo atimtas jos su
verenumas. Nors karas ii i 
baigėsi, Lietuva tebėra ru
sų okupuota, o mes, lietu
viai tremtiniai, karo įvykių 
atblokšti į Vokietiją, klai-; 
džiojame po ią tėvynės il
gesio ir medžiaginių nepri
teklių kankinami.

Šios lietuvių tautos di
džiosios šventės proga mes 
širdingiausiai dėkojame 
Jums, brangus tautiečiai, 
už Jūsų visas pastangas mu
sų mylimai tėvynei išlais
vinti ir už Jūsų paramą

Maisto Vartotojams 
Patarimai

Nemėtyti maisto, ypač 
duonos ir riebalų. Apskai
čiuota, kad kiekvienas as- 

i muo Amerikoje numeta 5 
nuoš. duonos. Patariama 
mažiau valgyti duonos, 
daugiau bulvi. ir avižinių
kruopu. M.ūstingumo at- janis pu- žvH iu tag f

jie valgyklose; . .
Po tris riekes mažiau per

Pakalbink biznierių, p., kiek jo tikrai gali suvalgyt;
sendviciams duoti tik

Keleivyje,” pa- vieną riekę duonos.
PO

Riebalus Taupyti
Vietoj žalių daržovių, rei-

YRA IR TOKIŲ BEŠIRDŽIŲ

dieną valgydami—įsgeia*- 
tinre badaujančius.

Jeigu kiekvienas Ameri
kos gyventojas per dieną 
valgytų trimis . iekutėmis 
duonos mažiau, negu suvar
toja. butų sutaupyti 3 ket
virtadaliai milionų tonų 
kviečių tik per 90 dienų. 
Tik tiek reikia badaujan
čius pagelbėti.

Riebalus Taupant
Riebalus ir aliejus taupy

ti patariama tokiu budu: su
vartoti mėsos aflaikus, ma
žiau kepti, mažiau imti rie
balų, tenkinkitės tais, ku
riuos gaunate prie mėsos.

Jeigu kiekvienas Ameri
kos gyventojas kasdien su
taupys tik po arbatinį 
šaukštuką riebalų, bus su
taupyta po milioną svarų 
riebalų per dieną. Tie rie
balai pagelbės nuo bado 
apsiginti badaujančiam pa
sauliui.

Mažai taupydami, daug 
padarysime.

Sutaupyto maisto dali at- 
siuųsdami į BALF sandėlį, 
išgelbėsite iš bado saviškius, 
vargstančius lietuvius Euro
poje. Pagelbėkime jiems ir 
toliau!

Ir toliau siųskite viską, 
ka tik galite aukoti, tokiu 
adresu:

United Lith. Relief Fund 
of America, Ine.

W arehouse 
101 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

Karo laivyno veteranas Harvey M. Hubert ir Mrs. 
Evelyn Shay policijos suimti už mažos mergaitės, Shay 
dukters, kankinimą. Maža mergaitė, keturių metų am
žiaus (paveiksle parodyta apačioje) Rose Beverly bu
vo pastatvta ant karšto pečiaus “už bausmę” ir laiko
ma ten, kol jai kojos nudegė, ji buvo mušama ir ki
taip kankinama. Paveiksle parodyta mergaitė ligoni
nėj, kojos aptvarstytos, veidas sumuštas. Kaltininkai 
turės atsakyti teisme už savo žiaurumą.

DETROITO APYLINKtS 
FERMERIAMS

Jei kas iš farmerių Detroito anv- 
linkėse turite ant pardavimo bičių 
medaus, n.eidaiu man pranešti šiuo 
adresu:

F. D. STAKVEL,
7422 Georjfia, Detroit 13, Mieh.

CLEVELANDO LIETUVIŲ MN1A1

Biblijos Stude-itr paskaitos atsi- 
buna kas aeptir'ų dienų, pradedant 
lygiai nuo 5 va., vakare, ant Peek 
Hali, 1446 Eaat 8^4 ir H ade Park 
Ava, CUveland. chio. Jojimas 82nd 
Street. Jonas BatUiua kaltas temoje: 
•^Delko Dievas ne'.sklauso maldų?"



Ketvirtas puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON

imas
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Maikio su Tėvu

Baisioji Savaitė 
Lietuvoje

KAIP BOLŠEVIKAI TRĖMĖ LIETUVIUS 
1940-41 METAIS

Amerikiečiams žinomo K. j 
Gineičio, parašiusio knygą! 
“Amerikos Lietuviai,” išve
žė 70 metų motiną. Gene
rolo Raštikio, kuris buvo 
pabėgęs, o žmona areštuo
ta sėdėjo kalėjime, išvežė 
tris vaikus, 1-5 metų amž. 
su bobute. Kokie gi čia 
liaudies priešai?!

Viso skaitoma buvo išvež-

Nr. 18, Gegužės 1 d., 1946

ŠEIMOS NELAIME DETROITE

(Laiškas iš Francijos)
Bolševikai, okupavę Lie- masinį lietuvių išvežimą.1ta virš 30,000 žmonių. La- 

tuvą 1940 m. birželio 15 d.,,Buvo kalbama, kad tas klau bai nukentėjo mokytojų 
pirmoje eilėje pradėjo nai-į simas buvo svarstytas ir nu- Profesija. Berods, 30'; jų 
kinti inteligentiją. Skaito-'tarta pradžioje 1941 metu >’ra ištremta. Savitarpinė 

slaptame bolševiku partijos pagelba buvo tiksliai surin- 
suvažiavimo posėdy Rusi žinias apie išvežtuosius

Po to jie beveik visose įs- ir išleistos ištisos knygos 
taigose, įmonėse pastatė iš kurias bolševikai, žinoma 
Rusijos “bolševikų partijos vadina fašistine propagan 

mus. Dauguma suimtųjų žmones įvairiais titulais, da- Iki 1944 m. ne visi iš
buvo žiauriai tardomi. Tar-'; daugiausia komisarų, valdy- tremtieji yra žuvę. Per Rau- 
dvmo metodas — smurtas, tojų, direktorių pavaduoto- donąjį Kryžių buvo gaut; 
Toms ekzekucijoms atlikti jais, o ištikrųjų faktinais adresų.
net specialios patalpos bu-'viršininkais, nes be jų ži- Trėmimo tikslas aiškus, 
vo įrengtos. Visi suimtieji nios nieko nei komisaras, Pusai žinojo ir žino, kad 
turėjo prisipažinti, kad jie nei direktorius lietuvis ne- Lietuvos nepriklausomybė;

ma. kad visame krašte bu
vo suimta per 3.000 asme
nų. Masinis inteligentijos 
trėmimas buvo atliktas 
prieš liaudies seimo “rinki-

kontr-revoliucionieriai arba 
liaudies priešai. Tardydavo 
tik nakties metu.

Kas tų kančių neišlaiky
davo ir pasirašydavo tokį 
protokolą, kurį tardytojas 
suredaguodavo, tą greičiau 
“nuteisdavo” ir išgabenda
vo į katorgą. Kurie buvo 
kantresni, tuos ilgiau tardy
davo ir daugelis iš suimtų
jų tuo budu sulaukė karo 

—Sveikas gyvas, tėve! tam tikslui ir aukas dabar kalėjime ir tapo išlaisvinti. 
Kaip jautiesi po Velvku? • renka Amerikoje. ! Kitus bebėgdami iš Lietu-

—Gerai, gerai Maike,’ —Jes, Maike. renka au- vos enkavedistai žiauriai iš-
kad atsimeni šventas Vely- kas ir meluoja. Sako, kad žudė. kaip Proveniškiuose 
kas. Ir aš atėjau pas tave už tuos pinigus padarys to- Reiniuose. Panevėžv ir ki
šu ta intencija, kad pagar- kį pleisą, kur augins vėžius, tur. Kur teismas kaltinamie- 
binti Kristaus prisikėlimą; Bet aš galiu bečyt iš pyp-įsiems vykdavo, niekas ne- 
ale pirma as noriu pagiedo- kės tabako, kad tai bus reg-i žinodavo ir nevali'’ 
ti tau vieną karunką. Ii raseiska turma, kur jie teirautis.

Tr ’ * n ne vėžius laikys, ale tokius Kaltinamiesiems “teismo—Kokią?
—Tuoj aus išgirsi, Maike. 

Man ją prisiuntė senas fren-

galėjo daryti. klausimas nelengva bus pa
Man teko su vienu tokiu laidoti. Gali tekti įsileist

atėjūnu išsikalbėti, kuris tarptautinę kontrolę ir bal- 
buvo pasižymėjęs partietis.: Tad ųe skubėjo grei
Gyrėsi, kad kolchozus sa į ciau surusinti Lietuvą. Jie 
tankų pagelba steigė kur ?.upra!°’ kad u«mponuoti 
tai pietų Rusijoje. Man pa- į mekuom ne
stebėjus, kad tik senesnieji gaIes’ ncs betuviai k»*un 
inteligentai moka rusiškai,
o jaunesni jau nebemoka, 
jis pareiškė: “Per trejus 
metus visi kalbės rusiškai.”
Man nusistebėjus, kaip tas 
gali taip greitai pasidaryti, 
jis pareiškė, kad ant Kau
kazo irgi nekalbėjo rusiš
kai, bet per trejus metus vi
sur rusų kalba dominavo.

sprendimą” paprastai per
skaitydavo kalėjimo kori 
doriuje. Sprendžiant iš gau
tų laiškų iki rusų-vokiečių

ponaičius, kaip tu. Kas tik 
sudainuos dainą prieš Sta

tas nuo" Raseinių. Sako, šį- liną, raidavei bus už grotų, 
met Lietuvos žmonės per —Vis tai gali būt tiesa,
Velykas giedojo ją vietoj tėve, bet ar tėvas darai ką karo, dauguma nuteistųjų 
Aleliuja. Ji prasideda maž- nors, kad Lietuvos žmo-Įbuvo siunčiami į Archan- 
daug taip:

Dabar suprantama. Kai 
kaukaziečius išsiuntė į Sibi
rą. o privežė iusu, tai ir 
pradėjo nauji gyventojai 
rusiškai kalbėti. Viena .ko
misaro žmona taip pat pra
sitarė savo šeimininkei: 
“Ateis vasara, voliosis bal
dai ant gatvės ir niekas ne-

Čirpia žvirblis 
tarp žilvyčių, 
kad neturim 
savo gryčių. 
Čirpia šelmis 
kaip tik nori— 
nepagausi 
paukštį ore.
Jeigu žvirbliu 
aš pastočiau, 
žmonių bėdas 
apgiedočiau— 
ruskio šnipas 
nesugautų, 
už teisybę 
nenušautų.
Ant šakelės 
sau tupėčiau, 
laisvės dainą 
sau čiulbėčiau; 
į Padleckį 
nežiūrėčiau, 
ruskiams duoklių 
nemokėčiau.
Visą šalį 
aplakiočiau, 
komisarus 
apterliočiau, 
Kauno turmus 
pamatyčiau, 
visą tiesą 
apsakyčiau.
Ak, žvirbleli, 
tu laimingas! 
Rublis tau 
Nereikalingas: 
nei tu perki, 
nei parduodi, 
gali laisvą 
tarti žodį...

iii • C - tt Inorės imti.” Atrodo, kad nems pageioeti. įgelsko raiona arba uz Ura-I ~-.-u.uu..:
—Maike, aš vienas nega-'į0 į šiaurės" Sibirą Nema- ny-lin nipkn nadurvt Rvlti - 1 taures onnrą. luina tuvių hkimas laukia. Kaip nu nieko paOaiyt. Išvyti zas skaičius buvo su persau- ,-s

maskolius iš Lietuvos rei-jtu pakaušiu pakišti po velė- 
kia didelio vaisko, o aš tiek na Lietuvos žemelėje. 
sVlos neturiu. Tą galėtų pa-;
daryli tiktai Amerika ir bolševikai nesi
Anglija; bet ar jos norės ten^in°- Visame krašte bu- 
už Lietuvą faituotis? Plečiamas agentūrinis

—Ne. tėve, nei Amerika, žmonių sekimas. Pirmuti- 
inei Anglija dėl Lietuvos į nĮeji šnipai buvo ne lietu- 
karą neis. Bet jos gali susi- yiškos tautvbės piliečiai. Ta 
kirsti su Rusija už kitokius žmonių sekimą jie vykdė 
dalykus — už aliejaus šal- visur: mokyklose, įstaigose 
tinius. už rinkas, už įtakos i fabrikuose, miestuose ir
sferas, ir taip toliau. Jeigu į kaimuose. Didesnėse istai- 
toks karas kiltų. Rusija bus'gose buvo organizuoti net 
sumušta, nes tada prieš ją i specialus skyriai, o kitur at
stos ne vien tiktai Amerika; likdavo per kadru skyrius 

Tuos skyrius vesdavo ko
munistų partijos patikimi 
žmonės ir viską, ką iie nu
girsdavo “baisesnio.” pra
nešdavo i NKVD.

ir Anglija, bet visos komu
nistu pavergtos tautos. Ru
sija butų apsupta iš visų pu
siu ir atomų bombomis su
naikinta. Tada ir Lietuva 
atgautų savo nepriklauso
mybę.

—Maike. tu čia nešlektai 
išfigeriavai. Eisiu už tavo 
sveikatą išsigert.

—Gerai. tėve. pasimaty
sim kitą sykį.

MAIKIO TĖVUI PO PENKINĘ

Prisiuntė šie draugai: L. Siu- 
se iš Michigan City, Ind., Stan
ley Sereika iš Medford. Wis. 
Daniel Rubik iš Chicagos, J. 
Stokionis iš Newburyport, 
Mas3.. John Kasper iš E. Neb
ark, N. J., M. Placenis iš Ver- 
dun. Que. Canada. A. Stonis iš 
Artesia. Calif.. P. Sabaliauskas 
iš Naugatuck. Conn., Juozas 
Kazlauskas iš Michigan City, 
Ind. *

paskiau paaiškėjo, buvo iš 
bolševikų partijos ir NKVD 
žmonių sudarytos trejukės, 
kurios ruošė išvežimo pla-

niai ir eRonomimai toli 
juos yra palikę. Tai pasi
rinko žiauriausi būdą — 
prievarta išvežti lietuvius, 
privežti rusų ir padaryti 
“ištino ruskv krai” — gry- 
nai rusišku kraštu.

