
KELEIVIS
DABBO ĮMONIŲ LAIKRAŠTIS

82.60
8.00

81*88
1.60
1.76

Prenumerata toje . •••••»•••*••
Pietų Amerikoje .............
K anartoje •

Pusei Met«:
Amerikoje
Pietų Amerikoje ..............
Kana *ioje
Apskelbimų kainų klauskite laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS 
636 Broadway, So. Boston 27,

SO. BOSTON, MAY-GEGbžĖS 22 DIENĄ. 1946
“Entered as Seeond Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

KELEIVIS
UTHUANIAN WEEKLT

Kepreeenta oeer 75.000 Lithuaalans ii 
New England. and ahout I.OOA.OOO 

in the United States

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 21
Keleivio Telefonas: 
SOUth Boston 3071

Rusija Trukdė Taikos Derybas 
Sako Valstybės Sekretorius
Rusija Vartoja Veto Teisę — Jei Negalės Susirinkti 

Taikos Konferencija, Jungtinės Tautos 
Turės Spręsti

Pirmadieni vakare Vals
tybės sekretorius kalbėjo 
per radio apie nepavykusias 
“keturių didžiųjų” taikos 
derybas Paryžiuje. Didžiau
sia kliūtis taikai sudaryti y- 
ra Rusijos reikalavimai. Ru
sai nori. kad visi tarimai 
butų priimami vienu balsu, 
todėl rusai visada gali viso
kį susitarimą sutmkdyti.

Paryžiuje mažai kas pa
siekta. Jei rusai ir toliau 
spirsis ir nebus galima su
šaukti 21 tautos taikos kon
ferenciją, tada J. Bvrnes 
sako, Amerika kreipsis į 
Jungtinių Tautų visuotiną 
susirinkimą, kad jis spręstų 
taikos klausimus.

Valstybės sekretorius pa
tvirtino jau žinomą dalyką, 
kad nė vienu svarbesniu 
klausimu nebuvo galima su
sikalbėti su Rusija. Svar
biausias ginčas ėjo dėl 
Triesto miesto, dėl Italijos 
rpnaraciiu. dėl italų koloni-” "“'JT'----- «r t- -
jų ir dėl taikos su Balkanų 
šalimis.

J. Byrnes sako. Amerika 
norėtų sudaryti teisingą tai
ką, nes tik teisinga taika 
gali būti pastovi. Bet Rusi
ja nori keršto ir grobimo 
taikos.

Iš J. Byrnes pranešimo 
nematyti betgi, kad Ameri
ka butų siūliusi dėti taikos 
pagrindan Atlanto Čarterį.

Kiniečiai Užėmė 
Szepingkai Stotį

TRAVELER - - r- ^i'l H UAN1AN WEEKLY

Kongresas Sutrukdė
Vyrų Draftavimą
Amerikos kongresas pra

tęsė vyrų ėmimą j kariuo- 
’ menę iki liepos 1 d. Bet už
draudė draftuoti jaunesnius, 
kaip 20 metų. Dėlto armija 
dabar skundžiasi, kad ne- 

į galės gauti vyrų pakeisti 
.įkaro veteranus, nes dau

giausiai i armiją buvo pai
mama jaunų vyrų iki 20 m. 
amžiaus.

Musų armijai okupaci
nėms pareigoms eiti reikia 
335.000 vyrų Europoje ir 
375,000 vyrų Azijoj. Del to 
nevykusio kongreso nutari
mo armija turės sunkumų 
užpildyti spragas. Savano
rių neužsirašo užtenkamai. 
Manoma pakelti kareiviams 
algas, kad daugiau savano
rių rašytųsi.

Jn.

šaudė Amerikiečius
t ciinM IYUI

Karo sekretorius Patter- 
son pranešė kongresui, kad 
rusai jau penkis kartus ap
šaudė Amerikos orlaivius. 
1945 metais rugpiučio 29 d. 
vienas Amerikos B 29 orlai
vis buvo apšaudytas Korė-j 
joj, o šiais metais jau ketu-Į 
ris kartus rusai apšaudė 
musų orlaivius: kovo 24 d. 
Vokietijoj, balandžio 10 d. 
Korėjoj, balandžio 21 d. 
Austrijoj prie Linco ir ba
landžio 22 d. Austrijoj prie 
Vienos.

Rusai savo užpuolimais 
padarė nuostolių musų or
laiviams. Ikišiol Amerikos 
valdžia tokius užpuolimus 
negarsino, bet dabar tatai 
paskelbė, kad visi ameri
kiečiai žinotų, kaip “ge
riausias musų sąjunginin
kas” elgiasi.

mūšiai' Karo sekretorius Patter- 
son sako, nebuvo atsitikimo, 

ap-

Po mėnesio laiko mušiu 
kiniečių nacionalinė armija 
užėmė Szepingkai stoti, ant 
gelžkelio iš Mukdeno i Man
džurijos sostinę Cbang- 
cbun. Sako, dabar kinų na
cionalinė armija veršis Į 
Mandžurijos sostinę.

Kartu praneša, kad Šiau
rės Kinijoj dar trijose pro
vincijose prasidėjo 
tarp komunistu ir nacionali , 
nės armijos. Generolo Mar-Į*ad amerikiečiai butų 
sball sudarytos karo paliau- šaudę rusų orlaivius, 
bos nutruko. Abi pusės sa-’ 
ko, pilietini karą pradėjo 
priešingoji pusė.

Sudarytos “karo paliau
bų komisijos” dirba išsijuo
susius, kad kylantį pilietinį 
karą vėl sulaikyti. Mandžu
rijoj tos komisijos iš viso 
nieko nepasiekė, ten visą 
laiką eina kovos tarp rusų 
apginkluotų komunistų 
nacionalistų.

FRANKO TIKISI IŠGEL
BĖTI KAILI

Ispanijos diktatorius ge
nerolas Franko kalbėjo O- 
viedo mieste, šiaurės Ispa
nijoj. Jis sakė, kad Rusija 
nori valdyti pasaulį ir ka
talikiška Ispanija nepasi-

ir duos bolševikams. Genero 
las tikisi, šaukdamas prieš 
rusus, pridengti savo hitle
rinius darbus praeityje.‘IŠVIETINTIEJI” BUS 

VADINAMI PABĖ
GĖLIAIS

Jungtinių Tautų globos 
komisija nutarė, 10 balsų 
prieš 6 balsus, vadinti iš- 
vietintus žmones Europoje 
“pabėgėliais.” Rusija ir nuo 
jos priklausomos šalys tam 
priešinosi, nes Rusija į vi
sus pabėgėlius žiuri, kaip į 
“fašistus” ir karo krimina
listus, nors .fu vienintelis

LIETUVOS GELŽKELIAI 
TEBĖRA SUIRĘ

New York (LAIC)— Gel- 
žkeliai Lietuvoje dar nuo 
karo laikų tebėra suirę. Pa
dėčiai gelbėti, prie stočių, 
vietomis, yra įtaisytos me
chaniškos dirbtuvės. Svar
besnės Lietuvos gelžkelių li
nijos yra perkeistos į rusiš
ko pločio standartus. Tas' 

prasikaltimas daugumoje y- perkeitimas eina visais rytų 
ra tas, kad jie nenori grįž-! Europos plotais, neišskiriant 
ti po rusų valdžia 1 ir Vokietijos.

Ad vertis, Kates 
on Application
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Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. 41 METAI

VASAROS SNIEGAS APDENGĖ SODUS

•ir/ Z ....-.-z.x
arinėse valstijose užėjo sniegas, kuris dribo 9 valan- 
arė daug nuostoliu vaisių sodams, ši nuotrauka pa- 
lio apylinkės, Minncsotos valstijos.

Šiomis dienomis vak 
das be pertraukos ir prid 
rodo vaizdą iš Minneapo

Irane Vyksta Pilie
tinis Karas

Rusai atskyrė nuo Irano 
Azerbeidžano provinciją. 
Jie pastatė toje provincijo
je savo lėlių valdžią. Dabar 
tp “autonomiško” Azerbei
džano provincijos vyriausy
bė praneša, kad Irano val
džios kariuomenė puola' 
“nepriklausomą Azerbei-' 
džano” kariuomenę ”150: 
mylių fronte.” Visame A- 
zerbeidžane paskelbtas ka
ro stovis.

Jungtinių Tautų organi
zacija žadėjo persvarstyti 
Irano klausimą gegužės 20 
d. Bet Iranas ir iki gegužės 
20 dienos negalėjo pranešti' 
UN saugumo tarybai, ar ru
sai jau pasitraukė iš Irano 
žemės ar dar ne. Todėl UN 
tariasi, ar nepasiųsti į Ira
no specialinę Jungtinių Tau 
tų komisiją, kuri vietoje pa
tikrintų rusų pasitraukimą 
iš Irano teritorijų.

IR TOLIAUS REKVI
ZUOS LIETUVOS 

ŪKININKUS

New York (LAIC)—Ant
rame Vyriausio Sovieto po
sėdy Maskvoje, “Izviestija” 
nr. 64 skelbia, nutarta steig
ti specialus paruošų komisa
riatas. Jo uždavinys bus iš- 
jieškoti pyliavas, rekvizici
jas iš ūkininkų, šis komisa
riatas bus “federalis” (vi- 
sasajungis), taigi jam pri
klausys paruošų ėmimas ir 
Lietuvoje. Kitaip sakant, 
Maskvos žmonės ir toliaus 
nustatinės, kiek ir kuriais 
laikotarpiais Lietuvos vals
tiečiai turės duoti okupan
tams grudų, bulvių, kiauši
nių. sviesto, mėsos, ir t.t.

RADIO APARATAS 
MEDŽIO KOJOJE

Vienas amerikietis inži
nierius. Gavlor A. Bucha- 
nan. būdamas japonų ne
laisvėje išsigudrino į savo 
medinę koją įtaisyti mažiu
ką radio aparatą. Tuo bu
du belaisviai stovykloje ga
lėjo klausytis žinių iš pla
taus pasaulio. Už turėjimą 
radio aparato grėsė mirties 
bausmė, bet tas inžinierius 
belaisvis vaikščiojo su ra
dio aparatu po stovyklą ir 
japonai to nesusekė.

Reikalauja Atmesti Anglija Daro Atomi- 
J altas Nutarimus nius Bandymus

Išleido “Mandžurijos 
Manifesta'

Anglijos mokslininkai pa
gal vyriausybės parėdymą 
daro slaptus bandymus su

Šią Savaitę Išsispręs Gelžkelių 
Ir Anglių Kasyklų Streikai

Derybos Eina Gelžkeliuose — Angliakasai Žada Vėl 
Streikuoti, Jei Nebus Pasirašyta 

Darbo Sutartis

Papiovė Žmoną ir 
Du Savo Sunu

Southbridge darbininkas 
C. G. Sotir, 34 metų amž., 
prisipažino policijai, kad jis 
peiliu subadė savo žmoną 
ir du savo mažiukus vaikus, 
vieną keturių metų, o kitą 
vos mėnesio amžiaus.

Sotir sako, jis manė, kad 
jo žmona turi gerus santy
kius su kitu vyru. kokiu tai 
“Jimmy.” Žmona norėjo jų 
jauniausią sūnų krikštyt tuo 
vardu, kas dar labiau sukė
lė vyro pavydą. Kilo bar
niai ir, pagaliau, vyras sa
kosi subadęs peiliu savo 
žmoną ir mažiukus vaikus.

AMERIKA UŽ TEISINGĄ 
MICHAILOVIČIAUS 

TEISMĄ

Amerikos valdžia vėl 
kreipėsi į Jugoslavijos dik
tatorių, kad į Michailovi
čiaus teisnią butu jfeidžiamt 
Amerikos lakūnai, kurie no
ri liudyti už Michailovičių. 
Amerikoje susidarė komite
tas, kure tyrinėja Michailo
vičiaus bylos aplinkybes.

62 žymus amerikiečiai, atomų energija ir, sako, tu- 
buvę atsakingi karo vadai ir ri jau naujų išradimų toje 
įtakingi politikoj, išleido at- srityje. Angiai, kartu su Ka- 
sišaukima i Amerikos žmo- nada ir Amerika, turi ato- 
nes. Jie reikalauja, kad A- minių bombų paslaptį, bet 
merika nutrauktų Jaltos su- ikišiol atominių bombų ne- 
sitarimą, kiek tas susitari- gamino. Dabar sako, kad ir 
mas liečia Kiniją. Amerika Anglija nori pasigaminti______
turi padėti Kinijai atstatyti moderniškiausių atominių. T^s komitetas jau išklausė 
savo krašto nepriklausomy-; ginklų.

Praeitos savaitės gale 
gelžkeliečiai buvo paskelbę 
streiką, nes negalėjo susi
tarti dėl sutarties atnaujini
mo. Vyriausybė perėmė 
gelžkelius į savo rankas ir 
kreipėsi į gežkeliečius, kad 
jie tęstų darbą. Unijos suti
ko atidėti streiką penkioms 
dienoms, o tuo tarpu eina 
derybos dėl sutarties atnau
jinimo. Jei nebus susitarta, 
unijos žada streikuoti. Bet 
derybos vyksta sėkmingai. 
Laukiama susitarimo.

Angliakasiai sutiko grįžti 
dviems savaitėms į kasyklas. 
Šios savaitės gale dvi sa
vaitės pasibaigia ir anglia
kasiai vėl žada stoti į strei
ką. jei nebus pasirašyta dar
bo sutartis.

Vyriausybė tarpininkauja 
tari) mainierių ir savininkų. 
Bet jei unija nesusitartų su 
darbdaviais, vyriausybė ža
da perimti i savo rankas an
glių kasyklas, nore dar te- . 
bėra neaišku, ar angliaka
sių unija strtrkš nutraukti 
streiką, jei kasyklos bus vy
riausybės rankose.

Uni jos Kon venci jo j 
Kilo Peštynės

bę ir vienybę. Jaltos susita 
rimas, slaptai sudarytas ir 
Kinijai užkartas, pakirto ki
niečių pasitikėjimą Ameri
ka. Atėjo laikas nuo to su
sitarimo atsisakyti. Kinija 
yra musų sąjungininkas, ji 
daug kentėjo nuo musų prie
šo Japonijos. Rusija sulau
žė visus savo pasižadėji
mus Kinijoj, ypač Mandžu
rijoj. Jei kinai turi sunku
mų Mandžurijoj, tai yra 
dėl to, kad rusai nesilaiko 
savo pasižadėjimų.

Po šituo “Mandžurijos 
manifestu” pasirašė Wm. 
Green, Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininkas, ad
mirolas H. H. Yarnell, bu
vęs Amerikos karo laivyno 
vadas Pacifike. daug atsto
vų ir kitų įtakingų žmonių.

SIŪLO BIR0BIDŽANĄ 
ŽYDAMS NAŠLAIČIAMS

J daug musų lakūnų, kuriuos 
Anglijos vyriausybė turi Michailovičiaus četnikai įs

irengusi 200 milionų dole- gelbėj0 nuo mirties
rių vertės dirbtuves atomi-l ___________
niams bandymams vykdyti? 282 KARO KRIMINALIS- 
Bandymai vyksta dideleje, TAį PASMERKTI MIRTI 
paslaptyje, žinoma tik, kad
tokie bandymai daromi, bet 
daugiau žinių neskelbiama.' Ikišiol Amerikos, Angli

jos ir kitų vakarų sąjungi-
__ ,___ _ .. ; ninku karo teismai pasmer-
BOLSEVIKAI BRANGIAI mirti 282 karo krimina-

ATLUPA UŽ SIUN
TINIUS

New York (LAIC)—Kul
tūringuose kraštuose, pa
prastai, daromos lengvatos 
šelpiamiems, badaujantiems 
ir šiaip nelaimėj atsiduru- 
siems. Tačiau, faktai iš Ru
sijos kalba ką kitą. vienas 
Amerikos lietuvis pasiuntė 
avo motinai į Sibirą dova

nų siuntinėlį. Kai kas pake
lyje pražuvo, bet visgi n.o- 
ina gavo: dėžutę konservų.

listus, daugiausiai vokie
čius, italus ir japonus. 318 
karo kriminalistų buvo nu
teisti ilgiems metams kalė
jimo, o 135 buvo išteisinti. 
Karo kriminalistų teismai 
eina ir toliau.

MIRĖ RAŠYTOJAS
BOOTH TARKINGTON

Praeitą sekmadienį India- 
napolis, Ind. mieste mirė 
Amerikos rašytojas Booth

, . . Tarkington, sulaukęs 76 m.
1 vi skepetaites galvai apsi-1 arnžiaus. Mirusis rašytojas

Kanados žurnalistas R. 
A. Davies, kalbėdamas Bos 
tone, sakė. Birobidžanas. 
Sibiro provincija netoli nuo 
Mandžurijos. gali būti ge
riausia prieglauda žydams 
iš Rytų Europos. Ten suras
ta daug cino ir geležies pra
monė auga, todėl ten busią 
visiems darbo. Birobidža
nas neitų lenktynių su Pa 
lestina dėl žydu apgyvendi
nimo, bet galėtų priimti žy
dus iš Europos, kurie kitur 
negali susirasti sau vietos.

RUMUNIJA VALOSI

risti, dvi nosines, 8 gabale- vra parašęS daug novelių ir 
liūs muilo, 36 špuhukes siu- - - - — --
lų, laiškams popieriaus ir
vokų. Už tai turėjo sumokė
ti 297 rublius muito. Oficia- 
’iu kursu skaitant, tas suda
rytų apie 50 dolerių. Taigi, 
ir dar vienas pavyzdis “iš
mintingos” sovietų sistemos.

teatro veikalu. Mirė jis po 
dvejų mėnesių ligos, veik 
visai apjakęs.

KINIJOS NUOSTOLIAI 
20 MILIONŲ ŽMONIŲ

Praeitą savaitę Atlantic 
City, N. J. posėdžiavo Ame
rikos plieno darbininkų uni
ja. Posėdyje, baigiant kon
venciją, kilo kumščių peš
tynės tarp delegatų komu
nistų ir jų priešininkų. Uni
ja nutarė priešintis komu
nistų kišimuisi į unijos rei
kalus, o tas nutarimas ne
patiko būreliui delegatų, 
kurie dėl to visą laiką kėlė 
triukšmą posėdžiuose, iki 
daėjo prie muštynių. Pirmi
ninkas Phillip Murray turė
jo vargo iki uramino įsi- 
karščiauvusius delegatus.

Plieno darbininkų unija 
nutarė pakelti nario mokes
nį visuose lokaluose nuo 1 
dolerio iki pusantro dolerio 
į mėnesį. Nutarta gyvai da
lyvauti Politinės Akcijos 
Komiteto veikloje rudens 
rinkimuose. Taip pat nutar
ta plėsti organizaciją, ypač 
ikišiol apleistuose “šautuo
se.”

ORLAIVIS ATSIDAUŽĖ 
Į DANGORAIŽI

BRAZILIJA SVARSTO 
NAUJĄ KONSTITUCIJĄ

Brazilijos parlamentas 
svarsto naują konstituciją. 
Naujoji, kaip ir senoji dik
tatūros išleista konstitucija, 
yra nacionalistiška. Joje sa
koma. kad laikraščių leidė-

r> ..ij- I iai Brazilijoj gali būti tik-Rumunijos liaudies ' įaj piliečiai, taip pat ir ben- 
bunolas nuteisė mirti bu-,1* __1:! Iroves gali kurti tiktai pi

liečiai. Panašių suvaržymų 
, ,-ješ svetimtaučius ir atei-

vusį Rumunijos diktatorių''
Antonescu ir 12 io ministe-

PrancŠa-’ kad -SU‘ vius vra ir daugiau.
imti 29 buvę mimstenai ________-___
kitokie aukšti oareigunai.
kurie Rumunijos diktatūros . . . . M
laikais tarnavo vokiečiams, skelbiasi Keleivyje.

Kinijos komisija karo 
kriminalistams tyrinėti ap
skaičiavo, kad Kinija turė
jo iš japonų kaltės 20 milio
nų žmonių nuostolių. Daug 
kareivių žuvo, bet dar riau
kiau kiniečių žuvo nuo Ja
ponijos žiaurumų. nuo bado
ir ligų ir dėl karo sukeltų į nuostolių 
sunkumų.

Kariškas orlaivis šį pir
madienį skrido virš Nevv 
Yorko. Buvo didelis rūkas. 
Pilotas nebesusivokė aukš
tumoje ir orlaivis atsidaužė 
į Nevv Yorko aukštą pasta
tą. 70 aukštų Bank of Man
hattan Building. 5 žmonės, 
keliavusieji orlaiviu, žuvo. 
Namui padaryta nemaža

Prieš atvažiuojant į Leo
ne miestą generolui Franko, 
ten įvyko prie kelio sprogi
mas. Daug namų buvo ap
griauta, išardytas gelžkelis. 
bet sprogimas įvyko peran-

. . ksti. Generolas Franko tru-
Remkit biznierius, kurie pasivėlino atvykti, to

dėl išliko gyvas.

ŽYDŲ PAGELBA SAVIE
SIEMS EUROPOJE

Žydų Joint Distribution 
Committee New Yorke pra
neša. kad žydai per šį mė
nesį pasiunčia į Europą žy
dams sušelpti 1,440,000 sva
rų visokių siuntinių už 550 

[ tūkstančių dolerių.

