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Paryžiuje Eina 21-os Tautos 
Taikos Konferencija

Valstybių Delegatai Atsivežė 1,500 Ekspertų — Moloto
vas Atsivežė Baltijos Kvislingus — Prezidentas Truma- 

nas už Atlanto Čarterį — Byrnes už Kompromisus

Šį pirmadienį Paryžiuje, 
Liuksemburgo palociuje pra
sidėjo pirmoji didesnė tai
kos konferencija. Dalyvau
ja 21 tauta. Dalyvių skai
čiuje yra Bielorusija ir Uk
raina,' kaipo “atskiros” tau
tos su pilnu balsu. Kadangi 
nei nepriklausomos Bieloru- 
sijos, nei Ukrainos nėra, tai 
tų dvejų tautų balsai yra 
“dovana” Rusijai, kad ji tu
rėtų daugiau svorio taikos 
derybose. Su Rusija balsuos 
visuose klausimuose Lenki- 
ja, Jugoslavija ir Čechoslo- 
vakija.

Išlydėdamas Valstybės 
sekretorių Į Paiyžių. prezi
dentas Trumanas jam linkė
jo laimingos kelionės ir sa
kė. kad visa Amerika remia 
J. Byrnes pastangas taiką 
sudalyti. Prezidentas dar 
pridėjo, kad visa šalis re
mia J. Byrnes.

“Jo pastangose sukurti 
teisingą taiką pasauliui, tai
ką paremtą Atlanto Čarte
riu ir Jungtinių Tautų Orga
nizacijos čarteriu/"

Valstybės sekretorius J. 
Bymes, prieš išvykdamas į 
Paiyžių. aiškino, kad visas 
ikišiolinis taikos darbas bu
vo kompromiso padaras ir 
jis sakė. kad ir daugiau pa
našių kompromisų tenka 
laukti. Taip J. Bymes “išaiš
kino’’ prezidento taiką “pa
remtą Atlanto Čarteriu.’’ 
Apie Atlanto Čarterį J. Byr
nes neužsiminė nė žodžio.

Paryžiuje mažosios tautos 
gaus progos pasisakyti dėl 
taikos sutarčių su Italija. 
Bulgarija. Rumunija, Veng
rija ir Suomija. Po mažųjų 
tautų pasisakymo, didžio
sios tautos nutars, kas daly
ti su tomis taikos sutarti
mi. Iš Paryžiaus praneša, 
kad pergalėtojai leis ir nu
galėtoms tautoms pareikšti 
savo pageidavimus, bet. ži
noma. taikos konferencija 
galės su tais pageidavimais 
skaitytis ar nesiskaityti.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris E. Bevin susirgo. 
Jo vietą taikos konferenci
joj užima ministerių pirmi
ninkas C. Attlee.

Molotovas į konferenciją 
atsivežė Baltijos šalių “už
sienių reikalų ministerius.” 
kuriuos pati Maskva pasky
rė toms pareigoms.

Australijos atstovas pa
siūlė konferencijai, kad jos 
tarimai butų priimami dau
guma balsų. Didieji tam 
priešingi.

RUSIJA APGINKLUOJA 
CECHŲ ARMIJĄ

Kinija Atsisako Nuo 
“Taikos"

Nacionalinė Kinijos vy
riausybė atmetė komunistų 
pasiūlymą daryti “besąlygi
nes paliaubas.’’ Komunistai 
siūlė sustabdyti mušius vi
suose frontuose. Naciona
listų vyriausybė sako. su
stabdymas mūšių nieko ne
reiškia, kol komunistai ne
sutinka paliuosuoti gelžke- 
lius, laiko savo rankose su
sisiekimo kelius ir organi
zuoja dideles armijas. Tai
ka galima atstatyti tiktai su
tarus sujungti armijas, pa
liuosuoti kelius ir atstatant 
tvarką. Komunistai nori pri
vesti Kiniją prie visiškos e- 
konominės suirutės ir kai vi
same krašte siaus badas ir 
nedarbas, iie tikisi užgrobti 
valdžią. Kinijos valdžia ža
da gintis nuo komunistų 
puolimų. Įvairiose Kinijos 
vietose eina kruvini mūšiai 
tarp nacionalistų ir komu
nistų.

Vieni Mirė, Kiti 
Pelnus Krovė

Senato komisija, kuri ty
rinėja karo laikų pelnus, 
kasdien vis iškelia naujų 
dalykų apie karo laikų gro- 
bišiavimus ir pelno gaudy
mus. Kuomet jauni Ameri
kos žmonės mirė gindami 
savo kraštą, daugelis pelna- 
grobių naudojosi proga pa
sipelnyti ir prisigaudyti pi
nigų. Karo kontraktoriai, 
aukšti valdininkai, visokių 
komisijų nariai “gynė tėvy
nę” gaudami riebius atlygi
nimus ir dar pasinaudoda
mi proga pasipelnyti nele- 
gališkai. Dabar prasideda 
tų pelnagrobių aiškinimas. 
Ar visi pelnagrobiai bus iš
aiškinti ir kaip jie bus bau
džiami, dar negalima pasa
kyti. Kol kas senato tyrinė
jimo komisija aiškina tiktai 
Garssonų “popierinę kara
lystę’’ ir nori išvilkti dienos 
švieson aukštus valdininkus, 
karininkus ir kongreso na
rius. kurie padėjo Garsso- 
nams pelnytis per karą. ,

DAUGIAUSIA NELAIMIŲ 
ĮVYKSTA DEL SNAPSO

Rusija stato ginklus Če
choslovakijos armijai. Visa 
cechų armija bus apgink
luota' rusiškais ginklais, o 
mainais cechai mokės ru
sams savo pramonės išdir
biniais. čechoslovakija, 
kaip Lenkija, Jugoslavija ir 
kitos pavergtos tautos įtrau
kiamos j Rusijos militariz- 
mą ir karo atsitikime padės 
Rusijai kariauti prieš Ame
riką ir Anginą

Automobilių nelaimės ant 
kelių įvyksta daugiausiai 
dėl to, kad automobilistai 
yra neblaivus, sako vienas 
žinovas. E. T. Cunningham. 
Jis sako. 90 T visų nelai
mingų atsitikimų ant kelių 
paeina iš girtuokliavimo. 
Kiek jis tyrinėjo nelaimes 
ant kelių, visur šnapsas pa
sirodo didžiausias kaltinin
kas. Blaivus automobilistai 
retai pakliūva į nelaimę, bet 
daugiau ar mažiau įsigėrę 
vra pavojus ir sau ir kitiems. 
E. Cunningham siūlo griež
čiau prižiūrėti automobilis
tus ir kas tik bus užtiktas 
išsigėręs, tam visai atimti 
važiavimo laisnį.

RUSAI KARIA VOKIEČIUS

Čia matosi, kaip nišai karia vokiečius Dancigo 
mieste. Viršutinis vaizdelis parodo 11 vokiečių susta
tyta ant trokų ir jiems ant galvų užnertos kilpos. Gi 
apačioje matosi, kaip trokams nuvažiavus tie vokiečiai 
pakibo ore. Tarp 11 pakartųjų vokiečių buvo 4 mo
terys. Tai įvyko šiomis dienomis.

Palestinos Nera
mumai

OPA Bilius ku 
Veikia

Kinijos, Komunistai 
Puola Marinus

Užpuolė Traukinį au Ame
rikiečiais, Daug Sužeidė, 

Mūšiai Dar Eina

Iš Peipingo (Pekino) Ki
nijos praneša, kad dideli 
komunistų būriai užpuolė 
traukinį, kuriame važiavo 
Amerikos kareiviai. Komu
nistai užpuolė amerikiečius 
iš pasalų ir daug marinų su
žeidė. Amerikiečiai tuoj 
pradėjo gintis. Mūšiai tarp 
komunistų ir amerikiečių 

į dar tebeina. Kinų naciona
listų kariuomenė iš Peipin
go paskubėjo amerikiečiams 
į pagelbą.

Kinijos komunistai senai 
reikalauja, kad amerikiečiai 
ištrauktų savo kariuomenę 
iš Kinijos. Komunistai tiki
si lengviau apsidirbti su Ki
nijos nacionaline vyriausy
be jei amerikiečiai pasi
trauks. Kad “pagreitinus” 
amerikiečių pasitraukimą 
komunistai pradeda užpul
dinėti Amerikos kariuome-

Am. Liet. Taryba Reikalauja 
Teisingumo Lietuvai

Įteikė Protestą Valstybės Departamentui — Reikalauja 
Atšaukti Rusų Armijas iš Lietuvos — Nurodo Rusų Te

rorą ir Gyventojų Naikinimą Lietuvoje.

Amerika Protestuo
ja Prieš Vengrijos 

Plėšimą

Amerikos Lietuvių Tary
ba pasiuntė Amerikos vy
riausybei platų raštą apie 
Lietuvos dabartinę padėtį. 
A. L. Taryba nurodo, kad 
rusai žiauriai persekioja Lie

«deTpo?uo- 
Ja žmones, siunčia i Lietuvasų nežmonišką plėšimą Ven

grijos. Visoj Vengrijoj siau
čia badas ir visiška ekono
minė suirutė dėl didelių ru
sų plėšimų. Rusai ima Ven
grijos maistą, jie ima sau

dėlto visoj Vengrijoj gvve-

rusus kolonistus, o lietuvius 
veža į Sibirą ir kitas Rusi
jos vietas į prievartos dar
bus.

A. L. Taryba iškelia fak-
/menka ir

Anglija rūpinasi buvusių 
priešų šalių žmonėmis, siun-nimas pasidarė baisiai sun--/- - . . -. .

kus. Salia to, rusai pradeda cl? mal5t< ! Vokle-
Vengrijoj naikinti tas orga
nizacijas. kurios jiems atro-Į 
do “neištikimos.” Po viso 
pasaulio akimis rusai biau- 

plėšia

tiją ir padeda tų šalių žmo
nėms išsilaikyti. Bet Lietu
va, Latvija ir Estija, kurios 
nebuvo Amerikos priešai, 
dabar yra daug blogesnėje 
padėtyje, kaip priešų šalys.

Lietuvos padėtis yra dar
gi blogesnė, kaip kitų rusų

Tz . , . .• i „ j * riausiai piešia ir smaugianę. Komunistai tiki kad A- Vengriją Amerika prieš tai 
menkoj žmones pradės . ka Ameri_
kalauti atšaukti kareivius is . darvs kad rusu Dlėrimus rusų
Rinijoi, Bet ar Anaerik^ šalių. ..Vengrija,
valdžia leis save uzbaidyti __________ į Rumunija, Albanija ir Suo-

ar 
save

komunistams, pamatysime 
tik vėliau.

Paskiausios žinios sako, 
4 marinai žuvo, o 19 liko 
sužeisti mūšyje prie Peipin
go-

Kas Bus Daroma su 
Pabėgėliais

Žydų teroristai Palestino
je bandė užpulti kalėjimą, 
kuriame laikomi 300 areš
tuotų žydų. Anglų policija 
puolimą atmušė. Jau yra 
suimta apie 500 žydų sąry- 
šye su Karaliaus Dovido 
viešbučio išsprogdinimu.

Anglai ir amerikiečiai 
Londone baigia pasitarimus 
dėl Palestinos ateities. Ang
lai siūlė Palestiną padalyti 
į žydų ir arabų autonomiš
kas sritis. Arabai tą planą 
atmeta ir atsisako dalyvau
ti pasitarimuose su žydais 
dėl Palestinos padalijimo. 
Arabai protestuoja prieš įsi
leidimą į Palestiną 100,000 
žydų.

Palestinos klausimas, 
kaip jis dabar statomas, at
rodo visai neišsprenždia- 
mas. Visoj Palestinoj eina 
žydų bi-uzdėjimas. o arabai 
:ada irgi griebtis ginklų 
u ries žvdus.

Rusai Pavogė Maši
nų už 2 Bilionus

Prezidento Trumano at
stovas Paule v, kurs lankėsi 
Mandžurijoj, sako rusai pa
siėmė iš Mandžurijos dirb
tuvių už du bilionus dole
rių mašinų. Kad nors iš da
lies išlyginti rusų plėšimus 
Mandžurijoj. Amerika su
laikė mašinų pristatymą ru
sams iš vakarinės Vokieti
jos “už reparacijas.” Pan-

Praeitą ketvirtadieni pre
zidentas Trurr.anas “nenoro
mis” pasirašė naują OPA 
bilių apie kainų kontrolę. 
Naujas bilius grąžina “lu
bas” ant nuomų ir ant visų 
prekių, kurioms nėra pada
ryta išimčių. Bet tų “išim
čių” yra daug.

Prezidentas Trumanas sa
ko, bilius nėra toks, kokie 
administracija norėjo. Bet 
administracija nori bandyti 
su to biliaus pagelba išveng
ti infliacijos.

Ne visų prekių kontrolė 
atstatoma iš karto. Maisto 
produktų kontrolė bus įves
ta po trijų sa aičių ir jas 
nustatys ne OPA, bet že
mės Ūkio departamentas. 
Naujas bilius paliuosuoja 
nuo visokios kontrolės daug 
prekių, kurios anksčiau bu
vo kontroliuojamos. Nau
jas bilius įsako OPA vado
vybei pakelti kainas kai ku
rių prekių 60 Hienų bėgyje. 
Bet, bendrai, naujas bilius 
duoda valdžiai šiokį tokį P 
rankį kovoti prieš kylančias 
kainas.

Europoje randasi 850,000 
žmonių, kuriems “demokra
tijų pergalė” atėmė jų na
mus. Tai yra pabėgėliai ir 
tremtiniai iš rusų okupuotų 
kraštų, kurie negali grįžti 
namo ir neturi visiškai kur 
dėtis. Tai žmonėmis ikišiol 
rūpinosi UNRRA. Nuo atei
nančių metų UNRRA su- 
tabdo savo veikimą. Kyla 

klausimas, kas bus daroma 
su tais šimtais tūkstančių 
pabėgėlių, kurie randas UN
RRA globoje. Tų pabėgėlių 
ir tremtinių skaičiuje yra 
daug lietuvių, latvių ir estų, 
kurie neteko savo tėvynės 
dėl rusų okupacijos.

Jungtinių Tautų organi
zacija dabar svarsto, kaip 
tiems pabėgėliams padėti, 
bet kol kas dar nėra priim- 
a jokio plano, kaip juos 
pagelbėti. UNO žmonės ti
ki, kad Amerikos ir Angli
es kariuomenės pasirūpins 
naitinti pabėgėlius, kol bus 
kurta nauja organizacija 
jiems globoti.

Georgijoj Užmušė
Keturius Negrus
Praeitą savaitę ketvirta 

dienį, nežinomi balti pikta
dariai prie Monroe, Georgi
joj, užpuolė pakelyje vieną 
automobilį, kuriame važia
vo 4 negrai ir vienas baltas 
žmogus. Baltųjų gengė iš
traukė iš automobilio neg
rus. juos pavedė į krumus ir 
sušaudė. Baltieji užpuolikai 
buvo be kaukių.

Keturių negrų nulinčiavi- 
mas sukėlė didelio pasipik
tinimo visoje Amerikoje. 
Georgijos gubernatorius pa

m i ja yra rusų okupuotos ir 
plėšiamos, bet Amerika ir 
Anglija tais kraštais visgi 
rūpinasi_ir stengiasi jiems 
padėti. Tuo tarpu Lietuva, 

-'kuri nekariavo prieš demo
kratijas. yra palikta be jo
kios globos ir be jokio už
tarimo. Lietuva įjungta į 
Rusiją ir baisiausiai rusų 
teriojama. bet niekas už ją 
neužsistoja.

A. L. Taryba atkreipia 
Amerikos vyriausybės dė
mesį į būtiną reikalą iškel
ti Lietuvos klausimą taikos 
derybose ir pareikalauti, 
kad Rusija tuoj pat ištrauk
tų savo kariuomenę iš Lie
tuvos ir kad Lietuvos gy
ventojams butų duodama 

laisvai išsirinkti
skyrė 10,000 dolerių dova
nų už piktadarių pagavimą. į galimybė 
Bet policija susiduria su di-Įsavo šalies valdžią. Taip pat 
deliais sunkumais gaudvda- lietuviams tremtiniams ir 
ma žmogžudžius: nė vienas 
baltasis žmogus nenori kal
bėti apie tuos žmogžudžius.

Vienas iš užmuštųjų neg
rų buvo prasikaltęs tuo, kad 
jis buvo peiliu perduręs vie
ną baltą farmerį. Negras už 
tai buvo suimtas ir paleistas 
jo 600 dolerių bėla. Kartu 
su tuo negni baltieji žmog
žudžiai nužudė dar tris vi
siškai nekaltus žmones.

Sovietų Rusija Stip
rina Albaniją

I)e Gaulle už Sąjun
gą su Anglija

De Gaulle, buvęs Franci
jos vadas, pasakė kalbą, ku- 

Į rioje jis siūlo Anglijai ir 
Francijai sudaryti stipresnę 
sąjungą ir atsverti Rusijos 

lir Amerikos politiką Euro-
Amerikiečių teismas no- poje. De Gaulle mano kad 

rėjo pašaukti liudininku į dabar yra tik dvi sprendžia 
teismą buvusi Mandžurijos mos galybės, Amerika ’’’

Iš Albanijos praneša, kad 
ten Rusijos karo inžinieriai 
jau šeši mėnesiai daro su
stiprinimus salose palei Al
banijos pakraščius, o taip 
pat stiprina Valona ir Dn- 
razzo apylinkes.

pabėgėliams, tiek Vakarų 
Europoje, tiek ištremtiems į 
Rusijos prievartos darbus, 
turi būti duodama galimybė 
grįžti namo į jų laisvą tė
vynę.

A. L. Taryba priminė A- 
merikos valdžiai jos pasiža
dėjimus dėl Lietuvos ir ofi- 
cialinius Valstybės departa
mento pareiškimus dėl Ru
sijos agresijos Lietuvoje.

Pagal Atlanto Čarterį, 
pagal paprastą žmonišku
mą ir teisingumą Lietuva 
turi atgauti savo laisvę. Bet 
ar Amerika darys ką, kad 
rusų okupantai apleistų 
Lietuvą?

RUSŲ OKUPANTAI 
AREŠTUOJA 

AUSTRUS

PRAŽUVO IMPERA- 
RATORIUS”

Albanija, kaip ir Jugosla
vija, Bulgarija. Rumunija 
ar Vengrija, yra Rusijos 
valdoma valstybė. Albanijoj 
viešpatauja rusų pastatyta 

ir komunistų diktatūra. Dabar
įmepratonų 
kuri nicai

lėlę Pu Yi. Rusija, o Europos balsas y- rusai stengiasi visas jų 
ė ir kur tai ra nusmelktas. Todėl jis siu-, vergtas tautas įtraukti

Rusijos kariška policija 
pradeda areštuoti tuos aust
rus, kurie drįsta protestuoti 
prieš rusų grobimus ir plė
šimus Austrijoj. Tarp suim
tųjų yra Austrijos parlamen
to nariai, kurie nubalsavo 
nacionalizuoti ir tas pramo
nės šakas, kurias rusai nori 
pavogti iš Austrijos.

tytu. ginklais.

I
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ŽUKOVAS IR ANGLŲ 
PASKOLA

kojo, kaip francuzai ir an
glai vedė derybas su Stali
nu dėl sudarymo karo są- 

Rusijoj Stalinas pašalino jungos prieš Hitlerį. Iš ke- 
maršalą Žukovą iš vadova- lių kartų viskas buvo sutar- 
vimo raudonąja! armijai ir ta, bet rusai vis kėlė nau

salas Tuehaeevskis, prieš jo 
sušaudymą, buvo perkeltas 
į nežymią vietą...

Kartu su Žukovu Rusijoj 
liko pakeista ir daugiau Įta
kingų ir populiarių raudono
sios armijos vadų. Būti po
puliariu kariuomenės vadu 
diktatūroje yra labai pavo
jinga, nes visagalintis dik
tatorius negali šalia savęs 
pakęsti populiarių žmonių, 
kurie temdo “tėvo, draugo, 
vado ir mokytojo” skaisčią 
saulę...