Ką carai su korikų Mu 
ravjovų pagelba visgi ne
drįso masiniai daryli, tai 
rusų bolševikinis naciona 
lizmas su priemonėmis visai 
nesiskaito ir naikina lietu
viu tautą be atodairos. Jei 
ištikrųjų jie Lietuvą tris me
tus valdys, tai yra pavojus, 
kad musų tėvynėje “lietuviai 
barzduočiai” gali pradėti 
dominuoti.

Kazys Biržėnas.
VAIIMA TrATDAILjZ-II----

SUKAKTIS

Gruodžio 19 d., suėjo 25 
metai, kai nepriklausomoje 
Lietuvoje pradėjo veikti

nūs ir sudarinėjo sąrašus S*™0 roonT JiS ?o 
tremiamųjų. Iš ristų suda-! ^^.1920 m-JTUodzio 19
rylų sąrašų, maždaug buvo 
apskaičiuota, butų išvežę a- 
pie 800,000 žmonių. Tai y- 
ra apie 30% visų gyvento
ju-

Tremiamieji buvo skirs
tomi į dvi kategorijas: vie
ni kaip “socialno čuždy e- 
lement,” t. y. socialiai ne
tinkamas elementas, kaip 
dvarininkai, stambieji ūki
ninkai, kurie turėjo virš 30 
ha. žemės, kulokai. fabri
kantai. namu savininkai, 
aukštesni valdininkai ir

Man teko daug tokiu nra tarnautojai, ypač policijoje
nešimu nuorašu skaitvti by
lose. išbėgus bolševikams 
Kiti kurioziškai skamba 
Pavvzdžiui. pranešama i 
NKVD. kad tūlas Jonaiti'’ 
vra “liaudies rriešas.” nnc 
ils Salomėja Nėris vadina 
kur.... kad ii o?ra=inri poe 
mą anie Staliną. Tokiu pa
vyzdžių galima butu ir dau
giau pacituoti.

Butuose tie sekėjai ir*^ 
buvo nuolatiniai svečiai 
Geriausia išsislapstė tie 
kurie pakeisdavo <rvvena- 
mas vietas. Žinau viena 
nerola. kuris buvo 
res skerdžiumi. Juokėsi, kad 
io paties klausė, ar ’is rQ 
žino. kur tovs generolas m- 
si a r stosi. Žinoma, atcp1-* 
kad ne Viepns tekiniuką/- 
pakeitęs išvaizda b^r^avr 
ir taip laimingai išvengė ka 
Įėjimo.

Greit bolševikai isi^’kino 
kad ao-enturinis žmen;u cP 
kimes iioms maxai 
vo “kaltinamos medrlpą-ns.’’

tarnavę asmenvs. Kiti kaip 
“liaudies priešai,” tai poli
tiniai ir visuomenės veikė- 
:ai ir visi kiti. kurie ką nors 
blogo ant bolševikų yra pra
sitarę, kaip minėtas Jonai
tis.

1941 m. birželio 14 d. 
bolševiku okupacijos meti
nių išvakarėse privažiavo 
gausybė iš “broliškų respu-‘ 
blikų” NKVD sunkvežimiu 
ir naktį prasidėjo masinis 
lietuviu vežimas Kiekvieną 
sunkvežimi Ivdėio 5-7 en
kavedistai. o ekspediri’aii 
vadovavo vienas partijos j 
žmonis. Vežė diena ir nak-j 
ti ištisą savaite Krovė i ąv-; 
viilmius vagom"5 cu užkal
tais langais. Didžiausiam0' 
karštv be vandens ir mais
to. Niekam nevalia buvo' 
prie vagonų prieiti. Vežė 
masiniai, pradedant buvu-i 
siais nunirtais, profesoriais; 
ir baigiant pa prasčiausiais 
darbininkais. Nepaliko nei 
5S<'neliu, nei naujagimių vai

ri ieną ir pasivadino Lietuvių 
Meno Teatru, o paskutinės 
okupacijos metu persikrikš
tijo ir gavo Kauno Didžiojo 
Teatro vardą. Kauno teat
ro steigėjai buvo Juozas 
Vaičkus, Konstantas Glins- 
kas ir Aleks. Vitkauskas, 
dabar jau visi mirę Nepri
klausomoje Lietuvoje Kau
no teatras suklestėjo iki vi
so savo pajėgumo; opera 
netgi iškilo į Europos teat
rų viršūnes.

Jau pirmosios bolševiki
nės okupacijos motu i Kau
no teatra buvo įtei*pta ko
munistinė propagandinė ten 
dencija, gi dabar Kauno te 
atras vra visiškai paverstas 
komunistu partijos agitaci
niu kromeliu ir netekęs savo 
veido.

UŽMUŠTAS MILIO- 
NIERIUS

Šis atvaizdas parodo mi- 
kų bei nėščių moterų. Tai lionierių Charles H. Dimie- 
buvo traginčiau*!a ir žiau- ką, kuris anądien buvo ras- 
rirusia savaitė, kokia lietu- tas New Yorke prie savo 
vių tauta kada nors yra per- automobiliaus peršautas ir 
sryvenusi. Tair buvo klaiku, vežamas ligoninėn mirė.

—Na, o kodėl tu, Maike, 
man neturavoji?

—Kad Amerikoj tokia'------------------
daina nelabai tinka, teve. t or.RRA GAUS DAUGIAU

—Aš žinau, tau gal ge- MAISTO
riau patiktų koks amerikan-J ---------
ckas džezas. Ale Lietuvos Balandžio mėn. UNRRA 
žmonės turi dainuoti apie1 gavo iš Amerikos, Anglijos 
žvirblius, ba džezų nemo- T kitų duonos pertekliaus 
ka. O apie save jie dainuot saliu 460,000 tonų javų. Ko-
bijosi, kad Stalino šnipai vo ir ankstesniais mėnesiaisl’L'e stebėiosi. kn^el T Mur*. 
neuždarytų į lakupą. Ar tu,1 UNRRA gaudavo tiktai; ie negalima “nžderti ki»si”
Maike. neskaitei gazietose, 363.000 tonu pasiųsti i ba-į kovos” ir kodėl lietuviai’ i°- 
kad Vilniuje ruskiai jau daužančias šalis. UNRRA nas kita neskundž’a. Ku-
pradėjo naują džėlą būda- viršininkas La Guardia sa-riuos grasinimais nžverbno- _ _ __ _ __ _
vot? | ko. UNRRA prašiusi 700.- daro, tie stengėsi praneši-;kad žiron?* užgirdė motoro Paskutiniai jo žodžiai bu-

—Girdėjau apie tai. Kaip 000 tonų javų per mėnesį, nėti apie kitataučius. Tuo- užima netekdavo jėgų pa- vo: “Mane peršovė jurinin- 
rodos, lietuviški komunistai bet tiek nepasisekė gauti, met jie pradėjo planuoti bėgti ir pasislėpti. įkas.”

Jaunas karo veteranas Detroite, John Walker, ban
dė nužudyti savo mažą dukrelę (paveiksle matosi vir
šuj) ir pats save dėlto, kad jo žmona jį apleido. Po
licija ir daktaras apžiūri jauną desperatą ir bando iš
gelbėti jo vaiką nuo mirties.

MARGUMYNAI
‘Aukso Drugis’ Hiroshima Atgimsta

Pietų Afriką krečia auk- Japonijos miestas Hiroši- 
so drugis. Londono biržoje ma buvo pirmas pasaulio 
praeitą savaitę septynių miestas, ant kurio buvo nu- 
aukso kasimo kompanijų mesta pirmoji atominė bom- 
šėry vertė per vieną valan- ba.
dą pašoko 50 milionų dole-( Anksčiau Hirosima ture
lių aukščiau! jo 400,000 gyventojų. Po

Pietų Afrikoj, prie Odcn- atominės bombos jame be- 
daals-Rust kaimelio. Oran- buvo 83,000 gyventojų. Da- 
ge Laisvojoje Respublikoje bar tas miestas atsistato iš 
atrasta daug aukso. Iš vie- griuvėsių ir Hirošima jau 
nos tonos išplautų žemių turi 169.000 gyventojų. Kas- 
kasėjai ten gavo 62 uncijas dien į Hirosimą grįžta 220 
aukso, arba $2,170! Norma- gyventojų. Miestas jau spė- 
liškai aukso kasėjai Pietų jo atstatyti 10.000 namų. 
Afrikoje iš vienos tonos že- Atstatytas ir miesto susisie- 
mių išplauna tiktai vieną kimas, gatvekariai, telefo- 
ketvirtį uncijos aukso. nas.

Kaip tik pasklido žinia. Pirma atominė bomba bu- 
kad prie Odendaals rasta vo išdaužiusi apie 90' < 
daug aukso, tuoj kilo aukso miesto namų. Dauguma na- 
drugis po visą Pietų Afriką, mų buvo tiktai apgriauti. 
Į palaimintą žemę pradėjo juos pirmiausiai ir atstatė 
plaukti aukso kasėjai, susi- dar likę sveiki miesto gy- 
kurė kompanijos auksui; ventojai. Palengva miestas 
kasti, prasidėjo spekuliaci-j vėl pradeda gyventi, prade- 
ja Šerais ir visa Pietų Afri-Į da gydyti žaizdas ir kada 
ka apie nieką kitą nekalba, nors atominės bombos pėd

sakai visai išnyks iš miesto 
vaizdo. Jau dabar atstaty
tos miesto mokyklos, veikia 
penki mūviu teatrai. Ant iš
griautųjų namų vietų gyven 
tojai įtaisė darželius, ku
riuose augina daržoves.

Griuvėsiai jau apvalyti. 
Miestas atsistato. Atsiranda 
vis naujų gyventojų. Bet 
60,000 užmuštų žmonių ir 
68,000 mirusiųjų nuo žaiz
dų liks ilgai žmonių atmin
tyje. Jie liks ne tik Hirosi
mos atmintyje, bet ir visas 
pasaulis ilgai neužmirš ir 
nerims dėl pirmųjų atomi
nės bombos aukų Hiroshi- 
mos mieste...

kaip tik apie naujas aukso 
kasyklas. Daugelis žmonių 
jau spėjo pralobti iš busi
mų aukso kasyklų. Jie pra
lobo iš spekuliacijos Šerais, 
nors auksas dar neiškastas.

Ne pirmą kartą Pietų Af
riką krečia d ingis. Pietų 
Afrika, Australija, Kalifor
nija ir tolima Alaska visos 
tos šalys yra pergyvenusios 
aukso drugio ligą. Kaip tik 
kur užtinkama auksas, tuoj 
kyla lenktynės, kas pirmas 
pralobs iš žemės turtų, kas 
bus pirmesnis prie gausių 
dalybų. Tuoj prasideda 
spekuliacija, šėrų biznis au
ga. kaip ant mielių.

Šį kartą auksas surastas 
toli nuo gelžkelio, toli nuo 
vandens, nederlingoj smė
liuotoj žemėj. Jei pasitvir
tins, kad Odendaals-Rust
apylinkėj yra daug aukso, ii* kitoki turtą, kurių savi- 
ten su laiku išaugs miestai,! n inkai dėl nedarbo ar ligos 
bus pravesti gelžkeliai. van-; netenka naiamų ir neturi iš 
dentiekiai ir į apmirusią,! ko užmokėti skolų ar taksų 
neturtingą sritį suplauks' valdžiai.
tūkstančiai žmonių. Kol kasj ^itą faktą turėtu įsidėti 
dar tebeina spekuliacija, galvon tie žmonės, kurie 
Pirmieji pralobo farmeriai,' mano. kad socialistai nori 
ant kuriu žemės auksas su- atimti iš jų pastogę ir kito- 
rastas. Pralobo ir pirmieji bia mantą.
kompanijų kūrėjai, kurie iš A. B.
farmeriu žeme nupirko ir -—------------------------- --------
paleido Šerus i publiką. Pra- “Keleivyje” naudinga yra 
lobo ir vienas kitas šnekų- , . . .
liantas. kurs kastuvo i ran- daryti visokius biznio skel- 
kas neėmė, bet mokėjo ver- bimus ir pajieškojimus.

Kanados Socialistų Žestas

Kanados socialistai įnešė 
Ontario legisliaturon net du 
bilius, kad apsaugoti namus

kitoki turtą.

stis Šerais. I

l
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viu. rasKutimu laiku rusai' 
iš dviejų kartų, Vienoje ir į pasigailėti Schachtą, jis bu- 
Lince, apšaudė Amerikos] vęs padoriausias visoj toj 
orlaivius. Matysime dabar... gengėj.

Amerika Kontroliuoja
Šią savaitę Amerikos vy

riausybė vėl įvedė gyvulių 
skerdimo ir mėsos paskirs
tymo kontrolę, kuri buvo 
panaikinta. Tai nėra racio- 
navimas, bet valdžia prižiū
rės, kad mėsa butų lygiai 
paskirstoma tarp įvairių 
sričių.

Rusijos Pažadai
Maršalas Konev. rasų va

das Austrijoj, pažadėjo A- 
merikos kariuomenės vadui 
generolui Clark, kad rasai 
Austrijoj daugiau nebeuž- 
puldinės Amerikos orlai- 

Paskutiniu laiku

Derybos Indijoj
Stafford Cripps, Angli-

tvarkyta, kiekvienas Vokie-' kieti ja, bet daugelis kitų PAJIESKOJIMAI
Itijos gyventojas, nunešęs į kraštų negali tvarkytis ir, ----------
banką * 100 markių, gautų'stoti į išganingą ir kurybi-1 Pajieškau pusseseres Uršulės Bai- 
už jas tik 5 markes. I nį

Austrija šitaip jau pada-! pakaruoklių.
Italijos Maištininkai

Milano miesto kalėjime, 
Italijoj, buvo sukilę 2,500 
kalinių. Jie buvo pagrobę) 
30 kalėjimų sargų ir laikė' 
juos, kaip “įkaitus.” Poli
cijos iš tankų apšaudomi, 
kaliniai pasidavė ir atidavė; 
gyvus visus “įkaitus.”