I



Puslapis Antras

KETURIŲ KONFEREN- Europoje rusai išsiplėtė ir 
CIJA PASIBAIGĖ i apžiojo 140 milionų žmo-

--------- ! nių. Azijoje rusai irgi išsi-
Paryžiaus taikos paruo- plėtė ir tyko pagrobti Man- 

šiamoji konferencija tarp džuriją (nėr savo lėlių vai 
keturių didžiųjų pasibaigė džią) ir Korėją, neskaitant 
gegužės 16 d. ' Ministeriai Laukutinės Mongolijos ir ki- 
nutarė susirinkti po mene- tų riebių sričių... Prie to rei- 
sio, birželio 15 d. ir vėl ban- kia dar pridėti, kad Ame- 
dyti paruošti taikos sutartis, rika ir Anglija gelbėjo ru-

sams, kiek pajėgdamos per 
karą mušti vokiečius: davė 
duoną, ginklus, žaliavas ir 
ištisas dirbtuves. Ne tik da
vė, bet ir pristatė tą pagel
bą i Rusijos uostus.

„ x .. ... Bet pasekmės tos, kad
"Bymes neturėjo patekimo šiandien Anglijos buvęs ka

štavo pastangose paskirt, ais-, r0 ambasadorius Amerikoj,

Konferencija nieko neiš
sprendė ir nieko nesutarė. 
Visas virš trijų savaičių dar 
bas pasibaigė niekais.

A. Press praneša trum
pai, kad

kų laiką, kada turi susirinkti 
21 tautos taikos konferencija, 
geriausiai liepos mėnesi, sura
šyti taikos sutartis su Italija, 
Balkanų šalimis ir Suomija. 
Rusijos užsienių reikalų minis- 
teris Molotovas tam pasiprie
šino. jis sakė, didžiosios vals
tybės pirma turi tarpusavyje 
tas sutartis sutarti.
“Užsienių reikalų ministeriai 

taip pat nesusitarė dėl tokių 
svarbių klausimų, kaip Tries
to priklausomybė, italų-j ugo- 
slavų sienos, ką daryti su Ita
lijos kolonijomis, Italijos re
paracijos, prekybos laisvė Bal
kanuose ir Dunojaus interna- 
cionalizavimas.”

lordas Halifax, apleisdamas 
Ameriką sako, jog mes kar
tais nežinome, kas laimėjo 
karą? Iš tiesų, atrodo, kad 
amerikiečiai ir anglai mušė 
vokiečius tiktai dėlto, kad 
rusas galėtų ponauti Euro
poj ir Azijoj.

Tos karo pasekmės rodo 
musų jaltininkus daugiau 
negu liūdnoj padėty.

SLA BALSAVIME LAI
MĖJO SENIEJI

Balsų apskaičiavimas SLA 
rinkimuose baigtas. Balsų 
skaitymo komisija praneša, 
kad už atskirus kandidatus 
paduota balsų:

Į prezidento vietą: Wm. F. 
Laukaitis—2.322 balsai, F. J. 
Bagočius—1.265 b. ir B. F. Ku
bilius—1,008.

į viceprezidento vietą: P. Dar- 
gis—2,801. J. žebrys—1,142 ir 
W. M. Chase-čekanauskas — 
583.

Į sekretoriaus vietą: M. J.

Buvo ir daugiau nesuta
rimų, tuo tarpu sutarta tik
tai smulkus dalykai, kurie 
mažai ką sveria.

Kas toliau? Toliau bus 
naujos derybos, “didieji’’ 
vėl derėsis, kaip čigonai dėl 
arklio, dalysis palaikais, 
jieškos kompromisų ir vis
kas bus, kaip buvę. Ameri
kos ir Anglijos galingieji 
vyrai Paryžiuje ir neužsimi- v’niKas 
nė apie Atlanto Čarterį ir 
savo skelbtuosius karo tiks
lus. Tie senai užmiršti. Lie
ka liūdnos dalybos, o ne tai
kos derybos. Kartu su to
mis dalybomis eis naujas, 
ginklavimasis, varžytynės 2.345 ir J. Miliauskas—1,362, 
ir. iš nalenfrva. bus ruošia- P- Jatul—842, W. Norkus —

nnzn o _o. masyve — 
1.344 ir D. Klinga—459.

Į Iždininko vietą: K. P. Gu- 
gis—2,167, J. K. Mažukna—1,- 
.344 ir C. Cheleden—1,024 b.

Į iždo globėjų dvi vietas: E. 
Mikužiutė—2,252, J. Maceina—

ir, iš palengva, bus ruošia 
masi prie naujo jėgų ban
dymo.

DAR VIENAS BURBU
LAS SPROGO

“A. Press” praneša tokią 
įdomią žinią iš Berlyno:

“Pagal amerikiečių kariškos 
vąldžias Vokietijoj sudarytą 
statistiką, vokiečiai kare prieš 
Vakarų sąjungininkus, skai
tant belaisvius, užmuštus ir 
sužeistus, turėjo daug dides
nius nuostolius, negu kare 
prieš Rusiją.
“Vien užmuštų ir sužeistų 

skaičiai nėra pilni, bet skai
tant visus vokiečius žuvusius 
fronte ir nuo bombardavimų, 
yra davinių sakyti, kad Vaka
rų sąjungininkai daugiau vo
kiečių užmušė, kaip rusai.’’

Ikišiol rusų propagandos 
išpusta “tiesa” buvo, kad 
rusai daugiausiai vokiečių 
išmušė. Pasirodo, kad tai 
melas. Ne rusai, bet “Vaka
rų sąjungininkai,” o tai 
reiškia Anglija, Amerika, 
Franci ja, Belgija ir Olandi
ja daugiau vokiečių išmu
šė, kaip rusai. Jei prie “už
muštų vokiečių” pridėsim 
italus ir japonus, kurie bu
vo sumušti “Vakarų sąjun
gininkų,” pasirodys, kad 
rusų pasigyrimai apie jų in
dėlį į bendrą karą yra per
dėti ir melagingi.

Rusai išmušė daug vokie
čių, bet ne tiek daug, kaip 
Vakarų sąjungininkai. Ru
sai labai mažai tepadėjo 
mušti Italiją, kurią paklup
dė anglai ir amerikiečiai. 
Rusai visai nepadėjo sumuš
ti Japoniją, kurią jie užpuo
lė jau tada, kada japonai 
kėlė rankas pasiduoti.

Tuo tarpu, jei žiūrėti, kas

1.093 ir K. Mačiukas—657.
Į daktaro kvotėjo vietą: S. 

Biežis—2,395, A. šliupaitė — 
1,168 ir J. Baltrušaitienė—945.

Rinkimus laimėjo senoji 
pildomoji taryba. Iš naujų 
žmonių įeina tiktai J. Ma
ceina į atsisakiusio statyti 
savo kandidatūrą Mockaus 
vietą. Nėra abejonės, kad 
SLA seimas, kurs susirenka 
New Haven, Conn. birželio 
15 d. narių parinktus kan
didatus ir patvirtins.

Del pačių rinkimų nori
me pastebėti, kad “Kelei
vis” nevedė agitacijos nė už 
vieną kandidatų sąrašą. 
Mes pasisakėme prieš ko
munistus, prieš Kubilių. Ma- 
sytę ir ko., nes skaitome, 
kad tų žmonių patekimas į 
SLA vadovybę butų kenks
mingas ir pačiam Susivieni
jimui ir lietuvių bendram 
darbui, bet tarp kitų kandi
datų mes nedarėme pasirin
kimo. Todėl tų ar kitų kan
didatų laimėjimas ar pra
laimėjimas nėra musų nei 
laimėjimas nei pralaimėji
mas.

Naujai išrinktai Pildomą- 
jai Tarybai norime palinkė
ti sėkmingai dirbti, baigti 
Susivienijime reikalingas 
reformas ir pastatyti Susi
vienijimą tvirtai ant kojų, 
kad jis galėtų mažiau laiko 
skirti konversijoms, o dau
giau bendriesiems kultūri
niams visų lietuvių reika
lams.

LENKŲ ARMIJA BUS 
PALEISTA

KELEIVIS, SO. BOSTON

SKUNDŽIA ISPANUOS DIKTATORIŲ

Čia matosi Dr. Jose Girai, tremtinės Ispanijos res
publikos vyriausybės premjeras, kuris atskrido iš Pa
ryžiaus Į New Yorką. kad įteikti Jungtinių Tautų sub- 
komitetūi kaltinamąjį aktą prieš Ispanijos diktatorių 
Franką. Tas kaltinimų dokumentas turi 350 puslapių. 
Barzduotas vyras, tai Giralo sūnūs.
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Lietuvių Delegatų Posėdi*
Gegužės 8, 1946, Amal- 

gameitų Unijos konvencijos 
metu, 6 vai. vakare, Chel- 
sea Hotel, Atlantic City, N.
J., turėjome lietuvių dele
gatu posėdi. Posėdį sušau- « , ,. - »
kė A. Jankauskas-Jenkins. i Lietuvių Tremtinių Veikla , Paleckmes Dovanot 
Posėdy dalyvavo iš sekamų Lietuvių Informacijos Stalino kvislingas ir sil
miestų musų lietuviai dele-į Centras gavo tokių žinių:

“Miuncheno apygardoje 
(Bavarijoj) veikia keturios 
lietuvių gimnazijos ir ketu
rios progimnazijos. Iš viso 

.. , .z., , , yra 172 mokytojai su 850
Boston, Mass. 146 lonalo: ;nokinių. Ten pat veikia 25

J. Lekys. pradžios mokyklos su 97
ir 777 moki-

gatai:
Baltimore, Md. 218 loka

lu: W. Bredickas, J. V. Pe
čiulis, V. Luiza, biznio a- 
gentas.

Brooklyn, N. Y. 54 loka- 
lo: F. W hite-Vaitukaitis, F. 
Milas-Milašauskas, L. Šerkš
nys, J. Buivydas, biznio a- 
gentas.

kių bačkos autorius Justas 
Paleckis savo kamarotams 
Amerikoje prisiuntė retą 
naujieną. Ji bus tokia:

Lietuvoja “apie 79,000 
valstiečių gavo 600,000 hek
tarų žemės, apie 16,000 ka
rvių ir 9,275 arklius.’’

79,000 valstiečių gavo 
apie 16,000 karvių ir tik 
9,000 arkliu — kiek ir kam

mokytojais 
niais.”

Tiek Bavarijoj. Kitose 
Vokietijos srityse yra dau-į jų tenka?

... . . giau lietuvių tremtinių iri Penkiems ūkininkams vie
Chicugo, III. ~69 Įok&lo.|ęjauffiau mokyklų. Ina karvė; astuoniems—vie-

F. Brayas, J. Bartašius. į Tog mokyklos ir tįe mO- nas arklys!
v. Y‘ 2°^vr °"1 kiniai bus tikrai brangus
kalo: P. Anderson, Mrs. krajtjs jg griuvėsių prisikė-
Anaeison. i lūšiai ir nepriklausomai Lie- . . .

Vermont: A. Jankauskas. tuvaj 1 gas” Bimba taip greitai ap-
(Pabaiga 5-tam pusi.)....' Raudonieji okupantai ti-'leido sovietų “rojų.” Bijojo.

----- ~------- i kėjosi išnaikint visą Lietu- kad pilvas nepriliptų prie
|> T IV tvos inteligentiją, visus sa-’ nugarkaulio.lirangB i 2iK3 Įvarankiškai protaujančius Michailovičius Prisipažįsta?

Į žmones. Jiems nepavyko ir Jugoslavijos četnikų va-

Ot jums bolševikų rojus, 
ot sotus gyvenimas!...

Dabar aišku, kodėl “drau

Rap artas iš Amalgameitu 
Unij os Konvencijos

Atlantic City — Gegužės bet nieko aiškaus toje rezo- 
6, 1946 m., 10 vai. iš ryto, liucijoje nepasakyta, 
atsidarė Arnalgameitų Uni-į Antroji rezoliucija, tai 
jos dvi-metinė 15-toji kon-' Jungtinių Tautų reikalu ir 

dėl trijų didžiųjų vienybės. 
Čia kalbėta aiškiai ir smar
kiai, kad tarpe Amerikos, 
Anglijos ir Sovietų Rusijos 
turi būt vienybė. Žinoma, 
niekas vienybei nepriešta
rauja. Bet iš einamosios kon 
ferencijos Paryžiuje nenu
matoma vienybė. Sovietų 
agresyviškumas turi pana
šumo į Hitlerio- Mussolinio 
ir Japonijos akiplėšiškumą.

Buvo laukiama Phillip 
Murray atvykstant, bet Hill- 
manas pranešė, kad jis at
vyks kitą kurią dieną, o ne 
šiandien.

Trečioji sesija. Skaitoma 
aibė sveikinimų. Po to per
statomas kalbėti Emil Rie
ve. Jis sveikina konvenciją 
audėjų vardu. Nupiešia, 
kaip Arnalgameitų unija 
gelbėjo jiems kovose.

Chatmonas, Joint Boardo 
menadžeris iš Rochesterio, 
skaito ilgą pareiškimą tai
kos reikale. Ispanuos dikta
toriaus F. Franko ir Argen
tinos klausimais. Po tos de
klaracijos kalba įžymus u- 
nijos darbuotojai, kalba de
legatai nuo floro ir galų ga
le pareiškimas tampa pri
imtas. Su tuo, trečioji sesi
ja ir užsidaro.

Ketvirtoji sesija atsidaro 
gegužės 8, iš ryto. Šiandien 
rabinas Goldstein skaito in- 
vokaciją. Mat, kiekvieną 
konvencijos rytmetį atida
lydavo sesijas su maldomis. 
S. Hillmanas kalba apie 
“The World Federation of 
Trade Unions.” Nors tuo 
reikalu pasisakė vos astuo
ni ’lokalai su raginimu A- 
malgameitų uniją imtis vei
kliau dirbti toje unijų “tarp
tautinėj,” S. Hillmanas nu
rodo, esą Pasaulinė Unijų

Auku “Keleivio” namui jie tūžta, ypač ant tremti
nių.išpirkti gavome iš .sekamųj f , jie tužta Jų ner.

V .. Raitu varas ĮMi(|ilginti mes para.

vencija. Protestonų kunigas 
perskaito invokaciją. Hill
manas sako, konvencijoje 
dalyvauja 1,250 delegatų.
Pasako kaištą kalbą. Sako, 
musų organizacija ims or
ganizuoti pietinių valstijų 
darbininkus. Taip pat Hill
manas savo kalboje pabrė- 
žia, kad organizavimui pie
tiniu vaistini darbininku— -------------y.
nebus .gailimasi nei spėkų, 
nei finansų.

Toliau S. Hillman pažy
mi Iairfiėjimus, kurių atsie
kė musų organizacija. Tai 
algų pakėlimas; 6 dienų 
švenčių apmokėjimas; pa
šalpa ligoje; senatvės pen
sijos ; suorganizavimas tarp
tautine plotme “Trade Uni
jų Sąjungos” Europoje. Su 
Hillmano prakalba pirmuti
nė sesija ir pasibaigė.

Po pirmosios sesijos visi 
konvencijos delegatai nusi
traukė paveikslus. Paveiks
lų traukimų eigoje teko su
sitikti gu eile lietuvių dele
gatų iš Baltimorės, iš Bos
tono, Chicagos, Rocheste
rio ir Brooklyno.

Gegužės 7 d., kaip 10 ry
to, atsidarė antra ACW 
konvencijos sesija. Skaito
ma šimtai telegramų, kurių 
tarpe ir musų lietuvių loka- 
lo 54 skyriaus telegrama. Ji 
skamba šiaip:

“Dear Delegates, union offi- 
cers and guests!

“Please, accept the warmest 
greetings of Local 54 ACW. We 
urge the Convention to take a 
strong stand for the following 
principles: Two weeks vacation 
with pay. Time and a half pay 
for work over thirty-six hours. 
and for the support of the At
lantic ('barter which provides
for the Freedom of the small __ , • .• •oo -„u o. u. u- ai 4- i Federacija turinti jau poas well as the big /sations. We t , , , ? F* savo kontrole daugiau, ne

draugų: V. Luiza iš Balti 
morės — $5; J. Novogrods- 
kas iš Toronto, Ont. Kana
doje — $5 (atsiųsta balan
džio mėn. pradžioje); A. 
Kučinskas iš Langdon, Al
tą, Canada — $3; J. Mor
kūnas iš Detroito — $1;

• Wm. Yanušas iš Bostono— 
$1; Mrs. Maiy Bumblaus- 
kas iš Chicagos — 50c.; A. 
Ropečka iš So. Fork, Pa.— 
50c.; Jos Kazakaitis iš Sha- 
ron, Pa. — $1.

Visiems aukavusiems

frazuojam Radzevičiūtės 
Dievaitį: “Kas bus, kas ne
bus, bet lietuvis nepražus!” 
Tėvynė Jiems “Dovanojo”-.

Vienas belgų laikraštis 
nesenai paskelbė sensacin
gus prietikius. Juos pergy
veno raudonosios armijos 
karininkas, pabėgėlis iš Sta
lino rojaus.

Tasai karininkas ir kiti

das, generolas Draža Mi
chailovičius, laukia bylos. 
Tito-Broz valdžia rengiasi 
jį sušaudyti, kaip “nacių 
talkininką.”

šeši šimtai Amerikos la
kūnų, kuriuos Michailovi- 
čiaus četnikai išgelbėjo nuo 
nacių, pasisiūlė liudyt už 
Michailovičių, bet—

Ryšyje su tuo iš Jugosla
vijos gauta žinių, kad Mi
chailovičius prisipažįstąs... 
Jis tikrai buvęs nacių talki
ninkas...

Tai bus pakartojimas gar-rusai buvo patekę į vokie- , ,
__________ čių nelaisvę. Juos išlaisvino jS1blŲ Maskvos bylų.

draugams tariame širdingą! amerikonai ir vėliau atida-L Blaivai protaujančius 
-- j vė rusams žmones nejtikmo Maskvos

Daugeli'tų žmonių čekis- b>'Io,s- Juos neįtikins ir Mi-
tai susaude! Vienas jų bu
vo sušaudytas dargi nepa-

aciu.

INFLIACIJA

Iš Anglijos praneša, kad 
100,000 lenkų kareivių, ku
rie dabar randasi Italijoj, 

^bus greitu laiku pargabenti 
iš karo pasipelnė, tai Rusi- 'į Angliją ir ten visa lenkų 
ja pasiėmė sau liūto dalį.'armija bus paleista.

sincerely feel that the Delega
tes and Union Leaders should 
take a strong .stand for these 
principles which we have here 
sėt forth.

• Brotherlv Yours.
J. GLAVECKAS,

I>ocal 54 President.”

Dažnai kalbama apie in
fliaciją. Jei krašte yra daug 
pinigų, o prekių mažai, kai
nos kyla, tada sakome, jog 
yra infliacija.

Amerikoje dabar jau yra 
infliacija. Per karą valdžia 
paleido į žmones daug nau
jų pinigu, o prekių gamyba 
buvo menka, todėl kainos 
nori kilti ir kyla. Vadinasi, 
turime infliaciją.

Bet jeigu pinigų butų la
bai daug, o prekių nepa
daugėtų, tai tada kainos 
dar labiau kiltų ir, pagaliau, 
galima Įsivaizdinti tokią pa
dėtį, kada pinigų vertė (po
pierinių pinigų) visai nu
puola. Taip buvo po pirmo 
pasaulinio karo Vokietijoj, 
Austrijoj, Rusijoj. Panašiai, 
nors ir ne visai taip, buvo 
Francijoj ir daugelyje kitų 
šalių. Dabar Europoje kar
tojasi tas pats. Vienas “Ke
leivio” bendradarbis rašė 
apie padėtį Vokietijoj, kur 
žmonėms galvos sukasi nuo 
pinigų gausumo...

Amerikai didelio infliaci
jos pavojaus nėra, nes čia 
gamyba atsistato, o pinigų 
visgi nėra tiek jau daug pa
skleista.

Kada infliacija “suėda” 
pinigų vertę, tai su pinigų 
vartė puola ir visos verty
bės, kurios išreiškiamos tvir 
ta pinigų suma. Valstybės 
paskolos, “bondsai” yra tiek 
verti, kiek ant jų pažymėta 
dolerių ar markių. Jei tos 
markės smunka, smunka ir 

aras. tai butų instru- tie “bondsai.” Panašiai yra

Iššaukiamos įvairios ko
misijos, kurios perskaito ke
letą rezoliucijų. Užsienių, 
politikos klausimu priima- rezoliucija praeina su dide-

gu 70 milionų darbininkų!
Ir jeigu kiltų tretysis pasau
linis ka ‘
mentas tokiam karui sulai
kyti. Po tos rezoliucijos pri
ėmimo. sesija užsidarė.

Penktojoj sesijoj skaity
ta daug pasveikinimų. Karš
tas kalbas pasakė už Pales
tinos laisvę ir nepriklauso- vertė nemažėja kartu su pi- 
mybę. Palestinos klausimu nigų vertės mažėjimu

su visomis kitomis piniginė
mis vertybėmis.

Infliacijos laiku naudinga 
turėti “daiktines vertybes,” 
namus, ukius, bendrovių se
rus ir kitas vertybes, kurių

ma “sufiksinta” rezoliucija, 
kuri nieko nepasako nei dėl 
Atlanto Charterio, nei kitais 
svarbiais klausimais. Nors 
mažųjų tautų reikalu ir dėl 
Atlanto Charterio, apart 
musų 54 skyriaus, pasisakė 
dar 15 lokalų, nors buvo 
kalbėta ilgai, mušta laikas,

liu entuziazmu! Pateikta re
zoliucija Italijos klausimu. 
Čia kalbas pasako už Itali
jos valstybės reikalus, už 
ios laisvę, už gelbėjimą ita
lų tautos stambus Amalga- 
meitų unijos darbuotojai. 
Po tu karštų prakalbų, sesi
ja užsidaro.