Dar niekas užsieniuose 
nežino, kodėl Stalinas siun
čia “į Odesą” žymiausius 
rusų kariuomenės vadus. 
Bet pats faktas, kad Stali
nas gali savo maršalus kil
noti, kaip vyskupas kamen- 
dorius, rodo, jog Rusijoje 
Stalino diktatūra yra pilno
je galioje. Raudonosios ar
mijos generolai ir maršalai 
yra tos diktatūros liokajai 
ir juo kuris karo vadas yra 
populeresnis, juo jis grei
čiau gali atsidurti “Odeso
je.” Stalino diktatūra iš ka
ro išėio dar žiauresnė ir dar 
galingesnė. Toki yra pirmo
ji pamoka iš Rusijos marša
lu kadriliaus.

pasirašyti, atėjo žinia, kad 
Stalinas pasirašė savo “drau 
giškumo” sutartį su Hitle
riu...

Francijoj komunistai, 
kaip tik gavo įsakymą iš 
Maskvos, tuoj pradėjo sabo
tuoti krašto gynimą: jie 
kvietė francuzus fraterni- 
zuotis su Hitlerio kareiviais, 
dirbtuvėse komunistai pra
dėjo daryti sabotažą, žo
džiu, komunistai dirbo iš 
visos širdies už Hitlerio per
galę.

Daladier kalba ne iš tuš
čios. Jis buvo ministerių 
pirmininkas ir karo minis
teris tame laike, kada ko
munistai sabotažavo Fran
cijos gynimąsi, jis buvo at- 
sakomingas ir už derybas su 
Rusija. Jis kalba faktais. Ir 
tie faktai sako. kad Stali-

rKELElYi3ę30. BOSTON

RODO BOLŠEVIKŲ VAGYSTES

Čia matosi Edwin A. Pauley, prezidento Trumano 
reparacijų ambasadorius Rytų Azijai ir Europai. Jis 
tik ką sugrįžo iš 49,000 mylių kelionės ir rodo pirštu 
į šiaurės Korėjos žemėlapį, kur bolševikai išplėšė dirb- 
į šiaurės Korėjos žemėlapį, kur bolševikai šeimininkau
ja ir valdo. Mandžurijoj bolševikų išplėštus turtus 
Pauley apskaičiavo į §2.000,000,000. Dabar rusai bai
gia plėšti Austriją.

re, kad 21-nos tautos taikos 
konferencija nieko negalės 

nas ir Francijos komunistai! nutarti. Ta “konferencija” 
knvn TT’nn^TAT Hitlerio g-alės tiktai “patarti” didie-

Amerika davė 3,750,000,- 
000 dolerių paskolos Angli
jai. Nežiūrint visokių izolia- 
cionistų. reakcininkų, fašis
tu ivHn nanin-'V »*_>-»_. ▼ -»« a
nalistų ir šiaip trumpažiu- 
rių žmonių rėkavimų, Ame
rika plačiai atidaro savo 
delmoną Anglijai paremti. 
Nei biznio konkurencija,

buvo JUDOŠIAI. 
sėbrai. Stalinas viešai derė
josi su francuzais ir anglais, 
o už jų nugaros jis susitarė 
su Hitleriu. Komunistai dir
bo iudošių darbą Francijos 
viduje ir padėjo Hitleriui 
perblokšti savo kraštą. Jie 
virto “patriotais” tiktai nuo 
tos dienos, kada Hitleris iš 

1 pasalų užpuolė savo buvusi 
bičiuli Staliną.

KARAS KINIJOJ

Generolo Marshall’o misi
ja Kinijoj visiškai nepavy
ko. Generolui buvo duotas 
neįvykdomas uždavinys su
taikyti

sumanymų bei įnešimų dėl 
apsvarstymo Lietuvių Socia
listų suvažiavime. Musų są-' 
jungiečių pavienių narių ir-J 
gi yra labai nuoširdžių žmo-’

J nių, tokie žmonės būtinai J 
yra pageidaujami matyti 
musų suvažiavime ir vak a-Į 

l rienėj". i
Kaip matyt iš spaudos) mė 

! pranešimo.

Kas Savaite
Išniekinta Kainų Kontrolė Sena Maskvos Klasta

Pagaliau kongresas prie- Stalinas įsakė šaukti rusų
naują kainų kontrolės 

LSS^centraHnė! įstatymą. Amerikos žmo-

Paryžiaus Komedija
Keturi didieji sukvietė'ja,” o jei galingieji taip Ją 

21-ną tautą į “taikos konfe- vadina, tai jie tą daro veid- 
renciją” Paryžiuje. Bet ke-, mainiaudami ir rodydami 
turi didieji iš anksto nuta- pasauliui savo “gerų valią,’

tiktai
siems. o didieji

nors tikrenybėj jokios geros 
valios ir jokio noro tartis su 
silpnesniais sąjungininkais 
nėra.

Pasauli dabar valdo “di-
didie 

galės jos
patarimus priimti ar atmes-įdžiosios valstybės,” kurių, 
ti. Kiekvienas iš “didžiųjų”Įsako, esą viso pustrečio. Vie- 
galės vetuoti “taikos konfe- na yra Rusija, kita Ameri- 
rencijos” pasiūlymus. Pati ka ir ta “pusė”— tai Ang 
ta konferencija savo tari-, ii ja. Ką tos didžiosios suta- 
mus turės priimti dviem ria, tai yra “įstatymas,” kur 
trečdaliais balsų, todėl 7. jos nesutaria. — ten yra kri- 
balsai gali sutrukdyti betĮziai. įtempimai ir panašus 
kokį pasiūlymą.. Patys “di-:nemalonus dalykai. Kadan 
dieji” yra sutarę, kad jie j gi viena iš tų “pustrečio’

visi vieningai stovės uz 
visus savo ikišiolinius nuta
rimus ir kompromisus.

Rusija į Paryžiaus taikos 
konferenciją atsiveda savo

valstybių. Rusija, yra ap
žergusi miiionus žmonių 
turi pavergusi ištisas tautas 
ir vis dar nori grobti dau
giau, tai laukti iš tų didžių-• i i 1 • • - 2__ _

kuopa Chicagoj jau išrinko 
delegatą Dr. P. Grigaitį, 
“Naujienų” redaktorių į Są
jungos suvažiavimą. Taipgi 
laukiam skaitlingos delega
cijos iš Brooklyno ir apie- 
linkės. LSS 133 kp. jau iš
rinko skaitlingą delegaciją 
ir iš iždo paskyrė 25 dole
rius Lietuvos Socialdemok- 

i ratų paramai. Jau senokas 
aikas kaip šios šalies lietu

viai socialistai laikė savo 
suvažiavimą, tad šiame so
cialistų sąskridyje bus ge
riausia proga sueit su senes
nių laikų nesimatytais drau
gais ir vėl atnaujint senas 
pažintis, ir pasidalint nau
jomis mintimis su savo idė
jos draugais.

Tad ruoškimės visi ir vi
sos į viršminėtą socialistų 
suvažiavimą, kuriame bus 
daug naujų dalykų iškelta 
ir nutarta, kad po suvažia
vimo kiekvienas socialistas 
aiškiau galėtų orientuotis

Taipgi šiame suvažiavi
me bus apkalbami vargai ir 
nelaimės Lietuvos Socialde 
mokratų, kuriems reikalin 
ga skubi pagelba.

Kadangi musų valstijon 
atvyksta retas ir įžymus sve
čias Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius, ta pro
ga pasinaudodamos kai ku
rios LSS kuopos rengia drg. 
Grigaičiui prakalbas. Rug
sėjo 1 d. jis kalbės Bosto
ne, rugsėjo 5 d. — Norwoo- 
de.

Ruoškimės visi į suvažia-

nėms jisai bus žinomas kaip 
išniekinta kainu kontrolė.

Iki rugpiučio 20 d. tačiau 
nebus jokios kontrolės mai
stui. Po rugpiučio 20 d. toji 
kontrolė bus sugrąžinta, 
jeigu—

Taigi, jeigu specialė Tri
jų Vyrų taryba — Decont- 
rol Board — matys reikalo 
tai daryti.

Trumpai ir storai: Kainų 
Administr. Ofisas (OPA) 
bus Trijų Vyrų tarnaitė.

To norėjo ir taip padarė 
storžieviai šautų demokra
tai ir republikonai — negar
bingas kongreso reakcinin
kų blokas.

Vis dėl to, bus geriau, ne
gu be jokios kontrolės. Do
lerio raketieriai negalės 
kraustyti žmonių kišenius, 
kraustyti kada norėdami ir 
kaip galėdami.
Kitas Monkey Business

Jugoslavijos mokyklose 
yra daromas naujas monkey 
business. Maskvos pakali-1
kas Tito-Broz įsakė moky
tojams, kad jie aiškintų se-

UNRRA — tai toks So
vietų Sąjungos kraštas, tur
tingas kraštas, gulys už U- 
ralų. UNRRA — tokia so
vietų respublika, iš kurios

aukščaiusios tarybos’ 
sėdį. Be kitų dalykų 
pakištas toks dalykas: pa
keisti valstybės herbą, į- 
traukiant emblemon Lietu
vos vytį, taipgi Latviją, Es
tiją, Moldaviją ir Suomių 
Kareliją.

Tai sena klasta. Taip juk 
darė Rusijos carai, kurie ne
šiojo Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio titule.

Bet žlugo carizmas ir kė
lėsi nepriklausoma Lietuva. 
Žlugs ir bolševizmas, jis nė
ra amžinas. O tada ir stali- 
niškas herbas atsidurs isto
rijos šiukšlyne, greta dvi
galvio carų aro.

Lietuva dar kartą bus ne
priklausoma ir laisva! 
Bandymas Prie Bikini

Jungtinių Valstijų laivy
nas darė naują bandymą 
Bikini įlankoje. Buvo su
sprogdinta atomų bomba, 
nuleista į vandenį.

Sprogimas buvo labai 
šiurpus, radijo bangų pa
gelba jį girdėjo visa Ame
rika.

Pirmosios žinios sakė,

po-
bus

kad materialių nuostolių 
nedaug pridaiyta, nusken
do 11 laivų. Bet tai nėra 
viskas. Šis bandymas dar 
kartą įrodė, kad atomų 
bomba gali suparaližuoti ir 
tuos laivus, kurie išliko. Ra
šant šiuos žodžius, dar vei-

nacionalinę Kiniją 
nei anglų socialistiniai eks-isu Kinijos komunistais. Į

vasalus: Lenkiją, Jugoslavi- jų valstybių vieningo susita 
ją ir Čechoslovakija. o be Į rimo kokios nors teisingos 
*- i ... •• • jr pastovios taikos, butų ne

sąmonė. Didžiausieji “užge-
perimentai neatbaidė kapi-' nacionalistus gen. Marshall 
talistinės Amerikos nuo d a- turėjo galimybės “paspaus- 
vimo pagelbos Anglijai. KąĮti,” jis galėjo neduoti kre
tai rodo? j ditų, sulaikyti ginklų siun-

Žinovai sako, Amerika timą ir panašiai “daryti tai- 
duoda pinigus Anglijai to- ką.” Bet į Kinijos komunis- 
del, kad Anglija yra pirmo-Į tus generolo itaka buvo lv-l1?1’10131-

to, “didieji” leido Rusijai 
atsivesti į konferenciją Uk- 
rainiją ir Bielorusiją. Svars
tant atskiras taikos sutartis

rinimo” ir nuolaidų politi
kos šalininkai jau pradeda

Rusija viena, su savo vasa- suprasti, kad pardavinėjant
lais ir L’kraina-Bielorusija,

'turės virš trečdalio balsų ir 
todėl visi tos konferencijos 

ar teisingiau tą

slavus...
vima ir paskirkim iš savoj, Bet ta UNRRA yra nie- 
iždų auką į Lietuvos Socd.lkas daugiau, tik United Na- 
Rėmimo Fondą.

plaukte plaukia maistas ir kia mirtingi spinduliai, ku- 
įvairios mašinos. Ta UNR-Į,ie neleidžia prisiartinti 
RA šelpia karo metu nuken-jprie }aivų.
bėjusius žmones, ypač jugo- Atomas' tikrai baisus gin

klas. Ar jam bus lemta pra
žudyti ne tik musų dienų

P. Kručas,
LSS 4-to Apskr. Sekret.

i tizvnci Į HVII3
tation
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civilizaciją, bet ir jos kure-

jį Amerikos gynimosi lini
ja. Kaip 1940-41 metais, 
taip ir dabar, Anglija yra 
reikalinga Amerikai, nes 
stipri Anglija reiškia stip-f 
rią Amerikos apsaugą neto
li nuo naujo pavojaus—Ru-! 
sijos!

Taip tie du įvykiai, Žu
kovo kelionė “į Odesą” ir 
Amerikos paskola Anglijai 
rišasi į krūvą. Rusijoj šei
mininkauja rėksninga dik
tatūra, kuri spiaudosi prieš 
Ameriką ir Angliją ir vis 
grobia svetimas žemes, o 
anglų-saksų kraštai arčiau 
glaudžiasi vienas prie kito, 
nedvejojamai ruošdamiesi 
kada nors pasitikti Maskvos 
plėšikus ir rėksnius atviram 
lauke.

DALADIER KALBA

Francijos parlamente ko
munistai iškėlė reikalavimą, 
kad keli jiems nepatinkami 
atstovai butų išmesti iš par
lamento. kaipo “netinkami.” 
Tarp kitų jie norėjo tuo bu
du apsidirbti su Reynaud, 
buvusiu 1940 metais Fran
cijos premjera, ir su Dala
dier, buvusiu ir premjeru ir 
karo ministerių. Žinoma, iš
mesti iš parlamento teisėtai 
išrinktą atstovą tiktai todėl, 
kad jis nepatinka komunis
tams. tai butų “demokrati
ja,” kai}) Maskva supranta 
tą žodį. Francuzų parlamen
tas su tuo nesutiko, o Dala
dier ta proga iškėlė aikštėn 
1939 metų Rusijos politiką 
ir Francijos komunistų ju-j 
došystes.

Daladier plačiai nupasa-1

gi nuliui. Kai komunistams jjant... pasiūlymai. galės bu-
atrodė naudinga, jie priė
mė Marshallo “paliaubas,” 
bet kur jie jautėsi stipres
ni, jie kariavo. Komunistų 
bosas sėdi Maskvoje, o kiek 
Maskva nori Kinijoj taikos, 
tą ir eilinis žmogus, visai 
nebūdamas generolu gali 
lengvai suprasti. Todef iš 
tos “taikos misijos” nieko 
neišėjo. Kinijoj eina pilieti
nis karas ir Amerika stovi 
prieš tokį pasirinkimą: Ar
ba sulaikyti ginklų siunti
mą į Kiniją ir tuo padėti 
Rusijai ir Kinijos komunis
tams užvaldyti visą Kiniją... 
Arba siųsti Kinijai pagel- 
bą ir padėti jai sutvarkyti 
savo vidaus reikalus be ko
munistų. o jei reikia, tai ir 
prieš komunistus. Kitokio 
pasirinkimo nėra. Yra gry
nas veidmainiavimas, kada 
pagelba rišama su taika. 
Juk taikai sudaryti reikia 
dvejų pusių, todėl kaip A- 
merika bespaustų į naciona
linę Kiniją, taikos iš to ne
bus, jei ii negali paveikti 
Maskvą, kad Rusija nebe
siųstų ginklų ir instruktorių 
Kinijos komunistams vado
vauti. Atrodo, kad Ameri
ka pagaliau siųs pagelba 
nacionalinei ‘Kinijai ir ne- 
bestatvs juokingo reikalavi 
mo nesiginti nuo Rusijos 
palaikomų komunistų. Bet 
ta aiški ir teisinga politika 
vis dar vedama su aičioji- 
mais. dejavimais ir viso
kiais pilvo sopuliais.

ti priimti tiktai tame atsi
tikime, jei Rusija su jais 
sutiks.

Kas čia pasakyta, rodo, 
kad Paryžiaus “taikos kon
ferencija” bus tiktai negra
ži komedija. Ji nieko nega
lės spręsti ir nieko negalės 
nutarti. Rusija taip apsau
gojo save toje konferenci
joj, kad dargi nekalti pagei
davimai galės būti priimti 
tiktai tai pačiai Rusijai pri
tariant.

Tokia komedijantų kon
ferencija negali buri vadi 
narna “taikos konferenci

UŽ ORO AUSAUGĄ

mažųjų tautų laisvę taikos 
negalima nupirkti, o išduo
dant savo silpnesnius są
jungininkus ne tik neatsta
toma taika, bet priartinama 
naujas karas. Jaltoje, Pots
dame ir panašiose didžiųjų 
konferencijose, kur buvo 

' palaidotas ir apspiaudytas 
Atlanto Čarteris, didieji pa
dėjo pagrindą naujam ka
rui. Paryžiaus “taikos kon
ferencijos” komedija nieko 
negali pakeisti didžiųjų san
tykiuose. Ji ne tam ir kvie
čiama. Ta konferencija rei-

DraugH Talka
Aukų “Keleivio” namui 

išpirkti prisiuntė šie drau
gai: J. Jesinskas iš Chica
gos — $2.50; Martin Get- 
ty iš Algonac, Mich—§3.50.

Visiems aukotojams ta
riame širdingą ačiū.

Administracija — 
Jungtinių Tautų Šalpos ir 
Atstatymo Administracija. 
Didžiausią šalpos naštą ne
ša Amerika.

Taigi, Maskvos gončas 
Tito ėda Amerikos maistą 
ir meluoja, kaip pasamdy
tas!

i _ - Oivviia./ui-j ją zmogŲ ;

ŽYDAI PRISIPAŽĮSTA 
PRIE TERORO

Žydų teroristų organiza
cija Palestinoje. “Irgin Zvai 
Leumi” paskelbė, kad tos 
organizacijos nariai išsprog
dino Karaliaus Dovydo vieš
butį. kuriame buvo anglų

kalinga didiesiems, kaip fi- kariuomenės štabo buveinė.
gos lapelis, jų bizniui ir 
veidmainiavimui pridengti.

S. D.

Remkit biznieriui, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Privilioti Jaunimą—Kuo?
Brooklyno “Vienybėje” 

skaitome:
“Taip SLA delegatai rū

pinosi jaunimu, kuriam or
ganizuoti nepaskirta nei vie
no dolerio. Nenuostabu, kad 
ir jaunimas visai nesidomi 
Susivienijimu. Intrygos, po- .

/ LSS Kuopas ir Pa
vienius Narius

Žydai sako, anglai užsipel
nė teroro ir žada dar dau
giau teroro pavartoti prieš 
anglų policiją.

Angių policija jau suėmė 
27 žydus, kuriuos įtaria da
lyvavus Karaliaus Dovydo 
viešbučio sprogdinime

Generolas Doolittle, kuris 
pirmutinis bombardavo To
kio miestą, dabar agituoja 
už stiprią oro apsaugą A- 
merikai.