Naciai Verti Kartuvių
Buvęs gestapininkas 

Hans Gisevius Niurember- 
go teisme liudijo, kad visi 
nacių vadai užsipelno kar
tuvių savo juodais darbais. 
Geštapininkas pasakojo 
daug visokių nacių vadų žu- 
nvbiu. Jis tik sakė, reikia

Korejos Likimas
Chungkingo radio sako,

Amerikos karo vadų 
In-' kelia didelio susirūpinimo] 

tas faktas, kad rusai siunčia

jos valdžios atstovas Indi- tarp 
joje deryboms vesti dėl In 
d i jos savivaldos, turi pasi 
tarimus su indusų ir mago- vis daugiau ir daugiau ka- 
metonų partijų vadais, kaip riuomenės į jų okupuotą 
surasti kokį kompromisą Korėjos dalį. Kokiam tiks- 
tarp tų dviejų skaitlingiau- lui rasai stiprinasi Korėjoj,
siu gyventojų grupių. niekas neturi supratimo.

Anglijo* Duona
Anglijos vyriausybė išlei

do įsakymą, kad Anglijos 
dvejų svarų duonos kepa

Abisinijos Pagelta
Abisinijos vyriausybė pa

siūlė duoti 100,000 tonų ja-! 
vu ir nemažai kitokiu mais-

Pereitą savaitę iš Maggiore kapinių. Milano 
pakraštyje, buvo išvogtas Benito Musolin; lavonas. 
Ji išvogė Demokratinės Fašistų Partijos žmonės. 
Prie tuščios duobės buvo palikta kortelė sj užraku. 
“II Duče ir vėl su mumis. Jo palaikus globoja De
mokratinė Fašistų Partija.” _ ..

Ta pati “demokratiškų fašistų partija vėliau 
paskleidė manifestą, kuris sako: “Ateis laikas, ka
da Benito Musolinio grabas žygiuos Italijos miestų 
gatvėmis, saulės spindulių bučiuojamas. Ir neužteks 
viso pasaulio rožių ir visų moters ašarų, kad musų 
šalis pajėgtų iškilmingiausiai sveikinti savo didingą
sunu.

las butų kepamas vieno sva-1 to produktų badau jantiems j 
kraštams gelbėti. Abisinija 
tiktai prašo, kad jai butų 
duota galimybė išgabenti tą!

ro ir trijų ketvirčių didumo, 
o Anglijos alaus gamyba 
sumažinama ib%. Tas pa
rėdymas padarytas, kad maistą, nes susisiekimas ta-] 
daugiau javų galima butų' me krašte dar nėra sutvar-! 
pasiųsti į Europą. į kytas.

Iš Musolinio didybės liko tik nešvankus kva
pas. Tokia jau ir “demokratiškų fašistų” partija, ku
rios žmonės išvogė buvusio diktatoriaus lavoną.

Nuo Pinigu Gausumo 
Galva Skauda

Mano Pastabos
l

i išganingą _ __ ___J T?.J.,čiunaitės, kilusios iš Beržinių kaimo,dalbą. Eui opoje daug Gražiškių valsčiaus, pirma ji gyve- 
araoklių. Kai tuos pa- no Pennsylvanijos valstijoj. Ji pati, 

re. Visos vokiškos markės karaoklius nuleis nuo kartu-

(Laiškas iš Vokietijos) , taip daro visi urnai pratur- 
! tėję žmonės. Už likusius

Nedaug pasauly teatsiras čjmtus milionų nusipirkau 
. . , žmonių, kuriems pinigų gau-; kelias dėžutes degtuku pa-

Maskvoje ėjęs žurnalas klausimas apie jų valstybi- sumas sudarytų galvosūki. keiį cigaretų ir vėl tapau 
karas ir Darbininkų Kla- nį gyvavimą. Bet tas visiš- Tik visiškas prasčiokas, u- - .

IV im-iciL-oępc lino TYTTTTOT1_------------pr x x ----------

buvo surinktos į bankus ir 
kiekvienas austras, nežiū
rint, kad jis ir daugiau Įmo
kėjo, gavo tik 150 šilingų, 
t. y. naujų Austrijos pinigų. 
Vokietija gali eiti šituo ke
liu. Tai butų vienas nuo 
markių gausumo išsilaisvi 
nimo būdas. Bet kol Vokie
tija yra suskaldyta į ketu 
rias zonas, kol ji neturi vie
no visus bankus kontroliuo- 
įančio banko, šis būdas, su
rištas su naujų pinigų išlei 
d imu arba su senųjų pinigų 
suštempavimu-sužymėjimu, 
bus neįmanomas.

Dabar aiškėja, kad prie 
išėmimo vokiškų markių iš 
apyvartos bus einama kitu 
keliu. Visai nesenai yra pa 
skelbti nauji mokesčiai 1946 
metams. Tie mokesčiai lie 
čia; algas, visas pajamas, į 
monių pelnus ir apyvartas 
Jei amerikonams butų už 
dėti tokie mokesčiai, jie tuo 
jau už galvos susigriebtų ir 
su savo matomais turtais 
pėsti į Kanadą bėgtų. Tik 
tas vokietvs nemokės mo
kesčių, kurs turi 600 mar
kių metinių pajamų. Visi 
kiti tuos mokesčius mokės. 
Ir juo daugiau pajamų, tuo 
didesnis mokestis. Kai ku
riais atvejais mokestis sie
kia 90 procentų pajamų. 
Daug reikėtų popierio su
gadinti, kurio pas mus la 
bai stinga, kad tuos mokes
čius aprašyti. Trumpai ta
riant, tie mokesčiai, anot 
pačių vokiečių, yra labai 
žiaurus.

Ką gi tais mokesčiais no
rima pasiekti? Norima pa
siekti štai ko. Per vienus 
metus tų mokesčių pagelba 
bus išimta iš gyventojų apie

vių virvių ir kilpų, tuomet, 
gal būt, padėtis pagelbės. 
Sakoma, kad pakaruoklių 
virvės ir kilpos neša laimę.

J. Butautas.

DR. GRINIUS TRĖMIME

5e’? ii r. A

kavonis šiuo adresu:
MARIJONA YOKAVONIS, 

259 Summer St., Bristol, Conn.

Pajieškau Stasio Lukšio, kurs prieš 
karą gyveno Raseiniuose, Nepriklau
somybės gatvėje, turiu jam praneš
ti žinių apie jo šeimos likimą ir no
riu susirašinėti su lietuvių šeima, 
ar atskiru tautiečiu ar tautiete A- 
merikoje. Esu lenkų armijoj, išsiil
gau santykių su lietuviais. Mano ad- 
resas: Kar. Pietrowski Witold.

Polish Forces. C.M.F. 192,
Engia nd.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Vakarų Europa (LAIC)
— Buvusis Lietuvos Respu
blikos prezidentas Dr. K.
Grinius šiuo metu su šeima 
gyvena vienoje tremtinių 
stovykloje netoli Frankfur
to (amerikiečių zonoje).

Nepersenai viename-kita-
me Amerikos lietuviu laik- ... t
įastyje, Dl. K. Griniaus ud-į'j>ilžėj spausdinta, gražiais celuloido
resu buvo pareikšta daug! vinfcu&is ......................... 51.75
šiltų žodžių. Vienu atveju
net užuojauta buvo išreikš
ta dėl daktaro senumo ir 
jo silpnos sveikatos.

Del jo sveikatos pasitei
ravus, iš asmeniškai Dr. K.
Grinių pažįstančio kores
pondento sužinojome:

“Tiesa, Dr. Grinius eina 
80-tus metus. To nepaisant, 
sveikata jis skųstis nesiskun
džia, jaučiasi pajėgiai iri 
dirba reguliariai. Šiuo me
tu baigia tvarkyti jau para
šytus ir karo liepsnose da
limi žuvusius atsiminimus.

“Aktyviai dalyvauja sa
vo tautiečių visuomeninia
me gyvenime, viešuose pa
rengimuose, neretai išeida
mas su kalbomis. Gan daž
nai lietuvių tautos gyvybi
niais reikalais parašo ir 
memorandumą.

Amerikos lietuvių spau
dos tolydžiui reiškiamą dė
mesį Dr. K. Grinius aukštai 
vertina ir už šiltus jo adresu 
žodžius dėkoja.’’

Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ..............................................  65c.

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

Kaktas į Gyvenimą, atsidaryk du
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba 
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00

Nebijok Mirti, knyga su paveiks
lais ............................................... 00c.

kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų 
knyga ......................................... 5L5O

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

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

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

kymai ......................................... 25c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas 

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

daryta ....................................... $135
Stebuklingas Zerkolas. graži apy-

25c.
30c.
25c.
30c.

saka
Grigorius, gražus skaitymai 
Užkeiktos 3 karalaitės .... 
Keliauninkai į Palestiną .... 
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir

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

Salemonas, laimių knygutė 15c. 
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

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

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

su paveikslais.............................. 35c.
Nedoras žydas, jaunų merginų

kupčius ......................................... 50c.
Ponsko Piloto galas .............. 10c.
120 Dainų Rinkinys .............. 75c.
.Savizrolas. juokingi skaitymai 50c.
Girtuoklio Gyvenimas .......... 35c.
Kantjrkos. iv, giesmės .... $2.50 
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm, 

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
! 40c„ 3 tuzinai už $1.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ

Pirmoji Amerikos laivy
no akademija buvo įsteigta
1845 metais — Anapolyje, * 1Vdl^VlJUJ.

Nors1 bilionų markių. Da
.* leiskime, kad išimtųjų pini-

ram vačdui ir praščiokiškS Pi didžiulė dalis bus sunai-
- kinta ir į kraštą nebegris.

Tuo budu popierinių mar-
darvsi’ kių kiekis krašte sumažės,

pinigu gausumo protingiau-! .. ,. ... . Per 3-4 metus visi nereika-
sios galvos plinka. Vieni:. Sjuo melu Vokietija \'3; linS> pinigai bus išsemti ir
neišgalvoja, kaip nuo pini-''ZS131 tokloį,Ilat.P3<,e!.'-i?1- pasiliks jų tik tiek, kiek Vo 
gu bendrai pasilaisvinti, ki-i21"0™3- ..................... .. ........ ” -
U kremtasi todėl, kad netu-| monnb “ »

gausumo išvengti. Skaito
ma, kad Vokietija šiuo me
tu turi apie 700 bilionų pa

prastas — pinigams lemta'10 1 ' ' >usida-
žūti.

beturčiu kaip buvęs, 
snas JvyKiS gaiilzarlrvavinvAiclr i o 11X71 uioma,pony ju rveuš R S i n^i viorvic*, ** niėti pi icjifvooy

slepiasi už projekto Vakarų nistų Partija turi susiorga- nežinotų kur juos padėti.
Europos Federacijos arba nizuoti ant nepriklausomų Apsukresnieji visuomet su-] kilmei pakenkti bet įau pri
Konfederacijos?” sekamai kompartijų pagrindo. Aš- ras būdą juos apsaugoti.' sipažinau. tai ką čia bepa
rašo: tuntas Komunistų Partijos Tačiau yra padėčių kai nu°I darysi!

“Lenkija užima vieną iš suvažiavimas nutaria, kad 
pagrindinių vietų Europo- reikalinga viena centrali-

2T1<XI V I<XIIll

APSIV ĖDIMAI

je. Ji pasidaiys pritraukimo 
centru kitoms šalims, prade
dant nuo Lietuvos ir Čecho
slovakijos, iki Vengrijos ir 
Balkanų šalių. Lenkija, ži
noma. tikisi lošti tokią ro
lę. Mes nekalbėsime apie 
tai, kad lenkų imperialisti
niuose planuose yra noro 
užgrobti sovietiškas terito
rijas Lietuvoje ir bendrai 
sovietiškame Pabaltyje. To-

zuota komunistinė partija 
su vienu centraliniu komite
tu. kurs vadovauja visam: 
darbui visose R.S.F.S.R. ri
bose. (Taip tada vadinosi 
Sovietų Sąjunga.—Red.).

“Visi sprendimai Rusijos 
Komunistų Partijos ir jos 
vadovaujamų organų yra 
besąlyginiai privalomi vi
soms partijos dalims, vis- 
vien koks bebūtų jų nacio-

ri galimybės savo piniginių 
turtų apsaugoti. Kur juos 
nedėsi, vistiek reikalas yra

kietijos ukiui yra reikalin
ga turėti. Šiuo metu ir pa
tys vokiečiai nežino, kiek 
ištikrajų popierinių markių 
yra. Dalį tų markių suėmė;

Norėčiau susipažinti su rimtu vy
ru, tarp 50 ir 55 metų amžiaus, ku
ris mylėtų baigti amžių ant farme- 
lės, arba užsidėti kokį nors biznelį. 
Turiu gražią vietą prie didelio ke
lio, galima ten gyventi, ar parda
vus išsikelti į didesnę farmą. Dau
giau žinių suteiksiu laišku. Rašykit 
j “Keleivį” dėl (20)

MRS. M. K.

Nervų suirimas ir 
Nuo cukrinės ligos
Vidurių valytojas ___
Nuo veneriškų ligų . 
Skausmingų mėnesinių

kie planai gali lygintis su nalinjs 5^^ Centrali- 
fasistų agresingais pianais. 1 njai kon?itetai Ukrainos.