Po ano karo, kada Euro
poje siautė infliacija, pel
ningiausias biznis ten buvo 
užtraukti skolą. Kai pinigų 
vertė nusmuko, skolą leng
va atmokėti... Bet užtat pi
nigus kitiems skolinti tokiu 
laiku, tai jau grynas nuos
tolis.

cinl’ua nimi nlzunGomnc i unuRaviutc
nos.

Šaudant tą nelaimingąjį, 
vienas tokio pat likimo lau
kiąs rusas pasakęs: “Štai 
vienas, kuriam tėvynė dova
nojo”...

Dalykas toks. Norėdami 
išgaut tuos balaisvius Stali
no bernai jiems sakydavo: 
“Broliai, grįžkite — tėvy
nė už viską jums dovano
jo.”

Ir “dovanojo” — kulką!
Ar tai buvo iš Amerikos 

gauta “lend-lease” kulka? 
“Vienas Asmuo” ir Tysliava

Juozas Tysliava neva 
“vieno asmens” plunksna 
savo “Vienybėj” rašo:

chailovičiaus “prisipažini
mas”. Jie žino, kad tai eili
nis “monkey business.” 
“Nėra Bedarbių”—Rusyne.

Vienas komunistų oraku
las paskelbė tokią žinią:

“Berlyne yra 650.000 be
darbių. Ir iš to skaičiaus 
600,000 Amerikos zonoj. 
Sovietų zonoj nėra bedar
bių, kaip Berlyne, taip ir 
Raudonosios Armijos oku- 
puotoj Vokietijos daly.”

Fine and dandy! Rusų 
okupuotame Berlyne (Ru
syne) “nėra bedarbių” — 

’ kur jie dingo?
Komunistų orakulas to 

nepasako. Ar galima jo pa
klausti: kiek ten yra kon
centracijos stovyklų ir Ka

utynės “bendrabučiu”?
‘Žinios apie kun. Kon- “Dundena ir Skrenda”.

ciaus prietikius per Vokieti
jos lietuvių lagerius labai 
blogos ir net skandalingos. 
Jis ten savo nuolatiniais iš
sišokimais ir koliojimais... 
sukėlė visuotinio pasipikti
nimo”...

Jau kelintu kartu yra ši
taip atrekomenduojamas 
BALF pirmininkas — gra
žu, ar ne?

Juozas Tysliava bando 
pamėgdžioti Kleofą Jurge- 
lionį. Tiesa, jo pozicija yra 
saugesnė — “Vienybė”' ne 
“Tėvynė” ir Juozui niekas 
nepasakys “kraustykis lau
kan.” Bet užtai Juozo plun
ksna bukesnė, negu Kleofo. 
Anas kanda savo locnais 
dantimis, o šis falšyvais-sve- 
timais.
Piliečių Karas Irane

Irane-Persijoje prasidėjo 
žiaurus piliečių karas. Tai

Kartą vienas juokdaris 
parašė tokį eilėraštį:

“Dundena ir skrenda, 
dundena ir skrenda— 

“Iš kamino kaminan 
lenda”...

Toji pašaipa buvo taiko
ma Kleofui Jurgelioniui, 
kuris iš socialisto pasidarė 
balutiniu tautininku, vėliau 
glaudėsi prie “Naujienų” ir 
vėl metė “Naujienas.”

Tas eilėraštis tinka kitam 
chieagiečiui, Tadui Kučins
kui, kuris jau nusikraustė 
į “Amerikos Lietuvį.” Nai
viam svietui jis skelbia to
kią naujieną:

“Amerikos politikieriai 
duoda Stalinui maistą už 
dyką”; duoda, kad jis ga
lėtų “žudyti žmones užim
tuose kraštuose.”

K4 jis įtikins ar neįtikins
rusų diktatūros palikimas, —nesvarbu. Bet save Kučin- 
t> i i i • 5 ?kas jau įtikino, kad “mise-

ry loves company.” 
Baltrušaičio Eilėraščiai 

Amerikoje norima išleisti 
Jurgio Baltrušaičio eilėraš
čius. Iš jų bus sudaryta apie 
200 pusi. knyga.

Jurgis Baltrušaitis buvo 
talentingas rašytojas. Jis mi- 
rė 1944 metų pradžioj, Pa
ryžių ie, kaip tremtinys.

Baltrušaičio eilėraščių 
rinkinį spaudai paruošęs 
Dr. J. Aleksandravičius.

St. Strazdas.

Raudonieji barbarai apgin
klavo Azerbeidžano noma
dus, davė jiems vadų ir 
šiandien skelbia, kad jie 
“kovoja už savo laisvę.”

Tai yra melas, kuriuo ga
li tikėt apglušintos leniniz
mo davatkos. Maskvai ne
rūpėjo ir nerupi Azerbei- 
džno laisvė. Jai rupi persų 
aliejaus ištekliai.

Paspringo Hitleris, jieš- 
kodamas “lebensraumo”; 
kada nors turės paspringti

F. U. ir Stalinas.

I t
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Philadelphijos Padange
A. Bimbos Misijoms Philadelphijoj Lietuvių Svetainės 
Durys Uždarytos. LSS Pirmoji Kuopa Povaliai Auga

Balandžio 28 d. kaip pu-:tas laikas bėga, nelyginant 
sė po devynių ryto, mudu i musų traukinys iš New Yor- 
su drg. Mike Swingle pa- ko i Philadelphią. Nutrau- 
traukėm link Philadelphi- kę pošnekį, vykstame i Ma
jos, nes ten turėjome LSS zikos Svetainę, nes ten LSS! 
pirmos kuopos narių susi- pirmosios kuopos susirinki-į 
rinkimą, kaip 1:30 po pietų. mas. Nuvykę radom būrelį 
Oras labai puikus! Musų. draugų jau susirinkusių. Vi- 
traukinys tik skuba, lyg į-‘.si pažįstami, seni sąjungie- 
giltas dvylis per laukus, AJ
miestelius link Philadelphi
jos. Valandą ir tris ketvirt- 
dalius ir mes jau North Phi
ladelphijos stoty.

Pirmiausia nuvykom pas 
drg. Rutkauskus. Radom a 
budu namuose. Rutkauskas} draugu, laukia pradedant Į 
iš amato yra prosininkas. Į susirinkimą.
KaĮP jis pasakojo, tai nei j Socialistu Mitingas 
kelius metus jį laba. nuka- Susil.inkimui p1;i,jdfJUS,

eiai: Adomas Garliauskas,' 
dabartinis LSS 1 kn. pirmi-1 
ninkas, Paul Kutra, dabar
tinis iždininkas, A. Lauri
navičius su žmona, Kazys 
Dambrauskas, Stela Grinius, 
Ant. Bigas ir visa eilė kit i

mavo bedarbė. Užėjus ant
ram pasauliniui karui, pra
sidėjus plieno industrijos 
gerlaikiui, masino visus eiti 
į ją. J. K. Rutkauskas sako 
jį viliojo laivų statyba. Iš
vargintas nedarbo, nuėjau į 
Navy Yardą prie laivų bu- 
davojimo. Tain ir dirbau iki

musų drauguose ūpas paki
lęs. Jie kalba apie veikimą, 
apie musų spaudos platini
mą. Tas puiku! Kalbame ir 
mudu su Mike Swingle, nu-' 
rodome, kad organizacija! 
tuomet gyvuoja, kuomet ve-! 
da savo narius į veikimą.1; 
Jeigu to vadovaujanti drau-’

maineriai važiuoja į dareą

L-

John Levvis paskelbė angliakasių streiko pertrauką dviem savaitėm ir šis 
vaizdelis parodo Pc-nnsylvanijos mainerius važiuojant atgal į kasyklas anglių 
kasti. Ar bus per tas dvi savaites pasirašy.a nauja sutartis tarp unijos ir ka
syklų savininkų, rašant šiuos žodžius da nebuvo aišku.

Worcesterio Naujienos
įvairios Žinios-Žinelė* į choras padainavo keletą 

--------- i dainelių. Visiems daininin-
Ana sekmadianį nuvykau kams publika karštai plojo, 

su draugu i komunistų vai- Buvo ir gana plati kalbų 
domą Olympia parką. Gi programa. Vakarienė pavy- 
žiurime, to parko vienoje ko labai gerai.
vietoje rėplioja juodas, di-i —o—
delis vėžys. (Gal kokio žu-1 Gegužės 12 d. L. Pil. Ki. 
vininko ' šposas!) Mano vasarnamy, ar _“bungalow

įvyko Lietuvai Remti Drau
gijos pirmo skyriaus pirmas 
šių metų piknikas. Į pikni
ką atsilankė tūkstantinė mi
nia. Gal pirmą kartą vasar- 

Šiomis dienomis gavau! namis matė tokią minią! 
nuo savo pusbrolio iš Lie-I Moterų choras, vedamas 
tuvos laiška. Rašo labai, M. Meškienės, dainavo. J. 
trumpai, sako dar esame i Dirvelio vedamas orkestras 
gyvi ir priduria: ‘‘Bet ge-'griežė smagiai šokiams. Pi
liau butu, kad negyventu-* knikas gerai pavyko, 
me.” Baigdamas sako: “Gal Musų parengimai todėl y- 
kada vėliau turėsim progą ra tokie sėkmingi, kad mu- 
parašyti daugiau.” isų jaunimas lankosi kartu

su senaisiais ir visi vienin-

draugas sako, čia neužilgo 
atvyks Bimba. Tai jo ‘‘mi
sijų” simbolis ir pirmas pra
našas...

Scniau tas žmogus prira
šydavo po aštuonius pusla
pius. Kas gi dabar pasida
rė?

Lietuvių Svetainės tai kodėl juos nagaii šian- gumai ir kur teisybė, tad vi- 
šiam laikui. Kai karas Pabaigus LSS pirmosios dien išjudinti kovoje prieš si, kas trokštat laisvės ir ge-
sibaigė, plieno industrija su- į™* n™. kuopos susirinkimą, vėl te- lietuviškus ruskius. Gali! rovės, rašykitės prie LSS 1

J. Buivydas, kuopos ir nepamirškit susi- 
--------  rinkimu.

stojo ir -laivų statymas, aš 
ir vėl sugrįžau prie kriau
čių, sako drg. Rutkauskas.

Iš Praeities
Persimetę po žodį, kitą 

apie darbus, apie sveikatą, 
pradėjom pošnekį apie pa-

kuopa, ar kita kokia orga- kuopos susirinkimą, 
nizacija, kai ji niekuo neuž- k° užsukti pas d. Rutkaus- 
siima, tai ir miršta. Nuro- kus. Kartu su mumis uzsu- 
dėme, kad LSS pirmoji kuo- ko ir drg. Laurinaičiai.
pa turi mestis į vietinį vei- Mums besisvečiuojant pas LSS 1 kp. atsibuvęs susi-

Iš LSS 1 kp. Susirinkimo Korespondentė.

Socialistų Susirinkimas
LSS 1-mos kuopos mėne-

kima neturi pamirkti ir vi- drg. Rutkauskus, drg. Lau- rinkimas balandžiu 28 die-
so plataus pasaulio darbi-' Pnavičįenė pakuždėjo man ną, buvo sėkmingas. Prisi-............................
ninku veikimo. Dirbant rei-’ l.ausL kad Jiems su d. Lau- rasė keletas naujų narių ir sims narių susirinkimas į-
kia neužsikrauti dideliais nnavicium rugpiucio 3 d. visi kaip vienas reiškė no- vyks gegužes 26 d. Lietu-

kaip "jis pergy'veno krizi, darbais. Mėginti imtis tiek. f- ,m- sukanka 25 metai ro darbuotis darbo žmonių vau Muzikalej svetainėj, K
piovynes. Musu prietelius J.Jdarbo, kiek galima atlikti.! kaip apsivedę. Tai sidab-1gerovei. .Sekantis> LSS 1 kp. A^fheny Avė. 2 vai j,o
Rutkauskas sako, Philadel- Daug yra sveikiau organi- rJnls Jubiliejus musų gerų susirinkimas įvyks gegužes pietų. laigi, di augai ir

draugų ir visuomenės aar

Worcesteryje. kaip ir ki
tur, yra bevaikių šeimų. Y- 
ra ir pasiturinčių bevaikių. 
Daugelis iš jų ant senatvės 
mano, kad butų malonu tu
rėti vaikų, vis butų senat
vė linksmesnė. Dabar yra 
gera proga partraukti iš Eu
ropos lietuvių vaikučių ir 
įsūnyti juos. Galima pada
ryti gerą darbą ir kartu be
vaikės šeimynos gali ir savo 
besiartinančią senatvę nu
skaidrinti. Ką manote, be
vaikiai?

gai sutinka ir prie rimto 
darbo ir prie pasilinksmini
mo. Piknike darbavosi mu
sų ncruilstami darbuotoiai 
Dvareckai Kriaučialiai. Že- 
maitaičuu. Mitrikai, Verai- 
čiai, L. Zvriis. J. Pupka, J. 
Kasper, £a.avieius, krasin
skas. J. Donelienė ir k.

Koresp.

’CP.ONTO, ONT.

Gelbėkime Vargstančiu* 
Lietuvius Našlaičius

phijoj gimė ne tik Ameri-! zacijai, ar kuopai, kad dau- 
kos nepriklausomybės dek
laracija 1776 metais, bet Čia 
gimė ir LSS pirmutinė kuo
pa 1904 metais. Čia užgi
mė musų “Kova.’’ Čia mu
sų LSS mierino statyti nuo
savą namą. Tam tikslui bu
vo surinkus virš 20 tūkstan
čių dolerių. Jis dar nuėjo 
toliau. Girdi, čia toji pasė
toji iš seniau socialistinė 
idėja taip prigijo, kad tos 
svetainės, kurias mes šian
dien turime, tai vis socialis
tu veiklos išdavos. Lithua-

giau nudirbtų tikro darbo, buotojų! Drg. Laurinavi- 
negu tik užsibrėžtų. Kuopa «« ke“na mbiheiu
ar organizacija visuomet
ima klupti, kuomet pasiryž
ta išnešt daugiau, negu gali.

švęsti Brooklyne. Prašome.
Vykdami atgal į New 

Yorką. sustojome pažiūrė
ti South Side lietuvių sve
tainės, kuri vadinasi: “Na-

Worcesterv yra senas lie
tuvis. kurs jau daug metų 
vaikščiodamas gatvėmis 
prašinėja iš žmonių nikelio. 
Prašo jis dėl kavos, bet ka

MAŽAI MAISTO PASIŲS- "L * ,
TA BADAUJANTIEMS |w An^ dlen^. susitiko tas 

žmogus lietuvi kunigą ir sa-Nariai nepradėjus dirbti, 
jau patys netiki Į jų įvyki-
nimą. Neįvyksta vienas pla- tional Lith. Ben. Club. 
nas, neįvyksta kitas, orga- Tai puikus namas! Turi 
nizacija pradeda nykti. dvi gražias svetaines ir ke- 

Kad to. išvengus, visuomet l?tą ruimų mažiems susi- 
reikia daugiau padarvt, ne- rinkimams laikyti. Svetai- 
gu nusistatoma. Kuomet nės gaspadorium yra Jo- 

. daugiau padaroma, tai or-'seph Lesiutis, simpatingas 
j ganizacijos narius ima uk- žmogus ir patriotingo nusi- 

man Music Hali pastatyta]'vata jr dirbti, nes ką jie statymo lietuvis, šį namą 
koperatyviais pamatais. Na- pasiryžta, ta visuomet pra- lietuviai pastatė suburę vi- 

i t o veda gvveniman. i sas lietuvių organizacijas į
Dar toliau. Del menk-; daiktą. Kaip Lith. Music

26 d., 2 vai. po pietų. Mu- draugės, nepamirškite laiku 
zikos Salėje. Nariai kviečia- pribūti ir atsiveskite naujų 
mi ks skaitlingi^ šiai da- narių į kuopą prisirašyti, 
lyvauti, nesivėlųoti ir nau- A. G., pirmininką*,
jų narių atsivesti.

Susirinkime turėjom sve
čių iš Brooklyno — drg.
Buivydą ir Žvingilą. Juodu • Guardia UNRRA i k° ' “Mister, gimė niekei.”
abu sveikino naujai susi- r:.La Guardia, L N KKA norėjo ii namokv-
tvėrusią LSS 1 kuopą, lin- vedėjas sako, praeitą savai-(P* 
kėjo laimės, žadėjo koope
ruoti ir žadėjo net Į musų 
parengimus basais atva
žiuoti iš Brookiyno. Sako:
“tik rengkit ka nors.” Taip,

te nebuvo pasiųsta badau- & ^ako. Tėvai, tu darai 
jantiems žmonėms ryžių ir sarmata mums lietuviams...

tional Lith. Ben. Club na
mas su svetainėmis pastaty
tas bendrai visų organiza
cijų. Per virš 40 metų musų 
Philadelphijos lietuviai su
kūrė gražių namų, puikiu 
organizacijų! Džiaugias J. 
K. Rutkauskas.

Išties, yra kuo pasidžiau
gti — sakome mes. Bet nuo 
1917 metų užpučia kiti vė
jai. Amerikos lietuvius už
ninka rėksningas “revoliu- 
cioniškumas.” Kas sukurta, 
kas suorganizuota, reikia 
griauti, nes organizacijos, 
organizacijų namai ar su
rinkti pinigai, tai buržua-: 
siškas darbas, tai kapitalis
tų užmačios. Surinkti 20 
tūkstančiu dolerių nuosa
vam LSS namui pastatyti 
— dingsta. Kas tuos pini
gus iš tų “revoliucionierių” 
suniauniojo, sunku šiandien 
pasakyti. Bet kad juos su
valgė Limbinis vaiskas, tą 
mes žinome.

Bekalbant apie praeitį.

niekiu nereikia pyktis. Kar Hali pastatyta per sėrinin- 
tais ‘vienas kitas paša- kus, taip National Lithua- 
ko ka kritiško, tai kriti- nian Ben. Club svetainė pa-
kuojamas draugas įsižei- statyta sudedant kapitalą

i
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džia, pradeda pykti ir ker- visoms organizacijoms. Tas 
štauti visai kuopai. Toks į parodo, koks vieningumas 
nusiteikimas yra klaida.
Del menkniekio nėra ko i- 
sižeisti, nes mes visi gyve
name ant žemės ir padaro
ma klaidų. Kuopos darbą 
reikia dirbti kolektyviai, o 
ne suversti ant kelių drau
gų, tada tarpe draugų yra 
harmonija ir dirbami dar
bai duoda didesnių pasek
mių.

Drg. sek. J. K. Rutkaus
kas nurodinėjo, kad nega
vęs duoklėms mokėti kny
gelių. Čia ant vietos buvo 
paaiškinta, kad LSS narių 
mokesčių knygelės yra pa
duotos spausdinti ir kaip 
greitai ios bus gatavos, jos 
bus išsiuntinėtos kuopoms.
LSS konstitucijos yra cen
tre ir jos bus prisiųsta.

Šis socialistų susirinki-

Musų kaimynai amerikie
čiai, visose kolonijose dirba 
išsijuosę, k id išgelbėjus, 
kaip galint daugiau karo 
našlaičių, taigi ir mes ka
nadiečiai neturėtume atsi
likti nuo amerikiečių. Ka
dangi reikalas yra labai 
svarbus ir laikas trumpas, 
nes iš pasirodžiusių žinių 
spaudoje, našlaičiai galima 
bus atsiimti tik iki birželio 
30 d., 1946 m„ o čia gegu
žės mėnuo jau eina prie pa
baigos. todėl BALF 74 sky
rius rengia sueigą visų To
ronto ir anielinkių Lietuvių 
gegužės 25 d., 8 val.vakare, 
lietuvių parapijos svetainė
je, Dundas St. W. ir Gore- 
vale Avė., kur skyriaus mo
terys ruošiasi pavaišinti vi
sus atsilankiusius su leng
vais. bet skaniais užkan
džiais, o skyriaus komitetas 
išduos platų raportą iš pra
eities veiklos ir patieks sa
vo mintis dėl ateities veik^ 
los.

Po užkandžių ir raportų 
bus šokiai prie linksmos 
muzikos. Visas pelnas bus 
skiriamas dei lietuvių karo 
našlaičių. Tad. sesės ir bro
liai lietuviai! Kam nėra už
gesusi tėvynės meilė, atei
kite į aukščiau suminėtą su
eigą ir išklausykite, kas jau 
yra nuveikta ir kas mano
ma veikti ateityje, o tuo 
patim paremsite ir vargs
tantį lietuvį karo našlaitį.

Tad įsidėmėkite gegužės 
25 d. ir nepamirškit atsilan
kyti.

Kviečia.
BALF 74 «k. komitetas.

Bet senis nedavė jam baig 
ti. Jis sako: “Worcesterio 
lietuviai užlaiko keturis ar 
penkis kunigus gražiuose na 
muese, o jus visi manęs vie
no bomo negalit užlaikyt. 
Tai jums sarmata, o ne 
man.” Abu greit po to pa
šnekesio išsiskyrė ir nuėjo 
savais keliais.