J

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos suvažiavimas įvyks rug
sėjo 1 ir 2 dienomis, 1946 
m. Vieta So. Bostone. Sve
tainę ir posėdžio atidarymo 
valandą paskelbs rengimo 
komisija per “Keleivį” ir 
dienrašti “Naujienas.” To
dėl kreipiu dėmesį kaip į 
tolimesnių valstijų LSS kuo
pas bei pavienius narius, 
taip ir į Massachusetts val
stijos LSS kp. ir pavienius 
draugus. Rugpiučio 31 d., 
būtent subatoje. įvyks Liet. 
Darbininkų Draugijos, so
cialistams broliškos organi
zacijos suvažiavimas. Tą 
vakarą So. Bostoniečiai ren
gia šaunią vakarienę. Todėl 
kaip Liet? Darb. Dr-jos kuo
pų nariams, taip ir socialis
tams yra būtina pareiga da- 
lyvaut viršminėtoj vakarie
nėj. Socialistų kuopos šau
kit susirinkimus ir tuose su
sirinkimuose nutarkit naujų

PREZIDENTAS TRUMĄ- 
NAS SMERKIA TERORĄ

Prezidenats Tramanas 
griežtais žodžiais pasmerkė 
žydų terorą Palestinoj. Jis 
sako, teroras gali pakenkti 
sionizmo reikalui Palesti
noj ir užvilkins taikų Pa
lestinos klausimo išsprendi
mą. i

Maikio tėvui po 
penkinę

Prisiuntė sekami drau
gai: M. Grakow iš Chica
gos, Mrs. M. Endzelis iš 
Chicagos, A. Pazniokas iš 
Worcester, Mass., Ant Pe
terson iš Amsterdam, N. Y., 
F. Gedrimas iš Dickson, Pa., 
John Skupas iš Chicagos, 
Peter Yuskevičius iš Ajns- 
terdam, N. Y., Joe Čuprins- 
kas iš Chicagos, Jos Sabo
nis iš Thompsonville, Conn.

litikavimas ir chami^aa,įįu°dS"n“X 
taip ryškiai pastebimi SLA 
seimuose...”

Išeina taip: tegul bus in
trigantas, politikierius ir 
chamas, bet jeigu jis paro
dys dolerį — all’s vvell!

Taip ir pasakoma. Esą,
“neteko girdėti, kad jie (de
legatai) bent valandą laiko 
butų paskyrę pasvarstymui, 
kokiais budais privilioti jau
nimą prie SLA.”

Privilioti jaunimą su do
leriu — koks idealizmas!
Gal reikėtų jį užpatentuoti?
Toji “Rytu Demokratija”

Žmonės sako, ir jie ne
klysta, kad senatvė — ant
roji kūdikystė. Reikia pa
vyzdžio? štai:

“Laimingi vaikai Motulės 
Lietuvos, kurie prisidėjo 
prie Rytų Demokratijos žy- 
giuotėj prie doresnio, lai
mingesnio gyvenimo... Ry
tų demokratija stvėrėsi iš
naikinti klaikią prarają tarp 
turčių ir vargdienių”..

Tai senelio daktaro Grai- 
čiuno antifonas, sukalbėtas 
Chicagos komunistu “Vilny
je.”

Gaila to senelio, gaila.
Bet ir jis tiek dar žino. kad 
nereikia skubintis į bolševi
kų “rojų.” Mat, lengva Sta
lino “matuška” guli, bet 
tikrai sunku pačiam jos sal
dybes patirti.

Juodoji Rinka Kuboje
Žinių agentūros praneša, 

kad musų kaimynėj respu
blikoje, Kuboje, veikia juo- 
darinkiai. Jie turi 100,000 
tonų cukraus ir tikisi pasi
pelnyti iš amerikonų Juodo
sios rinkos riteriai sako:

Mokėkite po 15 centų už 
svarą cukraus ir — viskas 
jūsų!

Išrodo, kad jiems teks 
laukti šventojo “Nigdo.” A- 
merikoje dar veikia šiokia 
tokia kainų kontrolė, turima 
ir cukraus, nepaisant tų 
juodarinkių. j

Sako, kad gerą dalį tų

kos “garbingi piliečiai.’
SLA Kuopos Protestuoja?

Brooklyno “Vienybė” 
praneša, kad “kaikurios 
SLA kuopos” jau protstuo- 
ja dėl panaikinimo SLA iž
dininko ofiso.

Galimas daiktas. Aišku, 
kaip diena, kad panaikini
mas iždininko ofiso nesu
taupys pinigų. Priešingai, 
bus daugiau išlaidų.

Taip sako ir Brooklyno 
savaitraštis.

Deja, jis nepasako kito 
dalyko. Už panaikinimą iž
dininko ofiso daugiausia a- 
gitavo dinastijos žmonės!

Jie privirė košės, kurią 
dabar atsirūgsta vienybie- 
čiai — can you beat it? 
Batalija Prieš Bullitt’ą

Komunistų propagandis
tai vėl zylioja. Jie kelia su
mą — kodėl?

Buvęs Amerikos ambasa
dorius Maskvoje, William 
C. Bullitt pasakė, kad su 
Rusija bus galima susikal
bėti tik pagelba atomu bom
bos!

Komunistai šaukia, kad 
Bullitt nori išprovokuoti 
naują karą.

Karti praktika tačiau į- 
rodė, kad su Stalinu nega
lima susikalbėti gerumu ir 
gražumu — ar ir dėl to yra 
kaltas Bullitt?

St. Strazdas.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne
Mirė Joseph Catalonotte

nemokamai.” Vežė, girdė, į DABAR PERJAUNAS 
įpenėjo puspadiniais senvi-į 
j čiais, bet vardo visvien ne- į 
I pataisė. Ir kaip tu čia patai- 

apie j j rašo — aš jo vardo jei narių pinigais na- 
nenoriu girdėti! Neškis!”.nus girdo, o sau nori ne-

Už toki
iš ryto, Bay Rich, Brooklv-! “Duok šen tą Lietuvos pa-l tK11’?-V/1; 11
no priemiestyje, mirė Jo-; vergėją. Visgi jo pakalikai J *?kių balių tuos gaspad - 
seph Catalanotte, 59 metų mindo musų žemelę, tremia nus reikėtų įsprausti, o ne 
amžiaus, italų tautybės, ė- musų brolius i Sibirą — pa- kreditą jiems duoti, 
jęs kriaučių unijoj Joint žiūrėsiu, ką socialistai apie Viena bėda tai ne bėda., 
Boardo menadžerio parei- tą 20-to amžiaus bezdžion- Musų vienas indų plovikas' 
gas. Mirė kaip ir Hillmanas,. žmogį rašo.” turėjo nelaimės Įsipainioti Į
širdies liga. Į Vot, taip ir antraip žmo- vienos mainės sijoną. Iš to

Joseph Catalanotte buvo nės kalbėdami, perkasi tą
senas Amalgameitų unijos knygutę ir skaito. “Kas skai 
darbuotojas. Jis dar 1913 to ir rašo, tas valgyti iš nie- 
metais veikliai dalyvaudavo ko neprašo.” Taip ir su tais, 

kurie Įsigyja Juozą Staliną, 
tie sužino, kokiais keliais 
Rusijoje kartais prieinama 
prie diktatoriaus sosto.

Liepos 15 kaip astuonios Bet yra ir tokių, kurie sako: į užpelnyto kredito, 
rvtrk Rav Rifh Rrooklv- “Duok šen ta Lietuvos Da-Inan^ girdymą ir

pikietuose, buvo ir streiko 
komiteto nariu. Po 1913 m. 
streiko, Catalanotte Amal
gameitų unijoj pradėjo už
imti stambesnes vietas.

Catalanotte buvo gana 
smarkus dai-buotojas tarpe 
italų, bet žymios rolės uni-

Užaugino savo vieną sūnų 
Algirdą ir gražią (lukteri 
Olgą. Sūnūs jau atitarnavo 
kariuomenėj ir dabar tęsia 
mokslą, mokosi Į chemijos 
inžinierius. Be to, draugai 
Jasinskai užaugino savo se
sers tris vaikus našlaičius, 
Kazinauskus: vienas, Stan
ley, dabar tarnauja kariuo
menėj, o dvi mergaitės, Ire
na ir Bronė, jau ištekėju
sios. Nežiūrint vargo ir dar
bo auginant tokią šeimyną, 
draugai Jasinskai visada 
buvo ir yra veiklus musų or
ganizacijoj: jie visada dir
ba parengimuose, niekada 
neatsisako nuo bet kokio 
organizacijos užkraunamų 
pareigų.

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Bridgeporto Padangėj
Pas Mus Pasidairius ; ną... Tuomet jie šokdavo 

.žemyn nuo kėdžių ir sku
biai susėsdavo. Galima tikė
tis. kad Amerikos lietuviu

“Amerikos” Piknike 
Irgi Buvo “J. Stalinas’’
Liepos 4 d. buvo “Ameri-

joj nelošė. Dažnai svyruo- kos” piknikas Dexter par
rlcim r> n y rn riAOiAi i 1__C*______  _i___ ____ _ • • 1 a !•davo, neturėdavo pozicijos 
Kada Hitleris su Mussoli- 
niu užpuolė Angliją ir A- 
malgameitų unija nusiteikė 
šelpti Anglijos darbininkus 
medikamentais, tai Catala
notte Joint Boardo susirin
kime parodė savo veidą. Jis 
pasisakė prieš Anglijos šel
pimą. Tas viešas jo išstoji
mas prieš anglam paramą 
jam nepadarė garbės. Kada 
Amerika Įsitraukė Į karą.
jis persivertė aukštyn kojo- buvo.”

ke. Suprantama, ir Į katali
kų pikniką nuvyko “Juozas 
Stalinas.” Ten jis gavo aps
čiai kostumerių. bet rado ir 
priešų: “Eik tu sau, gyva
te, iš musų pikniko su tuo 
Juozu Stalinu! Čia tu jo ne- 
pardavinėsi!” — pareiškė 
nieko sau moteriškė.

Žinantis reikalą katalikas 
paaiškina: “Motin, motin, 
čia ne aukština Staliną, bet 
pasako, kas jis yra ir kas jis

mis ir visur “perviršydavo” 
patriotus...

“Juozas Stalinas
Dirbtuvėse

Musų kriaučiai laukė, ka-! 
da “Keleivis” išleis knygų-į 
tę apie Juozą Staliną, tą 
Kaukazo bankų plėšiką, ko
munistų popiežių ir mažųjų 
tautų laisvės slėgiką. Jie nu
manė, kad “K” leidėjai su
teiks knygelėje tikrus fak
tus apie Juozą Staliną ir jie 
neapsiriko. Šimtas brošiu- 
raičių jau išlėkė, kaip kam
paras. Tuojaus išsiplatins ir

Ar ištikro?”
‘Taip, taip”...
Jeigu jau taip, tai duok 

Kriaučių šen ir man ‘Staliną’,” pareiš- 
■ kė atsipeikėjusi moteriškė.

T. Radasta.

PHILADELPHIA, PA.

i _i»l____ a_i_ i i_i_______ įrl___
baisius Apie LICIUYI5RU

Ruskelių Bėdas
Sutinku pilnai su tais, 

kurie sako, kad didžiausias 
kaltininkas visų nelaimių 
musų kolonijoj yra “Kelei
vis.” Visi atsimenam ir visi
žinom, kad dar keletą mė- 

antras šimtas, o gal ii- tre-'nėšių atgal lietuviški ruskiai
cias, nes kurie nusiperka 
Juozą Staliną, sako kad iki 
šiam laikui jie nežinojo, kad 
paprastas bankų plėšikas 
gali patapti tokios didelės 
šalies, kaip Sovietų Rusija, 
valdonu. O jis yra. Ir jis 
yra todėl, kad jis turi savo 
rankose komunistų partiją 
ir per tos partijos narius 
valdo visą Rusiją.

Dabar musų kriaučiai, 
skaitydami Juozą Staliną, 
supranta, ką reiškia politi
niai organizuota grupė. Da
bar jiems aišku, kaip kriau- 
čiuose mažutė komunistų 
saujelė per metų metus val-

valdė viską musų mieste, 
bet jus ten parašėte apie tą į 
Russian Relief dokumentą,! 
kur sako “FOR THE RUS-į 
SIAN PEOPLE” ir paskui! 
dar pakartojote tą doku
mentą, tai ve nuo to ir pra
sidėjo ruskelių bėdos. Šita 
žinia musų mieste sprogo, 
kaip atominė bomba tarp 
Bikini ožkų. Jei netikit, tai 
atvažiuokit patys pažiūrėti, 
kas dabar beliko iš tų rus
kelių.

Philadelphijos lietuviai 
bolševikai laukė, kad juos 
Stalinas pašauks i Tarybų 
Lietuvą užimti komisaru

išėjo dideli dalykai: vienas 
žmogus divorsavo, o kitas 
žmoną gavo. Bet mes pali
kome be indų pjoviko. Tai
gi, musų miesto “masės” su
bėgo i dideli mitingą išrink
ti naują indų ploviką. Išrin
ko plaukėtą žmogų, ruskos 
vieros, bet jis ir lietuviškai 
kalba. Po rinkimų susitiko
musu maršalai fetfebeliai »• *
ir kitokie šmirščikai ir pra
dėjo rokundas rokuoti. Vis
ką gerai surokavo ir apie 
pusiaunaktį išsiskirstė. Pa
liko tik du indų plovikai. Ir 
Įyg tyčia tą pat naktį Įlindo 
i musų namą vėžys ir išne
šė keletą keisų su pilnom 
bonkom geriausio snapso.
Tokio gero snapso ir pas 
Staliną negautum. Išnešė ir 
jau. Musų vadai ilgai tyri
nėjo, aiškino, kaip tas vė
žys galėjo išvilkti tiek daug 
šnapso, bet išnešė ir tiek 
Tam jis ir vėžys, kad ką 
nors suėstų. Po ilgų kalbų 
atsirado išmingasis Paulius 
ir pasakė: “vyrai, tai yra 
LOŠT.” Taip ir užrašėme, 
kad lošt...

Bejieškant to vėžio apsi
lankymą vienas narys pas
tebėjo, kad jis 4-tą valandą Noriu parašyti keletą žo- . . . „
iš lyto matęs, kaip koks tai džių apie musu kolonijos Keleivyje naudinga yra 
dvikojis vėžys nešęs keisus. veiklius LSS darbuotojus, daryti visokiu* biznio skel-
nuo šnapso. bet jis manė. Joną ir Marcele Jasinskus.;,. .__
kad tas vėžys tik tuščius Jie dar jauni, bet jau spėjo1 pajieatoojmim.
keisus neša... (Vėžys ir neš išauginti gražią šeimynėlę. ------------------------------------

LIETUVIAM REIKALINGA 
JŪSŲ PAGALBA!

Ugnies karas pasibaigė, bet nuo karo nukentėjusiems lietuviam* 
vi* dar reikia kovoti už savo gyvybė* išlaikymą. Šiandien didžiau
si jų priešai yra: badas, stoka pastogių, sveikatos reikmenų ir kitų 
kasdieniniame gyvenime reikalingų daiktu. Jų ginklas prieš tuos 
nelygius priešu* kovoje už būvį yra Jusu aukos BENDRAM AME
RIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO VAJUI, kurios skiriamos su- 
vargusiems lietuviams. Kiekviena minutė brangi, kiekviena auka 
ne j ka inuo j ama.

AUKOKITE
Karo nuvargintiems lietuviams šelpti per 

BENDRĄJĮ AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDĄ
štai tik dalis to, kas būtinai reikalinga karo nuvargintiems lietuviams gelbėti:

Draugė Jasinskienė yra 
..... gabi ir praktiška šeiminin-

sis jurininkas. Henry Do- kė, todėl mes ją visada ap- 
nigan, pasizyir.ėjo kovose krauname darbu darant ko- 
su japonais nuo Guadalka- kius nors parengimus ir ji 
nalo iki Kinijos Jis valdė visada linksmai ir draugiš- 
sarvuotus troku? ir operavo kai mums padeda dirbti, 
visokiais ginklais. Bet kai Taip pat ir draugas Jonas, 
dabar norėjo gauti polici- regis, niekada nepavargsta 
ninko tarnybą Bostone, tai1 dirbdamas organizacijose ir 
buvo atmestas, nes esąs per- niekada neatsisako nuo vi- 
jaunas ginklą nešioti... šokio darbo. Malonu turėti
--------------------------------- organizacijoj rdaugų, kurie
tuščius keisus ir tai dar 4 taip širdingai ir rūpestingai 
valandą iš ryto k Nariai tik supranta savo pareigas, 
šaiposi, raukosi ir juokiasi. , , . _ . , .
Laukite naujų skandalu ir Dabar draugai Jasinskai 
geni žinių iš lietuvišku jus- sa^°si pardavę savo namą, 
kių “veikimo” musu mieste. 0 kai susitikau juos dėl at- 
Jie dar “priveiks" čia viso- naujinimo keleivio, jie 
kios košės... i man Prldėjo $2.50 ir Maiklo

Tėmytojas. Tėvui ant namo išmokėji-
__________ ’imo: sako, tegu jis mažiau

atostogauja ir tegu dirba 
savo nuosavoj pastogėj...

J. B. Aglinskas.

! Rašant korespondenciją, 
i reikia kalbėti apie savo ko
lonijos lietuvius ir jų veik-Į istorija apie tai tinkamai 

; lą. bei jų darbus lietuviško-Į prisimins. Prisimins ir tą 
je dirvoje. Smagu butų pri- nuotikį, kuomet drąsi "pro- 

, siminti apie gražius lietu- 
' vių darbus. Bet kuomet tų 
gražių darbų nesiranda?

.Taigi, tenka rašyti apie kie
tą teisybę, kuri gali badyti 
akis vietos “broliams,” tik 
iš vardo lietuviams...

Pasiveliju persikelti min
timis Į visai jauną praeiti, t. 
y. Į šių metų birželio 16 d.,
Į New Haven, Conn. Taft 
viešnami, SLA seimo 3-čią 
sesiją. Kas buvo čia minė
toje sesijoje, tas pergyveno

gresiste seimo sesijoje per
kando policininkui ranką...

Šį seimą aš gerai atmenu, 
ne? ir aš papildžiau jame 
“smertelną grieką,” 1.000 
mylių važiavau savomis lė
šomis ginti Susivienijimą 
nuo komunistų. Todėl būti 
SLA 51 kp. delegatu aš da
bar neturiu teisės, nes pa
pildžiau antikomunistinį 
“grieką.”

Na. palikim Chicagą ir 
16-kos metų prabėgusį lai

tą linksmą ir vėl liūdną mo- kotarpį. Grįžkime atgal į 
mentą. Nenorėčiau, kad vė- į Bridgeportą, kur man yra 
lesni mano žodžiai graužtų ■ gerai pažįsami vietos lietu- 
vieno mano vietos “brolio” i vių darbai. Pakeliui norė- 
sąžinę. bet faktas ir šventa čiau trumpai sustoti Brook- 
teisybė kartais kelią sąžinės!lyne.

1 Birželio 30 d. Brooklyneaudrą.
SLA 3-čioje sesijoje buvo 

dalinami užsitarnavusiems 
SLA nariams-veikėjams žen

buvo “Laisvės progresistų” 
vergijos garbintojų pikni
kas, apie kurį man papasa- 

kleliai. Tokius garbės ženk- kojo ten buvęs. Pasakotojas 
lėlius priėmė ir šios koloni-Į tikrina, kad visas to pikni- 
jos du mano gerai žinomi ko vaizdas su visais daly- 
“broliai lietuviai,” SLA 51 viais buvo lietuviškai rusiš- 
kuopos nariai ir “veikėjai.” kas, trokštantis matyti savo 
Kas priėmė SLA 44-ame seną tėvynę Lietuvą rusiškai 
seime auksini SLA garbės staliniškuose vergijos rete-
žtnklelį, gali jaustis, kad jo 
darbus 60 metų senis Susi
vienijimas įvertina. Įvertina

žiuose. Pasakotojas dar pri
dūrė: “Aš buvau ir SLA 
piknike New Havene, kuris

CHICAGO ILL.