Taip tai rašė neoficialis 
Kominterno organas dar, 
1943 m. Jau trys metai at-' 
ęal Maskvos tėtušiai spėlio-' 
io, kokią rolę nori sulošti 
Lenkija, pradedant nuo Lie
tuvos, Čechoslovakijos, Ven 
grijos ir Balkanuos. Kadan
gi Sovietų Sąjungos valdo
vai iš anksto “numatė” Len-

Latvijos, Lietuvos komunis
tų naudojasi sričių komite
tų teisėmis ir visiškai yra 
priklausomi nuo Rusijos Ko 
munistų Partijos centralinio 
komiteto.”

Tuom laiku Rusija dar 
nebuvo pavergusi Lietuvos. 
Latvijos, Estijos. Tada dar

kijos imperialistinius pla- tebėjo tų kraštų karas prieš 
nūs, tai Stalinas pirmas pa- Rusijos imperializmą. Bet 
siskubino tuos imperialisti- rezoliucija jau skelbė, kad 
nius planus įvykint. Jeigu tos šalys “sovietiškos” ir tų 
matai ka gero, tai pirmas šalių komunistai jau buvo 
vok, kad neliktų kitam ko padaryti Maskvos gizeliais, 
vogti. Toks tai stalinizmoT . T. Tat reiškė, kad pasitai-
prmcipas. -Jeigu Kremliaus kjus pįrrnaį progai bolševi- 
tHufiai nebūt nolitmiai zu-j kai ,.engfcj viršminėtas Pa
ikai. tai Pabaltijo respub- vaitjj0 respublikas pagrob- 

lik" nevadintu sovietiniais. I ti Pabaitijo Komunistų Par- 
žvgis Pabaltum yra darbas tiju ccntro k<,mitetai 
atliktas okupantų-impena tijų centro komitetai besą

lyginiai turi pasiduoti Rusi
jos Komunistų Partijos cen-

ko gem gali reikalaut tuviškas Paleckis ir visoki 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos Sniečkai. tai tik Kremliaus 
respublikų gyveniniai da-j vaWovu kiemsargiai ir raš- 
bartimu laiku is Maskvos tini„ šlavikai.
satrapų, kada jie jau jau

listų.
-o-

tinių
Tai ve jums ir proletarų 

partija. Tokia tvarka vieš- 
1919 m. kovo mėnesį Ru-] patauja tik klioštoriuose 

siios Komunistu Partijos kareivinėse ir kalėjimuose.

čiasi padėties viešpačiais?

8-tas suvažiavimas priėmė 
sekamą rezoliuciją:

“Dabartiniu laiku Ukrai
na. Latvija. Lietuva ir Gu
dija gvvuoia, kaipo atski
ros sovietiškos respublikos. 
Taip išspręstas šino metu

■ rė iš vidaus paskolų. Bet sis 
' reikalas neiaip svarbus. \ o- 

Tokį galvosūki dabar gy- kietija pralaimėjo karą. t. 
vena Europos valstybės, at-,y. prakišo savo galvą. 0 jei 
skiri piliečiai ir valstybės! kas prakišo galvą, tam ne- 
yyrų galvos jieško geresnės] tenka apgailestauti plaukų.

Y ra svarbesnis reikalas, ku-

Austrijos bankai, žymi dalis! Pajieškau moters apsivedimui ne 
jų žuvo karo metu drauge ^įne^a 50 metų- Turi buti "iek 
su žmonėmis.

išeities, kaip geriau išbristi 
iš popierinių pinigų balos. 
Ana franeuzų pinigas visai 
į niekus eina. Vokiečių mar
kė nemažesnis driskis. Ir 
štai žiūrėkite nudriskusi vo
kiečių markė muša visišką 
ubagą — franeuzų franką. 
Šiuo metu už vieną markę 
galima nusipirkti apie de
šimt franeuzų frankų.

Prie kokių keistenybių 
prieina atskiri kraštai dėl 
perdidelio pinigu gausumo, 
rodo buvusio 1914-18 me
tų karo pasėkos. 1923 m. 
pravažiuodamas per Vokie
tiją, buvau pasidaręs bilio- 
nieriu. Atsitiko taip: vienoj 
Vokietijos geležinkelio sto
tyje turėjau laukti trauki 
nio. Visi padorus piliečiai- 
vokiečiai, stoties laukiamą- 
jam kambary gurkšnojo a

ris
ti.

tučtuojau reikia tvarky-

85c.
.............. 80c.
.............. 60c.
............ $1.20

reguliatorius
................ 60c.
ir mainų

.................... 6Oc.
.................... 60c.
kataro bei hav

nemiga

Nuo dusulio, kosulio 
asthmos ................

Nuo vandenligės 
Nuo užsisenėjusio

fever ......................................... 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių rpumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos, stambios .............. 60c.

pakelis ........................35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo ...................... 6Oc.
nemalonaus burnos kvapo 85c.

.......... 60c.
85c.

Nuo surūgusio pilvo (heart burn)
.....................................  85c.

Tyra moslis. nuo bile kokio nie
žulio, Rožės, Pailių. Poison Ivy, gy-

n-iplei-! Kampai as.tiek apsišvietus, negirtuoklė, 
kininkė, apsukri, tinkanti prie biz- 

, nio ir mandagi. Turi turėti siek 
i tiek ir pinigų. Aš negeriu ir neru- ' Nuo 
kau. Daugiau sužinosite per laišką. : Nesišlapink miegodama 
Meldžiu prisiųsti ir paveikslėlį, kurį | Nu° nutukimo, eik kudyn 
sugrąžinsiu.

Štai nesenai man teko va
žiuoti pro Pforzheimo mies
tą. Tame mieste buvo 72 
tūkstančiai gyventojų, gi 
žuvo laike bombardavimo 
apie 45 tūkstančiai. Per ke-1 
lias minutes miestas buvo

_ Skaitoma, kad šiuo metu paver?taP; j griuvėsius. Gy- 
Y okietijoj žmonėse, t. y. a- ventojai, matomai, tokio ga- 
pyvartoje, vra 75 bilionai jo neįaui<ė, visi buvo savo 
vokiškų markių. Be to, oku- namuose ir čia žuvo. Ant 
pacinių markių, kurias is- žiain-iu griuvėsių pripaišyta 
leido amerikonai, anglai ir fjauCr kryžių, kryželių, daug 
rusai, skaitoma apie 2’> bi- vajnjkų, — miestas virto ka- 
lionu. Laikraščiai rašo. kad pįnynu. Su žmonėmis daug 
rasai savo zonoje tų markių markių dingo.
prikepė daugiau nei reikia, Taigi, mokesčių pagelba, 
kad už jas visai padoriu ga]jmas dalykas, bus riša- 
budu jie pirkosi, kas jiems mas popierinių pinigų gau 
reikėjo. Tuo budu markiųisumo klausimas. Bet vien 
yra apie b'b bilionų. Ylai- gjo klausimo sprendimas 
kių daue. prekių nėra. io- neįySpren4žia visų kitų, pa
de! popierinis pinigas smun- svarbiausiųjų klausimų, 
ka. o prekių, kainos auga. pinjgas vra vertės mastas,*

A. ŠIAUCIUNAS,
P. O. Box 285, Oxford, Mass.

---------------------------------------------------- do visokius skaudulius, apdegimus
Norėčiau susipažinti su rimta mer- j ir t.t. ...................................... $2.25

gina nuo 42 iki 50 metų amžiaus. ' Pailių arbata arba mostis .... 85c.
M. ŽUKAITIS, (41 >

335 Dean St.. Soenrerport. N. Y.

nuo
Aš esu vaikinas, 52 metų amžiaus ir į 
gerai atrodau. Apie save suteiksiu i 
žinių per laišką. Galima rašyti ang- '
liškai ar lietuviškai. Pinigai nerei-• PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau 
kalingi. Antrašas: (19) skelbiamų knygų prašome kreiptis j

j patį skelbėją. “Keleivio” administ- 
S. B. P., t racija jų nepardavinėja.,

1441 E. Olst St., Cleveland 3, Ohio. “Kel.” Administracija.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1906 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 j 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 l»ol. 
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mašių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.......................................................$1.00

kaip ant mielių. \ isa laimė,
kad beveik visos prekės ei .... _ ____ _____
na ant kortelių ir parduo- tOgj tui*tams krauti priemo- 
damos griežtai nustatyta kai ng paĮS jjs ĮUrtų jr ge_ 

lų. Pagalvojau, kad ir’man'na- Jei ro r‘ekutŲ. šiandien ,.ybių nesukuria.
nereikėtu nuo kultūros at-į vokiečiai Paskęstų popien- Taigi, jei norima eiti prie 
silikti. Vokiškų markių ne- ni^ markiu bidonuose. sjo klausimo tikro ir teisin- 

Visas dabar reikalai su- go išsprendimo, reikia at
kasi anie kaip tas po- statyti Vokietijos ūkinis gy- 
pierines markes išimti iš a- venimas. Turi žaliuoti lau- 
ryvartos. Vieni galvoja,] kai. rūkti dirbtuvių kami- 
k'ad viri gyventojai turėtu nai. veikti susisiekimas, 
visas save markes sunešti į klestėti prekyba. Bet šitų 
bankus. Virtoje senu mar- dalvku neįgyvendinsi, kol 
kiu. jiems butų duotos nedi- Vokietija bus suskaldyta, 
delis kiekis naujų markių, kel ji neturės vieningos val- 
Likusieii pinigai turėtų žu- džios. kuri minėtais ir vi- 
ti Skaičiuojama, kad žūti sais kitais reikalais rupin- 
tiirėtu 90-95 bilionai tusi. Viso šito nėra. Ir ne- 
markiu. tokio popierinių pi- simato. kad tai gieit įvyktų, 

rašiau draugui laišką. Pra- nigu kiekio Vokietijai turė- Europoje karo raganos kur- 
— dėjau švaistytis pinigais;'tų užtekti. Tei taip butų pa- sto naują karą. Ne tik \ o-

turėjau. Išsiėmiau vieninte
lį dolerį ir moku už alų. 
Padavėjas įtartinai pažiu
rėjo į mane. pagalvojo ir 
pradėjo skaičiuoti grąžą iš 
vieno dolerio. Kai suskai
čiau markes kurias padavė
jas man gražino už vieną 
doleri atskaitęs alaus ver

---------------------------------- Į tę aš pasidariau bilionų val-
“Keleivis” visada yra gera dytoju. Ant vieno šimto mi- 

dovana draugams ir pažįsta- Hcno popieriuko kuriame 
miems. l’žsakykit jį savo arti- buvo daug baltos vietos pa
iniesiems!

P. Kručas.

yra prekių ir gerybių mai
nų įrankis, yra lengva ir pa

636
KELEIVIS

Broadway, So. Boston. Mass.

f 1
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Moterų Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Vargo Duktė.;

Likimo Skirta
(Tąsa) į pas vieną pažįstamą šeimą;!

Petras greit gavo darbo, greit jis pradėjo dirbti ir 
Pagyvenę kiek pas dėdę, ne poilgo nusipirko gabalą 
jaunieji išsikėlė gyventi į žemės, pasistatė trobą ir 
savo kambarius. Mariutė pradėjo ramiai gyventi. Jo 
užsiėmė šeimininkavimu, o namai buvo nuošaliai nuo 
Petras palengva pradėjo už- miesto. Petras sumanė lai- 
miršti savo skriaudą. Bet jis kyti savo namuose mažą 
dabar jau budriai dabojo krautuvę, kad daugiau pi- 
savo jauną žmoną. Po pus- nigų užsidirbus. Jis ir žmo-( 
antrų metų jiems gimė dūk- na įtikino, kad su krautuve 
relė ir Petras vėl jautėsi jai bus smagiau, nebus taip
laimingas ir rūpinosi, kad nubodu.
jo šeimai nieko netruktų. Virginijoj Petrai susilau- 
Bet neilgai Petras džiaugė- kė kitos dukrelės. Petras 
si savo nauja laime. Kiek ramiai dirbo mainose. Jųi i i- - - ____ -■___ ___ ___ rini

keletą mėnesių vienu du, tenkintas. Taip praėjo pora 
Petras su žmona sutarė va- metų.
žiuoti į Ameriką ir nieko Kaitą atvažiavęs iš kur 
nelaukdami išvažiavo. ! tai jaunas vaikinas įsiprašė

Petras su žmona atvažia-i P3? -PetrUS kan‘,-b^±, P?!’i vo į Ameriką ir apsistojo ™ Jaunas burdmgt 
New Yorke. Čia rado daug rode. h.
lietuvių ir nemažai pažįsta- mane» .8 .£ !
mų. Petras greit susirado
darbo ir apsiprato su nauju 
gyvenimu. Ypač Mariutė 
greit apsiprato naujoj vie
toj ir susirado visą būrį pa
žįstamų. Pagyvenus kiek 
New Y'orke, jiems gimė ki
ta dukrelė ir Petras vėl pa
sijuto, lyg iš naujo pradėjęs 
gyventi.

Petras labai mėgo knygas 
ir laikraščius skaityti. Par
ėjęs iš darbo jis dažnai pa
siimdavo mažąją dukrelę ir 
su ja išeidavo į parką pa-

tu rėti marni, nes jie gyvenoj 
perdaug atsiskyrę nuo žmo-Į

> >*• lAnaitTm L'CYiizvt 1251 VI II vamcvivu. Prv X vz
pėdės, kada kiti bėgdavo į 
saliuną pragerti pinigus, 
Petras dabodavo namus. Jo 
žmona turėjo nemažai dar
bo namuose, nes pas Pet
rus, kaip ir pas daugumą 
lietuvišku šeimvnu tais lai- 
kais, nuolat gyvendavo su
stojęs vienas arba ir dau
giau viengungių ateivių. 
Tuo metu kai Petras namuo-

niu.
Praėjo keli mėnesiai ir 

Petras pastebėjo didelę at
mainą savo žmonoje. Ji pa
sidarė daug gyvesnė ir link
smesnė, bet su Petru ji el
gėsi šiurkščiai. Ji buvo link
sma ir gyva su burdingie- 
riu. Petras ilgai laukė ir 
kentė, vis nenorėjo kelti 
skandalo. Bet matydamas, 
kad gerumu nieko nesu
lauks, jis paprašė, kad jų 
burdingierius kraustytųsi iš 
namų. Žmona užprotestavo. 
Ji sakė:

—Jis čia bus, tu jo neiš
varysi.