—o—
Gegužės 5 d. Sandaros 16 

kuopos vakarienėj dalyva
vo virš 300 žmonių. Pirmi
ninkavo J. Pupka ir A. 
Kriaučialis. Buvo programa. 
J. Mozuraitis su O. Dirvelie- 
ne padainavo, dalyvavo ir 

Rusijos diktatoriaus praeitį iri jaunas dainininkas Vincu- 
dabartj. Galima gauti “Kelei-i’kas Motiejaitis, o M. Meš- 

knygyne^Kain^2^^^^kienėsvedamas^^moter^

riebalų, o javų buvo pasiųs
ta tiktai trečdalis to, kiek 
reikalinga. La Guardia ra
gina visas šalis, kurios turi

karėlį ir taip po trupučiuką .> 
pradėsime Philadelphijos yra brangi, 
laislaisvąją publiką klabinti 
prie rimtesnio darbo.

buvo seniau.
Nestebėtina, kad susipra

tę musų lietuviai Philadel- 
phijoj atsisakė duoti Bim
bai prakalboms svetainę. 
Sako, lai lietuviški ruskiai 
eina pas rusus, o ne čia, pas 
lietuvius. Tai teisingas pa
sielgimas.

Štai čia, po Brooklyno 
nose, Philadalphijoj. lietu
viai neduoda lietuvių ėdi
kui A. Bimbai prakalboms 
laikyti svetainės. Ten kiek 
turėjo įtakos lietuvių visuo
menėje musų surusinti lie
tuviai komunistai, jos nete
ko. Jie dar liko kokiame ten

Kaukazo
Ra z b aininkas

arba
Kaip Stalinas Bankus 

Ruhavojo
Tik dabar išėjusi iš spaudos 

brošiūra atsklsidžia skandalinga

Philadelphia. laisvės mie
stas, laisvės židinys. Čia 
pirmą kartą laisvės varpas 
Amerikai suskambėjo ir 
skambina didesnėse šventė
se, žadindamas visų tautų 
žmones. Ta demokratija ir 
mes lietuviai turime pilną 
teisę naudotis, organizuoti-
ir veikti. LSS kadaise čia V1° 
buvo galinga, daug veikė 
laikraštį “Kovą” leido, pa
statė scenoje daug rimtų 
veikalų, paskaitų ir turėjo 
didį pasisekimą darbo žmo 
nių tarpe. Tikiu, kad dabar 
susitvėrus LSS 1 kp. pase1 
jos pėdomis ir daug rim: 
dalykų patieks Philadelphi 
jos publikai.

Svečius brooklyn iečių-
1 kp. draugai pavažinėjo p 
miestą, parodė lietuvių tu: - 
tą — didžiąsias svetaine:- 
lietuvių pinigais pastatyta

Republikonų Kliube, o ki
tur prarado visas pozicijas.
Jų griovimo mokslas sugrio
vė juos pačius iki to laips
nio. kad Philadelphijoj ne- 

mas buvo ir tuo budingas,] priklauso prie komunistų retume ^jas ” Smagu Pa
kari jau į, kuopą prisirašė partijos nei vienas lietuvis, grožėt savu lietuvišku tur 

Tiesa, yia kelios uodegos, tu, bet kaip liūdna, kad ne
kurtos seka Bimbos skver- ’ * ' ' ‘
no, bet kaip ilgai sunku pa
sakyti.

Atrodo, kad laikas ir 
tiems susiprasti, kurie dar 
seka bimbišką “mokslą,” at
simesti nuo tos rusiškos vie- 
ros ir eiti su lietuviais. Jei
gu socialistinės idėjos išju- 

ra perdaug dideli, veikiau-j dino 20. 30 metų atgal Phi-
siai jie bus pravesti gyve- 1 adei ph i jos lietuvius prie: veda darbo žmogų prie ap- 
niman. , I bendro kultūrinio darbo, ’ švietos, nurodo l ame blo-

17 narių, kurie pilniausiai 
pasimokėjo už 1946 metus 
duokles. Vasaros metu 
draugai ir draugės nusita
rė rinkti “Keleiviui” nau
jus skaitytojus. Ant rudens 
suruošti prakalbas. Žiemos 
metu, jeigu maisto situa
cija leis, bus ruošiama va
karienė. Atrodo planai nė

Drg. Buivydas sakė: “kadji 
taip mes, brooklyniečiai. tv-jį

— —7 J » - 7----------------

kurie musų lietuviai stengė
si tą didžiausią lietuvių tur
tą paversti rusinimo lizdais 
ir nori įkalbėt nuvest lietu
vį kažkur toli į pelkes.. 
Reiškia viskas Rusijai ir ru
sams, o lietuviams nieko.■! 
arba Sibiras... badas ir pa-(į 
nieką.

LSS iau kitokia veikla.;

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽBMLAPIU.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina...........................................................$1.00

KELEIVIS
f,35 Rroadway, So. Bo*ton, .Maos.

SKAI rYKITE 
Informa įjos Centro 

Leidinius!
LTTHUANTA’S F1GHT FOR 
FREFPOM

By—
E. J. HarriMB.

Kaūm 50c.

GHTLLEBER BE LAS’NOY 
IX MEBIEVAL LITHUANIA

B' —
P. Klimą*.

Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTC':

a caUectir* aiuk 
Kaina $1.0<

Litfcuaaiaa A«n»rican laformation 
Ceatar,

2.13 Br'>odwav. Nrw York 7, N. T. 
Užsakymus ».ųskite:

1
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'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

—Sveikas gyvas, tėve! 
Išrodai sušilęs. Gal reikėjo 
bėgti nuo policijos?

—Ne, Maike, šoblę ga- 
landau. Buvo jau pusėtinai 
atšipus.

Ku Klux Klan
‘Grynojo Amerikonizmo” Gynėjai — Negrai, Žydai ir 

Katalikai “Tautos Priešai” — Nešvarus,
Bet Pelningas Biznis.

Šias dienas Atlanta mies- dėjo. Dar 1920 metais, ka
te. tolimoj Georgia valsti
joj, darė naktinį paradą iš 
numirusių prisikėlęs Ku 
Klux Klan. 700 vyrų, užsi- 
metę baltus smailagalius ap
siaustus, su skylėm akim, 
traukė Į mitingo vietą. Ne
toliese ant pievos liepsnojo 
degantys kryžiai. Pakelėje 
“grynojo amerikonizmo” ri
denai apstumdė kelis žur
nalistus, kurie bandė nu
traukti tų naktibaldų foto
grafijas. Žodžiu. Ku 
Klan nori keltis iš ilgo mie 
io.

Iš KKK Praeities

Apdovanojo savo apycerius 
auksiniais medaliais ir da
vė ukazą, kad butų sudary
tas raudonas vaiskas iš 15 
milionų Žalnierių. Su tokia 

įšyla, Maike, jis galės stoti
-O kam ją galąsti da- prieš visą svietą, 

bar? Juk karas jau pasibai- —Nenusigąsk, tėve, tos
gęs. j “svlos.” Tai yra paprastas

-^-Jes, vaike, vaina pasi-' bolševikų propagandos bur- 
baigė, ale pakajaus ant svie- bulas. Jų tikslas yra dumti 
to nėra. Kaip man išrodo, pasauliui akis ir girtis savo
tai Amerika if Anglija tu
rės Stalinui ragus aplaužyt.
Aš mislinu, kad tu tą žinai mų. 
geriau už mane, ba skaitai 
ViSOkiSS gRZiGtSS, O HS tik 
iš kitų nugirstu, kas ant 
svieto dedasi. Ve, vakar bu
vo musų Sčesh o? Smerties 
Susaidės mitingas, tai musų

. ganizatoriams teko po 4 do
lerius. Geras organizatorius, j 
kurs mokėjo savo prekę1 
“parduoti,” rado aukso šal
tinį. tik trauk narius ir tau 
visos bėdos išnyks. KKK 
pradėjo augti, kaip ant 
mielių. 1924 metais KKK 
narių po visą Ameriką jau

kur ne kur galėjo kiek rim
čiau pasišmėklioti. “Gryno 
amerikonizmo” principai, 
kuriuos skelbė Simmons, 
žmonių kaž kaip netraukė. 

Isterijos Neramus Metai 
1920 metais Amerika gy

veno isterijos laiką. Po vi- 
K1 . są kraštą vaikščiojo “revo

liucijos šmėkla”: kiekvienas 
, miesčionis matė už kampo 
i tykantį ravoliucionierių ar 

. I teroristą. Milžiniški streikai 
Ku Klux Klan gimė Ame-, krašte, naujai susikurusios 

rikos pietinėse valstijose po ir išourpusios uniios, kruvi- 
1861-1865 metų pilietinio na Rusijos revoliucija ir 
karo. Negrai to karo eigoje Europos karalių masinis va- 
buvo išlaisvinti. Po karo žiavimas istorijos šiukšly- 
buvę vergai negrai pradėjo nan sukėlė baime eilinio 
jaustis piliečiais ir lygiatei- amerikoniško miesčionies 
siais žmonėmis. Bet buvę' dūšioje, kad ateina baisus 
vergų savininkai ir šiaip perversmų laikai ir tuoj 
balti žmonės, kurie buvo
pratę į negrus žiūrėti, kaip 
į darbo galvijus, su ta min
timi negalėjo apsiprasti.
Kaip tai, juodas gali būti 

• lygus žmogus? Buvęs ver
gas gali eiti balsuoti? Na, 
tokios sarmatos nepakęsim!
Iš to “nepakęsime” gimė 
slapta organizacija, kuri 
1866-1869 metais buvo iš
bujojusi ir šmėkliojosi po 
visas pietines valstijas. Ta 
slapta organizacija, pasiva
dinusi Ku Klux Klan, sten
gėsi grasinimais, teroru ir 
sauvaliavimais atimti neg
rams pilietines teises, at-

da par visą Amerika jau ė-1 buvo priskaitoma virš 4 mi- 
jo isterija dėl “gresiančios lionų! Tai buvo aukščiausis 
revoliucijos,” KKK turėjo skaičius. Nuo to laiko KKK 
vos kelis šimtus nariu ir tik; pradėjo važiuoti žemyn.

gal} be, kad kiti jų bijotų iri g^i,^ juos nuo baltųjų ir 
taikvtusi pne jų įeikalavi- Įaįkyti juos pusiauvergiška-

Ką KKK “Veikė”
Ku Klux Klan ėmėsi gin

ti “grynąjį amerikonizmą” 
nuo visa, kas yra svetima, 
negera, žydiška ar katali
kiška. socialistiška ar bol
ševikiška. Tas “gynimas” 
reiškėsi gana įvairiais bu
dais.

Naktinėse eisenose, lieps
nojančiais kiyžiais. slaptais 
perspėjimais ir atvirais gra
sinimais KKK stengėsi už- 
baidyti negrus ir kitus “prie
šus.” kad jie “žinotų savo 
vietą.” Jei kur negras “pra
sikalto” kuo nors, jis nere
tai buvo nakčia sugauna
mas, ištepamas smala, išvo- 
liojamas plunksnose ir pa
leidžiamas namo. Jei neg
ras buvo nusikaltęs prieš 
baltą moterį, jis galėjo su
laukti ir liūdnesnio likimo 
Slapti naktiniai sauvaliavi 
mai, teroras, smurtas toks 
buvo KKK “veikimas.” Pa 
sitaikė žmogžudysčių, skan
dalingu sauvaliavimų, mu 
Šimų ir kitokio “veikimo.” 
Greit paprasti bomai ir vi
sokie pašlemėkai pradėjo 
irgi “veikti,” prisidengda
mi “KKK” vardu.

Masinė “slapta” organi
zacija išėjo ir į politiką. Y- 
pač pietinėse valstijose 
KKK pradėjo dalyvauti rin- 

žodžiu, Ku Klūx Klan skel-.kimuose, kai kur pravedė 
besi ginas “grynąjį ameri-i saviškius atstovus, kai ku- 
konizmą” nuo svetimų įta-iriose valstijose privertė net

perversmų 
grius visa įprasta ir taip ma
loni amerikoniška tvarka. 
Pradėjo kurtis visokios 
“gelbėtojų” organizacijos. 
Pakėlė galva ir Ku Klux 
Klan. Ta “slapta” organi 
zacija siūlėsi apginti visą, 
kas miesčionies dūšiai atro
dė brangiausia. Ji gynė bal
tą žmogų nuo iuodojo žmo
gaus pasikėsinimų. Ji gynė 
krikščioni nuo žydų pasikė
sinimų. Ji gynė protestoną 
nuo katalikų ir papizmo pa
sikėsinimų. Ji gynė čiagimį 
nuo ateivių pasikėsinimų.

Ar tėvas neatsimeni, 
kaip jie girdavosi “nenuga-
lmva ' rzz Jin
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RIŠA ANGLIAKASIŲ STREIKĄ

Pertraukus angliakasių streiką, derybos dėl nau
jos sutarties prasidėjo iš naujo. Iš kairės stovi U. S. 
Steel kompanijos atstovas Moses, vidury — unijos va
das John Levris, iš dešinės — unijos atstovas Tetlow.

MARGUMYNAI
Transilvania nakalbant jau apie nekaru-

--------  i navotus ir nerinktus plieno,
“Keturi didieji” nutarė aliejaus, anglių ir panašius 

Paryžiuje priskirti Transil- karalius.
vaniją prie Rumunijos. To 
nutarimo “didieji” galėjo ir 
nedalyti, nes Rusija jau bu
vo atidavusi Transilvaniją 
rumunams ir be “didžiųjų” 
laiminimo.

Transilvanija turi 5,500,- 
000 gyventojų. Trys penk
tadaliai gyventojų ten yra 
rumunai, vienas ketvirtada
lis yra vengrų, vienas de
šimtadalis vokiečių, o liku
sieji yra visokių tautų miši
nys.*_Transilvanija guli Karpa
tų kalnuotoj šaly, turi apie 
21,000 kvadr. mylių plotą. 
Ji yra įdomi tuo. kad ten 
gyventojų pasiskirstymas į 
luomus ir į tautas beveik 
Supuola.
šimtus

Jei visi renka karalius, 
kodėl neišrinkti ir gyvulių 
karalių, galvoja kai kurie 
žmonės. Vieno miestelio, 
Harvard, III. gyventojai nu
tarė išrinkti “Karvių kara
lienę.” Į tą garbingą vietą 
bus renkama pat> pienin
giausia karvė. Rinkimai į- 
vyks birželio 12 d. Jei dar 
kur nors butų išrinkta ož
kų ir panašių gyvūnų kara
lienės, tai Amerikos kara
liška šeima pasididintų vi
su pulku naujų majestotų.

$16,300 už Bulių
kų, nuo negrynų priemaišų 
ir nuo nereikalingų idėjų, 

nlrariin SiO'—————
Išpurpsta

Sąlygos Ku Klux Klan 
augimui 1920 metais buvo 
labai palankios. Bet pačios 
“sąlygos” organizacijos ne
būtų išauginusios. KKK va
das Simmons tais metais 
perorganizavo KKK ant 
biznieriškų pagrindų ir pa
statė jo priešakyje gerą

išleisti KKKiškus įstatymus! 
prieš negi-us ir katalikus. 
Bat greit ir nusidėvėjo.

KKK Vėl Užmigo
Prieš naktinį KKK tero

rą pradėjo kilti protesto 
balsai. Balti apsiaustai ir 
idiotiškos cėrėmonijos pra
dėjo kelti juoko. Sauvalia
vimai sukėlė žmonėse pasi
piktinimo. Prasidėjo tyrinė
jimai, smurtininkų gaudy
mai. o krašto isterija praė
jo ir visas KKK blofas spro
go. kaip nešvankus burbu
las. ,

KKK pareigūnai gražiai 
pasipelnė iš savo “gelbėji
mo” biznio. Po “dešimkę 
nuo snukio” davė jiems mi
lionus dolerių. Jų puikus 
titulai buvo riebiai apmo
kėti. Bet ką gavo eiliniai 
KKK nariai, to niekas ne
žino ir mažiausiai žino 
tys tie eiliniai nariai.

Dabar KKK bando 
prisikelti iš miego ir 
nori “gelbėti” grynąjį ame
rikonizmą nuo visokių prie
du. Kadangi ir pats gry
niausias amerikonizmas ne 
visada žmones apsaugo nuo 
n inkštų smegenų, tai KKK 
Tali ir vėl pradėti baikotis. 
Bet sveiko proto žmonės iš 
u naktinių šmėklų ir vėl 

oasijuoks, o nieks tokių 
“gelbėtojų” taip neužmu
ša, kaip gardus juokas.

A.

Iš Columbus, Ohio prane
ša. kad ten buvo parduoda
mas iš viešųjų varžytynių 
geras veislinis bulius, Ayr- 
shire veislės, 6 su puse me
tų amžiaus, vadinamas 
“Golden Boy.” Už tą bulių 
buvo Įvaryta kaina 16,300 
dolerių. Nupirko iį General 
Motors kompanijos pirmi
ninkas C. E. Wilson. Tas 
pats pirkėjas tose pat var
žytynėse nupirko vieną jau
ną. trejų metu karvę už 
$2,200.

Ohio ūkininkai dabar 
stebisi, ai- tas bulius su kar
vaite buvo tokie geri, ar 
pirkėjai, kurie dėl jų var
žėsi, turėjo perdaug pini
gų? Kas gali tą pasu 
išspręsti?

me stovyje. Tas Ku Klux 
Klan ricieriams neblogai 

. - - 1 pavyko. Visose pietinėse
kartus per, va]gįijose jr p0 šiai dienai 

“laisvi ir lygus piliečiai ne
grai” neturi lygių pilietinių 
teisių, jie vis dar antraeiliai 
žmonės musų demokratiš
koj valstybėj.

Atsiranda Nauji “Tautos 
Priešai”

1915 metais Ku Klux
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kutini karą? Du 
metus darydavo ginkluotųr 
jėgų demonstraciją Mask- 
voie. Sukviesdavo į “Kras-

čermonas raportavo ką jisinaja Ploščad” svetimų vals- 
skaitė gazietose. Sako, Pa-jtybių atstovus ir rodydavo, 
ryžiuje buvo keturių didžių-j kaip maršuoja apginkluoti 
jų karalysčių suvažiavimas. į kareiviai, kaip
Suvažiavo jų ministeriai iri 
trajino padaryt ugadas. Bu-* 
vo nuvažiavęs ir Amerikos 
ministeris Bernas, ar kaip 
jį ten vadina. Važiuodamas 
jis tikėjosi parsivežti baltą 
nakajaus karvelį auksinėj 
klėtkoj, o parsivežė maiše 
Stalino skunkę, nuo kurios 
visas Vašinktonas turėjo už
siimti sau nosis. Šį panedė- 
h iis kalbėjo ant radijo ir 
aiškino, kodėl iš to Pary
žiaus mitingo išėjo tokia 
smarvė. Sako. su ruskiu ne
galima prieiti prie jokio tol- 
ko. Jei tu jarn pasakysi 
“Yes,” tai jis duoda kumš
čiu į stalą ir rėkia: “No!” 
O jei tu pasakysi “No,” tai 
jis sakys “Yes.” Ir nesusi
kalbėjo. Vadinasi, pakajaus 
nėra. O kada ant svieto nė
ra pakabaus, tai turi būt vai
na. ba kitaip niekad nebus 
parėtko. Taigi valuk to, 
Maike, aš ir pradėjau ga
ląsti savo šoblę... Aš matau, 
kad tu juokiesi. Gal tu ro- 
kuoji. kad mar.o zbraįus 
^ernrastas eiti ant vainos. 
Nesijuok. Tu da pamatysi, 
kain aš Bimbos vaiską su
varysiu į surpaipę.

—O aš. tėve, tokio pavo
jaus da nemata” Ir Ameri
kos valstybės reikalų vedė
jas Byrnes, kuris, kaip tė
vas sakai, parsivežė iš Pa- 
rvžiaus konferencijos “Sta
lino skunkę,” savo kalboje 
pareiškė, jog taika galės da 
įvykti. Tiesa, demokrati
nėms valstybėms sunku su 
Rusijos diktatūra susitarti, 
bet jeigu ji nenusileis, tai 
Amerika kreipsis į visą 
Jungtiniu Tautų Organiza
ciją ir reikalaus, kad pasau
lio tautos padarytų taiką.

—Bet ar tu, Maike, ne
skaitei gazietose, kad Sta
linas riktuojasi prie vainos?

raiaa—

ritasi tankai 
ir skraido orlaiviai. O Sta-į 
lino generolai rėždavo pra-i
kalbas: “Kiekvienas prie-Į Klan vėl atgijo iš ilgų me-; “publicitv” specialistą, tūlą

tų miego. Jį atgimdė Geor- Edvvard Y. Clarke. Tas vy- 
gia gyventojas pulkininkas ras ėmėsi už darbo su di- 
William J. Simmons. Jis ta- dėlių biznierišku patyrimu, 

zemeje!” Bet kas atsiti- rėsi pastebėjęs, kad Ameri- Jis mokėjo “parduoti” savo 
su ta “galybe,” kai Hit- kos tautai gresia didelis pa- rrekę. Garsus žodžiai, mig- 

"*** - i__x » . “slaptumas,”
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šas, kuris drįstų pakelti 
prieš Sovietų galybę savo 
ranką, bus sutriuškintas sa
vo
ko
kris užpuolė savo bičiulį yojus ne tiktai iš negrų, bet 
Staliną? Ta “galvbė” buvo1 ir iš žydų bei katalikų, o 
ištaškyta kain košė! j taip pat ir iš ateivių, kurie

-Ale vistiek. vaike. Sta. '’run-.sčia pyną amerikoniz- 
'inas Hitlerį nuvajavojo. Ir visokioms svetimomis’ 

idėjomis. Bet pulk. Sim
mons atgaivintas KKK mer-

nuvajavojo 
vaiskas yra daug 
ba daug ko pasi-

dabar jo 
geresnis, 
mokino.