Apie Draugus Jasinskus

sąmoningai, ar gal ir ne vi- irgi nebuvo mažas, bet jį 
sai sąmoningai. Garbės da- negalima lyginti su nelais- 
lijimo ir garbės ženklelio vės mylėtojų armija.” 
priėmimo momentas buvo' Sekmadienio rytą. birže- 
visai linksmas. Liūdna dalis lio 30 d., du dideli autobu- 
3-čios 44-to seimo sesijos sai išvežė Bridgeporto Be
buvo pagerbimas žuvusių1 tuvius į Brooklyną, į jau 
praeitame kare 17=1 ikeg mu- į paminėtą nelaisvės roylėUh 
?ų lietuvių jaunuolių, to se- ju pikniką. Na. kiek auto- 

1 nelio Susivienijimo Lietuvių busų Bridgeporto SLA 51 
Amerikoje sūnų. kurie au-( kuopa pasiuntė į SLA sei- 
kavo savo gyvybę, kad li-jminį pikniką? Nė vieno! 
klišieji galėtų gyventi lais- Nekurie iš tų. kurie priėmė 
vai. be baimės iš diktatoriš-į SLA garbės ženklelius visai 
kos vergijos pusės. Šiame’nerodė noro organizuoti ir
liūdesio momente visi susto
jome. pagerbėme visus Dė-

vežti vietos lietuvius į SLA 
šeiminį pikniką, kuris buvo

dės Šamo 250,000 žuvusių vo 15 mylių nuo Bridgepor- 
jaunuolių karo mūšiuose.'to. Bet nekurie. gavę tą 
Vėliau pagerbėme ir žuvu-'auksinį garbė? ženklelį, 
siu kareivių motinas ir tė-! prakaituodami lakstė ir rin- 
vus. šis momentas buvo ko vietos lietuvius važiuoti 

į Nelaisvės pikniką!
Mano vietos “broli ir prie- 

teliau.” namanyk. kad aš 
užvydžiu to<£ garbės, dairią t 
tau prisegė SLA 44-tas sei
mas! Aš tik noriu priminti 
tam fraternaliam broliui, 
kodėl jis lošia negražią rolę

jautrus ir daug reiškiantis 
tam lietuviui, kuris gerbia 
savo tautą.

Brangus skaitytojau, atsi
prašau, kad svajonėmis klai
džioju. Bukie kantrus, tuoj 
grįšime į tą vietą, iš kur 
pradėjome, i musu Bridge- . ..
portą. Bet pirma keliausi- ir kodėl gręžia is vidaus?

dė juos. Jie pradeda su- vietas. Laukė, laukė ir pra- 
prasti, kokia tai pajėga yra, J"‘‘ ’ ’ 
kuomet maža grupė gerai 
organizuota veikia nepoliti
nėj masėj žmonių. Kol bol
ševikai nebuvo valdžioj, jie 
stojo už mažųjų tautu lais
vę, bet kaip patapo valdo
nais, tai kiekvieną tauta 
vergia neprasčiau kaip Hit
leris ar Mussolinis.

Yra ir tokių kostumeriu, 
kurie sako: “Eik tu po vel
nių su tuo Juozu! Man ne
svarbu, kas jį išleido, kaip

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

dėjo kai kurie iš jų gauti 
laiškus nuo savo giminių iš 
Sibiro katorgos. Viename 
laiške sako, prisiųsk, sesute, 
kokių nors skarmalų nuogą 
kūną pridengti, kituose laiš
kuose kitaip nusiskundžia 
ištremtieji žmonės. Ir va
žiuok žmogus būti komisa
ru. kuomet artimi giminės 
Sibire kankinasi nežinia už 
ką!

0 čia tas “Keleivis” pasi
painiojo su tuo Russian Re
lief dokumentu “for the 
Russian people.” Bolševikai 
spiaudėsi, sakė “šmeižikai.” 
ir dar kitaip burnojosi. Bet 
lietuviškose organizacijose 
lietuviai pradėjo kelti bal
są, pradėjo reikalauti, kad 
jokių raportų iš Russian Re
lief nebebūtų daroma, nes 
ta organizacija yra sukulta 
rusams šelpti ir lietuviai ne
turi su ja nieko bendra. 
Taip ir uždraudė...

Nusiminė musų lietuviški 
ruskeliai, sumanė skymą, 
kaip čia prisigerinti prie na-

[rių ir vėl pataisyti savo var- 
Įdą. Sugalvojo narius pagir
dyti ir pavalgydinti “visai

KONSERVUOTAS MAISTAS:
Kūdikių maistas, pienas, mėsos ekstraktai, daržovės, vaisiai, sriuba, žuvis ir kiti 
produktai.

DRABUŽIAI:
Bet koki dar dėvėtini drabužiai (nuo apsiausto iki pančiakų) vyrams, moterims, 
vaikams, kūdikiams; avalynė ir patalynė.

MOKYKLŲ REIKMENYS:
Sąsiuviniai, rašomoji popiera, paišeliai (paprasti ir 
dažai, popiera paišybai, rašalo milteliai ir t.t.

ĮVAIRIOS KNYGOS:
Vadovėliai (gimnazijoms ir pradinėms mokykloms), 
knygos, žodynai, lietuviškos maldaknygės ir kitos.

palvo!i), trintukai, kreida.

apysakos, eilės, moksliškos

VAISTAI:
Įvairių (nevartotų) vaistų, vitaminu, 
dantims pastos, šepetukų.

SPORTO ĮRANKIAI:
žaislų, įvairių sporto įrankių, žukliavimo priemonių, basketbolo reikmenų vyrams 
ir moterims, sporto drabužių (uniformų), sviediniu ir sviedinukų, sporto reikme
nų plaukiojimui, bėgimui ir t.t.

ĮVAIRIŲ KITŲ REIKMENŲ:
Šukų, adatų, siūlų, skustuvams peliukų, skustuvų, guzikų, šepečių ir kitų daiktų, 
reikalingų kasdieniniame gyvenime.

VISAS DOVANAS NUO KARO NUKENTĖJUSIEMS 
LIETUVIAMS ŠELPTI SIŲSKITE:

LITHUANIAN RELIEF WAREHOUSE
101 Grand Street. Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-6203

andažu. chirurgijos instrumentu, muilo.

me ten, kur visi galėsime 
liūdesį užmiršti. Taigi, už
sibaigus seimo 3-čiai sesijai, 
visi vykome į žaliuojantį

Argi neteisybė, kad tūli iš 
jus SLA 4-to apskričio kon
ferencijoje praeitą rudenį, 
kuri įvyko Ansonia. Conn.,

sodną pasisvečiuoti, susipa-|balsavote^pnes Susivieniji- 
žinti su senais SLA vetera
nais ir jų širdžių atžalomis 
— čia gimusiu jaunimu. In- 
dian Grove sodnas, kuriame 
buvo piknikas, randasi tar
pe New Haven ir Bridge- 
port, taip kad iš Bridgepor- 
to lengva buvo šią vietą pa- hskas broli, kad sis rašinys 
siekti. Negaliu praleisti ne- tau nemalonus. Bet

mo konversiją ir prieš siun
timą delegato į Amerikos 
Lietuvių Kongresą Chicago
je? Ir kas gi tokią rolę lo
šia, ar ne Rusijos diktato
riškos vergijos garbintojai? 
Atsiprašau, mano fratema-

prisiminęs, kad bridgepor- 
tiečių šiame šeiminiame pik
nike buvo gana mažai.

Pats šeiminis piknikas 
buvo svečiais gana turtin
gas, ir didžiausias šeiminis 
piknikas, negu kur man te
ko būti, įskaitant ir tą 1930 
metų Chicagos seimo pikni
ką. Kaip matote, mano at
mintis bei mintys nuvedė 
mane 16 metų atgal Į SLA 
istorinį seimą, kur musų

noriu, kad tu pamatytum 
savas klaidas ir pradėtum 
būti tikras lietuvis ir geras 
lietuvių išeivijos narys. Ir 
tik tuomet me? visi galėsi
me drauge veikti labui Lie
tuvos ir vietos lietuvių gero 
vei. Filentropas.

DR. GRIGAIČIO PRA
KALBŲ MARŠRUTAS

LSS suvažiavimo proga 
ruošiama* prakalbų mariru-

“progresyvištai” savo tėvy-įtas "Naujienų” redaktoriui 
nės Lietuvos “mylėtojai”!Dr. P. Grigaičiui:
baubė ir staugė, pasilipę 
net ant kėdžių kumštimis 
grasino viską išdaužyti. Mu
su rusiškai “patriotingus”

So. Bostone:—rūgs. 1 d. 
Nonvoode — rugsėjo S d. 
Brooklyne — rūgs. 6 d. 
Prakalbos bu* dar ir ki-

lietuvius čia tik tada gali-, tose vietose, apie tai prane- 
ma buvo pasodinti, kuomet sime vėliau, 
užtraukdavom Lietuvos him-į Rengimo Komitetas.
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Pualapi* Ketvirtai KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

I Pietus nuo Rio Grande'LSS RE/KALA/S
Iš Pietų Amerikos atėjo 

žinia, kad Bolivijos diktato
rius Villarroel buvo minios 
pašautas, išmestas pro lan
gą iš savo palociaus ir pas
kui pakartas ant lempos 
stulpo... Taip ii- pasibaigė 
viena Pietų Amerikos dik
tatūra.

Nesenai panaši, tik ne 
tiek kruvina žinia buvo at
ėjusi iš Venecuelos, kurį ekonominiai ir dar labiau 
“antifašistai” irgi padalė' kultūriniai, štai. pavyzdžiui, 
perversmą, paėmė valdžią'kiek Lotynų Amerikoje yra 
ir jvedė “liberališką rėži-beraščių žmonių:Mmą.

Panaši žinia buvo atėjusi 
ir iš Haiti respublikos, kur 
karininkai, “vardan keturių 
laisvių” padarė karišką per- 
veramą. pagrobė valdžią ir 
valdo. Tik apie “keturių 
laisvių” Įgyvendinimą Hai
ti respublikoje kažkaip ne
sigirdi.

Visose Pietų Amerikos 
respublikose eina rūgimas, 
ten nesimato nusistovėju
sios tvarkos, dažnai vyksta 
perversmai, kuriasi keisti 
režimai, kuriasi ir vėl griū
va.

Naujų Kuopų Kūrimas
ka Jungtinių Amerikos Vai-j Lietuvos Soeialdemokra- 
stybių pavyzdžiui, kolonijos tams Remti Fondas jau į- 
išsivadavo, gavo nepriklau- kultas. Dabar musų pareiga 
somybę ir pradėjo tvarkytis lyra pasirūpinti, kaip sėk

mingiau sukelti pinigų mu
sų draugams, pakliuvusiems

nepriklausomai.
Atsilikęs Gyvenimas į didelę nelaimę, pagelbėti.

Lotynų Amerikos gyveni- Aišku, kad LSS kuopos bus 
mas, palyginus su J. Ameri-’• tos organizacijos, kurios
kos Valstybių gyvenimu, y- 
ra atsilikęs. Jis yra atsilikęs

—Tegul bus pagarbintas’
Maike! 'tik iš kelionės?

—O iš kur tėvas dabar 
pareinii?

—Tu. Maike, manęs ne
klausinėk. iš kur aš parei
nu. Verčiau pasakyk man, 
kur tu pats valkiojiesi.

—Aš vis mokinuos. Kar
tais nueinu knygynan, kar
tais muziejun, ir t.t.

—Meluoji, biaurybe! A- 
nądien mačiau su plika

Kas Gyvena už Rio Grande
Ilga Rio Grande upė, ku

ri teka per visą Teksaso val-
,r ,. . stijos ilgumą, skiria Jungti-—\adinasi. te\as dabai neg nuo “Lotynu

Amerikos.” Nuo Rio Gran
de iki Pietų Amerikos smal

šalis Gyv. Beraščiai
skaič. nuoš.

Argentina 14.000,000 15
Bolivija 3.535.000 80
Brazilija 44.000.000 50
Čili .............. 5.240.000 24
Dominik. Resjf. 2.000,000 67
Ekvadorius 3,106.000 62
Gvatemala . 3.451.000 67
Haiti .......... 3.000.000 92
Hondūras .. . 1.173.000 48
Kolombija 9.630.000 57
Kosta-Rika 707.000 18
Kuba .......... 4.800.000 40
Meksika ... . 21.000.000 45
Nikaragva 1.030.000 70
Panama . .. ... B32.OOO 35
Paragvajus .. 1.400.000 75
Peru .......... .. 8.000.000 58
Salvadoras . 1.880,000 79
Arugvajus .. 2.186.000 35
Venecuela . . 4.000,000 70

—Jessa. Tik ką sugry-
žau. O kui mano f rentas, i ||o ejna lotyniška Ameri

ancuziskai kai-ką pirštais pr 
ba. nieko nežinau. Gal džė- Lotynų Amerika susidėtoj sėdi. Tai matai, vaike į, d ‘ ~ 20 gkirtin^, ir visai 
koki trobelj žmogus gali - &. . .
papulti per bobas! Užtai aš 
tau ir sakau: vaktuokis rau- 
donlupių!

—Ne raudonlupės čia

- nepriklausomų valstybių, 
kurios, bendrai paėmus, tu
ri 135 milionus gyventojų. 
Lotynų vardas toms valsty-

i bėms duodamas tik dėlto,

Spėjant pagal beraščių 
skaičių kultūrinis gyveni
mas Lotynų Amerikoje yra 
labai atsilikęs. Pačioj kultū
ringiausioj iš lotyniškų res
publikų, Argentinoje. 15% 
gyventojų nemoka nei rašy
ti nei skaityti, o tokioje Ha
iti respublikoje net 92%

daugiausiai dirbs tame rei
kale. Per organizacijas ren
kant pinigus bus didesnis 
pasitikėjimas ir iš paskirų 
aukotojų pusės.

Bet LSS kuopų skaičius 
nėra didelis. Taigi, kyla 
klausimas, kaip mes LSS 
kuopų skaičių galime padi
dinti? Aš tuo klausimu jau 
turiu šiokio tokio patyrimo. 
Ačiū Chicagos dienraščiui 
“Naujienoms,” kad davė 
vietos apie tą reikalą rašy
ti. tai teko paagituoti ir pa
raginti. Kol rašiau ir agita
vau, viskas buvo gerai ir bu
vo pritarimo. Bet kai prispi- 
ri ką nors prie upelio kran
to. kad eitų nuo kalbų prie 
darbų, tada teko išgirsti iš 
daugelio žmonių ne ir ne...

Bet kodėl? Niekas neduo 
da aiškaus atsakymo, bet 
galime spėti, kad yra daug 
priežasčių, kodėl naujų kuo 
pų. bent čia apie Chicagą 
nedaug tesusikurė. Vieni 
mano, sukurus naujas kuo
pas sumažintume centrali- 
nės kuopos jėgas, kurių ir 
taip nėra daug. Kitur reiš
kiasi lyg ir baimė ar nepa
sitikėjimas vienų kitais, o 
tai jau negerai. LSS yra de
mokratinė organizacija, su
sikūrusios naujos kuopos, 
kaip ir visos senosios kuo- 

’ Pos’ gyventų ir veiktų lais-
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PALESTINOS PADALINIMO PLANAS

Amerikos ir Anglijos bendroji komisija pasiūlė pa
dalyti Palestiną atskiromis sritimis, kiekvienai sričiai 
duodant tautinę autonomiją, bet visam kraštui pasta
tant vieną centralinę vyriausybę. Kai kurie žydų va
dai su tuo sutinka, bet arabai priešingi.

L1- -x • T... - ,kalt?s’ teve: JelglL n/paz^l kad jos visos vartoja loty-
blauzde is muyink pikčių is- tanu seniai pradeda jas. ki,mfe kalbas. < '
einant. Ar tai gražu! gnaibyti. As esu jaunas, ta-l , jr f k Dj
-Oleine? , ciau gnybti nepaz)stąĮnai^ži X pj Anjerikos
—Maike, klausyk vyTęs- merginai niekad nedrisciau..va,stvbėJ BraJija. su 44J 

io: pne mergų nelįsk, ba' —su manim tau nepijai . n
papulsi į trobelj. kalbėt. Maike : bet jeigu

—O tėvas ar nelindai, 
kai jaunas buvai?

gyventojų nemoka nei skai-į vai pjgg konstitucijos Tė
tyti nei rašyti.

Panašiai atsilikęs ir eko
nominis gyvenimas. Nesenai 
Amerikos vienas žinovas,

mo: prie mergų nelįsk, ba —Su manim tau bepigaj Varto-'PtotųAmen-
kalbėt. Maike: bet jeigu ša-1 J??Y}?f? koje, sake, jpg Lotynų kras-Ketiucu portugalų kalbą. Mažaha tavęs atsisėstų tokia Iei- G * odė. tai ir tu nežinotum, ką'^pleS^h,SU V?,' 

—ivą aš dariau, tai ne į daryti. Gal taip pat ignyb-'a 0JR’ 'art°Jd
tavo biznis; ale tu klausyki tum. ,trancuzų Raibą. U
manęs, kad mergos ant ge-į —Užteks, tėve. Esi nu-
ro neišeina. Ot, aš tau pa- valgęs, todėl eik išsimiegot, 
sakysiu, kas man atsitiko.
Tu jau žinai, kad aš gavau jų uz.l»uuho—is.v7i>/\u-i u- į

pakvietimą nuvažiuot į Ka- GIAUSIAI IŠSPAUSTI j oanu^kalba J DmJS ™ 
- - -- 16 nARRlNlNK-iT panų kalbą. Daugumas gy-

IS DARBININKŲ j ventojų Peiu, Bolivijos.

tuose dti .trečdaliai gyven
tojų sistematiškai nedaval- 

f ~ . i • ■ go, ių pajamos vra tiek menfrancuzų kalbą 0 visos ki-los. kad jie negali norma- 
105 A8 1<*yniš!t« valstyb!’i-lliškai maitintis. Veik visi lo- 
su 88 milionais gyventojų. tVniški kraštai Amerikoje 
vartoja ispanų kalbą, norsi--— -__=- -i-i- »__ t/L

nadą privaktuot “Liaudies 
Balso” raudonus komfašis- 
tus, kad nebėgtų per grony- 
čią į Ameriką. Taigi pasta- 
n a vi jau nuvažiuot. Pasisiū
lė su manim važiuot ir Ča- 
lis Cibulkevičius, ba jis Ka
nadoj gyvenęs, tai sakosi 
gerai pažįstąs kanadiečius 
prancūzus ir galįs su jais

Įdomus Dalykai
Ign. Domeika ir Domeikita* sios kalbos yra, rusų su viso- 

Lietuvis Ignacius Domei- pais tarinėmis baltgudžių 
ka, (gimė 1802 metais, mi- ir ukrainiečių — 166 milio- 
rė 1889 metais) jaunose ?aG ispanų kalbą vartoja 
dienose buvo karštas patrio-' milionai žmonių, .lapo
tas ir stojo į kovą prieš Ru- nii ~ 97 milionai, vokiečių 
sijos carų valdžia, Jis dalv- ~ 78 milionai. francuzai— 
vavo 1831 mėtį sukilime 68 milionai. portugalų — 49 
prieš caro viešpatavimą, o ml|10Pat italų 44 milio- 
po nepavykusio sukilimo nab ir»donezų —- m- 1(>
turėjo bėgti į užsienius?na?’ en^ mi.I?nal: a"
1838 metais Ignacius Do- raJ)M “T, milionai ir kito-
meika iš Francijos persikėlė mis kalbomis kalbančių yra 
gyventi į čili respubliką Pie-J mazesm žmonių skaičiai, 
tų Amerikoje. Ten jis greit1 ,
pasižymėjo kaipo kalnų in-’, Nepasako, ką Žino , 
žinierius, dirbo valio; kasyk
lose ir buvo pakviestas būti Paprastai vyrai skuhdžia- 
profesoriu aukštojoj mokyk-'si, kad “moteiys perdaug 

' loj. Profesorius Domeika kalba.” Bet štai viena gaf- 
Kepmo. »aKo. Ką aaraųdiap pj^gg SUrado “domeikita?* 1 binga leidė. kuri nesėnai iš 
įsibnaus nepageidaujami varįo ,r arseniko junginio Anglijos buvo atvažiavusi į 

mineralą. Dabar tas miera- Ameriką, Lady Astor. pa
las visame pasaulyje ir va- reiškė tokią numonę: “Mes 
dinamas “domeikitu,” pa-'moterys kalbame perdaug, 
gal pirmąjį mokslininką.! bet ir tiek daug kalbėdamos 
kurs jį surado. ■ mes nepasakome nė pusės

Profesorius Domeika mi- to, ką mes žinome.’ 
rė 1889 metais Pietų Ame
rikoje. Jo atmintis yra auks

inuose ir laisvai reikštų sa
vo nuomones, butų daugiau 
įvairumo. Be to. tarp kuo
pų butų lyg ir lenktyniavi
mas organizacijos darbe, 
butų gyvesnis judėjimas. 
Bet žmonėse yra nepasitį 
k ėjimo. Sako. ką daryki, Jtai

žmonės? Šitoki baimė atro
do visai neDamatuota, nes
galima butų klausti, kodėl <jinamas

________________________ dabar į organizaciją nepri-
JV sirenka W .“nepageidauja-

Lotynų Amerika Atbunda

New York (LAIC)—Lai
svame pasaulyje, kur orga
nizacijos nėra varžomos, 
susikuiusios darbo unijos 
stengiasi darbininku atlygi
nimą padidinti bei .10 darbo 
sąlygas gerinti. Bolševikų gi
valdomoj Lietuvoj svarbiau- 

ant pirštų susikalbėt. Nu, ir siu profesinių sąjungų (dar- 
išvažiavom. bo unijų) uždaviniu, kaip

—Bet tėvas nukrvpai nuo praneša “Tarvbų Lietuva” 
dalyko. | nr. 50. yra “išjudinti, ge-

—Veidiminut, o bus ir riau organizuoti socialistinį 
dalykas. Buvom jau netoli. lenktyniavimą, kas vra vie-
nuo kanadeiskos gronyčios. 
kaip į busą įlipo nešpetna 
leidė ir atsisėdo šalia ma

na svarbiausiųjų priemonių 
darbo našumui pakelti bei 
produkcijai padidinti.’’ Vie-

nęs. Čalis bakst man į pa- nu žodžiu, bolševikų sukur
šonę ir sako: žinai, sako. ji 
man išrodo ant prancūzės. 
Važiuoja į Kanadą. Imk. sa
ko, ir įgnybk jai į šlaunį. 
Girdi, prancūzės myli, kai 
jas kas pakibina. Jei gerai 
sugnybsi, sako, tai ji nusi
ves mus į savo auzą Kana

toms darbo unijoms svar
biausias uždavinvs — ko- 
daugiau iš darbininku iš
spausti. kad tik greičiau 
pravesti vadinamąjį ketvir
tąjį penkmetį.