—Pažiūrėsime, — atsakė 
Petras.

Išeidamas į darbą Petras 
pasakė įnamiui, kad jis tą 
pat dieną išsinešdintų iš jo 
namų. Iš Petro išvaizdos 
Mariutė pamatė, kad jis tik-

KELEIVIS, SO. BOSTON

SU SKARELĖMIS GALIMA PAS1PUOSTI

Iš didesnių ir mažesnių skarelių galima padaryti gražų papuošalą mo
terims ir mergaitėms, kaip tai matyti iš šio paveikslo.

Pavasaris

lę dabojo, jo žmona išeida
vo pasižmonėti po pažįsta
mus. Vakarais ji retai kada 
namuose būdavo. Kada ji 
išgirsdavo, kad atplaukia 
laivas su naujais ateiviais, 
jis visada eidavo į uostą lai
vą pasitikti ir dažnai pagel
bėdavo naujai atvykusiems 
susirasti butą. Kadangi Ma
riutė buvo gabi ir greit iš
moko laisvai angliškai kal
bėti, tai ji vėliau gavo ap
mokamą darbą už vertėją’ 
prie naujai atplaukiančių 
laivų. Petrui ne labai tiko 
jo žmonos naujas darbas, 
bet jis kentėjo ir nieko ne
sakė. Jis jautė, jei pradės 
savo žmoną perdaug varžy
ti. ji pames jį ir išeis visai 
iš namų. Jei kada kuri kai- 
minka patardavo Petrui, 
kad jis neleistų savo žmo
ną taip laisvai lakstyti, Pet
ras ramiai atsakydavo:

—Ji dar toki jauna, tai 
kodėl turėtų visą laiką na
muose sėdėti ir nuobodžiau
ti? Tegu pasidžiaugia gyve
nimu.

Bet laikui bėgant Petrui 
vis labiau nebepatiko jo 
žmonos lakstymas. Mariutė 
vis ilgiau užtrukdavo ir kar
tais pareidavo namo vėlai 
nakčia. Vieno savo pažįsta
mo pakalbintas, Petras kar
tą nutarė keltis iš New Yor
ko į Virginia dirbti maino
se. Iš karto Mariutė neno
rėjo nė klausyti važiuoti iš

mio savo namuose.. 
(Bus daugiau)

Bernyti Mielas...•
Bernyti mano mielas. 
Kam mane palikai?
Tave vieną mylėjau—
Tu tą gerai žinai.

Bernyti mylimiausis.
Kuo nusidėjau tau?
Juk visa savo širdžia 
Ištikima buvau.

Bernyti mano brangus, 
Nors aš tave myliu—
Bet jei tu nori skirtis,
Aš laimės tau linkiu.

Bernyti, mano širdie,
Kai mane pavarei.
Viso pasaulio duris 
Del manęs uždarei.

Bernyti, meile mano. 
Sudie tau amžinai. 
Teglaudžia tave kita 
Mane priglaus kapai...

Alena Bružienė.

NUG1RDYTĄ KR ALI KĄ 
LENGVA PAGAUTI

Australijoj yra daugybė 
kralikų. Dabar Australijos 
kralikų medžiotojai pradė
jo vartoti snapsą kralikams 
gaudyti. Jie padeda šnap- 
se sumirkytą maistą krali
kams ir kaip tik kralikas 

New Yorko, bet griežtas; tokio maisto paragauja, jis 
Petro nusistatymas privertė, tuoj apsvaigsta, o medžio- 
ją nusileisti. Mariutė tada tojai surankioja pasigėru- 
laukė kito kūdikio ir neno- sius kralikus ir mauna jiem 
rėjo pasilikti New Yorke kailį. Užnuodytų kralikų 
viena. mėsa netinka maistui, bet

Virginijoj Petras sustojo jų kailiukas yra geras.

"Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad baro, o moks
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 tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo juomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................ 28c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63.......................... 25c.

ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.
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
kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
višb reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61..........25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais paro- 

' do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RUA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

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

S. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
ug pačių, o žmonos pu kelis vyrus 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kama ____&ū-..

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuviu k*lbo
iki šiol du nebuvo. Čia aprašyta a- 
kius dievus garbino s, >;.»v-t? tįsiai b 
arijonai, cgųiL-nai. cliai-.iai, 
lietuviai, barbarai n it.; i •«- d
vai vadinosi, Kur jie gyvenu u 
kius jie su n tiki u.- su ziiiu; >-nii> tur 
jo. Knyga siairli ii L.i-si u.i-n -i.:i 
lai yra, tikiu tikėjimų lsl>*n>i į. i

I Vi Elcl Al,;s ! ISA V- 
XI OKI JOS >1 •'}■»a t i.ii to.

— i
BALTIMOREJ MIRĖ 
PAULINA KRISČIU- 

NIENĖ

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS. 

Parašė
A. M. METELIONIS.

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vieversiai,
Čirena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krutinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant laukų—
Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties! 
Vien meilę norėtum dainuoti,
Apimti pasaulį, priglaust prie Širdies,
Su meile saldžiai pabučiuoti!

Maironis.

L. R. D. Moterų Komiteto Raportas

Norėdamos surinkti Lie- čienė, Jokubauskienė, G. 
tuvos pabėgėlių vaikučiams Jurėnaitė, J. Januškis ir pp. 
ko daugiausia drapanėlių ir Minkai.
kitų reikmenų, ir kartu re-į Pinigais aukavo: J. Su
kelti siek tiek pinigų naujų pcnaitg. ?2 ir L. Uneika SI. 
nupirkimui, Lietuvai Remti
Draugijos moterų komitetas Svetainę tam vakarui Pi- 
So. Bostone buvo surengęs liečiu Kliubas davė nemo- 
kortavimo vakarą ir “baby karnai.
shower.” Parengimas labai. Kort lošėjams dovanų 
geiai pav\ko. Jau iska.no a-.,i<oj0 gje biznieriai: Stri- 
komitetas _ buvo nupirkęs, gunaį $6 5„ vertės, R g 
materijos, iš kui įos geia?n-: \vhitkens $4.50, Perkins 
dės moterys prisiuvo dra-. $3 Ašmenskas $3, Alekna 
panelių mergaitėm ir ber--S250 j Valeckas $2.50, 
niukam. Siuvo. pp. Gaidį-, p Strand Mar-
maviciene,
Tuinilienė.

20 suknelių; J. t.
14: Vodelienė.i k et $1.75, Casper Beauty

9; Casey, 9; Lekienė, 8, ir\ 
Alasevičienė, 7.

Salon $1.50. Kvietkas Mar-

Gatavų drapanėlių auka
vo: Miss M. Kovai nupirko 
naujų už $10, M. Michelso- 
nienė nupirko 9 vasarinius Guss po 
kostiumėlius; Mrs. Eva! Pelno 
Lawrence iš Detroito atsiun-į $63.00. 
tė didžiuli baksą sutaisytų!

. ket $1.25l Neviera ir Raz- 
i vadauskas $1.25, Sullivans 
81.25, Marcinkus $1.25, 
Glinskis $1. Burbulis 75c., 
Sapbirs 75c.. Stocke’s su 

50c.
nuo svetainės liko

Taipgi anksčiau komite-j 
ir išvalytų vartotų drapanų! tas buvo nupirkęs už $100.- 
mergaitėms ir berniukams. | 70, daugiausia apatinių dra 
Be to aukavo: pp. Savickie- panelių ir pasiuntė į BALF 
nė, J. Tumavičienė, J. Bra- sandėlį. Iš suneštų tą vaka- 
tėnienė, A. Januškevičienė, rą ir tų, ka moterys pasiu- 
Pranaitienė, Chesnell, 0’- vo, trvš dideli baksai tuoj 
Halloran, Casey, Chiras,! buvo išsiųsti ir dar bus dau- 
Paplauskienė, Pernickienė,' giau. nes yra vėliau gautų 
P. Bratėnienė, Žukienė, Žu-! ir tik ką dabar užbaigta 
kauskienė, Ferevičienė,; siūti.
Burke, Sykes, Sankienė, Ge-J Visiems, kurie bent ko- 
ležinienė, Matuzevičienė,! kiu nors budu prisidėjo prie 
Keslerienė, Aleksandravi-i to vakaro, moterų komite-

Balandžio 8 d., sušilau-' 
kus 87 metų amžiaus, Bai- 
timorėj mirė sena “Kelei
vio” skaitytoja, Paulina 
Kriščiunienė. Velionė labai 
mėgdavo Moterų Skyrių. Iš 
Lietuvos ji paėjo iš Šiaulių1 
apskričio.

Palaidota balandžio 11 d.,7 ,
Holy Redeemer kapinėse.

Lai jai būna ramu ilsėtis 
svetimoj šaly, šalia savo vy
ro Justino.

Pažįstama.

VILNIETĖ ATVYKO IŠ 
SIBIRO Į BOSTONĄ

Eleonora Goževvska, 25 
metų vilnietė mergina, at
vyko į Bostoną, kur ji yra 
gimusi. Ji pasakojo, kad ru
sai ją buvo ištrėmę 1940, 
metais į Sibirą, kur ji išbu-i 
vo apie pusantrų metų, iki! 
lenkų-rusų susitarimo. Go- 
žewska pasokoja sunkius’ 
tremtinių pergyvenimus Si
bire, nežmoniškas gyveni
mo sąlygas ir rusų žiaurų 
elgėsi su tremtiniais. Go- 
ževvska ir jos 11 metų bro
liukas buvo ištremti nežiū
rint to, kad jie yra Ameri
kos piliečiai.

DAINŲ ŠVENTĖ

New York (LAIC)—Ne
priklausomos Lietuvos pa
vyzdžiu dabartiniai Lietu
vos okupantai ruošiasi dai
nų šventei, kuri, kaip spė
jama, sutrauksianti apie 5 
tūkstančius dainininkų. Pa
sirengimai dainų šventei 
plačiai reklamuojami. Nori 
pasaulį įtikinti, kad Lietu
vos žmonės yra laimingi ir 
linksmi... nes dainuoja!

Tuo tarpu, visa Lietuva 
prilygsta kalėjimą ir kapi
nyną.

tas taria širdingą ačių.
Komitetas:

J. M. Tumavičienė, 
S. Paplauskienė,
J. T. Smithienė,
M. E. Michelsonienė.

Kimieji gąsdina tamsuo 
bus amžina peklos ugni
mi ir uz pinigus ap»nm» 
kiekviena išgelbėt nuu 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny 
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap 
favyatė, dm pOJoa »*- 
tai nėra. Jiaai parodo 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar bepūtai se
ga Ir pridėtas "peklos” 
žemėlapis tatai patviru- 
ua.

Kaina 25 centai.

Knyga gausiu
*»•” Knygyae.

Adresu: "KELEIVIS”
tze HK<»AI>WAY,

sO. BOSTON. MASS.

! aipgi ir pas
A. M. UETEUON1 

•'747 Nevy Aveone,
Oetnėt, Mich

S

Dovana
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.

i

3LftJUUUUAAJLa>^ULUUUUUUUl

S; knygele aiškina proii-«ariato fi
-vfijos mokslų J,-i no; i iu.nli, ka> 
lindo pasaulyje įvauutusius n*i*»t» 
iu.-, tai pt-rsžait y t šitų knygeie 
-laiba l«b«- lengva knyga protau 
a.-iLit-iiis dai’-iiimsa-n* r.t-apkai 
■ uojanta kasai . .................... 2&c

~<M IALIZM0 TEttRIJ v
šis veikalas trumpais n aiškiai* 

'aktais parmlo. Kaip iki se-i 'o -te*' 
draugi jos formos, ir toros n»>«’
pakeistai, kapitalizmas Kaina 25*

DELKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

i Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagaivojęs žmogus 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta ? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Delko žmogų- reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Situos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mua. Kaina I5c.

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

žmonės kuria per amžius ? šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
simų aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta 
ky. Kaina ...................................... 10*

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSl- 
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.

DŽIAN BAMBOS STYClAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, n» 

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, numorin 
tiški straipsniukai ir juokai Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25*

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

ažaitikintis Vyras; (2) žydinti Giria, 
(3) Klaida; (4, Korekta. Jose nuro
doma kaip žmor.ės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt..........ilk

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba karp tėvų vartojami svaigi

aamieji gėrimai atsiliepia jų «ai 
iama. Kas yra arba tikisi kada nor» 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerakaityti šitų knygutę. Kuiną 10*

EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių^ juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . .. 25*
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbia 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunaa. 
Kaina .......................................... 10c.

KODfiL Aš NETIKIU 
l DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jl» 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
neaamuš joks jėzuitas. Kama tos 
tnygutes ...................................... 20*.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nao 
ių, labai gražių ir juokingų monolo

I gų ir deklamacijų. Visokios temoe: 
darbininkiškos, revoliucionieriikoa. 
tautiškos, hnrnoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros 
rinka visokiems apvaikščiojimama. 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
derinta laida. Kaina .................. 25c

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos

oopiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija 
jos pasekmės ir doriškas dvasiskiki* 
nupuolimas. Šių knygų turėtų per 
įkaityti kiekvienas vyras, tėvas 1» 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterjs ir mylimosios nepa- 
oultų j tokių kunigų globų Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D D., ,u 
lietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ......................................... 2Se

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo iu apsisaugoti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis Antra, peržiūrėt 
ta ir papildyta laida. Kama .. 25*

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmv 
nes gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano. kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

“Keleiviu” Broadw«yt 
Saatb Boston, Mas*.

iska.no
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Nepriklausomos Lietuvos 
Paskutinės Dienos
(Pabaiga)

Areštai Eina
! šo nėra ir jo būti negali... 
: Kandidatai keista tvarka 
i išstatomi! Juos išstato ko- 

Bet gi Lietuva nerimau- munistai viešuose susirinki- 
ja... Jau eina suėmimai. Jau’ muose, bet čia gali kalbėti
enkavedistai iš Maskvos at
vykę veikia... Žmonės nak
timis dingsta... Jų likimo 
niekas nežino. Kauno kalė
jimas pilnutėlis. Žmonės te
nai lankosi, dairosi... Savų
jų neranda!