—Čia tėvas irgi klysti. 
No Stalinas Hitlerį nugalė
jo. bet Amerika, kuri davė 
rusu armiiai maisto ir gink
lų. Bet jeigu kiltų karas da
bar, tai Stalinas jau negau
tu tokios paramos iš Ame
rikos. O be Amerikos mais
to, be Amerikos tankų ir or 
laivių, Stalino armija ne
daug tereikštu, nežiūrint 
kaip ji didelė butu. Kad ii 
20 milionų kareivių jis pa 
statvtu. visi jie žūtų nuo a 
tominių Amerikos bombų 
Stalinas visa tai žino, todėl 
jis nedrys eit į karą prieš 
Ameriką.

• —Olrait, Maike, tu kalbi 
apie Amerikos atominę 
bomba: bet gazietos nese
nai rašė, kad Stalino agen
tai ta bombą iš Amerikos 
pavogė ir jos planus išvežė 
Stalinui.

—Aš netikiu, tėve, kad
Stalinas žinotu Amerikos 
karo paslaptis. Karas su Ru
sija galės kilti, jeigu ji ne- 
nusikratvs diktatūros, bet 
tai bus d a negreit.

—Na, jeigu taiD mislini,
Maike. tai aš galėsiu da ra
miai pamiegot. Vakar ilgai 
mitingavom. tai miego no
risi. Gudnait, Maik!

—Iki pasimatymo, tėve.

lotos frazės, 
liepsnojantieji kryžiai, bal
ti apsiaustai ir sumani pro
paganda pradėjo traukti į 
KKK minias. Kiekvienas 
narys mokėjo įstojimo mo
kesčio $10. Iš tų pinigų or-

pa-

vėl
vėl

per
metų valdė tą kraš

tą. Vengrai yra dvarinin
kai, stambesnieji ūkininkai, 
miestuose jie yra pirkliai ir 
šiaip turtingesni miesčio- 
nys.

Rumunai Transilvanijoj 
nuo amžių buvo prasčiokai, 
ūkininkai. Jų yra dauguma, 
bet ekonomiškai jie visada 
buvo silpnesni. Vokiečiai 
gyvena miestuose arba at- 
skiiuose kaimuose, kaipo 
pasiturintys ūkininkai. Po 
pirmo pasaulinio karo ru
munai atgavo tą sritį. Da
bar jiems ta sritis ir vėl 
pripažinta. Bet Besarabija, 
su milžiniška įaimunų gy
va nto jų dauguma, taip ir 
palieka prie Rusijos, kuri į 
tą kraštą neturi jokių teisių, 
jei neskaityti jėgos.."

paslaptį

Kur Dingo Smith?

1RANE SIAUČIA VIDAUS KARAS

Šios savaitės žinios sako, kad Irane (Persijoj) už
virė kruvinas vidaus karas. Irano armija pradėjusi ata
kuoti Azerbeidžaną, kur rusai yra pastatę komunistų 
valdžią. Azerbeidžanas yra šiaurės Irano provincija ir 
Irano vyriausybė nori kvislingų vaidžią tenai sunai
kinti. Juoda dantuota linija parodo Irano armijos 
frontą. ,

B.

DERYBOS INDIJOJ 
DAR NEPAVYKO

Derybos dėl Indijos nepri
klausomybės kol kas nedavė 
okių pasekmių. Simla mies

te buvo susirinkę Anglijos 
atstovai su Indijos partijų 
vadais, bet susitarti negalė
jo. Indų magometonai rei
kalauja, kad jiems butų lei
sta sukurti nepriklausomą 
Pakistano valstybę, jie ne
nori dėtis į bendrą valstybę 
su kitais indusais. Didžiau
sioji Indijos “kongreso par
tija” yra griežtai priešinga 
Pakistano nepriklausomy
bei. Del to priešingumo pa
sitarimai iširo. Jie bus at
naujinti vėliau. Indijoj dėl 
iširusių pasitarimų laukia
ma daugiau neramumų

Garsus negrų rašytojas 
| M right buvo nuoširdus ko
munistas. Jis priklausė prie 

! Chicagos komunistų kliubo 
j ir bandė šventai laikytis vi
su “linijos” įsakymu ir vin
gių. Jis sako, karta i ju kliu- 
bą prisirašė tūlas Sniith, la
bai karštas komunistas.

Tas Smith pradėjo visus 
Chicagos komunistus terori
zuoti. Jis pas visus pradėjo 
surasti “nukrypimų.” bur
žuazinio “išsigimimo.’’ li
berališko “supuvimo.” Ir 

i Smith visus barė už nesi
laikymą “marksizmo-leni
nizmo” principų ir buvo vi
sų tikrųjų bolševiku tikroji 
koronė.

X ieną kartą Smith kaž 
kur dingo. Jieskota, teirau
tasi. bet dingo, kaip į van- 

_ . . T qe.ni. Nėra ir jau. Po keliu
Baltasis Namas yra daug mėnesių iš vienos bepročiu 

kartų pagerintas, padidin-j ligoninės atėjo laiškas. Li
tas, o dabar kongresas yrajgoninės vadovybė praneša 
paskyręs $1.650,000 dėl’vi- kad jieškomas’Smith buvo 
šokių to namo pagerinimų, pabėgęs iš bepročių namų,

1 dabar jis susektas ir vėl

‘Baltasis Namas”

bu-
ant
va-

Amerikos prezidento 
veinė Washingtone, 
Pennsylvania Avenue, 
dinasi “Baltuoju Namu.” 
Ten nuo 1800 metų gyvena 
musų šalies vyriausybės 
galvos. Prieš tai Amerikos 
vyriausybės buveine buvo 
Philadelphia, Pa.

1812 metais musų sosti
nė Washingtonas buvo prie
šo užimtas. Tada Amerika 
kariavo su Anglija ir ang
lų kariuomenė buvo užėmu
si Washingtoną ir buvo pa
kuosi prezidento rumus. 
Kad išnaikinus gaisro pėd
sakus. namas buvo baltai 
numaliavotas ir po to jis pa
sidarė “Baltuoju Namu.’’

“Karvių Karalienė” pai vežtas gydytis į ligoni-
-------- i nę Todėl ligoninė prašo jo

Amerikoje karunavotų nebejieškoti...
karalių nebesimato. Bet už- Po to Wright ir klausia 
tat kitokių karalių čia tik- kokį mes komkluba turėjo- 
rai netrūksta. Kokių tik me, jei pamišėlis galėjo mus 
“karalių” čia žmonės ne- visus mokyti tikrųjų’“Jeni- 
prasimano: grožio karalie- 'nizmo” principų? 
nė, gėlių karalaitė ir t.t.J " A. B.

I
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| Iš Plataus Pasaulio
Mažiau Duonos Vokiečiams Darbiečių Partija

Nuo gegužės 27 d. 18 mi-! Anglijos Darbo Partija 
lionų vokiečių amerikiečių'skelbia, kad šių metų pra
okupuotoj zonoj gaus ma
žiau duonos. Vietoj 3 ir 
trijų dešimtadalių svarų pei
są vaitę jie begaus 2 ir du 
dešimtadaliu svaro. Bend
rai, maisto bus duodama tik
tai po 1,180 kalorijų peri miliono. 

. dieną.

džioje partijoje" buvo 3,- 
038,697 nariai. Pereitų me
tų pradžioje partijoje buvo 
tiktai 2,672,845 nariai., 1945 
metų bėgyje partijos narių 
skaičius paaugo apie pusę

žieris jam paprastoj vietoj, 
ant 14 gatvės. Vakare jis 
ir vėl, kaip ir kiti keliaunin
kai, ant to paties kampo 

. laukia buso.
Ir tą jis atlieka su tokiu 

reguliarumu ir punktualis 
kurnu, kad net stebėtis rei 
kia. D. T.

Rusija Kaltina
Rusų spaudoje skelbiama 

kaltinimus prieš Ameriką, 
kad ji nori pasilaikyti ka
riškas bazes Islandijoj, iš

Amerikos Gamyba
Per balandžio mėnesį A 

merikoje buvo pagaminta 
152,206 keleiviniai automo
biliai. Per tą patį balandžio 
mėnesį buvo padirbta 81,- 
282 trokai. Automobilių ga-kurių galėtų grasinti Euro

pai. Rusų spauda sako, A-imyba šiek tiek trukdėsi dėl 
merika sulaužė savo pasiža- angliakasių streiko, bet ji 
dėjimą ištraukti kareivius iš žymiai pralenkė kovo mė- 
Islandijos. nėšio gamybą.

Argentina ir Maskva Iranas Tikrins
Argentinos fašistinė vai- Irano vyriausybė sako, ji 

džia nori sueiti į glaudžius’pasiųs į Azerbeidžano pro- 
politinius ir ekonominius" vinciją komisiją patikrinti, 
santykius su Sovietų Rusija.! ar rusai jau apleido Irano 
Rusų spaudoj daug rašoma* žemę, ar dar ten tebėra, 
apie Argentinos širdingą Kartu bus pradėtos iš nau-

Skaitytojų Balsai
Galingas generole!
Matau jūsų aukštenybė turi

te didelį darbą musų VVorceste- 
rio mieste, lankotės švariuose 
lietuviškuose butuose pas šva
rius gyventojus, tai ir pačiam 
reikia tinkamai ir švariai užsi
laikyti. štai siunčiu $5 dėl jūsų 
visokių reikalų ir nepamirškite 
mano vietos, kur yra užeiga vi
sų, kurie nori būti jauni ir šva
rus, atjauninam čia visus, nu 
kirpdami plaukus ir nuskusda 
mi barzdas. Taigi, Tėvai ir Mai
ke, ateikite čia pas mane, 17 
Ward Street, Worcesteryje.

J. Jonaitis, 
Worcster, Mass.

atsinešimą link sovietų pre
kybos delegacijos.

Athenia Nuskandinimas
Niurembergo teisme vo-t 

kiečių admirolas K. Doe-' 
nitz pripažino, kad vokie
čiai 1939 m. rugsėjo 3 d. 
(dar prieš karo pradžią su 
Anglija) nuskandino anglų 
keleivinį laivą “Athenia.

jo derybos tarp centro val
džios ir tarp rusų pastaty-

Gerbiama Redakcija:
Gavęs pranešimą, kad Maikio

Tėvui nuplyšo puspadės pas ma
ne bekeliaujant, skubinu pasiųs
ti pinigų, kad galėtų naujas pri
sikalti. Jau jis daug puspadžių

tų lėlių Azerbeidžane dėl j nuplėšė bekeliaudamas pas ma
tos provincijos autonomijos. ne- Aš jo lauksiu kolei busiu 

gyvas. Nes geresnio laikraščio
Rusai Planuoja už “Keleivį” nėra. Aš jį skai-

Pagal naują penkių metų tau ėau.17 m€tV; Su šiuo laiš"
olaną rusai numato kasti a 
lieju iš po Kaspijos juros. 
Sako, Kaspijos jura dengia

ku siunčiu $10, iš kurių prašau 
pasilikti $7 už “Keleivio” pre
numeratą dviems metams, o li
kusius skiriu dėl “Keleivio” na-_ t ______________ dideles aliejaus atsargas.

Tada vokiečiai sakė ir daug! Rusų inžinieriai labai stro-!m°- kad.greičiau musų mylimas 
kas tikėjo, kad esą anglai i piai tyrinėja Azerbeidžaną' kikraštis galėtų apmokėti ško
tą laivą nuskandinę “propa-! (rusišką) jieškodami naujų las ir lankyd mus 13 nuosavos
gandos sumetimais.” t aliejaus šaltiniu. pastogės. ... .

Su geriausiais linkėjimais vi-

SO. BOSTON

STREIKININKŲ KOVA SU POLICIJA

kietuotojai uždarė ne-unijistams kelią į dirbtuvę.

valdžia, o dabar prie “sau-| Aštuntoji ir devintoji se
ilės” Stalino valdžios dar sija buvo laikyta gegužės 
žiauriau slopinamas tautos 10. Tai paskutinė konvenci- 
savistovumas. Už tad Broo-ljos diena. Priimta visa eilė 
klyne tie, kurie nuėjo pas svarbių ir nesvarbių rezo-
Staliną tarnauti, prarado liucijų, kaip tai padidinti 
lietuviuose pasitikėjimo, ligoje pašalpą, gauti mokė- 
Gaila tų žmonių, kurie tar-' ti laiką ir pusę už darbą virš 
nauja ne sau, bet svetimie- 36 valandų savaitėj. Pusė

po dviejų po pietų sesija už
sidarė išnominavus į gene- 
ralę pildomąją taiybą tuos 
pačius asmenis, kurie iki 
šiam laikui buvo.

“Keleivio” Reporteris.

siems.
Chicagos delegacija nu

rodinėjo, kad pas juos yra 
sutikimas. Turi kelius pro- 
rusiškus žmones lokalo val
dyboje, bet jie nedrįsta vie
šuose susirinkimuose rodyti 
savo politiką. Dabartinis 
biznio agentas Kairys labai 
puikiai atlieka savo parei
gas. Kliaučiai uždirba ge
rai. Dabar kriaučių lietuvių 
priskaitoma 269-ame lokale 
virš penkių šimtų.

Rochesterio delegatas sa
kė, jų lokalas susiaurėjęs 
nariais. Uždarbiai toki pat, 
kaip ir kitur. Lokalas į jo
kius politinius klausimus 
nesikiša. Trūksta kriaučių. 
Keli šimtai kriaučių, atvy
kę į Rochesterį, lengvai iš 
pirmos dienos gautų darbą.

A. Jankauskas baigiant 
priminė delegatams, kad jis 
per tuos 25 metus dirbo 
daug Amalgameitams. Jo, 
kaipo organizatoriaus rekoi 
das, nėra blogas. Kiek galė
jo, tiek pagelbėjo per tuos

P A J IEŠKAU DARBO

Norėčiau kad darbas butų žie
mą ir vasarą ant farmos ar prie 
biznio. Bet sutikčiau dirbti ir 
vien tik vasarą. Prašau rašyti:

G. A.. (21)
328 Union Avė.,

Brooklyn, N. Y.

DETROIT, MICH. TĖMYKIT!

Kas yra Biblija? Ką jos pra
našai sako apie šiuos laikus?

Tūkstančiai žmonių tyrinėja 
bibliją—kodėl?

Knygų pardavėjai sako: Bib
lija yra “America’s best sel- 
ler,”—kodėl ?

Tie, kurie interesuojasi šiais 
klausimais, mato biblijos pra
našysčių išsipildymą.

Pasaulis liepsnose! Kas bus 
25 metus lietuviams. Kaip toliau?
kurie lietuviai iŠ kaito jam| Detroito Biblijos Studentai 
labai pavydėjo tos vietos ir laiko susirinkimus nedėldieniais 

kasryt nuo 10 iki 12, Interna
tional Institute svetainėje, 2431

KorespondencijoS
Dariaus-Girėno Pa
minklo Statymas

Kaip žinoma. Brooklyne ruo
šiama pastatyti paminklas mu
sų garbingiems lakūnams, Ste
ponui Dariui ir Stasiui Girėnui, 
šiuo reikalu vietinės ir apylin
kės palankios draugijos yra iš
nikusios komitetą, kurio par
eiga yra sukelti pinigų ir vei
kiai užbaigti šį darbą. Kadangi 
laike karo buvo nepatogu šį rei
kalą plačiai skleisti ir prieiti

SLA 38 kp., per sekr. P. Macį 
—$25; Liet. Namų Savin. Su
sivienijimas — $10; per S. Ku
lį surinkta aukos: K. Buivy
das, gėrimų užeigos savin—$5; 
Mr. ir Mrs. Maris — $2. Per 
D. Pelecką aukojo po $2: A. 
Vikrikas, mėsinės savin.; J. 
Garšva, laidotuvių direkt ir 
kun. J. Aleksiunas.

Po $1: J. M. Butkus, J. A. 
Paulei ir F. Dulkė. Per P. J. 
Montvilą aukojo: Mrs. J. Staš- 
kus — $5; J. Simonaitis—$2; 
J. šertvitis — $1.15; J. Myko-..a- oc.ue,

prie tikslo, tai pasistenkim su-Jlaitis — $1; J. Urbonas — $1. 
skubti dabar. Todėl kreipiamės! Pribuvo viso aukų $394.40. 
į organizacijas, draugijas, dirb-j Pirmiau ižde buvo $3.557.16. 
tuves ir pavienius asmenis pra- Viso yra aukų $3.951.56. 
šant. nuoširdžios talkos. Aukas! Už gausias aukas dirbtuvėm, 
maloniai priimame čekiais ar aukotojams, draugijoms ir pa 
money orderiais, prašom išra-

sam “Keleivio” štabui, liekuosi 
draugiškai,

A. Kučinskas,
Langdon, Altą, Canada.

Tėvai:
Pas mumis šaltas pavasaris.L’,.: i-- ]_ x»L a liinc ai xa*k**jr\<ll htfdrt rcinannga ii ovxjzx

nės stikliuką išsigerti. štai 
prisiunčiu $5, kad galėtai visa
da turėti nors po lašiuką in tą 
savo buteliuką.

J. Pranaitis.
Worcester, Mass.

Tėvai ir Maike!
Mes mylim jūsų geras kriti

kas. o taip pat įdomius straips
nius, kurie suteikia mums tei
singas žinias iš viso margo 
svietelio, štai $3 palaikymui 
apšvietos.

J. Lutkauskas.
ty'orcester. Mass.

vieniams asmenims nuoširdžiai p^įgėl^ Laį.šk(l* 
dėkojam. Atsiprašom darbavie- &
čių draugų, kad negalėjom pa

Syti “Darius Girėnas Monument 
Fund” ir pasiųsti musų komite
to iždininkui. Mr. P. J. Montvi- talpinti jų vardų prie aukų dėl
la, 251 Etna St., Brooklyn. N. 
Y. Jis gavęs sumą skubiai pri
sius paliudijimo kvitą. 
Pateikiame sąrašą gautų aukų

nuo vasario 28 d., š. m.
Per kpt. P. šaltenį. Great 

Neck. N. Y., aukojo šie asme
nys :

Lakūnas kpt. E. P. Gilles iš 
Matiuck, N. Y. — $20; lakū
nas Jul. Baranauskas — $25 ir 
jo tėvas James Baranauskas 
$5. abudu iš San Matio, Calif.; 
M r. ir Mrs. Anthony Aboyas, 
Scranton. Pa., prisiuntė $5; J.

ilgo sąrašo. Dėkojam visiems 
šių aukų rinkėjams.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo Komitetas.

KULPMONT, PA.

Šuo Viens Pats Važinėja 
Bušu

Šuns vardas Bonnie. Jis 
yra taip vadinamos Chow

“Keleivio” skaitytojas F. 
Kesler iš Revere, Mass. ga
vo laišką nuo savo giminių 
iš Vokietijos. Laiške rašo:

Mieli:
Vakar gavau iš Tamstų 

i laišką. Nudžiugom. Nepa
prastai mums džiugu žino
ti, kad kur tai toli užjūryje 
esantieji musų giminaičiai 
išliko nepaliesti karo aud
ros, kuri palietė Rytų Euro
pos tautas. Jus galite įsi
vaizdinti, kokius baisius 
pergyvenimus mums teko 
parnešti šio karo metu. Aš 
dar nors neturiu pilnų 29 
metų, bet esu jau gerokai 
plikas, o daug mano am
žiaus likimo draugų jau yra

ir police dog maišytos veis 
lės. Jo savininku yra John

m v co Allen. Seniau AHen laikė 
Vaivada, Rochester, N. Y. $ . ,oas0ljn0 stotį ir restauraną 

Aukos iš Brooklyno | Mavsville, pora mylių nuo 
Petras Atkočaitis ir sūnūs, > Kulpmonto. Kadangi Allen 

savininkai siuvyklos — $73; jų tėvai gyvena Kulpmonte, pražilę. Nuolatinis vargas,• A • 1 1 :   - 1 _ _ ?   _ —   -  __ X.   - — —      - 1 _ 1 _ -- _ — _   — _ — « Z O v ▼ , L • . J _ 1

vus neturiu jokios žinios
Susidėjus aplinkybėms, bu
vau priverstas per frontą 
patraukti vakarų kryptimi. 
Ba duonos kąsnio, be pini
gų, dargi be palto ir kepu
rės, atsidūriau svetimame, 
nepažįstamame krašte. Bu 
vau vokiečių žandarų su
gautas ir. kaipo neturįs aiš
kių dokumentų, pasodintas 
kalėjiman. Po mėnesio išlei
do ir pristatė prie darbo. 
Dirbau 12 valandų Į dieną, 
gaudamas 200-390 gramų 
duonos, truputį mary arine 
ir bulvių bei sėtinių sriu
bos. Taip vargome, kol už
ėjo amerikonai. Dabar dėl 
maisto nebėdavojam. tik su 
drabužiais kiek blogiau, nes 
musų motina UNRRA nuga
li tiek priduoti, kiek reikia 
tokiam dideliam skaičių' 
žmonių. Iš R. Kryžiaus ma
no žmona yra gavusi suk
nelę ir megstinį. bet jie bu
vo tiek sudėvėti, kad .iau 
visai dėvėjimui nebetinka. 
Aš nieko dar nesu gavęs. 
Laikraščių ir knygų n ei tu
rime labai mažai, lik vie
tinė musų spauda, o is A- 
merikos gauna kai kas vie
ną kitą numerį, bet visi vis
tiek jo perskaityti negali 
nes suplyšta. Jei b > 
ma, tai pirtimi eilė; pnsiu.-- 
kit laikraščių ir kny tu.