Kaip žinome, Sovietų tik
rovėje tokios socialės apšau

do.! ir mudu turėsiva gerąlcros nėra. Streikuoti neva- 
gud-taim. Sako, aš ją dabar^ia. Vadinasi, darbininkas 
prancūziškai užkalbinsiu, o ’-ra atiduotas visiškan poli 
tu tada gnybk. Na. ir prade-'
10 jis jai rodyt pirštais 
prancūziškus ženklus. Aš 
tada nrie jos prisiglaudžiau 
ir paėmęs visa sauja gerai 
sugnvbiau. Vaiectu mano,

cinio režimo malonėn.

ARGENTINOS FAŠISTAI 
KALTINA AMERIKĄ

vra žemės ūkio kraštai. Bet!

Gvatemalos, Paragvajaus ir 
iš dalies Meksikos respubli
kose kalba ir supranta tik-

Klaidinga būt manyt, kad 
visa Lotynų Amerika yra 
“atsilikusi.” Pirmas, o ypa-

mų” žmonių?
Manyč. kad tą klausimą

turėtų pasvarstyti musų su Išeitų, kad moterys gerai

foi -A 1 tingai antras pasaulinis ka-tai 53,0 indljomskas kalbasikoriai supurtė tas ša- 
lis ir davė joms progos eko
nominiai pasistūmėti pir
myn. Ypač pralobo antro 
pasaulinio karo metu Ar-

kuriomis vietiniai gyvento
jai kalbėjo prieš baltųjų už
kariautojų pasirodymą A- 
merikoje.
rikSa™ kiĮ™ iL?‘ynU ^e-!^n«na.'Ji
"k?ėv.f>TP } • t f ab,a‘ito statymo aliantams. Pra-
v bP? J ' “k h-'t |nb« h' kitos šalys, o daugu-
^cntc a?- Dinai V maS « " kurti 
S™ Lu ,-ikT"J.V J.'." s?ve pramonę. Argentinoj i,
rugvajuje. Čili ir, sako, Ku
boje baltieji gyventojai su
daro aiškią daugumą. Viso
se kitose lotyniškose šalyse 
daugumas gyventojų yra 
indijonai maišyti su negrais 
r baltaisiais žmonėmis. Sa- 
zo rasiniu sąstatu “lotyniš
ka’’ Amerika vra labai mar-
Sc^lo^r'Šikt "kis. kyla

>alvse vyrauja katalikų ti-
kybą.

Lotynų Amerikos kraš
tuose rasinės diskriminaci- 
os nėra. Žmonės ten mai- 
osi, kaip nori. jokio skirtu- 
no nedaroma del žmogaus 
ipalvos, jokių prietarų neri
ama su žmogaus tokia ar 

kitokia rasine kilme. Gal 
tik Argentinoj pastebimas 
žmonių pasididžiavimas sa
vo “balta kilme,” bet ka
dangi Argentinoje mažai tė
ra spalvuotų žmonių, tai ir 
ten rasinė problema nelošia 
jokio vaidmens.

Lotynų Amerikos kraštai 
gavo nepriklausomybę per 
kovą. Trys šalys, Ispanija, 
Portugalija ir Francija ka
daise valdė visus “lotyniš-

kad ii pašoks, kad pradės' Ąrgentinos fašistiniai lai
klykti, net motormanas nu-^^9?1 ,sak?: Amerikos 
sierando! Mislino. kad faje.!vaJ^ia fiaskatino Bolivijos
ras pasidarė. Suštapavo bu- !r,alstlnVve,pV, £ene' 
sa ir atidarė visas duris/į? 0 1 itoiioel diktatūrą.
Pamačiau, kad bus trobelis,’Bęt An^Htinos demokrat1- 
tai aš iš buso ir dui į kor- aU(^a kaistai sveikina
nūs. Laimė dar. kad buvo Bolivijos demokratus, kurie 
naktis, tai patamsy jie ma- sukilo prieš fasistinį dikta- 
nęs nesugavo. Ale ėmė še- to1 11 -,J nuverte- 
šias sutkas, kol pėkščias par--------------------------------------
ėjau namo. Padnackai vi-1 Remkit biznierius, kurie kus" Amerikos kraštus, kaip 
sai nuplyšo. į skelbiasi “Keleivyje.” aa

kurs jau ne po tai gerbiama Cili respubli- P^aiytij. , . jos kalbėtų
nstanp (nio-cpio'i • ° dvigubai daugiau. Tada jos

skyrė savo gabumus, rnons- pasakytų viską, ką
lą ir daug pasidarbavo Čili

važiavimas.
ilgo įvyks pistone (rugsėjo koJe; nes jis kraštįį pa. 
1 ir 2 dd.) Reikėtų jral dau
giau dėmesio kreipti į pro- t
pagandą ii gal išrinkti tam respublikos mokyklų gerini- 
reikalui kelių draugų komi
siją. nes Vykdomasis Komi

jos žino...

me.
tetas vienas vargu suspės 
atlikti ir tą uždavinį.

Naujų kuopų kūrimas ir 
traukimas narių į jau esa
mas kuopas bus tik vienas 
klausimas musų suvažiavi- 

Brazilijoj išiugo’didelė- ir me' Bet iis }Ta svarbus ir
galinga pramonė. Kartu su 
pramone išaugo darbininkų 
judėjimas, pasistūmėjo pir
myn švietimas ir žmonių gy
venimas pagerėjo. Visose 
lotynų Amerikos kraštuose 
dabar vyksta didelės per 
mainos, kuriasi pramonė

svietimas ir žmonių gerbū
vis. Kartu su tuo ir “tradi
ciniai” generolų režimai 
Pietų Amerikoje keičiasi, 
jie dažniau griūva ir užlei
džia. kad ir laikinai, vietą 
liberališkiems režimams, o 
xai kur. kaip, pavvyz., Ar
gentinoje įsigalėję fašisti
niai režimai, jie irgi tur 
daugiau skaitytis su darbo 
masių interesais. Lotynų A- 
merika plasnuoja sparnus, 
žiuri į Jungtines Amerikos 
Valstijas ir ryžtasi vytis sa
vo šiaurės kaimyną. Prieš 
Lotynų Ameriką stovi puiki 
ateitis.

P. A.

Pasaulio Kalbos

kuopos, rinkdamos deleęa 
tus ir aptardamos suvažia
vimo klausimus, turėtų tą 
klausimą pasvarstyti, kad 
suvažiavimas galėtų del to 
aiškiai pasisakyti.

Del Referendumo ir 
Pirmininko

Visi draugai, kurie jau 
pasisakė “Keleivyje’* del 
LSS suvažiavimo, pareiškė 
minčių, kad musų organiza
cija gerai gyvuotų ir stiprė
tų. Toki yra visų LSS na
rių nuomonė. klausimas, 
kaip geriau organizaciją 
tvarkyli, kad ji butų stip
resnė ir gyvesnė.

LSS centralinė kuopa Chi 
eagoje liepos 17 d. turėjo 
savo susirinkimą. Svarstėme 
įnešimą, kad LSS Vykdoma
sis Komitetas butų renka
mas referendumo keliu. 
Kuopa nenusistatė galuti
nai, tiktai aptarė tą klausi
mą. Daugelis draugų mano. 
kad referendumas butų tin-

Viso pasaulyje yra 2,796 
kalbos. Daugiausiai žmonių 
kalba kiniečių kalba —500 
milionų žmonių. Indų kalba 
ir jos tarmėmis kalba 335 
milionai žmonių.

Anglų kalba kalba 270 
milionų žmonių. Iš jų 150 
milonų yra Amerikoje ir A- 
merikos kolonijose. 1,000,- 
000 Liberijoj ir 118 milionų 
angliškai kalbančių žmonių 
yra Britų Imperijos ribose.

Kitos daugiau išsiplatinu-

rinkime, o galutinai jis bus 
išspręstas suvažiavimo.

Taip pat aptarėme klau
simą, kad musų konstituci
joj vadinamas kuopų “pir
mininkas” butų vadinamas 
organizatorių. Tą klausimą 
iškėliau aš. o drg. P. M. Kal
tis iį parėmė. Išrodo maž
možis, bet praktika parodė, 
kad tas klausimas kartais 
turi ir svarbos.

LSS kuopos susirinki
mams vesti kiekvieną kar
tą išsirenka to susirinkimo 

irmininką. o todėl draugas, 
uris sušaukia susirinkimą, 

jį atidaro ir palaiko ryšius 
su centru tinkamiau butų 
vadinti

e

“Keleivyje” naudinga yra’ kalnesnis būdas centro or- 
daryti visokius biznio skel 

4 savo kolonijas Ilgainiui, dė- bimus ir Dajieškojimu^, me musų kuopos nariu susi

Motorai ir Gyvuliai

Pradėjus vartoti fanuose 
daug traktorių ir kitokių 
motorais varomų mašinų, 
arklių ir kitokių darbo gy
vulių skaičius labai suma
žėjo. Dabartiniu laiku Ame
rikoje ant žemės, kuri buvo 
seniau naudojama darbo gy
vuliams maitinti, galima iš
maitinti 18,000,000 galvijų. 
Tiek daug galvijų galima 
auginti mėsai ir žmonių 
maistui.

Kam Priklauso Žemė po 
Vandeniu?

Amerikos kongresas ir 
teisinai turi galvosūkio. 
Tenka išspręsti klausimą, 
kam priklauso žemė po van
deniu jurų pakraščiuose — 
federalinei valdžiai, atski
roms valstijoms ar priva
tiems žmonėms, kurių že
mė prieina prie jurų? Klau
simas butų visai nepainus, 
jei nebūtų surasta, kad Pa
či f iko pakraščiuose po jura 
yra labai daug aliejaus. Jei 
žemė ir žemės gelmių tur
tai po vandeniu priklauso 
federalinei valdžiai, tai ta 
valdžia gali kasti aliejų iš 
po jui-ų. Bet valstijos nori 
tuos gelmių turtus pasisa
vinti. o atskiri žmonės, ku-organizatoriu. Jo

pareiga yra daugiau orga- rių žemė prieina pne jurų 
gananis išrinkti. Tą klausi- nizacinė, kaip pirmininkavi- irgi nori gauti nuosavybes 
mą dar aptarsime sekama- mo. teises į žemės gelmių turtui.

J. B. Aglinską*. Daug turtų, daug ir ginčų.
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“Išvaduota” Austrija I Ven*rai po Rusai*
Rusai Austrijoje paėmė Rusų okupuota Vengrija, 
iiz^amaciac or ■mime -žiniz.n1 m«ai raorinamu daro “valy-raudonosios armijos žinion;rusų raginama, daro 

dar 12,607 akrus žemės. Vi-

Arabai ui Valymą
Palestinos arabai kreipė

si į Angliją su reikalavimu 
apvalyti Palestiną nuo žy
dų teroristų. Jie sako, jei

džio, kaip Francijos. Tas 
“maršalas” Rola-Žymiers- 
kis, rusų pastatytas vado
vauti lenkų armijai, yra sė-

teronstų.

so rusai turi savo globoje 
75,000 akrų derlingos že
mės. Tos žemės produktų 
užtektų dviems mėnesiams 
maisto visiems Austrijos gy
ventojams maitinti. Be to, 
rusai perima daugumą Aus
trijos pramonės, kaipo “vo
kiečių nuosavybę.”

į ragm 
mąsi.” Šias dienas vengrų 
valdžia išleido įsakymą už
daryti 241 organizaciją vi
same krašte. Uždarytos ne
priklausomos organizacijos, 
kurios, rusų akyse, neatro
do saugios raudonąjai armi
jai ir bolševikams.

Lenkijos Armija
Lenkijos kariuomenės va

das ir karo ministeris Rola , . A .
Zymierskis sako. Lenkijos! anPlal nepadarys. jie pa 
armija dabar yra tokio dy-įtys imsis zypų, kad Pales- 
diio Icain Francuos. Tas! t!n°J. nebeliktų jokių žydų

Anglų Rašytoja*
George Bemard Shaw, 

dėjęs penkius metus kalė-j pagarsėjęs airių kilmės an- 
jime už apsivogimą lenkų gjų rašytojas liepos 26 die- 
armijoj. ną atšventė savo 90 metų

.—;----  . , amžiaus sukaktuves. Gimta-
. Ruimai Turkijoj dienio proga G. B. S. susi- 

• Pirmieji laisfi rinkimai laukė galybės sveikinimų,
Turkijoj davė daugumą pre
zidento Inonu partijai. Ji 
laimėjo parlamente 365 vie
tas, o opozicijos partijos 
laimėjo 95 vietas. Opozi-

bet autorius sako, “liepos 
26 yra toki pat diena, kaip 
ir visos kitos dienos.’’

Kunigaikštytė Maskvoje
ei ja pirmą kartą dalyvavo i Maskvoje lankėsi Persi
Turkijos rinkimuose.

UNRRA Gala.
Su šių metų galu pasi

baigs UNRRA veikla nu- 
kentėiusiems kraštams šelp
ti. UNRRA direktorius La

j jos (Irano) šacho sesuo,
Į princesė Achraf Pahlevi. 
Per 24 dienas kunigaikšty
tė buvo vaišinama ir be ga
lo puošniai priimama. Sa
ko, nuo caro Nikalojaus už
mušimo laikų bolševikai nė 
vieno karaliaus taip iškil-Guardia sako, kad nėra jo

kios galimybės UNRRA ! mingai nepriėmė, kaip tą 
veikimą pratęsti. Pagelbos• persų kunigaikštytę. 
reikalingi kraštai turės pra
šyti paskolų iš Amerikos ar 
Anglijos.

- , . Pikti 
liežuviai sako, už aliejų bol
ševikai ir su princesėmis 
cackojasi...

KAS MUMS RAŠOMA
Verta Visiem* Skaityti

LIGONIAMS
SVARBU VISIEMS ŽINOTI

Kaip prašalinti {vairias Odos ligas 
ir kaip apsisaugoti. Užtikrinantis.yra 
vaistas. M. J. S. Miraelc Salve (Mos
tis). Greit pagelbsti nuo šitų ligų: 
trūkimas, odos išbėrimas, rash, vo
tis, athletic foot. pilės, nušasimąs 
ar šaltis, nudeginimas, nušutinimas, 
nesveikumai burnoj ar nosėj. skau
dėjimai ausies, sutinimas ir skaudė
jimas kojų, ar kaitimas. Tuoj jausi, 
kad gelbsti. Del išbandymo pusė 
uncijos 35c.. 2-oz—$1.25.

No. 4. M. J. S. Mostis nuo niežė
jimų ir nuo Poison Ivy. Pusė unci
jos 35c., 2-oz—$1.25.

No. 1. Nuo dantų ir smegenų ne
sveikumo. No. 2. nuo Rheumatiškų 
ir {vairių viršutinių skausmų. Gausi
te greitų pagelbą. Išmintinga ir la
bai naudinga visuomet turėti kiek
vienoj šeimynoj. Užsakydami sykiu 
siųskit ir pinigus. Adresuokit:

M. J. ŠVILPA 
P. O. Box 73. Sta. A. 

Hartford 6. Conn.
Vietiniai ateikit: 944 Broad

(33

st.

Petronėlė Lamsargienė

Puslapi* Penkta*

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų šilimą, šildydama ga
lingai. ištarpins Reuniatiškus skm»- 
mus, rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmd. 
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kama 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. 129-7)

DEKEN S OINTMENT CO.
P. O. Box 606. Ne»ark 1. N. J.

REIKIA MUSMIRIŲ iIR 
ŽOLIŲ ŽINOVO

Pajieškau tokio žmogaus, kuris pa- 
- žįsta augalus bei laukų žoles, kaip 
skirpstas arba šaltekšnis. lr man 
reikalingos raudonos musmirės. Kas 
turite, duokit man žinoti, o bus ge
rai užmokėta. Jei nepertoii, aš pats 
nuvažiuosiu pasiimti. (31)

FRANK .JONĖS.
4024 S. Montgooaery St.,

Chicago 32, III.

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, l 
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. | 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (34)

PET. LAMSARGIENĖ,
1814 S. Water St-. Philadelphia. Pa.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Čia yra parodyti du Amerikos karo laivai, viršuj naikintuvas “Hughes,” 
o apačioj sumarina “Pilotfish,” kurie buvo pastatyti antram atomų bombos 
bandymui, kuris įvyko Bikini salose pereitą savaitę. Iš viso tenai buvo sukon
centruota apie 80 visokių karo laivų. Šį kartą bomba buvo išsprogdinta po 
vandeniu. Jos išdavos da nėra galutinai ištirtos, nes i tą apylinkę vis dar ne
galima įeiti del pavojingų spindulių veikimo. Bet yra jau patirta, kad daugu
ma tų laivų buvo sunaikinta. Iš galingojo vokiečių šarvuočio “Prinz 
liko tik krūva laužo.

PAJIESKOJIMAI

:inz Eugen’

Pajieškau Amerikoj gvenančių sa
vo giminių: (1) sesers Barboros Za
leckytės. išvvkusios Amerikon 1902 
ar 1903 metais. Ji kilus iš Balnių 
kaimo, Eržvilko parapijos, Tauragės 
apskrities. Jos tėvo vardas—Izido
rius. Dabar ji vadinasi Agnės Kru-jknyga

Laiškas iš Vokietijos . niais išvežimais. Mus dar 
neišvežė kaip “laikinai ne 
pamainomus,” bet kai bir 
želio 22 prasidėjo karas ir 
įsisteigus laikinai nepri
klausomai vyriausybei, pa-

Drg. J. Sekys mums pri-i daugelį vokiečiai laikė įkin- 
siuntė laišką iš Vokietijos1 kę į darbus iki paskutinio
nuo Amerikoje gyvenusio Į momento, kai jau ir pabėg- tyrėme iš bolševikų paliktų 
žurnalisto, kurs dabar ran-jti nebuvo įmanoma... • dokumentų, 
dasi pabėgėlių eilėse, anglų Apie Juozą Vaišnorą tie- šas išvežti

ger ir gyvena kažkur Chicagos apy
linkėj ar Chicagoj. (2) Brolio Domi
ninko Zalecko. Izidoriaus sunaus. ki
lusio iš tos pat vietos. Jis išvyko 
Amerikon 1901 metais ir gyvena 
taip pat Chicagos apylinkėj, bet aiš
kaus jo adreso nežinau. Aš dabar 
gyvenu Danijoj. Mano vardas ir pa
vardė: R. Hasienė. Laiškus man pra
šau adresuoti draugės A. Liutkuvie- 
nės adresu:

MRS. ANELĖ LIUTKUS.
234 Plymouth St.. Bridgeu-ater, Mass.