Vieną gražią vasaros die
ną, Kauno kalėjimo langai

tik komunistai, tik jie kan
didatus išstato, bet išstato' 
liaudies partijos vardu.

Kaip kas dar tiki, tiki ne
priklausomu valstybės gy
venimu :

Štai eina pašėlusi agita
cija i seimo rinkimus ir nei į

pusiau užmūrijami ir dėžė-'l)Use žodžio neprasitariama,. 
mis apkalami... Langų ne- Lietuva bus prijungta! 
bėra! Tik pro viršutini dė- Pr’e SSSR.
žės galą saulės spinduliai Rinkimai. Grąsinimai, 
kamerų lubas nušviečia. kad visi eitų balsuoti. Eina. j 

Niuru. Niuru ir šiurpu... Pasirinkti nėra kas! Vienas 
Kvašiukai, naujos orientaci-. vienintelis sąrašas ir čia 
jos politikieriai dingsta vie-tiek kandidatų, kiek jų rei- 
nas po kito. Jie jau nekal-’ kia išrinkti. Keisčiausia, 
ba. Jų niekas nemato. Jie; kad tame sąraše figūruoja 
sėdi namuose ir pasidarė vi-! tokios pavardės, kurių ikii 
sai nekalbus. šiol niekas nežinojo ir šalę J

. _ .. „ jų keletas žinomų asme-
Liaudies Partija . nų. žmonės eina balsuoti, 

Staiga visiems nelauktai meta tuščias korteles, arba, 
Kauno miesto teatre sau- balsuoja iš to sąrašo už i 
kiamas kviestinis mitingas, tuos, kurie nėra komunistų! 
Rinktinė inteligentijos pub- partijos nariai.
lika: profesoriai, mokyto-j q gaj, gaj jje nors fjai- 
jai, inžinieriui, i ašy tojai, praĮpc nadarvti^ 
žurnalistai ir kiti plačiau
visuomenėje žinomi asme
nys... Viena kita prakalba 
toli gražu ne komunistinė...
Naujiena! Staigi naujiena.
Busiąs renkamas liaudies 
seimas, yra būtina sudaryti 
naują liaudies partiją. Ji 
išstatys savo kandidatus Į 
liaudies seimą! Apie komu
nistų partiją tame mitinge 
nei vieno žodelio...

Daug kas pasirašo. Pati
ki!

—Taip, tai tik tušti ple
palai, kad komunistai Lie
tuvoje nori Įvesti diktatūrą.čln s IIT3V namoIIOUJC4 noirt i įo J/OI ViJC*
narna....

Rytojaus dieną visa spau
da rašo išsijuosusi apie bu
vusi mitingą ir busimą liau
dies seimą. Bet toji pati 
spauda nei puse žodžio ne
prasitarė, kaip tie rinkimai 
bus sudaryti, kokius svar
biausius klausimus tasai sei
mas svarstys. Liaudies par
tija gyvuoja! Gyvuoja po- 
pieryje, jos susirinkimų nie
kas nešaukia, jokio komite
to ji neturi...

Jau Lietuvos tautinės vė
liavos nematyti... Kas ią iš
drįsta iškabinti — naktyje 
dingsta...

Karo sodelyje jau vakari
nių iškilmingų apeigų ne
girdėti. Tautos himnas tik 
slaptai dainuojamas...

Štai viešai skelbiami lin
kimų rezultatai... Kaip kur 
balsavo net 102% visų, tu-

KELEIVIS. SO. BOSTON

ČIA RINKSIS JUNGTINIŲ TAUTŲ SEIMAS

Kur buvo pasaulinė paroda New Yorke. dabar rengiama.vieta Jungtinių 
u laikinai buveinei. ŠĮ rudeni Jungtinių Tautų visuotinas susirinkimasTautų —......— ----------- .

posėdžiaus buvusios pasaulinės parodos rūmuose, 
paveiksle. Viršuj trobesis, kaip jis matose iš oro, o 
vidus.

Kurdai ir Lietuviai

kuriuos matome šiame 
apačioje matosi rūmų

Pajieškomi Amerikos Lietuviai
Adomaitienė (Skleudaitė) Marijo- Kaliošienė (Dapkutė) Stefanija, iš 

na. duktė Kazimiero. ' Jauneikio km., Joniškio vai., Šiaulių
Ambrasaitė Julija, Nausėdžių km., apskr., gyv. New Yorke.

Vabalninku vai.
Andrijauskas Joseph,

Yorke.
Baguckienė (Dikčytė)

Varpikų, Gelvonių vai.
Balkauskas Antanas, gyv. 

j lyne.
Baltakys Pranas, Mikniųjų kaimo, 

Kamajų vai.. Rokiškio apsk.
Binkiewicz Palimyra, iš 

miestelio.

Malonus Kalėjimas

. . Amerikos kongresas šias
Kurdais vadinama Mažo- kvos valdonai ‘.ju galvoj, j (iįenas išgirdo didelę nau- 

sios Azijos kalnų tauta, Neminėję k.'.ų tautelių, jjeną. Dvi mylios nuo Ame- 
kios matematikos Lietuvoje skaičiumi apie milionas iri kurių neprigulmybę MasKO- rikog kongreso rumu ran- 
mekas nesupranta! Na, Lie-.pusė, gyvena Turkijos, Ira- lija sutrempė, prisiminkime dasi federalinis kalėjimas, 
tuva išviso atsilikus, kas čia no ir jrak0 ribose. Tai sena Lietuvą ir Lietuvos žemes, kuriame kaliniai tikrai tu- 
gah išmanyti Maskvos ma- ! arijėnų šakos ir atkakliai Lietuviai nuo amžių gy- rėj0 “gerus laikus, 
tematiką... O tikrovėje, vie-!savo tautybės besilaikanti vena prie Baltijos juros. Jie kalėjime kaliniai galėjo 
tomis daugiausiai balsų su- tautelė. " ten gyvena pirm lenkų, ru- pai-sitraukti iš laisvės viso-

Karoblis Petras, Misiškių km., Va
balninku vai.

Karoblis Povilas, Misiškių kaimo, 
Vabalninku vai.

Klevečka Kazys, iš Pasevėžio aps. 
Kliknaitė Elena. Bakučių km.. Ra

seinių vai., gyv. Columbia, N. Y. 
Macianskas Kazys, iš Ukmergės. 

Majauskas, Mikniųnų km., Kama- 
Pabaisko jų vai., Rokiškio apsk.

Milvertienė (Žiliūtė), Grebžinų k.,
I Bliujus Pranas, iš Šuolių km., Se- Gargždų vai., Kretingos apsk., gyv. 

nieliškių-Kietviškių vai., Trakų aps. Baltimore, Md.
i Breivė Jurgis, Natiškių km., Va- Mykolaičiai, Jonas ir .Motiejus, iš 
j Balninkų vai. Kregždžių km., prie Gražiškių, Vil-

Bukausko Antano, vaikai. kaviškio apsk.
Bundza Andrius, sūnūs Tamošiaus, Naginevičiutę Pranė, ištekėjus, 

kilęs iš Šakių apsk., gyv. Chicagoj. bet vyro žinomas tik vardas—Gab-
Butėnas A., Latvygalės km., Biržų riebus, iš Darsūniškiu, Trakų apsk., 

apskr. gyv. New Yorke ar apylinkėje.
čeičys Edvardas, sūnūs Juozo, Noreikis Antanas, Viliosiu kaimo, 

studijavęs Lietuvoje medicina, grį- Akmenės vai., Mažeikių apsk., gyv. 
žęs Amerikon 1036 m., Lietuvoje Chicagoje.
gyvenęs Raudondvario dvare, Krin- Pakalniškiai, Rapolas ir Tamošius, 
cino vai. J Mažeikiškių km., gyv. Brooklyne.

Cepliauskienė (Paulauskaitė) Ane-į patkauskas Mykolas, gyv. Wa_ 
le. Žvirgždžiu km., G.rkaln.o valse., shinKtone> Xečiunų km., Biržų aps.
5S;UPCkornnByV- "I

Ciočys Motiejus, nr,. Bostone. *' Pw,aįįį,;'
Damrausko (ar Dambrausko) Juo

zo. vaikai.
Davindeikaitė Onutė, iš Kauno 

miesto.
Dūda Juozas, Bajoriškių km., Ro

kiškio apskr.
Dulskis Antanas, gyv. Detroite.
Gaigalas (Gaigol) Ignas, Gaižu- 

nų km., Linkuvos vai., gyvenęs Bal
timore, Md.

Galubauskas Juozas, Mijaugonių 
km.. Rietaviškio vai.

Giraitienė Magdalena, gyv. Bos-
Gvildienė (Skleudaitė) Petronėlė, 

šone.
duktė Kazimiero.

Jančauskas Kazys, Jonikių kaimo, į ges vai., elšių apsk., gyv. Chicagoj. 
Švėkšnos vai., auragės apsk., gyv.
Pittston, Pa.

Jankauskienė (Kantakevičiutė)
Marija, gyv. New Yorke.

Jovaišaitės, Eugenija ir Onutė, iš 
1 Panevėžio apskrities.
. Juškai, Jonas ir Pranas, Ciginėlių 

km., Kartenos vai., Kretingos apsk.

gyv. New 

Kazė, iš

Brook-

rinčių teisę balsuoti! Šito-

rinkta iki 30G visų turin
čių teisę balsuoti, iš jų dau
guma pasisako tik už tuos,

Pernai, rudens gale, kur
du suvažiavimas Bakų mies

kurie nieko bendro nėra tu- (Maskolijoj) nutarė siekt
rėję su komunistų partija... 

Bet didžiausia

neprigulmybės, atsiskirti 
nuo Turkijos, Irano ir Ira
ko, ir sudaryt kurdų nepri-

Lietuvą ir Lietuvos žeme: 
Lietuviai nuo amžių gy

vena prie Baltijos juros. Jie 
ten gyvena pirm lenkų, ru
sų ir pirm vokiečių pasiro
dymo tarp Vislos, Nemuno 
ir Dauguvos upių. Bet ni
šai ir dabar, pavergę visą 
Lietuvą, nepriskyrė prie 
Lietuvos visų lietuviškų že
mių, Nepriskyrė Prūsijos, 
kaip daugelis lietuvių tikė
josi. Nepriskyrė nei pieti
nės Suvalkijos dalies, nei 
Gardino. Priešingai. Lietu
va ir dabar yra suskaldyta. 
Prūsijos žemės. Gardinas, 
Suvalkai ir kai kurios \ il- 
niaus krašto sritys ir dabar 

■ lieka už rusų valdomos Lie-

iš Balbieriškiu,
gyv. Bostone.

Petrukaitienė Jonieška, gyvenusi 
Bostone.

Pętrukaitis Juozas, gyv. Bostone.
Pranevičienė (Krapauniskaitė) O- 

na, Amerikoj žinoma ir kaip Frice, 
ar Price Arina, Seredžiaus vai., Kau
no apskr., gyv. Ne wYorkę ir jo 
vaikai Pranas ir Bronė.

Propiestienė (Sakalauskaitę), gyv. 
Los Angeles, Calif.

Radavičienė (Kiaurakytė) Kotryna, 
Klibių km., Žarėnų vai., Telšių apsk., 
gyv. Chicagoj.

Simutis Ignas. Judėnų km., Plun- 
s vai., elšių
Skiečiuvienė Magdalena, ar jos 

dukros, gyv. Bostone.
Startinskienė (Dambrauskaitė) 

Kazė, žinoma kaip Anna Star, kilus 
iš Biržų-Pasvalio apsk., ar jos vaikai.

Stefanavičius Juozas, iš Kėdainių, 
ar jo dukterys Elena ir Jadvyga.

Stefanavičiutės, Elena ir Jadvyga, 
Juozo dukterys. Elena kilus iš Lie
tuvos, ištekėjusi Amerikoje, vyro 
pavardė nežinoma. Jadvyga gimusi 
Amerikoje.

Burvilaitė.
Švipai, Kazys ir Mykolas, Palėve-

jusi “Engineers Group, Ine.”
Įsikūrė tame kalėjime ir iš 
ten pradėjo varyti savo biz-

Tame'ni. Jei kaliniai labai norė-Iniy,km’ paloto ParaP., Panevėžio - - apskr., ar jų vaikai.
Turkauskienė (Butkytė) Ona Ri-jo, jie galėjo trumpam lai

kui apleisti kalėjimą ir vyk- di.kiš 
ti “biznio reikalais” Į mies- *eu. 
tą.

Žinoma, Washingtono 
malonusis kalėjimas nebu
vo visiems lygiai malonus.
Tas kalėjimas buvo geras 
tiktai tiems kaliniams, ku
rie galėjo riebiai tepti ka 
Įėjimo tarnautojus. Dabar 
vedamas tardymas apie to

dikiškių km., Eržvilko vai., Taura- 
apsk.

Urbonas Ipolitas, Minaičių kaimo, 
Kėdainių apskr., gyv. Chicagoje.

Urbonas Motiejus, gyv. -Brooklyne.
Valackas Jonas, gyv. Detroite.
Žalgevičiai, Aleksandras ir Vladas.
Žiauberaitė Barbora, Šimėnų km., 

Skaudvilės vai., Tauragės apsk. gyv. 
Chicagoj.

2iaulieris Jonas, iš Šimėnų km 
Skaudvilės vai., auragės apsk., gyv. 
Chicagoje.