Baigdami rašyti linkime 
visiems daut laimės...

Jūsų,
V. K

Amalgameitų 15-ta 
Konvencija

(Atkelta iš 2-ro pusi.)
Šio posėdžio pirmininku 

buvo J. Buivydas. Atidaly
damas posėdį, J. Buivydas 
pranešė, kad šįmet,' rugpjū
čio 4, sukanka lygiai 25 me
tai, kaip A. -Jankauskas ei
na generalio ’ organizato
riaus pareigas Amalgamei
tų unijoje. Taip pat primi
nė. kad A. Jankausko, kai
po organizatoriaus, gabu
mai pasirodė Brooklyne lai
ke kriaučių lokauto 1920 
metais. Jis nurodė, kad 
šiandien A. Jankauskas ne 
tik organizatorius, bet CIO 
pirmininkas Yermonto val
stijoj.

Baltimorės delegatai pra
nešė, kad dabar Baltimorėj 
yra tarpe 6 ir 7 šimtų lietu
vių kriaučių. Uždarbiai ne
blogi. nuo dolerio iki 2 dol. 
kriaučiai uždirba į valandą.

visaip j| smeize, pravar- 
džiojo. Bet po 25 metų dar
buotės, atrodo, kad surim- East Grand Blvd.. tarpe Chene 
teta, nuotaika geresnė ir ir Dubois. Jeigu jdomaujat Bib- 
jaukesnė. Malonu girdėti iš lijos mokslu, ateikit į musų su- 
delegatų, kad jų lokalai gy- sirinkimus. o busite maloniai 
VUOja! priimti. Raštu kreipkitės į John

Pirm. J. Buivydas, uždą- Blumas, 14053 Anglin, Detroit. 
rydamas posėdį, padėkojo Mich. (21)
delegatams už atsilankymą.
Už pranešimą apie lokalų 
gyvavimą. Tuom baigėsi lie
tuvių delegatų susirinkimas.

200 AKRŲ FARMA 
PARDAVIMUI

Konvencijos Užbaiga
Šeštoji sesija prasidėjo

Geri trobesiai. 100 akrų dir
bamos žemės, 25 akrai miško 
ir 75 akrai ganyklų. Jeigu in-

gegužės 9. Buvo laukiamu rašykit šiuo adresu:
Darbo sekretoriaus L. B. i WM. BRIKOWSKI, 
Schwellenbach, bet jis ne
pribuvo. Iš pietinių valstijų 
atvykusi delegacija sveiki-'

R. 2, Gleason. Wis. (26)

įstaigos darbininkai per pirm 
J. Zabarauską — $27; F. Sulli- 
van. savininkas siuvyklos—$10;

tai jis veik kas dieną važi
nėjo į Kulpmontą. Su juo 
kartu važiuodavo ir šuo

jo dirbtuvės darbininkai per, Bonnie. Tokiu budu Bonnie 
čėrmoną J. Yusaitį — $34; Įprato ir nežiūrint, kad 
Juškevičiaus ir Zorlando dirb-į Mavsville stoties jau kiti 
tuvės siuvėjai per pirm. F. savininkai, jis vis vien kas 
Rainharth — $34. S. Karvelis, vakaras važiuoja Maysvil- 
savininkas siuvyklos — $10; lėn priprastu budu.

Atlikęs naktine sargybą,
lyg darbininkas išdirbęs sa-

jo darbininkai — $13; J. Dir- 
žis. savin, siuvyklos — $10; jo 
darbininkai per Retkevičių —Į vo valandas, lytą šuo par- 
$5.50; A. Matulis ir V. Vaigi-' važiuoja Kulpmontan. 
nis, savin, siuvyklos — $10; jų Kadangi busų šoferiai, 
siuvėjai, per pirmin. J. Berno- kurie kursuoia tarp Shamo- 
tą — $24.75. šioj sumoj gau-'kin ir Mt. Carmel jį gerai 
šiaušia auką. penkinę, davė pažista. tai kas rytas Mavs 
Mrs. Kivitienė. šv. Jurgio drau 
gija. per pirm. J. Ambrazaiti 
ir iždin. A. Černiau-ką — $2'

badavimas, sunkus darbas 
ir lėktuvų bombardavimų 
baimė mus kūniškai su
gniaužė. Bet dvasia visų y- 
ra vienodai tvirta ir musų 
siekis, laisva nepriklausoma 
Lietuva, visuomet yra su 
mumis. Mes pasiruošę pir
mai progai pasitaikius už ją 
atiduoti viską, net ir savo 
gyvybę. Pasistengsiu atsa
kyti, kaip aš papuoliau į tą 
vargą.

1944 m. spalių mėnesį, 
prisiartinus frontui, mano 
tėvai, brolis, sesuo ir jos vy-

no konvenciją ir priedu dar 
sudainavo porą dainelių, 
kas pakėlė delegatų ūpą. 
Šiandien pribuna Phillip 
Murray, CIO prezidentas 
Ovacijos jam tęsėsi apie 10- 
15 minučių. Murray pasakė 
įdomią kalbą. Po jo kalbos 
ši sesija užsidarė.

Septintoje sesijoje jau ne 
juokais varoma konvencija 
be didelių ceremonijų. Per
skaityta rezoliucija apie Po
litinės Akcijos Komitetą ir 
priimta be didelių spyčių. 
Perskaityta rezoliucija apfe 
Kainų kontrolę ir priimta

PAJIEŠKOJIMAl
Charles Kučka, seniau gyveno 

Lewiston. Me. ir dirbo pekamėj. Tu
riu pranešti svarbų reikalą. Jis pats 
ar apie jį žinantieji prašau rašyti 
man: (21)

STEVEN SHAPMAN,
849 Oak St., Brockton, Mass.

Aš, Viktorija Jankauskaite, pajieš. 
kau savo dėdės Jokūbo Jankausko, 
kilusio iš Vilniaus krašto, Trakų ap
skrities. Daugų parapijos, Gudaka- 
nių kaimo. Ir pajieškau giminės iš 
motinos pusės. Mikolo Baliukonio. 
kilusio iš Kančėnų kaimo, Daugų 
parapijos. Malonėkit atsiliepti. Aš 
gyvenu viena su vaikais jau 7 me
tus. turiu divorsą ir pagelbos man 
nereikia. Mano adresas: (23)

MRS. VICTORIA AMBROSE, 
2128 Paims, Detroit 9. Mich.

Luiza yra biznio agen-į Perskaityta rezoliucija “Mi 
tas. Delegatų nuomone, jisįnimum Wage Bill’ ir priim
ta savo vietoje ir neblogai ta. Visa ailė rezoliucijų

tvarko kriaučių reikalus. 
Bokalo nusiteikimas puikus. 
Kiekvienam leista būti tuo, 
kuo iis nori. Santykiai tar- 

e lokalo ir Baltimorės Joint 
Bnardo ko puikiausi. Politi
nių rietenų lokale nėra. Vi- 

: nariai sugyvena gražiai.
Bostono delegatas J. Le- 

nurodė, kad pas juos 
.’ostone lokalas labai su- 

: ažėj s nariais. Uždarbiai 
•okie pat, kaip ir kitur, 
trokšta darbininkų. Boka
lą seniau valdė komunistai, 
tai daugelis musų lietuvių 
tapo išvytų į kitus lokalus. 
Bat kiek likę lietuvių loka- 

I ’. . ta.i didelėj didžiumoj sto- 
j ia už Lietuvos laisvę ir de

ki ratinę valstybę. Bosto- 
no kriaučiai nenori, kad 

“saulė” pamynusi 
į Lietuva no batu laikytų.

Brooklyno delegatai nu- 
. kad pas juos uždar- 

biai nedidesni, kaip kituose

APSIVEDIMAI
Pajieškau geros moters gyveni

mui; turiu nuosavus namus ir gerą 
amatą, esu išsimokinęs visokių dar
bų, mėgstu muziką ir ne girtuoklis. 
Kadangi mano apylinkėj lietuvių nė
ra, tai norėčiau per laikraštį susi-

tampa priimtos. Tai. gali
ma sakyti, darbingiausias 
popietis visoie konvencijoi
▼ y* • . . . • wii nut<xiau per laiKrabtj susi-iJŽSibaigUS septintąjai sesi-j rasti sau dorą moterį. Prašau adre-
iai. vakare buvo neblogas!suoti taip: <22>kolbio & i GEORGE.Danus. 11059 Dodge Rd. 2, Van Dyke Mich.

Lietuvos Vaikai
Lietuvos Jaunoji Karta 

Vakaru Europoje

Iš patikimo šaltinio suži
nota, kad oKupuob se Vo
kietijos zonose suskaitom;; 
vaikų:

1-6 metu U nt 8:50<t
7-10 metų apie 5,0’B
10-14 metu apie 3.'00
Taigi henč'ai imant 

17,000. Jiems ypač truk<; 
avalinės, kurpių, batuku
tuo tarpu kai suaugusiems i,.,-*--
trūksta ir batų, ir baltinių, n lestuose. Bokalas tun vir 
Geraardžiai žmonės pirkda- 12 imtu nanų. Bet senieji 
mi savo vaikučiams, neuž- nariai m K ia. o jaunieji ne-, 
mirškite nupirkti antrą ba- ateina. Lokalas dabar nusi 
telių porek

LENGVAS RUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLU KALBOS GRAMATIKA

Sis 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, Mas*.
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Moterų Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

J. Biliūnas.

Laimės žiburys
Ant aukšto, stataus kalno,, šuoliai prie kalno aukoti sa- 

pasirodė stebuklingas žibu- vo gyvybes dėl žmonių lai- 
rys. Žibėjo jis kaip žvaigž- i mes, pamiršdami patys sa-rys. Žibėjo jis kaip žvaigž
dė, apšviestas šviesiu ratu 
iš aukso raidžių. Pamatę 
žmonės ėjo prie kalno, ste
bėjosi i žiburį, bet, negalė
dami ant to kalno užlipti.

j ve, savo mylimuosius.
Sunkus buvo jų kelias. 

Kalnas buvo toks status ir 
slidus, kad gana buvo ma
žiausio neatsargumo, ir ne

negalėjo išskaityti aukso laimingieji slysdavo žemyn 
raidžių. Ir virsdavo akmenimis. O

Galiausiai atsirado jauni
kaitis, kuris susirinkusiai 
miniai perskaitė: “Žmoni
jos Laimė.”

Pasklido apie tai garsas

visokios šmėklos, tarsi pra
garo dvasios, lakstė aplink 
baisiausiais nebūtais žvėri
mis, gąsdino iš visų pusių, 
kaukė vilkais, cypė gyvatė
mis, lojo šunimis. Nuo ivaipo visą apylinkę: visur apie j mis,, lojo šunimis. Nuo įvai- 

tat tekalbėjo. Bet niekas• rių balsų ir baisybių sukos 
negalėjo gerai suprasti ir ki
tiems išaiškinti, ką tie žo
džiai reiškia. Ištisas dienas 
ir naktis budėjo minios žmo
nių prie to kalno, vienos nu
eidamos, kitos ateidamos, ir 
laukė naujo, dar didesnio 
stebuklo.

O žiburys ne tik negeso, 
bet vis labiau žibėjo, aukso 
raidės vis labiau blizgėjo...

Ir atėjo vieną naktį prie 
tų žmonių žilas senelis ir 
paklausė juos:

—Ko jus čia susirinkote 
ir laukiate?

Atsakė minia:
—Štai pasirodė ant kalno 

žiburys su nuostabiu para
šu, kurio mes nesupranta
me.

—Aš jums išaiškinsiu. — 
atsakė senelis.— Šitas žibu
rys tai jūsų laimė; tas, kuris 
užlips ant to kalno ir palies 
tą žiburį, visus žmones pa
darys laimingus...

drąsuoliams galvos, vargo 
kūnas, ir nusilpę jie krito 
žemėn, pavirsdami akmeni
mis.

Bet į žuvusiųjų vietą ėjo 
naujos drąsuolių minios ir' 
lipo į kalną. Visą kalno a- 
pačią apsiaubė aukšta ak
menų siena: tai buvo žuvu
siųjų kūnai.

Gyventojai tolo dabar 
nuo to kalno, kaip nuo bai
siausios ligos ir maro. O tie, 
kuriems pražuvo tenai bran
gus žmonės — tėvams vai
kai, mergelėms jaunikai
čiai, jaunikaičiams jų myli
mosios, draskydamiesi ant 
savo galvų plaukus ir lieda
mi ašaras, keikė tą žiburį, 
skęsdami nelaimėse... Kal
nas pavirto baisiausia ne
laimių ir prakeikimo vieta.

Bet nesulaiko tatai naujų 
drąsuolių minių nuo aukų 
ir pasišventimo. Žuvusiųjų 
dvasios gimdė jų širdyse

PUOŠNIOS SKRYBĖLĖS ŠIAI VASARAI

Moteriškų skrybėlių fabrikantai sugalvojo šiai vasarai labai dideles skry
bėlės, kad moterys neno retų dėvėti pereito sezono s krybelaičių kurios buvo 
visiškai mažutės. Mados keičiamos biznio sumetimais.

1 K "Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad baro, o moka
us sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
keiias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gy vena išsimėtę po visų žtmėt 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu 
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti T 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad 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, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
.noksiąs nuo pradžios iki galo.
Kaina ...........................................

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.

LIETUV1Ų ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE. į

Jei nori žinoti, kaip senovėje lieto- 
viai gyveno, tai pertsaityk šitų kny- 
jų. iš joa Bežinosi, kad vyrai turėjo 
laug pačių, o žmonos po kelis vyrus 
Labai užimanti ir pamokinanti kny- 
<a. Su paveikslais. Kaina .... &Oc

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuviu kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
anijonai, egiptėnui, ciiaMai, asyrai. 
lietuviai, barbarai ir ti..; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir to
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga starui i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. Jl.bO

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fv 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, k su
gini do pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................ 25c.

Vei- SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmų*. Kaina 26c

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl U>, kad

Ir rados stebuklas! Visos 
šmėklos pražuvo, o palies
tas žiburys subyrėjo į nesu
skaitomą* daugybę žiburėlių,; 
kaip krintančios iš dangaus į 
žvaigždės, nusileido nuo, 
kalno žemyn, nušviesdamos 
visą apylinkę. Tos apylin
kės žmonės staiga pajuto 
savo laukuose, namuose ir 
pirkiose ypatingos malonios 
šviesos, savo širdyse ir gal
vose — neapsakomo ramu
mo. Akies mirksniu sutru-

džiaugsmo žmonių akys žiu
rėjo į jo viršūnę, kaip saulę, 
ir daugelis jau rengėsi lipti.

—Palaukite, aš dar nepa
baigiau! Ne taip lengva, 
kaip. jus manote, to kalno

Iš pavirtusių akmenimis 
žmonių kūnų aplink senąjį 
kalną pasidarė kitas kalnas, 
kurio viršūnė vis labiau ir 
labiau artėjo į žiburį. Pas

ir neteisybės; visi pasijuto 
esą lygus ir laimingi, visi 
gerbė artimą ir jo teises.

Atsirado tarp žmonių lai
mė...

Pamatę save ir kitus taipviršūne* prilipti- tuos kurie kesnioms drąsuolių minioms ramaię save n kilus taip viršūne pjąupvi, tuos, Kurie . „Vn Iinti atsimainiusius, įspėjo zmo-
lips, baidys Ę visų pusių ris lengviau DUVO lipti.. atmainos Driežas-

Bet ne vieni jau metai 
aukų ir pasišventimo praė
jo, o dėlto nė vienas dar 
lipančių nepriėjo kalno vir
šūnės, nepalytėjo stebuklin- 

gumo paslys jų koja — tuo- • ?°J° žiburio. Apylinkes gy- 
jau pavirs akmenim. Net ir yentojai vien svajotojais il
tie, kurie užlips ilgainiui'bepročiais juos vadino ir, 
ant kalno ir palytės stebuk- gailėdamies jų, verkė; ne- 
lingąjį žiburį, vienu akies mažaii ir tokių buvo, kurie 
mirksniu pavirs akmenim ir Jais tJk juokėsi, tyčiojosi ir

bjauriausios šmėklos, rėkaus 
ir kauks įvairiausiais bal
sais, šauks juos atgal. Il
tie, kurie išsigąs jų, atsi
gręžę žemyn, ar iš neatsar

tik savo mirtimi padarys ki 
tus laimingus... Bet palies
tas žiburys subyrės į nesu
skaitomą daugybę žiburė
lių, nukris nuo kalno žemyn, 
išsisklaidys po jūsų namus 
ir pirkias, įeis jums į protą

džiaugės, kad jie žūsta.
Bet, štai, vieną gražią pa

vasario dieną nesuskaitoma 
drąsuolių minia — jauni
kaičių ir mergelių, vaikų ir 
suaugusių vyrų, išblyškusių 
ir nuvargusių — vėl priėjo

ir širdis, tada busite laimin-j prie kalno. Visų jų akyse 
gi... švietė viltis ir drąsa, meilė

Taip pasakęs, senelis pra- ir pasišventimas. Suriko vi- 
nyko. si galingų balsu ir, kaip su

Nubudo minia, tuos jo kilusių jurų bangos, puolė
žodžius išgirdusi; atsiduso, 
kaip vienas žmogus ir žemai 
palenkė savo galvas. Jų a- 
kyse buvo nebe džiaugsmas, 
bet nusiminimas; nebesiar
tino jie dabar į kalną, bet 
nuo jo pradėjo trauktis... 
Niekas savo gyvybės neno
rėjo aukoti: ir kitus nuo to

prie kalno. Iš visų pusių 
šmėklų baidomi ir persekio 
jami, lipo ir lipo jie akme
nimis aukštyn, visą kelią iš
klodami naujais savo kritu
siųjų draugų kūnais. Juo 
aukštyn lipo, juo retyn ėjo 
jų skaičius. Šitai, tik sau
jelė beliko. Bet ji jau visai.

nės ir tos atmainos prieza 
tį. Atsiminė stebuklingąjį 
žiburį ir visi, kaip vienas, 
bėgo prie iškeiktojo kalno 
pažiūrėti. Bet susirinkusios 
minios jau neberado žibu
rio. Net senojo kalno nebe
buvo matyti; visas jis ap
linkui, nuo apačios iki pat 
viršūnės, buvo akmenų ap
siaubtas. !

Visa dabar žmonės supra
to ir su pagarba nulenkė; 
savo galvas žemyn; tat bu
vo jų išgelbėtojų kūnai, ku
rie, patvs numirdami, jiems 
atnešė laimę...

Ir nuo tos dienos keiktas 
seniau kalnas buvo pramin
tas garbės ir laimės vieta; 
nuo tos dienos jis tapo isto
riniu žmonių gyvenimo pa 
minklu. Dabar gyventojai 
ne tik nuo io nebebėgo, kaip 
nuo ligos ir maro, bet su pa
garba ir meile lenkė žemyn 
savo galvas, atsimindami! 
žuvusius šalies išvaduotojus.

GEGUŽES SODAI
Žiedais apsidengę medeliai svajoja; 
Šiltasis vėjelis kvapą jų nešioja—
Tai švelnų, tai stiprų, stebėtiną, brangų, 
Ir skleidžia po žemę ir kelia į dangų.

Baltieji lapeliai vis krinta ir krinta,
Ir puošia takelį, per žolę sumintą...

Po orą svaiginamos giesmės skrajoja, 
Neramią krutinę plečia, kilnoja;
Ir sieia svajonėj švelniai apsiniaukia... 
Oi, laimės skaisčiųjų stebuklų ji laukia...

Švelnieji žiedeliai vis krinta ir krinta; 
Sūdrusis, tamsusis žolynas vis švinta...

Stebuklų stebuklai auga. bujoja. 
Grožybėmis, turtais gamtą apkloja.
Kur akį pakreipi—taip miela ir gera! 
Taip viskas į skaisčiąją pasaką dera!

Žiedų lapeliai kvepėdami krinta...
Ir gėrisi siela, svajonėmis minta.

M. Vaitkus

PUMPURĖLIS
Tyras, rausvas pumpurėlis
Iš pavėsio prisikėlęs 
I saulutę kaitrią, šviesią 
Savo kuklią galvą tiesia

Kilk,saulute,kilk mieloji.
Tu taip glostai, taip vilioji!
Kai tik tavo spinduliais 
Man laimužė nusileis.
Aš pažvelgsiu, pražydėsiu 
Ir iš slepiančių pavėsių 
Duosiu žiedą tokį skaistų.
Nuo kurio džiaugsmu užkaistų
Kiekviena jauna širdis....
Kiekviena šviesi akis.
Kilk, saulute, kilk mieloji!

Ir į kaitrią ramią tylą
Saulė kyla, kyla, kyla.....
Slenka pažemiu šešėlis,
Skleidžias,skleidžias pumpurėlis.

Putinas.