Aukso Altoriukas, maldų knygelė, 
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido 
viršeliais .................................... $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ................................................ 6oc.

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

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

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

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

zonoje. Laiške tarp 
J. Pronckus rašo:

kitko

... Kaip matai, senas 
prieteliau, mano adresas ne
be tėvynėje... Mes čia britų 
zonoje esame labiau atskir-

sa ką rašote. Aš turiu pa
dėkoti “Sandarai.” Ji gal 
pati dar nežino, kad ji ma
ne išgelbėjo nuo baisaus li
kimo, ar dar daugiau... .Juk 
ir aš, kai bolševikai okupa
vo Lietuvą dirbau redakto

kad mus sąra- 
į Sibirą buvęs 

sudarytas birželio 26 die
nai. Tai yra tik 4 dienos 
mus išgelbėjo...

1946 m. birželio 11 d. 
Neumuenster.

Pajieškau Justinos Jurgickienės, 
pirmiau gyvenusios Kanadoj. Mon- 
treale. Rašiau kelis laiškus, bet at
sakymo negaunu. Ji kilusi iš Licpo- 
lių kaimo, Šiaulių valsčiaus. Kazi
miero Rakausko duktė. Melždiu jos 
pačios atsiliepti arba žinančiųjų apie 
ją pranešti man jos adresą. Mano 
adresas toks: (32)

JUOZAPAS RAKAUSKAS.
23 Apricot St., Duųuosne, Pa.

ti nuo lysių su USA. Taipirįu įr kaį palengva likvi- 
pat ir su amerikiečių zona, davo vyriausybės pastatytą

Bet bolševikų valdomuose 
kraštuose apie Amerikos ir 
Abglijoš pagelbą nevalia 
kalbėti. Pagelbą imti valia, 
bet nevalia viešai skelbti, 
kad tai Amerika ir Anglija 
duoda...

Keleivis > išleido brošiūrą 
afpie Stalinį'. arba Kaukazo 
razbaininką. kaip jis pasi
darė Rusijos valdovu. Ma
nau. kad kiekvienas lietuvis 
turėtų ją perskaityti ir ki-r UNRRA turėjo Jugoslavi- 
tus paraginti įsigyti. Svar-i joj vieną amerikoną direk-paraginti įsigyti, 
bu žinoti, kaip Stalinas iš
kilo. Atsirado energingas 
žmogus, kurs parašė tą kny
gutę.

’ Bet gal atsiras kitas, kurs 
parašytų apie Balkanų raz
baininką Tito.. Suglaudus į 
krūvą butų įdomi istorija 
apie 2 razbaininkus. Kau
kazo ir Balkanų, arba kaip 
daugelis sako. čiomogorų... 

Keleivis garsina ir senų

joj vieną 
torių. Bet UNRRA vadovas 
ten yra rusas, pulk. Sergiej- 
čik. Tas tai Sermiejčik ne
senai pavarė tą amerikoną 
iš jo vietos. Amerikono pa- 
vardč buvo Leo Hochstet- 
ter.

Viskas tas atrodo labai 
keistai. Tito ima iš Ameri
kos pagelbą, meluoja savo 
žmonėms, kad Rusija tą pa
gelbą duoda ir dar išvaro

knvgų, seniau leistų. Kai i amerikietį direktorių už tai,« " • . ,___  • iv___ t- __ _______  „,.ikurios tų knygų ir dabar v- 
ra svarbios ir patartina vi
siems skaityti, kurie jų dar 
nėra skaitę.

F. Lavinska*.
Brooklyn. N. Y.

kai jis norėjo rusų sklei 
džiamus melus atitaisyti. 
Keistai, iš tikrųjų, keistai 
viskas tas atrodo.

Dar keisčiau atrodo, kad 
Jugoslavija jau gavo už 
250 milionų dolerių pagel
bos. o Tito valdžia tą pa
gelbą pardavinėja ir tais

Kur randasi “UNRRA”

Skaičiau angliškam laik-'Pin«ais išlaiko savo dikta 
raštyje, kaip Jugoslavijoje tur3--
mokytojai vaikams mokyk
lose aiškina, jog “UNRRA 
randasi Sibire.” Tie moky
tojai vaikams pasakoja, kad 
Sibiro dalis, vadinama UN
RRA yra labai turtingas 
kraštas ir iš to krašto gera
sis Stalinas atsiunčia Jugo
slavijos žmonėms maisto.

P. K-m*.

Negaliu Suprasti
Skaičiau Filentropo strai

psnį “skaičių kalba” ir gal
vojau. kaip tai atsitiko, kad 
Susivienijimo seimas nepa
ėmė paišelio ir nepaskaitė.

tad ir amerikiečių laikraš
čių čia labai retai temato
me. ir Amerikon korespon
dencijų rašyti iš musų men
kai kas bandė, lies iki pas
kutinių laikų atrodė butų 
necenzuriškai rašyti tiesą a- 
pie musų buvusią būklę tė
vynėje pradedant 1940 m. 
ir tas priežastis, del kurių 
mes čia atsiradome. Bet kai 
jau ir Byrnes, ir Bevin, ir 
pats Churchillas prabilo at
virai ir apie tą kruviną ge
ležinę uždangą, kuri nusi
leido už musų tėvynės ir A- 
merikos ir Anglijos spauda 
atviriau pasirodo, tad ir 
mes nebeprasižengsime su 
“svečių” mandagumo tai
syklėmis, kad pradėsim at
viriau parašyti apie tai. kas 
visiems ir čia ir pas jus 
svarbiau girdėti.

Tad nuo šiol pradėsime 
gyviau rašinėti ir jūsų laik
raščiams. ypač kai girdžiu, 
kad visi tie patys buvę prie- 
teliai tebėra savo vietose ir 
tebedirba tą patį darbą.

Kai UNRRA suvedė pil
ną statistiką, tai pasirodė 
musų nė trečdalio nėra, kiek 
patys manėme, būtent per 
visas 3 zonas (am., franc. 
ir britų) vos 56,379 lietu
viai, kai net latvių esą 82,- 
842 žmonės!

Tiesa, daug buvo užklup
ti kur nors toli Pomerani
joje ar anapus Oderio, nes

Nužudė 230 Kunigų 
Jugoslavijojdirektorių, pirmuoju direk

torium buvo paskirtas žy
das nuo Gargždu. Tas. kaip 
augęs prie Klaipėdos kraš
to, tai mums, Klaipėdos 
tremtiniams, turėjo daugiau 
simpatijos. Tad turbut ačiū ‘A1*“ ..KrtUt,7>f:
jo įtakai, mes keli klaipč-'slavl.J''J . <l,,l,nam?s. l?,'o,as 
<—*- - .................. '■ prieš bažnyčią, prieš vienuo

lynus ii- prieš visokią kata
likų veiklą. Pačiame prane-

kiek duos sutaupymo iždi- 
aprėdaio ir visokių kitokių nįnko viet°s panaikinimas.
reikalingų dalykų. Kadangi 
visi tie daiktai paeina iš 
turtingos UNRRA, tai ant 
iu ir yra parašyta “UNR
RA.”

Taip mokina Jugoslavijos 
vaikus bolševikiška diktatū
ra. Ne tik vaikams mokyk
lose. bet ir visiems Jugosla
vijos gyventojams Tito dik
tatūra užtvli, kad UNRRA 
yra aliantų pašalpos orga
nizaci ia ir kad Amerika vie-

Filentropas rodos aiškiai į- 
rodo, kad jokio sutaupymo 
nebus. Jei Filentropas galė
jo tą paskaičiuoti, tai kodėl 
SLA vadai to negalėjo pa
daryti? To aš niekaip nega
liu suprasti.

Visi kalba, kad reikia 
taupyti, bot to taupymo ne
matyti. Kyla klausimas, ko
kiems galams mes turime 
gerai apmokamą sekretorių, 
jei jis negalėjo Seimui pa

na sudeda 787< pinigų UN-I sakyti, kaip bus su tomis 
RRAi. Todėl iš Amerikos . sutaupomis, kada iždininko 
lėšų ir iš Amerikos gamybos \je!a, Panaikinta. Priva
li NR RA gali šelpti Jugo- ..................
daviją, T^nkila Austriją

čiai kai kam musų sekreto-’ 
rins sakė, kad jokio pinigų

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

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

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

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

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

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

saka .............................................. 25c.
Grigorius, gražus skaitymai 30c. 
Užkeiktos 3 karalaitės .... 25c. 
Keliauninkai į Palestiną .... 30c. 
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir 

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

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

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

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

paveikslais............................... 35c.
Nedoras Žydas, jaunų merginų

kupčius .......................................... 50c.
Ponsko Piloto galas .............. )0c.
120 I>ainų Kinkinys ............  75c.
Savizrolas, juokingi kaityrpai &‘>c.
tiirtunklin Gyvenimas ........ .'15c.
Kantičkos, šv. giesmės .... $2.50
Gromatos j Lietuvą, su dainelėm, 

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ

Pajieškau savo draugės, kuri vadi
nasi Anna Youchunas, seniau gyve
nusi Detroite. Aš mačiausi su ja su 
Brooklyne. Išvažiavusi iš čia vėliau' 
ji rašė važiuojanti Chicagon. ir nuo 
to laiko nieko apie ją negirdėjau. 
Norėčiau, kad ji atsišauktų šiuo ad
resu: ____ (31 »

RLADAS ZARUBA,
460 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

“N. Y. Times” pranesa,
11 i k tiįt n ra

Jugoslavijoj jau yra nužu
džiusi 239 kunigų, daugiau
siai kataliku. Visoj Jugo-

L url 1 w,l<r»vi k i<k u'r-ri, -v ▼ k ” »» -»-«

diškiai: aš, Grigalaitis ir 
Radzevičius iškentėm.. iki
pat pabaigos. Bet aš turėjau .. - , . ... .
B nepriklausomybės laiku aime ąprasoma,. kaip dikta- 
tarnvba informuoti broliuil u!'a st?,n™sl .išnaikint, ka-
ame'rikiečius par inkdamas a lk.« ltak« visoje Juros a- 

vijoj. (Jugoslavijos dalis, 
Kroatija, yra katalikiška 
šalis).

Pajieškau dėdės Jono Valterio, ki
lusio iš Antaniškių kaimo. Šiluvos 
valsčiaus. Raseinių apskrities. Seniau 
gyveno Ne-*-ark, N. J. (33)

M. PLUSč AUSKAS.
162 Jameson Avenue, 
Toronto Ont., Canada.

Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos .................. 80c.
Vidurių valytojas ...................... 60c.
Nuo veneriškų ligų .............. $1.2*)
Skausmingų mėnesinių reguliatorius 

...................................... 60c.

iš Lietuvos spaudos šaltinių 
informacijas. Ta praktika 
buvo vykdoma ir pirmais 
bolševizmo mėnesiais. Žino
ma, tik informacijų turinys 
pasikeitė... Tuomet dr. Grai- 
čiunas atsiuntė man “San
daros” iškarpą, kurioj prie- 
telius Vaidyla buvo piktai 
parašęs apie ■'išgamą*' (ma
ne), kurs buvęs aukštas de
mokratas ir sandarietis. da-

Tautosaka

bar nuėjęs diktatoriams bol-J tinėja. 
ševikams tarnauti, už tai su 
juo busią atsiskaityta, kai 
Lietuvai vėl išmuš laisvė.

Geriau žvirblis rankoje.
nekaip elnias girioje.« ♦

Ankstybasis dantis raki- 
nėja, vėlybasis akis krapš-

NAMAS IR 20 AKRŲ 
PRIE EŽERO

Pajieškau brolio Pelekso Glinskio, 
kilusio iš Panevėžio apskrities Ku- , ,. ,
piškio valsčiaus. Braskuškio kaimo, Nu0 dusul'°. kosulio ir mamų 
kitąsyk gyvenusio Boston apvlin-
kėj. O mano žmona. Uršulė I^pei- 
kyte. iš Starkonių kaimo, Viešintų 
valsčiaus, Panevėžio apskrities, pa
jieško pusbrolių Jono. Kosto ir Ur
šulės Jurėnų, kilusių iš Paketurių
kaimo. Kupiškio valsčiaus; La peikiu UYrįškumo pataisymas 
iš Duoniunų kaimo, Kupiškio vals- Į Trajankos, stambios
čiaus; Šimkūnų iš Laitelių kaimo ir ■ Kamparas, pakelis

sthmos .................................. 6Oc.
Nuo vandenligės ...................... 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fever ......................................... 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei’strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.

—. 85c. 
.... 60c.

sutaupymo nebus, bet Sei
me jis nepaėmė žodžio ir 
viešai apie tai nekalbėjo. 
Išeina keistas dalykas: žmo
gus pastatytas rūpintis Su 
sivienijimo reikalais, bet 
nieko nesako, kuomet dele 
gatai balsuoja padidinti iš
laidas ir tą išlaidų padidi
nimą vadina “sutaupomis.”

Aš nieko neturiu prieš vi
sokius “panaikinimus,” bet 
man nepatinka, kodėl tas 
daroma lyg šmugelio keliu. 
Kalbama anie “sutaupąs” ir 
didinama išlaidas! Kas čia 
ka nori anmonkyti ir kokiu 
tikslu? Gal galėtumėt ta 
paaiškinti.

SLA Nary* J. S.|jg

Kaip tik tuo pačiu metu 
prasidėjo ir suėmimai. Be 
red. Jablonskio buvo suim
tas ekspeditorius ir mano 
kambaryje padaryta krata.
Iš Maskvos atsiųstas direk
torius ir jo pavaduotojas 
Leiba Sausas pasišaukė ma
ne i kabinetą ir pradėjo tei
rautis apie šeimos padėti ir 
kilmę, paskui apie pažintis 
Amerikoje, kaip aš esą ma
nau apie tolimesnę informa
ciją ir tt., tai aš parodžiau 
tą “Sandaros” iškarpą ir 
Sausas suriko: “Tai tamsta,
draugas, busi sušaudytas!” R-ik'* kepėjo, kurs mok* kept 
Beabcjo, jis tlH mane. Darbo sąlygos, kaip visur. Kreiptis
išsipildytų Sandaros prana- laišku: (31)
šavimai. Tuo mano tardy
mas ir pasibaigė, bet nuo 
to laiko iš manęs atėmė už
jūrių informaciją ir tuoj ji 
buvo visai likviduota, bot 
taip ir likau nebesuimtas.

Parsiduoda bizniavas namas su 20 
akrų žemės. Vieta įrengta saliunui. 
reikia tik laisnį išimti. Prie didelio 
kelio, 1 mylia nuo miesto, ežeras 
prie pat durų, 13 botų ir 5 kempės: 
keturios po 5 ruimus, o viena 4 rui
mų. Visos išnomuotos. atneša po $20 
rendos kas savaitė. Be to. yra 4 kar
vės, 2 veršiai, 1 arklys. 16 ančių ir 
200 vištų. Stuboje gazas ir vanduo. 
Namas 10 kambarių. Žemė visa apsė
ta ir daržovėm prisodinta. Labai 
puiki viela bizniavam žmogui. Kai
na tik $l'l.<»0<i. Del platesnių žinių 
prašau rašyti žemiau paduotu adre- 
-u. arba telefonuoti. (34)

MRS. ANTOINETTE KAPTEIN
P. O. 106. Schuyler l.ake. N. Y. 

Tel. Richfield Springs 23-F-23.

REIKALINGAS BAkERIS

PAKERY.
17 Arthur St., Brockton, Mass. 

Arba telefonu: Brockton 711.

MOTERIS AK MERGINA

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

nuo pražilimo ...................... 6Oc.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas .......... 60c.

(40) Nuo nutukimo, cik kudyn .... 85c. 
'Nuo surūgusio pilvo (heart bum)

...................................... 85c.
Tyra mostis. nuo bile kokio nie

žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
do visokius skaudulius, apdegimus
ir t-t. ...................................... $2.25
Pailių arbata arba mostis .... 85c. 

Pajieškau sau gyvenimo draugo I BUKAITIS, (41)
kad butų rimtas, ne girtuoklis, blai-i SS5 St" ų7«neeroort. N Y.
vo budo. ir ne gyvanašlis. Aš esu tik- PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau 
ra našlė. Prašau tiktai rimtų vyrų skelbiamų knygų prašome kreiptis į 
atsiliepti. Mano adresas: (31) P»t) skelbėją. “Keleivio” administ-

MRS. S. M.. racija jų nepardavinėja.
_____________ “Kel.” Administracija.

Sanvaičių iš I^ičių kaimo. Viešintų 
valsčiaus. Panevėžio apskrities. Pra
šom jų pačių arba juos pažįstančiųjų 
pranešti jų adresus, už tai busiu la
bai dėkingas.

JONAS GRINSKIS,
38 Robinson St.. Toronto, Ont., 

Canada.

APSIVEDIMAl

909 W. 20th St..Chicago.IlL

r

» ar 55 mėty moteris ar 
j mergina, k'i’i nelabai turi kur gy 

venli kad tik butų be šeimos, gali
Šiaip tada.užteko iUrin,o.,^<;-^n 

kad kas tlll’i rySlUS ar pu-, mą prižiūrėti neturiu laiko. Jei aG 
Žintis užsienyje, kad suim- -"a'lu u>kia moteris ar mergina. 

K laj h„tu gerai ir mi ir man. Plates
niu informacijų duosiu per laišką, 

esu kilęs iš Ylakių valsčiaus.

A pir

suim
tų ir nadėtij kur ir šiandipni 
nebežinome- Visą laiką; a 
siaubas ir ne'"nas didėjo ir

So. Bostone, išsipildė birželio 14 masi-
FRANAS BUMŠA.

P. O. Box 102.
So. Ashbumhąm. Masą.

(31)

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunama* “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Ma s*.

f I (
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kokia Buvo Musų Bočių Tikyba
Mes, lietuviai, dabar esa

me krikščionys. Bet ne visa
dos taip buvo: senovės lai
kuose lietuviai buvo stab
meldžiai, t. v. tikėjo i dau
gybę visokių dievaičių.

Tarp tų dievaičių didžiau- 
sis buvo Perkunaš. Lietu
viai tikėjo, kad jis esąs vy
riausias viso pasaulio val
dovas, kad jis viešpataująs 
ant žaibų, griaustinių ir per
kūnijų. o visi kiti dievaičiai 
turi jo klausyti. Gyvenąs ji
sai kažin kur aukštumose, 
tarp kitų dievų. Lietuviai 
dirbdavosi jo paveikslus ar
ba stabus iš medžio ir, pa
sistatę po kokiuo ąžuolu, 
garbindavo ir melsdavo 
juos.

Norėdami ko nors iš die
vaičių išprašyti ar pasakyti 
jiems ačiū už kokią nors 
malonę, degindavo aukoms 
visokius gyvulius. Perkūno 
garbei buvo pašvęsti ištisi 
ąžuolynai. Tuose ąžuoly
nuose nevalia buvo nei me
džių kirsti, nei žvėrių muš
ti; net žmonėms buvo drau
džiama tenai vaikščioti; 
vieni kunigai tegalėjo kelti 
tenai savo koją. Visokiuose 
reikaluose lietuviai kreip
davosi i Perkūną.