Jieškomieji ar apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania.
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

kių gėrimų ir linksmintis.
Kaliniai galėjo priimti sve
čius iš miesto ir juos vaišin
ti. Kaliniai tame kalėjime 
surengdavo šaunias kortų 
lošimo pares. Bet tai dar ne 
viskas. Tame pat federali- 
niame kalėjime kaliniai iš- 
sigudrindavo Įkurti biznio 
kompanijas ir valyti biznį 
po visą Ameriką, patys sė-į kalėjimo tvarką ir linksmus 
dėdami kalėjime. Pagarsė-1 papročius.

visiems
buvo staigmena, kaip taria- klausomą valstybę Kurriis- 
mas liaudies seimas pirmu taną. Maskolija savanau- 
punktu svarsto Lietuvos pri- džiais sumetimais kurdų ne- 
jungimą Į SSSR, prašo tos prigulmybės sumanymą pa- 
malonės... i laiko ir remia medžiagiš- ‘

Čia jau visi aklieji politi-' kai. Sakoma, apginklavusi 
kai praregi... Bet jau vėlu.' parūpinusi žinovus ir va- 
šaukštai po piet... Kiti tų dus kovai už tautos laisvę, 
kvašiukų dar mėgina Dėka- žiemvakarių Irane tokia 
nozovą lankyti, ar galėtų “nepriklausoma” kurdų vai-' Į“,** ^tbu*'' 
jisai taip paveikti, kad Lie-įstybė jau susitvėrusi, žino- Mksko1iio« ruuertri kur-kllu^ vaTstvbė^ > maSk0,iU ” <Iu“J%;X- iu- ne-

manėliai ’ Vieton ’ atsakv 1 Butų labai Padoru’ Jel lš prigulmybe yra savanau- 
mo * iie užklausiami Deka-itikrųjų Sovietų Rusijai ap- diskas. Gali pasisekt kur- 
nny’nvn nr turi iir i J eitu ma^u. silpnų tautų lais-ldams atsiskirt nuo kitų val- šeTrn^V ar jiems neS vė/neprigulmybė bei šamo-| stybių, tačiau, su Maskoli- 
la nes tokiu klausimu n- ningas tauti.nis klestėjimas, j jos “globa” jie ,praras ne
tik savo 1 -~ ' '■ Silnnu kaimvniniu tautu nrifrulmvbe. kaip Lie
galvas 
ta...

Visa toliau eina, kaip i- 
sakyta!

Liaudies seimo delegaci
ja vyksta Į Maskvą parsi
vežti, kaip spaudoje buvo

tokiu klausimi] npi mn5as Mesiejimas. jos giooa iv —
i anlva bpt čoim/J Silpnų kaimyninių tautų prigulmybę. Kaip Lietuva
rfzikuoia Nurimk “neprigulmvbė’’ rusams y- yra atsidūrusi Maskvos na-

J ra šydas, pridengti paver- guose.ydas, pridengti paver-; guose. 
£jimo užmačias, kurias Mas- Arimantas.

“Rinkimai”
Ir štai rinkimai Į liaudies 

seimą skelbiami...
Tik vienas vienintelis są- rašyta. Stalino saulę 

rasas, sąrašas kandidatų i Na, ją parsivežė... 
liaudies seimą... liaudies
partijos sąrašas. Kito sąra- Vasario 15, 1946.

Tremiiniai Gavo Amerikiečiu Dovanasa-
(Laiškas iš Vokietijos)

T. J.

Buvau prašytas painfor-; liko 383 maišai su rūbais, 
muoti ar yra gauti Ameri-; Priimant rubus. avalinę 
kos lietuvių suaukuoti daik-' ir konservus tiems daiktams'

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butu 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,»
kaina 35 centai

“KELEIVIS”

636 Broadway, So. Boston 27, Mass. I

tai. skirti lietuviams trem
tiniams Vokietijoje. Tuo 
reikalu turiu šių žinių: š. 
m. sausio mėn. atėjo surink
tų daiktų pirmoji siunta, 
kurios svoris apytikriai sie-

priimti buvo sudarytos ko 
misijos, kurios sudarė ati-Į 
tinkamus aktus. Aktuose 
išvardintos daiktų rūsys. 
Viename akte savo akimis 
mačiau Įrašyta 74 daiktų

kė apie 50 tonų. Ši siunta pavadinimai. Franeuzu zo- 
buvo šiaip paskirstyta: ame-j noje daiktai daugiausiai! 
rikiečių zonos lietuviams a- dalinami per vietos tremti-
pie 300 maišų rubu, anglų! niu komitetus, kurie gautus 9.T n 4„ volL-ulin-maisų. Iš daiktus skirsto jų reikalin- 

i franeuzu giems.
Komitetai savo parašu 

patvirtina daiktų gavimą. 
Jei man butų leista apie 
gautus daik’ii® pasisakyti, 
sekanti kart? galėčiau pla
čiau parašyti’ bet su sąly
ga, kad aukuotojai nekibtų 
man Į kuodą už atviresni 
žodį.

Savo vardu už kelis man 
Be to, franeuzu zonoj reikalingus daiktus, gautu

zonos apie 250 
bendros siuntos 
zoną atėjo:

319 maišų rūbų ir 10 dė
žių su avaline.

186 maišų rūbų ir 8 dė
žės su avaline.

30 maišų rūbų.
30 maišų rūbų ir 4 dėžės 

su avaline.
Iš viso 535 maišai su rū

bais ir 22 dėžės su avaline.

gauta Įvairių konservų 83,- 
011 skardinėlių.

Iš franeuzu zonoje gautų 
535 maišų su rūbais persiųs
ta Į Austriją (Gratzą. Lin
cą, Voralbergą, Salzburgą, 

į Insbrucką) 152 maišai, tuo 
j budu franeuzu zonoj pasi-

iš minėtos si intos, aukoto
jams tariu širdingą ačiū. 
Gaila, kad tų aukotojų pa
vardžių nežinau, esu pasi
ryžęs ii- t-sme’iiškai padėko-

J. Butautas.
1946 m. ko’-'O 23 d.

Štai keliatas tų klausimų,
K$ reiškia meilė ir 1* kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir k$ reiškia bačkia?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei

se,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

K5 reiškia žiiubinis žiedas? Raita 
jaunosios žiebė? Jaunosios žydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gai
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištetšjim< kad nepadaryti klai
dos?

Kokio a na liaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas'’ čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kud’kio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei- 
sirtgas Patarėjas" pasakys jums vis
ką-

Kas reikia žinoti, kad vaikai butą 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kudikj?

Moteries anatomija ir fiziologija
Kodai kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie Žeimy mas ua rei
kalus?

j visus šiuos klausimus “Teisinga* 
Patarėjas” atsako aiškiai ir omki> 
neslėpdamas.

Kny^a graži, su paveikslais. 22S 
puslapių, stipriais audimo apdarais

Be to, “Teisingas Patarėjas" pasakys Jums trumpai ir aiškia': 
Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žeme?—K.’.p atsi
rado žmogus aut žemes?—Ir daug-daug Kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaud >ti tokie mokslo vei
kalai, kaip W e Ilso "Pasaulio istorija,” Jordano “Evoiiucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche's “2inogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kariu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.50 LžsisakySct “Teisūip* 
Patarėją.’*

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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GRAŽIAI PAVYKO 
‘RADIO KONCERTAS’’

NUŠAUTAS POLITIKIE
RIUS, GEMBLERIŲ 

KARALIUS

RADIJO PROGRAMA

Dalyvavo Daug Žmonių, 
Publika Buvo Patenkinta Paaiškėjo Nušovimo 

Priežastys
Praeitą sekmadieni Gavin ----- ;—

mokyklos svetainė buvo pri- Praeitą savaitę buvo pra- 
sirinkusi pilna i Radio Kon-j nešta, kad nežinomi pikta-, 
certą. Klausytojai nebuvo dariai nušovė \Voonsocket, 
apvilti, koncertas buvo tik- Bostone ir Rhode Island ži
rai Įvairus ir Įdomus. nomą politikierių, republi-

Koncertas užsitęsė virš konų vadą, J. F. Letendre. 
trijų valandų, bet publika Policijai beaiškinant to po- 
visą laiką su dideliu susido- iitikieriaus nužudymo ap- 
mėjimu klausėsi daininin- linkybes, paaiškėjo, kad jis 
ku, ir gėrėjosi jaunutėmis ir buvo*'*• • * i — • • ; x i

GELŽKELĮ V NELAIMĖ PRIE READVILLĖS

Netoli Bostono prie Readvillės susidūrė du trauki
niai. Čia matome suaižytą vieno traukinio garvežį. 
Readvillės nelaimėj žuvo du žmonės, o 300 žmonių 
buvo sužeisti.

munistas, tai jis “100% ko- geliams ir tremtiniams. Se- 
munistas.” Todėl kada ko-J nas drapanas galima nuga-
munistai padarė sukilimą,1 benti pavakarėmis į pobaž- Lietuvių Radijo Korpora- 
jie be jokio gailesčio skerdė nytinę svetainę, arba per- cijos programa ateinantį ne- 
kunigus. Tik gen. Franko,1 duoti į lietuviškų laikraščių dėldienį iš WORL stoties, 
su maurų kareivių pagelba,1 redakcijas, iš kur jie bus 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
išgelbėjo Ispaniją nuo ko- nugabenti į pobažnytinę 10:30 ryto, bus toki, 
munizmo. Į svetainę ir iš ten pasiųsti į

Apie generolą Franko Brooklyno sandėlį, 
žmonės kalba daug blogų
dalykų. Bet kunigas Venc
kus sako, jis nieko bloga 
apie jį nežinąs. Franko y- 
ra geras katalikas ir geras 
žmogus. Kada jis šaudė ko-

Mirė Petronėlė Apšėgienė

Praeitą trečiadienį, po 
sunkios ligos, mirė south-

munistus (“už kriminalinius bostonietė Petronėlė Apsė- 
prasižengimus”) jis siuntė į ‘ Dragūnaite, Povilo
kalėjimus kunigus ir — ot Apšegos žmona. Mirė su-i • - i l5)iiknc Kl mprii 5

1— Muzika
2— Dain. Vincukas Mo- 

tiejaitis iš Worcesterio
3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. M inkus.

laukus 61 metų amžiaus.

gražiomis šokėjomis iš Phi
ladelphijos. Sunku trumpai 
papasakoti, kas daugiausiai 
publiką suįdomino.

Nesenai grįžęs iš karo

žinomas gemblerių 
karalius Naujojoj Anglijoj, 
o pernai metais gembleria- 
vo Floridoj. Iš pernykščių 
metų pas ji liko “neaišku
mu’’ su Floridos gemble-

SLA Antro Apskričio Jau
nuolių Komisijos 

Pranešimas

KUR DINGO TARA
KONAS?

Vienoje valgykloje Lau- 
Kadangi karas pasibaigė rynas užsisakė gardžios zu- 

ir musų kareiviai jau grižo pės. Atsinešė prie stalo ir 
namo, ta dabar jiems sutik- šluoja, kaip tikrai alkanas 
ti ir pagerbti yra rengiamas Jis ir buvo alkanas, 
bankietas ir šokiai (dinner; Staiga Laurynas žiuri, zu- 
dance), kurs įvyks Brad- pėje plauko riebus tarako- 

gyvu ir jausmingu griezi- lerių ir “stambių žuvų” pel-1 ford viešbutyje gegužės 25 nas. Laurynas tarakoną iš- 
mu. Publika karštai plojo, ningo biznio. Nušautasis d., šeštadienį. Bankieto ėmė iš zupės, padėjo jį ant

bulvės ir... valgo toliau gar-

tamvbos jaunas smuikinin- riais dėl 130,000 dolerių, 
kas L. Buinis iš Cambridge Nesuvestos piniginės bilos 
pasirodė labai gerai su sun- buvo suvestos revolverių Šu
kiais ir lengvesniais kuri- viais.
niais. Neklysiu pasakęs, kad Policija išaiškino ir dau- 
publika buvo pagauta jo giau įdomių dalykų iš gemb-• • • _ M“ x__ L* . X,,....’’

Lillian Stilsonaitės - An- Letendre buvo Nanaganset pradžia 6:30 vakare, 
tanavičienės vedamos Phi- arklių lenktynių lauko di- Komisija kviečia buvu- 
ladelphijos “vaidilutėms” rektorius; sako, jis buvo sius kareivius SLA narius,

išpildytus liau- paėmęs iš gemblerių 35,000 Jaunimą ir suaugusius 
publika triukš- dolerių “statyti ant vieno! lyvauti tame pareng

uz gražiai 
dies šokius.
mingai plojo. arklio, bet užmiršo tą pa

Labai daug pritarimo ga-, daryti. Arklys lenktynes

tiejaitis ir Chicagos aaini- istorijos 
ninkas Urbonas, kurs mo- viršų. Paaiškės ir daugiau, 
ka publiką ir sujaudinti ir Tuo" tarpu žmogžudys dar 
palinksminti. nepagautas. ,

Protarpiais tarp svečių
‘Penny Sale” Sandaros 

Svetainėje

džią zupę.
Šalia Lauryno sėdėjo vie-

da-. nas Bostono “įstatymų žino-
parengime.] vas.” Jis pažiurėjo į Lau- 

Bus gerų valgių, o šokiams lyną, pažiurėjo į tarakoną 
grieš geras orkestras. Links-! ir, pagaliau, sako: “Ar tu 
mai praleisime vakarą su žinai, žmogau, kad tas tara-
musų nariais kareiviais

Komisija kviečia antro 
apskričio SLA kuopų val
dybas įteikti savo kuopų 
nariams kareiviams tikėtus 
ir parašykit jų vardą ir kuo-

konas tau gali duoti 50 do
lerių gryno uždarbio?”

—Kaip tai? — klausia 
Laurynas.