KAIP ELGTIS SU 
VAISTAIS

atkalbinėjo. Tėvai gailėjosi visai nebetoli viršūnės. Ne
savo vaikų, mergelės savo i begirdėjo jie šmėklų kauki-
jaunikaičių, berneliai savo 
mylimųjų, seserys brolių: 
vieni saugojo kitus, drebė
jo dėl vienas kito.

Bet atsirado drąsuoliu.

mo. nebematė biaurių jų 
veidų; blizgančios jų akys 
įbestos buvo į žiburį ir ne
begalėjo nuo jo atsitraukti; 
juk tai buvo galas vargin-

Nedaug tokių tebuvo, tačiau p°.? jų kelionės, tat žmonų 
jų skaičius vis augo. į ^airnė jų akyse stovėjo...

Sūnus ir dukterys slapta' Bar du trys krito, ir liku- 
nuo visų bėgo iš tėvų namų,įsieji prilipo viršūnę... Sušu-
labai retai ju telaiminami; 
širdies berneliai ir mergai-

ko linksmai galingu perga 
Įėjimo balsu, ir visi, kaip

tės skyrėsi vieni kitiems pri- vienas, nutvėrė savo ranko- 
kaišiodami. ir tik reti kurie mis žiburį. Visi vienu akies 
teėjo, stipriai sunėrę ran-t mirksniu pavirto akmeni-' 
kas... O ėjo šitie visi drą-;'mis.

DIDYSIS LIETUVIŠKAS 
SAPNININKAS

Su Salemono Galva

Jau išėjo iš spaudos. Jame 
išaiškinta virš 5,000 sapnų. 
Knyga Turi Virš 300 Puslapių 

Nustatyta Kaina Yra $2.00, 
Bet “Kelevio” Skaitytojams 

Atiduodam už $1.00.

Užsakymus Prašom Siųsti
“Keleivio” Administracijai: 

636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Pilant vaistus iš bonkos į 
stiklą, bonka visuomet rei
kia laikyti taip, kad užlipy- 
ta ant jos fx>pierėlė butų 
viršuje. Kitaip vaistai nu
teka per popierėlę, kas pa
daro ir išvaizdą negražia, il
su laiku receptas palieka 
neišskaitomas. Šitoks sau-i

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

Parašė kun. M. Valadka. Knyga i Valgyt ir gert reikia 
drųsiai kritikuoja Romos Katalikų norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- žmogus silpsta ? Ir deiko vienas mai- 
tininkas. 224 pust Kaina .. $1.25 stas duoda daugiau spėkų, kitas m*

, ziau? IJeiko žmogui reikia cukraus, 
_______ i druskos ir kitų panašių dalykų * Ko

dėl jam reikia riebalų? Situos klau-i- 
mus suprasi tiktai iš šio* knygutės. 
Parašė D-ras G-mu*. Kaina .. 15c.

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

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau 
iimą aiškina garsais Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas K.-.ri Kaots- 
ky. Kaina .................................. 10c
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSl- 

STATYDAVO S A L’ ŽEME 
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 pusL ...................................... 10c.

DŽIAN BAMBOS SFYC1AI.
Ir aitos f Onės. Dsugmu juokų,
f Amerikoj munšaino. šioje knygo- 

telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 

tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25c

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

užaitikintia Vyras; (2> Žydinti Gina; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt .... lBe

ALKOHOLIS IR KUDIKIAL 
Arba kaip tėvų tart- Jami svaigi

namieji gėnmsi atsiliepia jų vel
kama. Kas yra arba tikisi nad* 
boti kūdikių tėvais, burnai turėtų 
oerųjuutyti šitų knygutę. Kama 10c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina 2Rr
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardu nss. 
Kaina ........................................... 10c.

KODĖL Aš NETIKIU 
l DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jl» 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ..................................... gOc

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Sioie knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

|gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriikos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. ne.

Pekla
brošiūra su peklos 

ŽEMĖLAPIU IK KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gųšainS 
liūs amžina peklos ugni
mi ir uz pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt nu<
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet sios sny 
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavyctS, nas pakto* ▼*-
sai nėra. Jisai parodo. 
<ad toi vietoj. kur Kibi’ 
ja fkn buvus kitusyk 
pekla, dabar kopūstai so
ra. ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti

na.
Kaina 25 centai.

Knygaknygyną.
Adresas: “ KELEIVI*”

KliOAHWAY,
SO. BOSTON. MASS. 

taipgi ir pas
A. M. MKTSUONl 

rw Nary Avenoe.
Detrett, Mieb

rrrrrorrrrrrTTinrrrinnnci

Dovana

nurodyta ant recepto. Ge 
riau tegul jos būna mažes
nės.

Niekuomet neimk vaistų 
patamsy. Priežastis aiški: 

* tik tėmyk laikraščių prane 
Šimus, kiek nusinuodija 
žmonių per klaidą. Šalia 
vaistų gali pasitaikyt kita 
tokia pat bonka su nuodin-

i J gu turiniu. Ją gali pastatytsrumas yra svarbusv >Pac tanai bile k as. 
tuomet, kada vaistai yra pa
vojingi. - Prieš imsiant vaistus, bon

T„. ką visuomet pakratyk.Jaigu nurodymas nerei- ’ r j
kalauia imti vaistų pilnam
jų stiprume, tai geriausia 
visuomet juos sumaišyti su 
vandeniu. Niekuomet ne
imk didesnių dožų, kaip

Paėmus vaistus, visuomet 
nušveisk dantis, nes dauge
ly vaistų yra tokių rūgščių, 
kurios labai naikina dantis.

Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.

Tokia Jovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Jį 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.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romoa

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų beoatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškiloc 
nupuolimas, šių knygų turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terį!, dukterį" ir mylimosios nepa
pultų j tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox. D. D., sa 
lietavino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ......................................... 2Se
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 2&c.

AJUUUUL,

I

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 2Se

“ICdeMs,” <3« Broadaray, 
SMtb Boston, Maso.
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Rusai Lietuvoje
PIRMOS OKUPACIJOS {SPŪDŽIAI — LIETUVOS 

RUSIFIKACIJA — BOLŠEVIKAI EINA CARŲ 
KELIAIS, TIK DAUG ŽIAURESNIU BUDU

(Laiškas iš Vokietijos
(Pabaiga)

Ūkininkas Teisme
Utenoje vietos teismas

gatvės buvo pavadintos Sta
lino, Suvorovo, Kutuzovo ir 
pan. pavadinimais. Štai,

nagrinėjo ūkininkų bylas, Kaune Laistės Alėja buvo 
kurie laiku nebuvo atidavę ' ■>k' ,k-tvra Sful.nn nrnsnek. 
nustatytų pyliavų. Teisėjas
buvo rusas. Jisai kalbėjo 
tiktai rusiškai. Vienas kal
tinamųjų ūkininkų nusiskun 
dė, kad jisai nesupranta,
kas čia darosi ir už ką jis ... - A .čia kaltinamųjų suole lėdijgerbt. savo tolimos istonnes 
nes ką teisėjas sako, jis ne- P*aeities didvyrių taioų, 

- J J bet rusų — taip...

pakrikštyta Stalino prospek 
tu, o Vytauto Didžiojo gat
vė — Suvorovo vardu. Caro! 
laikais toji gatvė taip pat 
šio rusų tautos karininko 
vardu vadinosi. Matykite, 
lietuvių tauta neturi teisės

suvokia...
Teisėjas be jokio pasiaiš

kinimo tuoj paskelbė spren
dimą, kad tasai ūkininkas 
aiškus kontrevoliucionierius 
ir kaipo toksai baudžiamas

Ką čia visa turi bendro 
su komunizmu?

Kapsukas “Nacionalistas”
Lietuviai komunisai buvo 

pasišovę Vinco Kapsuko

KELEIVI3, SO. BOSTON

CHURCH1LLAS OLANDIJOJ
Pajieškomi Amerikos Lietuviai

LIETUVOS KONSULATO 
C H1C AGOJ P A JIEŠKOJIM Al

Kių ap., gyv. Chicagoje.
Bridžiaus Antano, kilusio iš Ma-

riampolės ap., šeima.
Bucas (Bucu) Jonas, gyv. Hart- 

_____ ford. Conn.
, _ ! Burnius, gyv. Chicagoje.

Tamulevičius Antanas, iš Varėnos Cfcarnecky W laOis»aw. gyv. Mani- 
, ajiekr. _ • la, Pnilippine Islands.

Trepkienė Elena (Zumaraitė) gyv.| čiuriionis Juozas, sūnūs Igno, iš
' Moline, Iii.

,, ln , Tupčiauskas Pianas, gyv. Chicsgo.Jamo is Antanas, gyv. Cicero,111. Tv£anaviįiai Kėdainių apskr. 
saulyte Ona vienuole, buv. Ma- Urbanas Pranas. U Šiaulių.

nainy.de.. \argd. Senelių vienuolyne. Urbonas Motiejus. sunus Motie
Scbastijomene Morta, gyvena Chi- ffyy Brooklyn4.. ,

C • t j Vaičiukauskai, Leonardas ir Julėl
bnapas. Mary ir Ted. (Lengvėnaitė). gyv. Chicagoje.
S. na:t,.s. Aleksas ar Stasys, gyve- Vaitiekūnas Feliksas, gyvena Chi-

no Bostone. •
Šimkiene Marė (Bražinskaitė), gy- C ^tkeviėius Antanas, sunus Petro.

prie Nevy \orko. Vaitkienė Kotrina (Paukštytė),s.urkus ir S,ursajte. Šiaulių apakr. na chi oje.
Armalį. S asys ir Skridulyte Lu- \aitonytė Onaų Kupįškio.

'/'i, <-n!ca"°le- . Valackis Jonas, gyv. Detroite,
aliukas Jurgis ir Mare. pre- Valantinas Julius, sunus Juliaus. 

..yninmltai. PnnadelpKijoj. , Brooklvne
Pmilgys Vladas, gyv. Chicagoj. , ’ ValiaUįr.af;? Veronika, gyv. Chi- 

cagoje.

į Leipalingio. Senių ap.. spėjamai gy
vena Cnigagoj.

Cižienė (Giraitė) Kristina, iš Mer
kinės, ir jos vyras Čižas Julius, gyv. 
Chicagoj ar Bostone.

Diksienč Ieva.
Grigaitis Juozas, gyv. Bostone.
Grinytė Anelė, ištekėjus, išvažia

vusi is Leliūnų. Pagirio vai., gyv. 
Brooklvne ar Chicagoje.

Gudas Juozas, Barysų km.. Lin
kuvos vai., Šiaulių apskr.

Jančienė (Adomonytė) Veronika. 
Ramaškonių km.. Anykščių vai., ir 
jos vyras Frank Janėys. gyv. Phj- 
ladelphia, Pa.

Jankevvitz Cecilie, iš Žagarės, gyv. 
New Yorke.

.> t

! 1

trimis metais kalėjimo. Kaip: Mickevičiaus padaryti por- 
tam ūkininkui paskelbė irĮtretug ir iškilmių metu vie- 
išvertė tą sprendimą, tai ji- Įsai tą portretą nešti. Už- 
sai atsidusęs prabilo: į draudė, ir buvo išbarti kai-

—štai kokia gadynė atė- po nacionalistai... Matote, 
jo, kad už rusų kalbos ne-Į visų iškilmių metu gatvių

Ši nuotrauka parodo Churchillą Amste . u;>- 
ta Olandijos karalienės Wilhelminos. Jis - . u , su 
sirinkusius žmones, rodydamas dviem pirštai \ ž ak
lą, kas reiškia pergalę. i

mokėjimą aš baudžiamas 
net trimis metais kalėjimo...

Kuomet jam paaiškino, 
kad jisai nubaustas už py-

eisencse būtinai reikėjo 
nešti Maskvos didvyrių pa
veikslus, taip lygiai kaip 
caro laikais be caro navei-

liavų neatidavimą, bet ne kslo dar nešdavo šventųjų 
’ " ’ "** ikonas. Dabar šventųjų iko

nų nenešama, bet vieton jų 
atsirado kitos ikonos ir jos 
papuoštos lygiai, kaip anais 
carų laikais gatvėse eisenų 
metu iškilmingai nešamos...

Lietuviams visa tai buvo 
perdaug svetima ir kaitų 
nejauku. Net lietuviai ko
munistai varžydavosi tas i- 
konas nešti... Aišku, kad vi
sa šitai lietuvių tautą galu
tinai atšaldė nuo naujai Į- 
vestos tvarkos.

Net lietuviai komunistai,

už rusų kalbos nemokėjimą, 
jisai išsitraukė iš kišeniaus 
kvitą ir sako:

—Na, tai taip ir sakykit, 
o čia vapaliuojat, vapaliuo- 
jat, aš nieko nesuprantu. 
Kas liečia pyliavą, tai aš ją 
iki vieno grūdo esu atida
vęs... (ir ištraukęs parodė 
kvitą).

Butą mažo nesusiprati
mo...

Tokių pavyzdžių butų ga
lima tūkstančiai pripasako
ti. Į lietuviai IW11IU1I1OW1,

Pigu įsivaizduoti, kas da- 'kurių viso Lietuvoje buvo 
rydavosi tose saugumo is- keli šimtai, išpradžių džiau

gsmu netvėrė susilaukę rau
donųjų, o paskui tasai jų 
džiaugsmas virto giliu šir
dies skausmu. Suprantama, 
ne visų tarpe ir visai su
prantama, kad niekas iš ko
munistų tą savo širdies 
skausmą viešai nerodė.

Jau 1941 metų pradžioje 
rusų valdžia Lietuvoje liko 
visai svetima. Nors dar jes 
viršūnėse sėdėjo lietuviai 
tariamai atsakingose parei
gose, bet visą kraštą tvarkė 
tik rusifikatoriai, kurie ma-t 
žiausio pritarimo pas niekąi 
neturėjo.

Lietuvių Deportacija
Centrovikai visa tai jaus

dami skubėjo kaip galimai 
greičiau Įvvkdinti seniau

taigose, kur suimtieji buvo 
tardomi rusų kalba, o jie tos 
kalbos arba visiškai nemo
kėjo, arba vos ją suprato... 
O tose įstaigose tardytojais 
daugumoje buvo moką tik 
rusų kalbą...

Taip, visame krašte ėjo 
didelis nepasitenkinimas ne 
vien tik todėl, kad Lietuva 
prarado savo nepriklauso
mą valstybę, bet svarbiau
siai, kad svetimi tvarko 
krašto reikalus ir vietos gy
ventojus iš visų vietų išstu
mia. Krašto rusifikacija ėjo 
visais šuoliais...

Komunistų Tarpe
Ja buvo nepatenkinti net 

akylesni lietuviai komunis
tai, ypač iš jaunimo tarpo,
kurie rusu kalbos nemokė-! užplanuotą lietuvių išveži- 
jo. ‘ I i Sibirą.

Štai Šakiu mieste veikė
komunistų kuopa. Turėjo 
šiek tiek narių, kurių dau
gumą sudarė lietuviai jau
nuoliai. Iš pradžių nieko 
sau, tie vyrukai veikė išsi
juosę. o paskui vis tolydžiai 
pradėjo atšalti ir ilgainiui

Bet šio plano greitai ne
galėjo ivykdinti. nes nega
lėjo taip urnai surinkti ži
nių, kas pirmoje eilėje tu
rėjo būti išvežamas. Lietu
viais pareigūnais nepasitikė 
jo. Reikėjo patiems imtis 
žvalginėjimo. Tuo tikslu net

visai pakriko... Pakriko, pa- valsčiuose buvo apgyven- 
* " “ ------ dinti slapti rusifikatorių a-

gentai. Jie rinko žinias at
sidėję, bet nesisekė.

Tuomet sugalvojo visai 
nekalto turinio anketas, ku
riose turėjo būti pažymėta 
amžius, užsiėmimas, kilmė 
ir kaip su kaimynais sugy
vena. Šitas anketas išdalino 
valsčių tarnautojams ir lie
pė savo gyventojus apklau
sinėti,^ girdi, norima kaip 
kam iš kaimo gyventojų su
teikti tarnybas, tai pravar
tu tokias žinias turėti.

kriko tik todėl, kad jiems 
rusifikacija Įgriso iki gyvo 
kaulo. Jų vienas taip ir tei
sinosi :

—Aš maniau, kad komu
nistu galima būti ir nemo
kant rusų kalbos, o dabar 
pasirodo, kad ne...

Apskričių komunistų kuo
pos veik išimtinai buvo va
dovaujamos rusų sekretorių.

Zarasuose, toksai rusas 
komunistų partijos vietos 
sekretorius net viešai nusi
skundė. kad girdi, tamsi gi
ta lietuvių tauta, štai rusų šiame atsitikime, žmonės
kalbos nemoka ir nenori 
mokytis. Tokiose apystovo- 
se esą labai sunku dirbti.

pasidarė atviresni ir dau
giau padrąsinti prisipasako- 
jo, kaip kurie daugiau, ne-

Geležinkeliuose, jau kai-j tokiais atsitikimais dera. 
po taisyklė, visur iškabos O kaip kur dar atsirado pa
buvo tik rusų kalba, o kaip 
kuriose didesniuose mies
tuose tokios iškabos taip 
pat pradėjo Įsigalėti. Tik 
Kaune ir Vilniuje buvo pri
vengiama šitai daryti.

Kaipo taisyklė be jokios

yydo ir ji sekė vienas kito 
Įskundinėjimas.

Tuo budu tą savo šėtoniš
ką planą deportuoti lietu
vius Sibiran pradėjo vvk- 
dinti tik 1941 metu birželio 
13-14 d. O ištikrųjų tai tu

išimties visuose didesniuose rėj° būti Įvykdinta 1940 m. 
Lietuvos miestuose didesnės gruodžio mėnesį.

šiliuką Juozas. Ukmergės apskr. 
šniukštienė Verutė (Petrauskaitė), 
akėjus už kito vyro, Chicagoje.
S bietzki, Šiaulių apskr., 1930 m. 

gyveeno New Yorke.
Sogelis Mykolas, iš Utenos. 
Stanevičiai. Antanas. Juozas ir 

’.'aelovas. gyv. Chicagoje.
Stanevičius Bronius, 32 metų am

žiaus. iš Mažeikių.
Stanys Vincas.

„ „ Jankovvska-Kryger Helena, jos vy-
Varkulienė Teodora (Vaitiekūnai-; ras Jankovvski Kasimir, ir jų sunus 

tė). gyvena Chicagoje. Į Romuald. gyv. Bethlehem, ElizabeUk
Visockienė Elena (Narkevičiūte),* ir Brooklyne.

iš Rozalimo.
Vizbaraitė Akviii.ia ir Vizbarą Ka

zimieras, iš Panevė-žio.
Vižinis Juozas, turi ūki prie Chi-

cagoa.
Vyšniauskienė Ona. iš Panevėžio,

c. 1 ■». ■ gvv. New Yorke.Stankevičius Motiejus, gyv. Cmca-.Vyšniauskas Andrius
......... ’ lės apskr., gyv. Chicagoje..'tan-:iene Zofija (Sunksite), gyv.

Mai iampo- 

Zabarauskiėne Viktorija (Budrv-
Cnicagoje . Chicagoje.

Star (Startmskiene) Dambraus- 2a, Jonas> . Chicagoje. 
aite. Ona ar Kazimiera, iš Biržų. Antanas.
Stasytė Kostancija, 1928-29 metais 

išvvko Amerikon.
Staškauskis Pranas, gyv. Chica

goj ar Philadeiphijoj.
Statkevičiai, Jonas ir Kazys, ir 

Statkeevičiutė Kazė. iš Kauno.
Stevens - Steponavičiai. Kostantas 

ir Juozas, gyv. Chicagoj, turi pia- 
~~ i ninų Įmonę.

Prisiuntė Šie draugai: -Jos. Stirnevičius Boleslovas, gyv. B r 00- 
kartoti to pačio mėn. 22 d. Kazlauski iš Michigan City, .,d„mas „ Acota
Taipgi liepOS 7 ir lo d., bet Ind., r. Juskevič iš ( ooks, Mi- < Bandzevičiutė). I.awrence, Mass. 
karas tuos velniškus planus chigan, H. Katin iš w. LvnnJ Strumskis Feliksas. gyv chieagej.

Mass., M. GrausK.ene is Dan- į Ukmergės, gyv. Chicagoje.

Šie masiniai žmonių išve- MAIKIO TĖVUI PO PENKI S t
žiniai prasidėjus birželio —-----
mėnesyje, dar turėjo pasi- Prisiuntė šie draugai: Jos.

sutrukdė.
Dabar Tas Pats

Turimomis žiniomis tie 
planai ir dabar pagal anais 
metais sudarytus sąrašus 
Lietuvoje vykdomi, Jik ne 
masiniai, bet pavieniai. Mat, 
toksai masinis žmonių išve-
žinias yra reikalingas didės- Į ^Z'ltoundl SS 
mu susisiekimo priemonių,',, T c, . ...
ypač jis apsunkina geležin- * ’Minn ’j iš wkelius. Geležinkeliai dabar P011*” M,nn” Jo“2 ris ls
reikalingi karo reikalams, o 
be to ir ne visur jie tvarko
je. Tai štai kodėl dabar tie 
išvežimai daromi pavieniais 
asmenimis. Be to, dabar su
imtieji daugumoje pėsčio
mis varomi.

Turint galvoje rusifikato
rių valdymo metodus ir sie
kiamus tikslus krašte, Lie
tuvos valdymas be žmonių 
išvežimo yra visai neįmano
mas.