Buvo dar dievaitis Ko-į 
vas, kure valdė karus; bu-t 
vo Pikuolis, dievaitis piktas, 
kuris leisdavo ant žmonių! 
nelaimes, ligas, mirt}.

Garbino lietuviai ir dei-Į 
ves. Visų vyriausioji deivė, 
buvo Praurimė. Jos garbei 
statė žinynus ir kūreno am-! 
žinąją ugnį. Kad ugnis nie
kuomet neužgestų, sergėjo 
tam tikros mergaitės, vadi
namosios vaidilutės. Dar į 

jaunos būdamos, jos pasi
žadėdavo tarnauti dievai
čiams ir netekėti, turėjo vi
sados gyventi prie žinyno 
ir paeiliui ugnį kurstyti.

Vaidilutė, kuri nenusau
gojo ugnies ir leido jai už
gesti, būdavo mirtimi bau
džiama, nes, užgesus ug
niai, laukiama buvo visam 
kraštui nelaimės. Amžinoji 
ugnis Praurimei garbinti 
buvo kūrenama ties Palan
gą, o gražioji Birutė, apie

SŪNŪS IŠMETĖ MOTINĄ 
IŠ NAMŲ

l

kurią lig šiol lietuviai tebe- 
dainuoja, buvo taip pat vai
dilutė tame žinyne. Tokią 
pat amžinąją ugnį kūreno 
ir Perkūnui. Vilniuje, kur 
dabar stovi katedros bažny
čia, stovėjo senovėje Per
kūno žinynas su ugnimi. 
Dar lig šiol tebėra ugnia
vietė po didžiuoju altoriu
mi.

Turėjo lietuviai ir savo 
kunigu. Vyriausias tarp jų 
buvo krivių krivaitis; jo tu
rėjo klausyti kiti kunigai. 
Žmonės jį labai gerbė ir 
šventu laikė; patsai didysis 
kunigaikštis klausydavęs jo 
patarimų. Retai jį tebuvo 
galima matyti: sėdėjo visa
dos žinyne ir meldėsi; tik 
retkarčiais, atėjus kokiai 
šventei, kada žmonės susi
rinkdavo pas žinyną, pasi
rodydavo krivių krivaitis po 
šventojo ąžuolu ir sakydavo! 
minioms pamokslus. Buvo 
daug ir šiaipjau kunigu, ku
rie žmones mokė, aukas die
vaičiams degino.

Senovės lietuviai tikėjo, 
kad žmogaus vėlė nemirš
tanti. Gerųjų žmoniti vėlės, 
užvis tokių, kurie yra mirę 
kare, gindami nuo prieši
ninkų tėvynę, einančios į 
dangų, pas Praamžių ir Per
kūną. Dangus, anot jų, 
esąs ant aukšto, aukšto kal
no. į kurį vėlė turinti įlipti. 
Todėl lietuviai senatvėje 
nesipiaustė nagų, kad, ilgais 
nagais įsikibę lengviau įlip
tų į tą dangaus kalną. Blo
gųjų žmonių vėlės ėjusios į 
pragarą, kuris buvęs po že
mėmis ir kur viešpatavęs 
piktasis Pikuolis. Numirus 
žmogui, sukraudavo aukštą 
laužą ir degindavo ant jo 
lavoną kartu su daiktais, 
kuriuos jis mėgo. Degino 
ir šunis, su kuriais medžio
jo, ir žirgą, ant kurio kovė 
priešininkus karuose, o kar
tais net ir mylimuosius jo 
tarnus. Darė taip tikėdami, 
jog visi tie sudeginti daik-i 
tai eisią kartu su mirusio 
vėle į kitą pasauli ir jis te
nai naudosiąsis jais, kaip 
čia. žemėje, kad naudojosi. 
Pelenus, supvlę į tam tikrą 
indą, užkasdavo.

Atsitikdavo, jog vyrui mi
rus, jo mylinti žmona liep
davo save sudeginti, norė
dama nepersiskyrus gyventi 
su savo mieliausiuoju pas 
Perkūną.

Šatrijos Ragana.

RET/,va, 55. BCSTCK

ANGLIJOJ DUONA ANT KORTELIŲ

Anglijoj trūksta duonos. Kad žmonės perdaug jos 
neeikvotų, valdžia, su parlamento pritarimu, įvedė 
duonai korteles. Vietomis moterys pradėjo racionuo- 
iamą duoną boikotuti ir kepyklose lieka jos daug ne- 
išparduotos.

KAIP PAŠALINTI PRA
KAITO DĖMES

Senas W. L. Price išveda 
alpstančią savo žmoną iš 
namų, iš kurių juos išmetė 
jos sūnūs. Jis sugryžo da-į 
bar iš laivyno ir sako, kad 
butas esąs reikalingas jam 
pačiam ir motinai su tėvu 
nėra tenai vietos.

Pavergtai Tėvynei
Tėvyne brangioji,
Kaip .šiandien vargsti.
Ar vakarą vėlu.
Ar rytą anksti.

Visuomet nubudus.
Skausmu suspausta,
Krinta ant krutinės 
Ašara karšta.

Norėtum apginti 
Tu savo vaikus.
Kuriuos okupantai 
Valdo kaip vergus.

Norėtum pašaukti 
Dievaitį Perkūną,
Kad jis nutrenktų 
žiaurų “apiekuną.”

Ir Vytautą didi 
Tu šauki iš grabo.
Kad gintų TJetuvą 
Nuo ruso nelabo.

Tik nenustok vilties.
Ta diena ateis.
Kada tavo sūnus 
Savo priešus teis.

Vargo Dūkti.

Ar Užmiršau Tave?
(Vertimas)

Ar užmiršau tave? Jei užmiršti 
Reiškia trokšti visa širdimi 
Tavo veidą dar syk pamatyti.
Tavo balsą dar kartą išgirst.

Ar gi galima tave užmiršti.
Jei sapnuose tu gyvas vis?
Ir svajonėse noriu paskęsti,
Nes tik tada aš vėl su tavim.

Jei širdyje tik vienas troškimas— 
Tavo rankose laimę vėl jaust:
Jei tai reiškia vien tik užmiršimą.
Tai aš jau užmiršau tave!

Ar užmiršau tave? Jei užmiršti 
Reiškia laukti tiktai tos dienos.
Kada tavo akių karštam žvilgsny 
Dainuos širdis, kaip ir kitados...

Ar gi galiu užmiršti tas dienas.
Jei atminty jos žydi vis?
Tavo žodžių nupintas vainikas
Man per amžius žaliuos vis širdv •/ •
Jei man rodo?, kad saulės skaistumas 
Šviečia vien tiktai kur tu esi;
•Jei tai reiškia vien tik užmiršimą,
Tai aš jau užmiršau tave!

Jungtinių Valstijų Agri
kultūros Departamento eks-j 
pertai duoda patarimų, kaip’ 
pašalinti prakaito dėmes iš 
drapanų. Tie nurodymai y- 
ra naudingi kiekvienai šei
mininkei. todėl paduosime 
juos čia ir šio skyriaus skai
tytojams.

Šviežias prakaitas yra 
rukštis. todėl priešingas jam 
agentas vra šarmas (alkali), 
kaip muilas, sodė. amonija 
ir t.t.

Todėl paprasčiausias bū
das prakaitui iš drapanų pa
šalinti — išskalbti jas, kol 
prakaitas da nesusistovėjo. 
Skalbimui galima vartoti 
muilą, sopinę, ir galima įdė
ti truputi amonijos.

Bet kuomet prakaitas iš
džiūsta ir susistovi, tuomet 
iš rūgšties jis virsta i šarmą 
arba alkali. Tada jau jo pa
šalinimui reikia vartoti 
rakštį. Tam tikslui geriau
sia tinka baltasis uksusas, 
atskiedus jį per pus su van
deniu. Uksusas dažnai ir 
spalvą atstato, jeigu prakai
tas buvo ją sugadinęs.

Baltus skalbinius, kuomet 
jie pagelsta nuo prakaito, 
galima išbaltinti saulėje. Iš
skalbk ir kelis kartus pa- 
džiaug prieš saulę. Jeigu 
dėmės da neišnyks, pavil
gyk jas hydrogeno peroksi
du, kuriuo moterys “blyči- 
na” sau plaukus.

PABĖGĖLĖ

"Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia ūko, kad baro, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie meni išsimėtę po via* žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuoe ąyvu- 
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim-

faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ...........................................

Alena Bružienė.

APIE VALGIUS
MAISTINGAS GĖRIMAS 

VAIKAMS

Šis gėrimas rekomenduo-i 
jamas ypač augantiems jau
nuoliams, nes jame vra be-į 
veik visų vitaminų ir mine
ralų, kurie reikalingi augi
mui. Jis pigus ir lengva jį 
padaryti.

4 puodukai pieno.
3 šaukštai maleso.
Žiupsnys nutmego.
Pienas turi būt šaltas. Su- 

maišyt jį su malesu, supilt 
Į puodukus, padulkinti ant 
viršaus nutmego ir duot ger
ti.

KAIP VIRTI VĖŽIUS

Pirma reikia užtūrint van
denį ir įdėti druskos — vie
ną šaukštą draskos kvortai 
vandens. Gyvus vėžius sudė
ti į verdantį vandenį ir už
dengti. f vandenį reikia 
leisti galvą pirma. Kai van
duo užvirs išnaujo, tada 
skaityk laiką: vėžiams po 
pusantro iki dviejų švara 
užtenka 10 minučių. Išėmus 
iš puodo, tuoj duok stalan. 
Vėžių mėsai padažyti rei
kia duoti ištirpyto sviesto. 
Tinka taipgi franeuziškai 
spirgintos bulvės.

sviestu. Jeigu krautuvinin
kas šiandien prašo už svarą 
sviesto 75 ar 80 centu, tai 
jau nieko nauja. Bet‘kuo
met jis pasiūlo svarą svies
to už 19 centų, tai jau dau
giau. negu naujiena.

Taip anądien atsitiko 
Floridoj, St. Petereburgo 
mieste. Dvi konkuruojančios 
krautuvės įsigijo labai daug 
sviesto ir norėjo greitai jį 
išparduoti, kad karštame 
ore nepagestų. Viena krau
tuvė pasiūlė savo sviestą po 
65 centus svarui, o kita po 
60 centų. Tada pirmoji 
krautuvė numušė kainą iki. 
55c. Nenorėdama apsileisti, 
antroji krautuvė paleido sa
vo sviestą po 45 centus. Tos 
lenktynės priėjo iki to, kad 
viena tų krautuvių vakare; 
pardavinėjo savo sviesta 
jau po 19 centų.

SVIESTAS PO 19 CEN
TŲ SVARUI

Sakoma, jei šuo įkanda 
žmogui į koją. tai ne nau
jiena, bet jei žmogus įkan
da šuniui, tai jau tikra nau
jiena.

Panašiai šiandien yra su

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.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Sis veikalas trumpais ir aiškiau 
faktais parodo, kaip iki šiol keitės) 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

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

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. >1.28
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.0C

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fl- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................ 28c.
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Dovana

Ši 16 metų amžiaus mer
gaitė susidėjo su 42 metų 
amžiaus vvru ir pabėgo nuo 
savo tėvų iš Methuen, Mass. 
Dabar jos meilužis buvo nu
šautas Missouri valstijoj be- 
sišaudant su policija, o ji 
buvo suimta ir bus sugrą
žinta pas tėvus.

“Keleivis” visada yra gera 

dovana draugams ir pažįsta

miems. Užsakykit jį savo arti

miesiems!

SKAITYKITE 
Informacijos Centro 

Leidinius!

LITHUANIA'S F1GHT FOR 
FREEDOM

By—
E. J. Harrison.

Kaina 50c.

GHILLEBERT DE I.ANNOY 
IN MEDIEVAL LITHUANIA

By—
P. Klimas.

Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTCH

a collective nork
Kaina $1.00

Lithuanian American Information 
Center,

233 Broadway, New York 7, N. Y. 
Užsakymus siųskite:

0T KNYGA!

Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia lovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.
Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.
“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

LAJLAjLjUUUUU-JDODUUU

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? lr dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-raa G-mus. Kaina .. 15c.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 28c.

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

žmonės kuria per amžins? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina .................................. 10a.
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERS1- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ 
Labai įdomus senovės filosofų da-

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

DŽIAN BAMBOS SFYCIAL 
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, no-

P Amerikoj munšaino. Šioje knyga- 
telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 

pagerinta laida. Kaina ............... 25e
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) No- 
užsitikintis Vyras: (21 žydinti Giri*. 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtas ir tt. .... 18c
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas vra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 graz 

an

10c

___  . žios eilės,
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . 25e
SOCIALIZMA6 IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ........................................... 10c.
MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS, 

šioje knygoje telpa daugybė Mo
ją, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškoa. 
tautiškos, humoristiškos ir laisvam*-
IllSKVO. YI3U3 BKSIUVHjn, _
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 28e.
KUNIGŲ CELIBATAS, 

ši knygelė parodo, kodėl Romos
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiški)©* 
nupuolimas, šių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dnkterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokių kunigų globą. Parašė 
lran. Geo. Townsend Foz, D. D., sn- 
lietuvino Ferdinand de Šamogitia 
Kaina .......................................... 28*
KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ...................................... SOe

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žroo 
nės gyveno Rojuje, bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 

! žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
, knyga parodo, kodėl taip manoma 

Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c
ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23....................... 10c.

“Keleivių,” 636 Broaduray, 
Smvth Boston, Ma*.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: 

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

Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas tarėtų |
Kiekvienas nusipirkęs 

Orderis
ra kaygynų minėta knyga, 

tų knygų pasidžiaugs. Pintys* geri* sai* 
siųst “Money Orderis." Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia stiklai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prilipyt 0*3 centus markų.

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

t »
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Slapta Spauda po Naciais
Lietuviai Buvo Prieš Žydų Naikinimą — Kovojo 

Prieš Vokiečius — Turėjo Plačią Pogrindžio Spaudą — 
Kny gr.ešiai Kentėjo, Bet Slapta Spauda Plito.

(Laiškas iš Europos)
Kaip rašai apie Lietuvos Išeitis Rasta

pergyventas okupacijas, tiek Bet^ jšeitfe K)eigta 
daug sukyla visokių pnsi- atsišaukimas rašoma maši- 
minimų ir taip mintys įsi- y raž tas ir skaitytojai 
siūbuoja, kad nesusigraibar jntf t t atsišau. 
apie ką rašyti ir nuo ko pra-1 r. v.x
dėti. Taigi dar apie slaptą! 
darbą vokiečių okupacijos 
metu.

Vokiečių civiliai valdžiai 
Įsigalėjus Lietuvoje, toji 
valdžia tuoj ėmėsi visokių 
niekšingų darbų ir kartais 
tai darydavo net lietuvių 
vardu prisidengdami!

Štai, sistematingai pradė
jo varžyti žydų gyvenimą. 
Pirmiausiai, jiems visiems Į- 
sakė nešioti Dovydo žvaigž
dę, uždraudė jiems vaikš
čioti šaligatviais. Jie galėjo 
eiti gatvės šonu ir eiti tik 
po vieną. Vėliau, visiems 
žydams Įsteigė geto. Juos 
tenai suvarė, o jų turtą kon
fiskavo. Vokiečiai slaptai 
žydų tarpe skleidė gandus, 
kad jie tai daro lietuviams 
reikalaujant ir jiems prita
riant.

Tie šmeižtai pasiekė ir 
lietuvius. Kaip kas iš lietu
vių provincijoje net pradė
jo patikėti, kad rasi yra čia

kimą ne tik platinti, bet ir 
dauginti. Tai pirmieji atsi
šaukimai tuo keliu ir buvo 
platinami. Juos nedidelia
me skaičiuje parašydavo 
rašoma mašinėle, išdalinda
vo patikimiems asmenims, 
o šie jau savo keliu juos pa
daugindavo, taip pat rašo
ma mašinėle perrašydavo ir 
tuo budu jie plito po visą 
kraštą.

Mat, Įvairiose ūkiškose 
organizacijose dirbo daugu
moje lietuviai, tai jiems bu
vo prieinamos rašomos ma
šinėlės ir popierius, kad li
ne dideliais kiekiais, bet vis 
dėlto galėjo paimti.

Privačiai rašomai maši 
nėlei laikyti, taip pat buvo 
reikalingas leidimas. Tokius 
leidimus reikėjo gauti ir 
pirmos okupacijos metu 
Rašomų mašinėlių šrifto pa
vyzdžius reikėjo duoti poli
cijai. Vokiečiai čia nieko 
naujo neišgalvojo, o tik pa
sinaudojo pirmos okupaci-

teisybės, rasi atsirado tokių jos įvesta tvarka. Taigi, ra-
lietuvių, kurie vokiečių 
tiems šlykštiems darbams 
net pritaria... Reikėjo tuos 
gandus kaip nors atremti ir 
duoti visuomenei suprasti, 
kad žydų niekinimas yra iš
imtinai vokiečių darbas ir 
kad lietuvių tauta šitam yra 
priešinga. Ir ne tik priešin-

šomas mašinėles retai kas 
privačiai turėjo, o jei ture

Puslapis Septintas

UŽMOKA UŽ KARO NUOSTOLIUS

Amerikos vice-admirolas Pownall (is dešinės pu
sės) moka čekiais Guamo salos gyventojams atlygini
mą už padarytus jiems nuostolius karo metu, kuomet 
amerikiečiu laivynas bombardavo toj saloj japonus.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių paj ieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
jų pajieško ir iš kur.

Andriulis Antanas ir Stasys, beit Bud (Lazauskaitė Seimą
jųdviejų va’ikai, Antanas ir Pranas, žų, gyvenusi 4715 Avė
gyvenę New Yorke.

Augaitis Antanas, gyv. Chicagoj. 
Augaitytė Anielė, gvv- Pittsburghe 
Austynaitė Veronika. Molynų km.,

Pajūrio parap., gyv. Philadelphijoj^ 
Raukuvienė (Burokaitė) Petronėlė,

gyv. Brooklyne.
Čeponis Adomas. Pumpėnų mieste

lio. Panevėžio apskr.. gyv. New York
česnauskaitė Juzė.
Česnauskienė (Andriulaitytė ar

Andriulytė, Ona.
Dambrauskienė (Jučaitė), iš Erž

vilko. gyvenusi Chicagoje.
Daučionienė Ona. iš Steigvilių,

jo, tai jas laikė slaptai ir iš Žeimelio valsčiaus 
policijos joms laikyti jokių ‘
leidimų neprašė.

Žydų Niekinimas
Jau rugsėjo mėnesyje vo

kiečių rudmarškiniai pra
dėjo masini žydų šaudymą. 
Tai buvo siaubingos valan-

ga, bet net protestuoja.
Buvo būtinas reikalas iš- , , „ A , ......

leisti i lietuviu tautą atsi- f 0®’.ka‘’’, sb.kscl^U;;ia’
šaukimą. Bot kain tai na. kad ir cia kalt£ Jie

suversti lietuviams. Pačioje 
Vokietijoje taip ir skleidė 
rudmarškiniai žinias, kad 
lietuviai žydus naikina. Tuo 
pačiu metu lietuvis neturė
jo teisės net vištos papiauti... 
Žinoma, mažai kas patikėjo, 
kad tai lietuviai kankina 
žydus, bet reikėjo kas nors 
daryti, kad ir ši vokiečių 
niekšybė butų išaiškinta. 
Buvę Lietuvos valstybės val
džios atsakingi vyrai, tai y-

šaukima. Rpt kain tai na 
daryti? Visos spaustuvės 
raudonųjų buvo suvalsty
bintos, tą tvarką paliko ir 
vokiečiai ir stropiai sekė 
spaustuvių darbą. Popieros 
privačiai taip pat niekur 
nebuvo galima pirkti, nes 
privačių krautuvių tuo me
tu nebuvo, jos taip pat bu
vo suvalstybintos. Popierai 
pirkti reikėjo gauti leidimas 
ir aiškiai reikėjo Įrodyti, 
kuriems tikslams popiera . , .
perkama. Ją pirkti galėjo ra deniai.