—Nebūk kvailas, pasi
skųsk bosui, kad radai ta-

pos numerį ant tikėto, o Ii-, rakoną zupėje ir pagrąsyk 
kusius tikėtus išparduokit, skųstis toliau. Matysi, kaip

----------- kiek galima plačiau. Tikę- bosas tave pateps. Supran-
Ši šeštadienį, gegužės 4 tų pardavimo laikas yra ti?

tiduoti kreditą už taip mar- d„ sandariečiai rengia savo nustatytas iki gegužės 16 d, j Laurynas suprato. Pasiė-

artistų neblogai pasirodė 
vietos Keistučio Biratės cho
ras ir atskiri dainininkai. 
Ponams Minkams reikia a-

gą, įvairų ir malonų koncer- salėje. So. Bostone, ant F, 
1 ta Rrl trinasi m tiksluitą. Rep. St., labdaringam tikslui, ketus prašome grąžinti

F, Likusius ncišparduotus ti- mė bulvę su tarakonu ir nu-
se-

sale” vakarą, 
dovanų ir 

pazmonis. Pradžia
--------- | vakare. Kviečia visus
penktadieni po- lankyti.

“Lietuvos Nepri- 
Ko-1

Bus Iškilmingas Liepos 4 
Minėjimas

pennv
gražių

Bus kret. Wm. G. Samaliui, 37
smagus 
7 vai.

ėjo boso jieškoti. Boso ne
rado, jam sakė, jis bus vė
liau. Laurynas su bulve ir

Praeitą 
sėdžiavo
klausomvbės Minėjimo 
mitetas,” pirmininkaujant Wallace Patarimai Anglų 
adv. K. Kalinauskui. Jau Į Imperijai
priimta programa Liepos 4
dienos minėjimui. Minėji-

Rengėjai.

Cberry St., Cambridge.
SLA Antro. Apsto. Jau- tarakonu grįžo vėl prie sa- 

atsi- nuolių Komisijos Naivs, vo stalo ir baigia valgyti
A. K. Martin.

Lovoje Rūkyti Labai 
Pavojinga

Sekmadienio naktį Brigh 
Bos-] tone sudegė mokytoja Es-

laimė — daugumas pa ..... . .. .
smerktųjų mirti komunistų velione ilgai 
atsivertė prie Dievo mirties v0. pa^ypta laidotuvių 
valandoje. I į’^tonų Zaletskų ištaigoje.

Taip kalbėjo kunigas1 Palaidota seMadiem. daly- 
Venckus apie Ispaniją. Ku- vaaĮan^ dideliam diaugų n 
nigas ‘-užmiršo" pasakyti,! Paistomų burtui, 
kad ne komunistai Ispanijoj]
darė sukilimą, bet genero-
las Franko sukilo prieš tei-; Kada “Svičius’’ Paklysta
sėtą ir visai nebolševikišką1 --------
šalies valdžią. Kunigas už

sirgo. Bu-
di-

REIKALINGA MOTERIS
Moteris pageidaujama vidutinio 

amžiaus, prižiūrėti biznierių šeimy
nos namus ir porą vaikučių. Namai 
toliau nuo miesto. Rašykit šiuo ad
resu: (18)

P. O. Box 368, Medway, Mass.

BORIS BEVERAGE CO.

Pirmadienio vakare Bos- 
miršo pasakyti, kad Franko tone žemutinėj miesto daly 
laimėjo savo karą ne tik su buvo pasidariusi netvarka 
maurų, bet ir su Italijos ir su judėjimo šviesomis. Iš 
Vokietijos fašistinių rėži- to kilo negirdėtas automo- 
mų pagelba. Kunigas už-Į bilių susikimšimas kai ku- 
miršo pasakyti, kad pilieti-' riose gatvėse. Sekančią die- 
nės skerdynės Ispanijoj ėio ną buvo padarytas patikli 
iš abiejų pusių, o ne tik iš nimas ir surasta, kad ;

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

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms j namus ir sales. 

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

svi-
respublikonų, kuriuos jis vi
sus vadina “komunistais.

cius ' paklydo miesto cent
re ir šviesos nedirbo, kaip

Kunigas užmiršo pasakyti, turėtų dirbti. Del to ir kilo, 
kad Baskų šalyje generolo visas nemalonumas. Šimtai’ 
Franko budeliai žudė kata- žmonių telefonavo į miesto] 
likus, katalikų bažnyčiai iš- valdybą skųsdamies, kad;1 
tikimus žmones. Jie šaudė negali išsikasti iš automobi- 
juos už tai. kad Baskų ša- by kamšaties gatvėse, 
lies žmonės (milžiniškoj
daugumoj katalikai) reika
lavo savo kraštui autonomi
jos ir palaikė Ispanijos res
publiką. Tą viską kunigas
“užmiršo,” o todėl jo pasa
kojimas apie Ispaniją buvo, 
švelniai pasakius, negražus 
žmonių suvedžiojimas.

J. Jan.

Dingo Mergaitė

Atomai, kaipo vaistai

Harvardo medicinos mo
kykla išrado naujus vaistus. 
Ji pradėjo vartoti atomų 
radioaktyvumo jėgą gydy
mui kaklo guzų (goiter). 

' Sako, atomai gelbsti. Tai 
bene pirmas atsitikimas, 
kad naujai surasta atomų e= 

įnergija jau įkinkoma Į nau-
~ !dingą darbą, o ne vien tik
Cambridge j „liestų griovimą. Naujo 

gydymo budo išradėjas yra 
Dr. Saul Hartz.

zupę.
Greit iš kur tai atėjo bo

sas ir sako: “Koks čia tro- 
belis?

Laurynas ir sako: “Ra
dau zupėje tarakoną, tas 
man sugadino apetitą, su-Praeitą sekmadienį

mas įvyks iš ryto apie 10 tone kalbėjo prekybos sek- theer Phipps. Ji buvo atvy- pykino širdį, dėlto norėjau
vai. So." Boston High School retorius Henry A. YVallace. kus iš Syracuse. N. Y. į sve- skųstis.”
svetainėje. i Jis davė patarimą Anglijai čius pas savo pažįstamą —Kur tarakonas?—klau-

Yyriausias kalbėtojas bus nustoti eksploatuoti kitas Mrs. A. McCarthy. Eidama šia bosas,
kongresmonas O’Konski, tautas, nes laikas tam yra gulti ji rūkė cigaretą ir už- Laurinas žiuri ant bulvės,
garsus kalbėtojas ir didelis jnaėjęs ant visados. Wal- migo cigareto neužgesinusi, bet ten jokio tarakono nėra.
’ ’ ‘ ------’1'1--------- 1— 1-~J * T~ ----- ’ žiuri ant stalo, tarakono vis

nėra. Žiuri ant grindų, bet

Jean Banks,
19 metų mergaitė, pirma
dienį kaž kur dingo, nepar
ėjo iš miesto namo. Tėvas 
kreipėsi į policiją, kad pa
dėtų surasti dukterį. Tėvas 
sako, jis bijo, kad su jo' 
dukterimi galėjo atsitikti I 
nelaimė, nes dar prieš sa-,! 
vaitę laiko duktė kartą par
bėgo uždususi namo. sako] 
ją vijosi koks tai piktada- 
ris.

20 Tonų Drapanų

nėjimą bus pakviesti ir kiti jų didžiųjų’’ bičiulį — Ru-iją išgelbėti, bet jau buvo 
musų " valstijos ir miesto siją. Jo manymu, taika ge- pervėlai. Atvykę gaisrinin-

ir ten tarakono 
Pagaliau, sako

nesimato.

Fenno name, ant Beacon 
St., Bostone, yra sandėlis 
senų drabužių, kur suplau
kia iš įvairių protestonų

pareigūnai garbės svečiais, riausiąi gali būti išgelbėta. 
Minėjime kviečiami daly- jei Amerika, Anglija ir Ru- 
vauti chorai, padainuoti A- sija veiks vieningai, bet ko- 
merikos ir Lietuvos himnus kiu pagrindu ta “vienybė” 
ir gal vieną kitą liaudies turėtų būti sudalyta, Wal- 
dainelę. į lace nepasakė.

kai ugnį užgesino, bet ne
laimingoji gaisro auka jau 
buvo nebegyva.

L. P. Draugystės Surum- 
Burum Atidėtas

—Ot, ką tik' čia ant hul- bažnyčių suaukoti seni dre
vės buvo. bet. tur būt. nu- buzlal .Europos žmonėms 
slydo žemyn, kaip ėjau ta

Dorchesterio Piliečių 
Kliubo Susirinkimas

Legionierių Moterų 
Vakaras

Įvyks gegužės 3 d., penk
tadienį, 8 vai. vakare, 204 
Adams St., Dorchestervje. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti susirinkime, bus ap 
tariamas savo namo remon 
tas ir persi kėlimas i

Mus prašo pranešti, kad 
gegužės 4 d., kaip 7:30 va
kare, Stepono Dariaus le
gionierių moteiys turės va
karą naujų narių priėmimui. 
Vakaras bus legionierių na-

savo muose, 265 C St. įžanga ne- 
patalpas. Taip pat yra už- m°kama.
kviečiami ateiti tie. kurie 
nori stoti i Dorchesterio Lie-] 
tuvių Piliečių Kliubą na-’ 
riais.

Kuopos Koresp.

Dr. Cherniak Pasveiko

Apiplėšė Prie Bažnyčios

Prieš Velykų šventes Mrs. 
Babickienė nuėjo aukščiau 
iš ryto pasimelsti į lietuvių 
bažnyčią. Bažnyčia dar bu
vo uždara. Belaukiant iki

Dentistas. Dr. Ralph Cher 
niak, 394 Broadway, South 
Bostone, kuris tūlą laiką 
sirgo ir negalėto priimti pa
cientų, dabar jau pilnai pa
sveiko ir vėl praktikuoja. 
Del atsilankymo telefonuo- 
kite ŠOU 1654.

Bomai Sauvaliauja

bažnyčia bus atidaryta, ją Praeitą savaitę So. Bos- 
užpuolė nežinomas piktada- tone du bomai užpuolė vie
ns ir išplėšė iš rankų jos ną katalikų kunigą, norėjo

vęs jieškoti.
Bosas pažiurėjo piktom Į

Lauryną ir sako jam:
—Geriaut. laidoke! Tu

čia man priekabių jieškosi, 
kokius tai tarakonus išsi- 
mislysi. Išeik ir nebegrįžk! 

Taip ir išėjo Laurynas,

Gegužės 5 d. L. Piliečių 
Draugystės šurum-burum (
neįvyks. Jis atidėtas vėles
niam laikui, apie kurį na-; dar alkanas ir be 50 dole
riams bus vėliau ir praneš-' rių. Laurynas ir dabar ne 
ta. Atidėjimo priežastis yra1 ’’ ” *'
stoka alaus.

Pavogė 800 Porų Nailono

Vagys įsilaužė į Harrison 
Hosieiy Co. sandėli ir iš
nešė iš ten daug visokių pre
kių. tame skaičiuje ir 800 
porų nailono kojinių. Tų 
kojinių ir taip trūksta, to
dėl Bostono moterys dar 
mažiau jų begaus" pirkti, 
nors kai kas spėja jog ir 
vagys patys tų kojinių ne
nešios. bet bandys jas pa
leisti į juodąjį turgų.

žino, kur dingo jo riebusis 
tarakonas.

L. D

šelpti. Ten dirba keli lais-] 
vanoriai žmonės, tas drapa
nas skirstydami ir dėstyda
mi į dėžes, kad butų gali
ma siųsti į užjurius. Senų 
drapanų vis pribūva, nepra
eina dienos, kad pusė tonos 
ar daugiau drabužių nebū
tų atsiunčiama iš Massachu- 
setts įvairių vietų.

Ta proga norim priminti,j 
kad ir lietuvių Bendras Šal
pos Fondas renka dar senas 
drapanas lietuviams pabė-

Whiting
Sa£e&men fin it/

YtolTlNGS
cradeA/Ailk

A PREMIUM MUK 
EXTRA RICHNESS & FLAVOR
"With Added Vi+omin D Con+eni

DfllVERED AT YOUR DOORV

Jėzuitas Kalbėjo Apie 
Ispaniją

Aną vakarą So. Bostone 
užėjau pasiklausyti kunigo 
Venckaus pasakojimo apie 
savo pergyvenimus. Tarp 
kitko kunigas pasakojo a- 
pie Ispaniją. Sako, tai pui
kus kraštas, kokios ten gra
žios bažnyčios, seni vienuo
lynai ir kaip karštai ten 
žonės tiki į Dievą ir ypač 
su kokiu karščiu jie garbi
na Dievo Motiną...

Tiesa, Ispanijoj vra daug 
Dvejų šeimynų namas ir g e-] skurdo. Bet kalta dėl to y-

PARSIDUODA NAMAS 
BIZNIO VIETA

ra biznio

IR

vieta parsiduoda ra Ispanijos gamta, nes ten 
Gardner. Mass. ant 267 Plea-' nėra kasyklų, nėra geležies,rankinuką. Daug vagis ne-j apiplėšti. Kunigas gynėsi ir , v_

pelnė. Rankinuke buvo tik- vienas bomas jam skaudžiai sant $t. Kreiptis nurodytu ad-t o dėlto žmonės vargsta. Is- 
tai 65 centai. Bet dingo rak-Į perkando ranką. Teko resu ar telefonu: Gardner 719. panijos žmonės yra labai
tai ir buvo išgąsčiu kreiptis į ligoninę. i Mrs. Kuczynski. I karšti. Jei ispanas yra ko-

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

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

West Roibury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridpe 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL. arto Central 8y. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organy nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
motery. Motery ir Vyry ligas

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

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570

Tel. ŠOU 2805

DAKTARA8

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieny

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

MEMBER

OUR POLICT
“The pnrpose nf th«“ Associatinn shall 
he to help preserve the Meals and 
tradltlons of onr conntry. the I'niteo 
States of America, to revere its laws 
and In«pire others to respcct and obey 
them. and in ail waya to aid in niakine 
thi« eonntry rreater and bettcr" t

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

BOSTON. Tlef. I^fayette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikriniiay
Valandos:

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

* LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.
Sausri priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

so. boston, mass. 
Tel. SOUth Boston 461$

I I