Koks Tikslas
Čia siekiama dviejų tiks

lų: Įvaryti žmonėms bai
mės, padaryti juos visiškai 
klusniais ir antra — spar
tesniu tempu eina krašto 
rusifikacija. Lygiai taip pat 
atgabenti žmones iš kitur i 
Lietuvą pasidaro žymiai 
klusnesni centi-o valdžiai, 
nes jie atgabenti i Lietuvą 
turi žymiai geresnes gyve
nimo sąlygas, negu pas sa
ve. Tai jiems viena telieka, 
—remti tuos, kas juos čia 
atgabena.

Tada i Lietuvą buvo ga
benami tik pareigūnai, nes 
anais metais dar nespėta 
kaimas svetimais apgyven
dinti. Bet kad tai turėjo ir 
kaimą paliesti, tai buvo ne
išvengiama būtinybė, nes 
vieton išvežtųjų žmonių gi 
turėjo kas nors Į jų tuščius 
ukius atsisėsti. Šitas planas 
butų buvęs pradėtas vykdin- 
ti kartu su kolchozų Įvedi
mu, bet jų nespėta Įkurti, 
nors ir labai norėta.

Mat, Lietuvos ukininki- 
jos pasipriešinimas kolcho
zams buvo toks stiprus, kad 
nedrįsta ši naujovė iš karto 
ivykdinti. Netik reikėjo va
ryti propagandą už kilcho- 
zus, bet antraip — tvirtinti, 
kad kolchozų Lietuvoj ne
busią. Iš pradžių apie tai 
kalbėta visa burna, o vėliau 
jau visai nutilta ir spaudoje 
nedrąsiai pradėta girti kol
chozų ukius.

Taip, rusifikatoriai turė
jo skaitytis su lietuvių tau
tos valia, jei ne visame, tai 
bent kaip kame.

Tai buvo kietas riešutas, 
kurio iki šiol niekam negali
ma Įkąsti ir jo nesutruškins. 
Visus rusifikatorių planus 
šuo ant uodegos nuneš...

T. J.

Žemaitaitis Antanas.
Žemaitis Antanas, gyv. Kaune. 
Žilieenė Veronika, gyv. Paterson, 

i N. J.
Zingulevičienė Viktorija, is Kėdai

nių. gyv. New Yorke.
Žorskas Antanas, iš Alytaus. 
Jieškomieji arba apie juos žinan

tieji prašomi atsiliepti į:
CONSULATE OF LITHIANIV 

30 N. La Šalie St., Chicago 2. III.

būry, Conn., Wrr.. Keblaitis iš'
Detroito, Juozas Lucky iš De
troito. “Geras Draugas” iš Chi
cagos užsakė dviem metams 
“K.” kaipo gimtadienio dovaną 
J. J. Sinkui Chicagoje, Theodo- 
re Mickus iš New Haven, Conn.,
Dom. M. Schel! iš Baltimorės, tė S7., J. Pranaytis iš Worces- 

ter. Mass.. Wm. Kavaliauskas 
iš Hartford, Conn., V. Juzuko- 
nis iš Hyde Park, Mass., V. 
Luizas iš Raltimore, Md;, Jos.

Sutkaitis. Jonas ir Motiejus, sū
nus Kazimiero), gyv. Philadelphiojoj.

Sutkaitis Jonas, kapelos grieži- 
! kas, gyv. Chicagoje.

Žvaigždžiai. Kazys ir Leonas, gy
vena Bostone.

Tamošaičiai. Jonas. Antanas ir 
Vincas, gyv. Gold St., Brooklyne.

LIETUVOS GENERALI
NIO KONSULATO NF.W 
YORKE PAJIEŠKOMI 

ASMENYS:

mnea- 
or-

cester. Mass., A. Kučinskas iš
Langdon, Altą, Canada prisiun-, Kazakaitis iŠ Sharon, Pa.

★
r

HA

Aleksas Pijau kunigo, iš Parau
sių k.. Vilkaviškio apskr.. pajieško- 
mi dčilčs, pusbroliai ir pusseserės.

Antanavičiai. spėjama kilę iš Šun
skų. Vilkaviškio apskr.. gyv. New 
Yorke.

Aujtilius-Auprevičius Feliksas, iš 
GiGntalų km., Varnių vai.

Barauskienė (ar Borovskienė) 
Daujjvilaitė Zofija, ištekėjusi už An
tano Barausko, ar Borovskio, abu 
kilę iš Lietuvos.

Bartašius Juozas, gyv. Philadel- 
phia. Pa.

Bartkus, kilęs iš Panemunė.-, Sa

janus (Jauškevičiaus) Edvardo, 
našlė ir duktė Clara bei sūnus Al
fonsas ir Petras, gyv. Daleville. 
Dorseyville, £r panašiu pavadinimu 
mieste. Pennsylvania valstijoj.

Jančauskis ar Jančauskas Jonas, 
gyv. New Yorke.

Jocienė-Norbutaitė Marė, gyvenus 
New Yorke.

I Jonaitis Antanas, Nurušaičiy km., 
Stačiūnų vai.. Šiaulių apskr., gyv. 
New Yorke.

Jonušienė, gyv. Baltimore. Kazio 
Jonušo našlė, ir vaikau

Jonušys Jonas, sunus Danieliaus, 
iš Skapiškio vai.

Juodeika Teofilius, sunus Adomo 
gyv. Philadeiphijoj.

Juozapaitytė Marytė, augusi Ar- 
monaičiuose, Šiaulių ap., prieš ište
kėdama gyvenusi Brooklyne.

Kiaurakis Zenonas, gyv. Telšiuo
se ar apskrity, dabar Amerikoje.

Kiaurakytė Uršulė, gyv. Telšiuose 
ar apskrity, dabar Amerikoje.

Krakauskas Vincas, iš Mockavos.
Kurti) šeima, kilus iš Kauno. gyv. 

Daleville. Dorseyville. ar panašiu pa
vadinimu mieste, Pennsylvania va,.

Kvajauskas .Juozas.
Ivanauskienė Elzbieta, gyv. De- 

troit, Mich.
Lapinskaitė Adelė.
Lapinskienė (Daukšaitė), duktė 

Simono, iš Alytaus.
Leinart Fritz. kilęs iš Gelgaudiš

kio vai., gyv. Ne Haven, Conn.
Libimirtskas Jurgis, sunus Juozo 

išvykęs Amerikon iš’ Pakruostėlėsj 
Surviliškio vai.

Maksvytis, kilęs iš Salantu. Kre
tingos ap.

Jieškomieji ar apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti.

( onsulate General of Lithuania.
41 W. 82nd St., New York 24 N. Y.
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Narragansett visados patenkins jus geriausia. Išsiger- 

kit garsaus Narragc.nsett Ale ir Lagerio Alaus—spor

tams priduoda smagumo. Visą sezoną transliuoja apie 

didžiųjų lygų Baseball’ą.

Kai gaunat Narragansctt, pavaišinkit juo savo drau

gus ir kaimynus—jiems taipgi patiks jo Kokybė.

0N ™E AIR BIG LEAGUE BASEBALL YANKEE NEIWORK
rRCSENTEO RY NARRAGANSCTT BREWING COMRANY. CRANSTON. RHOOE ISLAND

f t

nainy.de


Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 21, Gegužės 22 d., 1946

Vietines Žinios
Grąžino $30,000 Vertės 

Brangenybes
Mirė Kostantas Raman- 

Ramanauskas

L-Al REMTI DRAUGIJA 
SKYRĖ $500 NAŠ

LAIČIAMS

Trys Moterys Žada įsūnyti 
Vaikučius

Lietuvai Remti Draugijos 
Bostono skyrius praeitą šeš
tadieni laikė savo narių su
sirinkimą Sandaros svetai
nėje. Pasitarta apie lietuvių 
našlaičių atgabenimą iš Eu
ropos. Nutarta iš skyriaus 
iždo paskirti 500 dolerių 
vaikučiams atitraukti.

Skyriaus pirmininkas J. 
Tuinila pranešė, kad trys 
musų kolonijos lietuvės pa
sižadėjo paimti našlaičius i 
savo šeimas įsūnyti. Mrs. 
Jadvyka Keslerienė ima 
vieną berniuką. Mrs. Jad
vyga Tumavičienė vieną 
mergaitę ir Mrs. Barbora 
Gailiunienė irgi vieną mer
gaitę.

Našlaičiams atgabenti 
jau gauta aukų iš gerašir
džių lietuvių. Mrs. Barbora 
Tuinyla, kuri gyvena Los 
Angeles, Calif. besilanky
dama čia pas gimines, pali
ko išvažiuodama tam reika
lui $10., Elena Mozuraitie- 
nė aukojo $10, “Sandaros” 
moterų kliubas aukojo $25 
ir Jonas Yankauskas “kol 
kas” aukojo $15. Aukų tuo 
reikalu bus renkama ir dau
giau. Skyrius pranešė 
BALF centrui apie paskir
tą auką vaikučiams atga
benti ir painformavo L. R. 
D-jos centrą apie savo su
manymą.

Narys.

L. Piliečių Draugija Pa
gerbė Veteranus

Pakeleivis A. W ilso n iš 
Paris, Va., apleisdamas Bos
toną praeitą savaitę pametė

VIEŠOS VARŽYTINĖS
Namas Parsiduoda už 

Skolą
Gegužės 25 dieną, 1946 metų, 

4 valandą popiet, prie 209 Nor-' 
folk St., Dorchester, parsiduos 
iš varžytinių 7 kambarių na
mas, didelė barnė, apšildymas

PRANEŠIMAS NAMŲ 
SAVININKAMS

NAMAS PARDAVIMU!

JOSEPH J. BORGATT1

Gegužės 11 d. Flint, Mi- 
chigan mirė Konstantas Ra- 

' man-Ramanauskas. ilgą lai- 
nedidelį rankini lagaminą ką gyvenęs Bostone. Jis pa
su brangenybėmis. Viso mai liko dvi dukteris, kurios gy-.
šiuke buvo apie 30.000 do- vena Bostone, o taip pat pa- ir kiti patogumai. 10,220 ke

turkampių pėdų žemės, Distrik-* 
tas lokalio biznio zonoj. Reikia 
turėti $500.00 gatavų pinigų 
prie pirkimo. Del kitų sąlygų 
bus susitarta. Norint platesnių 
informacijų, kreiptis: Raphael 
1. Landau. Attorney for As- 
signee Mortgagee, 18 Tremont 
Street, Boston, Laf. 2535.

maišiuko. Jis tuoj kreipėsi palaidojimą gali suteikti 
į policiją, kad padėtų jam “Keleivio” ‘ skaitytojas P. 
surasti io pamestą ar pa- Aukštikalnis, 717 Lounsbu- 
vogtą turtą. ry Avė., Pontiac 14, Mich.

Turtas atsirado. Bostono

Vakarienė Jo 30 Metų 
Darbuotę Pagerbti

Ateinanti pirmad. Nau
jos Anglijos svetimkalbė 
spauda, viso 49 svetimomis 
kalbomis leidžiami laikraš
čiai. rengia vakarienę Jo
seph J. Borgatti 30 metų 
darbuotei pagerbti. Per tiek 
laiko J. J. Borgatti dirba 
skelbimų biznyje. Dabar jis 
veda svetimkalbių laikraš
čių draugijos įkurtą skelbi
mų agentūrą.

Vakarienėj dalyvaus virš 
200 skelbimų biznierių, 
laikraščių leidėjų ir aukštų 
svečių. Kalbės gubernato
rius Tobin ir Somerville ma
joras Dr. G. E. Bradley. 
Pirmininkaus “La Notizia” 
(italų) laikraščio leidėjas ir 
draugijos pirmininkas G. 
Longarini. “Keleivį” atsto
vaus S. Michelsonas.

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos Susirinkimas

Praeitą ketvirtadieni So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija laikė savo mėne
sinį narių susirinkimą. Be 
kitų einamų reikalų tą die
ną buvo atidengtos garbės 
lentos Draugijos nariams 
karo veteranams pagerbti. 
Kelios dešimtys Draugijos 
narių karo veteranų surašy-i 
ta gražiose garbės lentose 
ir rėmuose iškabinti jų var
dai. Du Draugijos nariai žu
vo šiame kare. Sąrašas na
rių karo veteranų ar narių 
sūnų dar tęsiamas.

Atidengimas tų garbės 
lentų buvo atliekamas iškil
mingai, su kariškomis cere
monijomis, dalyvaujant uni
formuotiems lietuviams le
gionieriams.

Drgė Barbora Tuinylienė 
Išvyko Į Vakarus

South Station viena laikraš
čių pardavėja, Mrs. Carney.

Gryžo Macejunų Sūnūs

pastebėjo, kaip keleivis pa- Iš Dėdės Šamo tarnybos! 
'klibomis pirko laikraščius šiomis dienomis gryžo An-j
ir užmiršo savo rankinuką. 
Ji paliktą lagaminą nunešė 
ir perdavė stoties viršinin
kui. Tik vėliau ji sužinojo, 
kad jame buvo vertybių už 
30,000 dolarių. Dabar Wil- 
son atvyksta į Bostoną pri
pažinti savo turtą ir turės 
progos susipažinti su teisin
ga Mrs. Carney.

Parėmė Lietuvos Žmonas

Vietinis “Vyčių” skyrius 
darė BALF naudai paren
gimą, v.hist party. Dabar 
pelnas iš to parengimo per
duotas Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Fondui. 17 skyriui 
Bostone. Viso gauta į BALF 
kasą 28 doleriai 39 centai. 
Pinigai eis nukentėjusiems 
nuo karo šelpti.

LDD 21-mos kuopos su
sirinkimas ivyks šį penkta
dienį. gegužės 24 d. Lietu
vių Piliečių Draugijos sve
tainėje. So. Bostone. Susi
rinkimo pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai kviečia
mi būtinai atsilankyti.

Valdyba.'

Nupirko Vaikams Draoa- 
nėliu už $300

Vietos BALF skyrius pra
eitą savaitę užpirko Euro
poje esantiems tremtinių 
vaikams drapanėlių už 300 
dolerių. Drabužiai supirkti 
ir pasiųsti į BALE centro 
sandėlį. Drabužių užpirki
mą atliko ponios O’Hallo- 
ran ir Mockienė, padedant 
adv. K. Kalinauskui. Dra
panos užpirktos iš pinigų, 
kuriuos paaukavo Rokbury 
Holy Name parapija drabu
žiu vajaus proga.

REIKIA MOTERŲ 
DIŠIAMS PLAUTI

Dirbti reikia 6 dienas i sa-tanas Macejunas. sūnūs Ma-J ------ ------- ------  .
rijonos ir Antano Maceju-' vaitę, nuo 5 vai. popiet iki 1 
nų, kurie gyvena 450 E. 7th: vai. ryto. Atlyginimas: $24 j 
Street, So. Bostone. j savaitę ir valgis. Kreipkitės i

-------------------------- BLINSTRUB’S VILLAGE
RADIJO PROGRAMA

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

1— Muzika
2— Dainininkai, Emilija 

ir Jonas Burbuliai, iš South 
Bostono

3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, į žinoti “Keleivio 

i Boston, Mass. S. Minkus.1

304 Broadway, So. Boston
(22)

AUGUSTAS BILINSKAS
Pirmiau gyvenęs So. Bos

tone ir Quincy, turi tuojau 
atsišaukti pas mane. Labai 
svarbus reikalas. (21)

Adv. F. J. BAGOČIUS, 
302 W. Broadvcay,

So. Moston, Mass.
PARRSIDUODA

Namas, storas ir garažas 
South Bostone. Gera biznio vie
ta. Savininko adresą galima su- 

ofise.
(21&23)

Kam reikalingi pinigai na
mams pirkti ar taisyti, galite 
gauti paskolą ant pirmo mor
gičiaus už mažą nuošimti. (27)

WM. YANUSS,
224 YV. E St., So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 4196

Dviejų šeimynų namas, 15 metų 
kaip statytas, 2 garažai, vištininkas, 
pusė akro žemės, 4 obelės, ir viso
kie įrankiai. Kaina — $12,000. Kreip
tis šiuo adresu: (22)

ANTHONY GERVELIS.
9 Keefe Avenue,

Nenvton Upper Falls, Mass. 

Reikalingos Finisherkos

SIX,SIXTEEN 0R SIXTY

it/

|Whitings
NULKCRAOĘ

Homogęmi

S
A PREMIUM MILK 

EXTRA RICHNESS &FLAVOR 
' With Added Vitam i n D Content

DEIIVERED AT YOUR DOORP

Atsisveikinusi su 
draugais, pereitą savaitę iš
vyko atgal į Vakarus drau
gė Barbora Tuinylienė, ku
ri buvo atvažiavus čionai iš 
Los Angeles i savo brolio 
Jono dukters vestuves.

Draugė Tuinilienė yra il
gametė “Keleivio” skaityto
ja ir dabar vėl užsisakė 
Maikį su Tėvu dviem me
tams. Seniau ji gyveno So. 
Bostone ir čia ištekėjo. Tai 
buvo jau 49 metai atgal. 
Dabar ji gyvena Californi- 
joj. Grįždama atgal į 
Angeles, ji ketino dar 
stoti Seattle, Wash.

Laimingos kelionės!

ms
Virš to. 

BALF

J
šią savaitę vieti- 
skyrius pasiunčia

sayojj centro sandėlį apie desėt- 
ką dėžių padėvėtų drabu
žių. kuriuos suaukavo pas- 
tainoju laiku geraširdžiai 
lietuviai tremtiniams Euro
poj.

Rep.

Apiplėšė Joną Valecką

Dainų Vakaras

Los
su-

Jonas Valeckas turi val
gomųjų daiktų krautuvę 
prie G streeto. Pereitą sa
vaitę vakare uždarant jam 
parduotuvę, įėjo vyriškis 
kareivio uniformoj ir liepė 
pakelti aukštyn rankas. Vie
ną ranką laikė kišeniuje. 
Gal turėjo ginklą, o gal ir 
ne, bet Valeckas nerizika
vo jam priešintis. Pakėlė 
rankas ir žiuri, kas bus. Už
puolikas pagrobė $38 ir pa
bėgo.

Ateinanti sekmadienį, ge
gužės 26 d.. 8 vai. vakare.
565 Boylston St. (Coplev 
skveras), įvyks muzikos ir 
dainų mokytojos, p-lės A.
Tataroniutės mokinių dainų 
vakaras. Bus dainų solo ir 
grupėmis. Tarp kitu kurinių žiuko žirafuko. Mažasis 
bus išpildvta Kačanausko baby bus pavandinta “Bos- 
kurinių. o kai kurios ir kitų tonu," nes pagal keliaujan- 
kompozitorių dainos bus čio cirko paprotį, gyvulių

Žirafa Susilaukė įpėdinio

Ringling broliu cirke ži
rafa Bostone susilaukė ma-I v •

dainuojamos lietuviškai. 
Įžanga nemokama

prieauglis gauna vardą pa
gal miestą, kuriame gimė.

Į Kingston Clothing Co. dirb
tuvę. Jei kurios moterys mokat 
finisher darbą, bet negalit eiti 
į dirbtuvę, tai mes nuvešim dar
bą į jūsų namus, o jei katros 
moterys ar merginos norėtu
mėt eiti į dirbtuvę, kad ir ne
mokat darbą, tai mes jumis iš
mok insim ir gerai užmokėsimi. 
Tai yra gera proga išmokt dar
bą ir darbas bus ant visados. 
Tad ateikit į dirbtuvę: 383 Al- 
bany St., Bostone, ant 3-čių lu
bų. arba pašaukit Petrauską po 
6 vai. vakare. Tel. Geneva 1208.

(22)

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

(-)

HAFftNRtPFfg * CO.. I««z, ' 8«EW£8S S'NCf 1470

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roxbury, Mas*.
Tel. Parkway 1233-W

į DR. D. PILKA

i
Ofiso Valandos: nno 2 Ild 4

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

į Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE, MASS.

įspėjimas
Tiems

Ką Ruošiasi Pirkti Namus

Nesirašykit ant “taškuotos linijos“ iki 
nepatirsite, kad morgičiaus sąlygos atatin- 
ka jūsų pajamoms.

Morgičiaus reikalais geriausia yra kreip
tis į Mutual Savings Banką. Tie bankai 
duoda nebrangų, lankstų morgičių, tinka
mai pritaikytą kiekvienam reikalui.

Mutual Savings Bankų tikslas yra vien 
lik padėti taupytojams ir namų pirkėjams. 
Jie neturi šėnninkų ir pelno neišmoka nie
kam kitam, tik savo depozitoriams. Jie yra 
finansavę daugiau Massachusetts namų, 
negu kuri kita skolinimo įstaiga.

3I

The SAVINGS BANKS
o/ Massachusetts

OUR POI.ICT
‘•'The pnrpose nt the tssnciatk”* shall 
be to help preserve the idealą and 
traditions of onr eoiintry. H** ’ nitet, 
States of America, to re'ere it* laws 
and Inspire others to reapect and obey 
Citra. and in ali nays lo nM *n 
this eonntry greater and l»etter" «

Paily Double Baigias iP.M. Pradžia 2:15 P.M. 
8-tas Bėgimas 5:45 P.M.

No. 2

PRASIDĖJO PANEDELĮ
Gegužės 27 iki Liepos 6 

Pirmos Dienos' Lenktynės
The PLYMOUTH ROCK HANDICAP

Pridėta S 10,000

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON A V R, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4579

Tek ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

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.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraujo Patikrinimų 
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

! Perkraustom 
Į čia pat ir į to-1 

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
Tek SOUth Boston 461? j

V f I