~ J pirmininkai, susirinkę slap-tik Įstaigos. O Įstaigos tu 
rėjo vesti griežtą popieros 
atskaita.
•> Tokia tvarka buvo raudo
nųjų metu. ją vokiečiai pa
liko ir toliau veiv+: rTU’~-’ 
net atsišaukimui popieros 
Įsigyti ar surasti buvo labai 
sunku, tiesiog neĮmanoma.

GRĮŽK NAMO BE 
PAČIOS

Šitas vyrukas tarnauda
mas Amerikos armijoj Vo
kietijoj apsivedė su vokie
taite. Dabar jis gavo Įsaky
mą grįžti Amerikon be pa
čios, nes armijos patvarky
mas draudžia amerikiečiams 
kareiviams pačiuotis su vo
kietaitėmis. Jis vadinasi 
Charles Quatt, ik Paterson, 
N. J.

tai nutarė vokiečių civiliai 
valdžiai tuo reikalu Įteikti 
griežtą protestą. Tai buvo 
padaryta. Buvęs Lietuvos 
valstybės prezidentas Dr. 
K. Grinius, ministras kun. 
M. Krupavičius ir kiti Įtei
kė tuo reikalu vokiečiams 
protesto notą. ši nota tuoj 
po visą Lietuvą buvo išpla
tinta. Ji taip pat, kaip ir ki
ti atsišaukimai, buvo para
šyta rašoma mašinėle ir kitų 
dauginama ir platinama po 
visą Lietuvą.

Vokiečiai pašėlusiai Įdū
ko gavę tokią notą. Jie dū
ko ne tiek dėl pačios notos, 
kiek todėl, kad toji nota jau 
visame krašte buvo paplitu
si. Ir greta šios notos plati
nosi dar kitas atsišaukimas, 
kad lietuvio pareiga yra vi
sur žydų tautos didžioje 
tragedijoje jiems padėti ir 
visame juos remti. Daug kas 
iš lietuvių tuomet slaptai 
apgyvendino pas save žy
dus. Jei vokiečiai surasda
vo paslėptus žydus, tai juos 
kartu su tais, kurie juos slė
pė vietoje sušaudydavo.

O vis dėlto buvo kas sle
pia, kas žydams padeda. 
Tuo budu buvo ne vienas 
šimtas žydų išgelbėta, o y- 
pač daug vaikų išliko gy
vais.

(Bus daugiau)

Dovgiala Bronė, gyv. Chicagoje. 
Gatės (Išganaitis) Johan. brolis 

Marijonos.
Gerdvilas Vladas, Gerdvilų km., 

Šėtos vai.. Kėdainių apskr.
Grajauskas Antanas, sūnūs Jokū

bo. Vilkijos vai., Kauno apskr.
Grinevičius Paulius, gyv. Bostone. 
Gulbinienė Juzė.
Ivanauskienė Stefanija, Pumpėnų 

miestelio. Panevėžio apskr., gyvenus 
New Yorke.

Jeskauskas Mikas, iš Balbieriškio.
Judickas Kazys, sūnūs Antano ir 

Juzės, gyvenęs Aston, ar panašiu 
pavadinimu mieste.

Kantvilas (Kantwill) Povilas, iš 
Skrodlių km.. Pagėgių apskr., Klai
pėdos krašto, jo žmona Račkauskai
tė yra gimus Amerikoje.

Karaciejutė Elena.
Kaz.las Mikas, iš Kazlų Rudos, gy

venęs New Yorke.
Kološinskienė Marė, iš Seinų, jos 

vyras Julius, ir vaikai: Viktoras, 
Simonas ir Karolina.

Lelienė Grasė, Pumpėnų miestelio, 
Panevėžio apskr., gyv. Nevv Yorke. ’

Liggis GuGstavas, buk gyvenęs 
Cievelande.

Marcinkevičienė (Žeimytė) Petro
nėlė. iš Ylakių. Mažeikių aps., gyv. 
Brooklyne. 1939 m. lankėsi Lietuvo-

ministrailje- 194? m;. prįž,°. Am^kon.
Matulevičius. Vincas ir Petras, iš 

Balsupių km., ir jo sūnus.
Mažuika Motiejus.
Miežlaiškis Mikas, Avikilų kaimo, 

Liudvinavo vai.. Mariampolės apsk*.
Mikutaitytė Verutė, iš Medininkų 

km.. Šimkaičių vai., Raseinių apskr.
Monkauskas Vincas ir jo sesuo 

Aldona, Vabalių km.. Ylakių vai. 
Mažeikių apskr.

Mauliunas, Antanas ir Jurgis, iš 
Kazlų Rudos, gyvenę \'ew Yorke.

Norvilaitė Elena.
Norvilas Jonas.
Pečiulienė (Jusčaitė) iš Eržvilko, 

gyvenusi Chicagoje.
Ralys Antanas, sūnūs Simo, kilęs 

iš Krantagurų kaimo.
Rogers Barbora. Pakaimių kaimo, 

Gruzdžių vai.. Šiaulių apskr. gyve
nusi Broome St.. New Yorke.’

Sabienė (Sirvaitytė) Ona, Suba
čiškių km., Gudelių vai., gyv. Penn
sylvanijos valst.

Samkus. gyvenęs Portage, Pa
Simanavičius Stasys, sūnūs Juozo 

ir Anelės. Igoriu km.. Mosėdžio vai 
Kretingos apskr.

Sirutis Matas. Daktarų km Yla 
Yorke31’’ Mažeiki’’ aPskr-. sryv* New

Skilius Juozas, sūnūs Juozo, Pet- 
kalmų km., Skaudvilės vai. Taura 
ges apskr.

• Skutu)aJ; ;IoTlas Pranas. Sulpet- 
? ,akuį vai.. Mažeikių apskr 

Stelmokas Vytautas, buvęs lietu
viško laikraščio redaktorių.*

Šepetys Užušilių km.. Biržų aps 
Slvzius Justinas, sūnūs Antano, 'iš 

Plungės miestelio. Telšių apskr

Pakalbink biznierius pa
siskelbti ''Keleivyje/* pa
garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

gvveina Minneapolis. Minn. i
Siaurusevičienė-Plioplienė i Bulo

taitė i Marė, Lukošių km.. Skriau
džių parap.

Skirka Juozas ir Stasys. Kazlų k., 
gyvenę Baltimorėj. ir jų vaikai.

Sereivaitė Veronika, iš Bazolimo. 
Panevėžio apskr.

Vaičekauskas. Tirkšlių vai.. Ma
žeikių apskr.

Vaitkevičiūtė Stefanija, ištekėjusi, 
gimusi Petrapilyje.

Jieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Con-ulate General of Lithuania
41 W. *2nd St.. New York 24. N. Y.

Chicagos Konsulato Paj ieš
komi Asmenys:

Sėdos vai., gyv.

iš Bir- 
ar pa-

našiu adresu. BrooK!yr,e.
Bukauskienė (Maiukaitė Liuda), iš

Kalčių km., Židikų vai., Mažeikių p. 
Butkus Stasys, dirbęs C. L. I.

Railway Co .g.yvenęs Dalton. 111. 
Degutis Vytautas, sur.us Igno. 
Dunča Stasys, gyvenęs Kovarske-

Punkėnuose.
Dunčaitė Ulia. gyvenusi Kovars- 

ke-Fardantavoje.
Gudienė M., gyv. Jamaica. N. Y 
Kalvelis Jonas, sūnūs Antano ir 

Domicėlės, iš Salų. Panevėžio vai.
Karpavičienė (Benešiunaitė i Ona, 

iš Mauručių km.. Veiverių parap.. ir 
J jos vaikai.

Klemas Jonas. gy. Fhiiadelj hij- j. į 
Kuršviečiai, Ona ir Vincas, gyve

nęs Baltimorėj.
Laskauskas Bror.as, gyvenęs ri-; 

ltonių km., želvos vai.
Latakas Tadeušą.-. Plungės valse., 

gyvenęs Chicagoje.
Laukaitis Antanas ir Laukaitytė

Ona. vaikai Stasio. Mozuriškių km.. 
Veiverių vai.

Lazauskaitė (Budi Seimą, iš Bir
žų. gyvenus Brooklyne.

Liutkevičius Bronius. Mediniškių 
km., Smilgių vai.. Panevėžio ap., ir 
šeima.

Mat ulevičiug Petraa giinng 
bo, Kazlavo km.. Liubavo vai.. Ma
riampolės apskr.

Misiukevičius Jonas. Mariampolės- 
Kalvarijos aps.

Murauskas. Antanas ir Juozas, sū
nus Juozo, iš Kalvarijos, Mariampo
lės apsk.. gyv. Baltimorėj.

Navikas Antanas, Užuožerių km., 
Anykščių vai.. Utenos ap.. gyvenęs 
Brooklyne.

Paliulis. Dumblinėlių km.. Pumpė
nų vai.. Panevėžio apskr.

Plioplienė-Siajrusevičier.ė Bulotai 
tė) Marė. Lukošių km.. Skriaudžių
parap.

Prick (Putrytė) Marė. duktė Jo
kūbo.

.Radski Pete. dirbės anglių kasyk
loje, gyvenęs 918 So. 3rd Avė., ar 
panašiu adresu. Canton. 111.

Radžiūnaitė Mare, gyvenus šešto- 
kiškiu km.. Kovarsko vai.

Rakauskienė Kolytaitėi Uršulė, 
duktė Jono. gyvenusi Californijojė. 
kur turėjo vištų ukj.

Raudonikis. Antanas, Vitas ir'Vik
toras. gyvenę Mauručių kaime. Vei
verių vai.

Rinkevičiūtės, dukterys Vinco Rin
kevičiaus. Mariampolės apskr.

Ruplėnas. Jonas ir Darata, 
žų. gyv. Bostone.

les (Zanialaitė) Emilija Kiškinu km., Yejrerių vai.. Mažeikią ap^kr^ 
sryvennsi Bostone. F ’

Valintelis Petras Mieronin b.i— 
PhibdelpMJoT1’’ B'rŽU aP8’’ gyvcn’s 

is tr*- Brirt-

Zamalaitė (Ties?) ‘Emilija, Kirki
Val'« Ma4«'kft) apsAtkočius Antanas wv '

Baiorpn.,
Naujamier.čio vai. --- Ka,mo
ir jo šeima. 

Bari ušk
Panevėžio apskr.’

Skraiudžiu pašapa/irI'jok°įbnok,a,rno>

*82* k.

n*«l: Jon... V?.*; I“,*

Amerikiečių Pajamos
Beveik pusė visų Ameri-; Co. savo vice-pirmininkui P. 

tos šeimvnu turi* metinių: W. Kesten’ui moka j>er me-kos
pajamų mažiau, kaip 2,000 j tus $95,784.

Rubinas Kazy 
Chicagoje.

Rudaitis. Juozas ir Marė (Kund 
rotaitė), gyv. Chicagoje.

Sadauskaitė (Sideravičienė) Juzė, 
iš Balbieriškio vai.

Sadauskas, Antanas ir Marčius. iš 
Balbieriškio vai.

Salatka Juozas, sūnūs Mykolo, iš 
Liudvinavo vai.

šatkus Vaclovas, gyv. Chicagoje. 
Saunorytės, viena ištekėjus ui 

Ratkaus. antra už Shčanavičiaus, 
gyv. Chicagoje.

Sedleckis Juozas, gimęs 1900 m. 
gyv. ant Ohio St.. Chicagoje.

šeštakauskienė Sotera, gyv. Chi
cagoje.

šeštokas, provizorius, gyv. Chica 
goję.

Sideravičienė (Sadauskaitė) Juzė 
iš Balbieriškio vai.

Šiliur.as Antanas ir Lionginą-, iš 
Vabalninku vai., gyv. Chicagoje.

Sinusas, Andrius ir Jonas, Siau 
lėnų vai., Andrius gyv. Chicagoje.

Širvinskai, Pranas ir Kazys, Pa 
i pilės vai.. Šiaulių apskr.

Skmodis. Joną- ir Juozas, iš Ro 
I kiškio apskr.

Skę/rka Marė. gyv. St. Louis. Mo., 
arba Belleview. III.

Šlajus. Tadas ir Stasys, Švėkšnos 
’ vai., gyv. Chicagoje.

Šlikas Vaitiekus, iš Pajevonio vaL
Srebalius Juozas, iš elšių, gyvena 

Chicagoje.
Staniulienė Apolonija, gyv. Nas 

hua, N. H., arba Lowell, Mass.
Stankienė Emilija, iš Kiaupiškių 

gyv. Chicagoje
Starulytė (Rakickienė) Ona. gyv 

Chicagoje.
Stasevičius (Stessel) Jonas, Jur 

gis ir Kostantas. Šeduvos vai., gyv 
Chicagoje. Pittsburghe, Allegheny.

Stašienė Angelė 4 Angelina Sta 
sys), iš Rokiškio apskr.. gyv. ūkyje

Stosel (Stasevičius), Jonas. Jurgis 
ir Kostantas, gyv. Chicagoje.

Šulskis A.
Sunelaitis (Sūnelis) Juozas. Kau

no apskr.. gyv. Nevv Yorke.
Sviklienė. gyv. Westville, Mass.
Tamašiunienė Anelė, iš Ukmer

gės. gyv. Detroite.
Tarosas Pranas, iš Raseinių, gyv. 

Chicagoje.
Ticas Leonas, gyv. Chicagoje.
Tuiauskas Leonardas, inžinierius.
Tverijonas. Jonas, Simonas ir A- 

nupras, Kaltinėnų vai., g\yv. Spring- 
fielde.

Urbonienė (Pašlevičiutė) Barbora, 
iŠ SiivaikijGS. iryV. C

Utkienė Ona. gyv. Nashua. N. H., 
arba Loveli, Mass.

Vaišvilienė (Nekrašaitė), Elena ir 
Sofija, dukterys Felikso, iš Šiaulių, 
gyv. Philadelphijoj.

Vaitkevičiūtė Marė. ištekėjus, gy
vena Chicagoje.

Valiulienė, Vaškų vai., gyv. Chi
cagoje.

Valuiis Aleksas.
Varačinskaitė Julė. gyv. Chicagoj.
Variakojis Jonas. Panemunio vai. 

Rokiškio apsk.. gyv. Bostone.

dolerių! Tos šeimynos netu
ri jokių didesnių atsargų, 
nei sutaupų bankuose, nei 
jondsų, nei kitokio pinigi
nio turto.

Du trečdaliai Amerikos 
eimynų turi metines paja

mas žemiau 3,000 dolerių, 
š dešimties šeimvnu viena

Tai tokios yra metinės 
pajamos kai kurių kompa
nijų vedėjų. Tuo tarpu pusė 
visų Amerikos šeimynų per 
metus neuždirba nė 2,000 
doleriu!

Ps.

VALDŽIA PASKOLINO 
VETERANAMS 48.000.000 

DOLERIU
uri metines pajamas nuo 4 

iki 7 su puse tūkstančių do-
erių ir iš 33 šeimynų vienai .........................
turi metinių pajamų virši Federalinė valdžia ikišiol 
7.500 dolerių. 'jau paskolino karo vetera-

Tokias žinias apie šeimy- nams 48 milionus dolerių 
nu pajamas duoda federaii- biznio reikalams. 16.0(X) ve- 
nė valdžia už 1945 metus, teranų skolino is valdžios. 
Valdžia apskaičiavo 
šeimynos narių pajamas

visų kad užsidėjus savo bizni
___ ___  ___ ..mas*! arba verstis amatais. Pas-
prieš mokesčių atskaitymą, i kolos veteranams duodamos 

Kadangi 1945 metais a- pagal įstatymą apie apru-Kadangi 1945 metais a- 
emerikičių pajamos buvo 
aukščiausios, tai 1946 me
tais vidutinės amerikiečių 
pajamos yra mažesnės, kaip 
pernai.
Yra ir Gerai Uždirbančių

Žmonės, kurie stovi Ame
rikos stambiųjų korporacijų 
priešakyje. Amerikoje už
dirba puikius pinigus. Pa
duosime keletą pavyzdžių,, 
kiek kai kurie ''ūkio vadai’’! 
gavo algos 1945 metais.

Eastman Kodak kompa
nijos pirmininkas Thomas 
J. Hargrave gavo metinės 
algos 113,125 dolerių. Tos 
kompanijos priežiūros tary
bos pirmininkas P. S. Wil- 
cox gavo algos 79.965 do
lerių, kompanijos vice-pre- 
zidentas A. K. Chapman 
gavo per metus 79.568 do
lerius.

Reo Motors, Lansinge, 
Mich. kompanija moka sa
vo pirmininkui H. E. Hund 
per metus 110.800 dolerių.

Johnson & Johnson kom
panija Xe\v Brunsvvicke 
moka savo pirmininkui R. 
W. Johnsonui 105,000 dole
rių. Tos pačios kompanijos 
direktorius G. Smith gauna 
algos 93,722 dolerius per 
metus.

Fidelitv-Phoenix inšiur

pinimą karo veteranų.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
KONGRESAS

Birželio 24-25 Anglijoj Į- 
vyko Pavergtųjų Tautų kon
gresas. Anglijos spauda pla
čiai rašė apie Įvykusi kong
resą.

TRŪKSTA CUKRAUS

Andai j>as mus užėjo vie
nas bičiulis su žmona. Išsi
kalbėjus, paklausiau ji:

—Kaip einasi?
—Nė šio. nė to —atsakė. 

—Bet bėda su cuki-um. šį
met darže priaugo daug 
vyšnių, nenorėdami, kad be 
naudos susieikvotų. nuspren 
dėm konservuoti. Moteris 
sudėdama vyšnias Į stikli
nes sunaudojo visą cukrų. 
Dabar neturime nei ko Į ka
vą Įsidėti. Ar kartais svei
kas neturi atliekamos stam- 
pos. už kurią butų galima 
gauti cukraus?

—Ne, neturiu, prietel, — 
sakau jam. — Nesenai vie
ną tokių atidaviau Jurgiui.

—Tai kam! Kas tau Jur- 
gis?

Mont-Vilimas, iš Skapiškio, gyv 
real, Canada.

Vlščius Jnoas, Pernaravos vals
čiaus, gyv. Chicagoje.

IVeitkan Matilda, gyv. Hond (?) 
St.. Racine, Wis.

Žadeika Kazys. Subačiaus vai. 
Zaikauskaitė Anastazija, ištekėjus, 

gyv. Chicagoje.
Zigmontas Vladas, sūnūs Jono, a 

pie 35 m. amž.. gyv. Cievelande.
Žilevičienė Johana. gyv. Chicagoje. 
Žiogas Benediktas. Švėkšnos vai., 

gyv. Chicagoje.
Žukauskienė (Klefzaitė) Marė. siu

vėja, Gudelių I vai.
Zyhantaitė (Bartašienė) Jadvyga. 

Bir- j Kražių vai., gyv. Chicagoje.
Žymantienė (Jogėlaitėi. iš Taura-

Shapas Ted.. d rbę% C., and E. I.! gės apsk.. gvv. Chicagoje. 
Railv/av Co. gyvenęs Dblton, BU. ir ' '
jo vaikai, Ted. Al ir .Marv kurie

36 VAL. PO GRIUVĖSIAIS

Jieškomieji asmenys arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti j:

CONSULATE OF LITHUANIA 
30 N. La Šalie St.. Chicago 2. Hl.

—Jurgis, tamsta, mano 
tautos žmogus, .ringelis.

—O aš kas?
kompanija savo direktoriui —Tamsta žmogus vedęs 
moka 100.000 dolerių ir dar ir su šeimyna. Tokiu budu 
duoda “išlaidoms padengti”. tamsta priklausai kitai lie-
$4,390. 

Columbia Broadcasting
tuvių kategorijai.

J. D. T.

Ribbentr&pas Gavo 
Lenino Ordiną

Kai žydai :eroristai Je
ruzalėj išsprog lino viešbutį, 
kur gyveno anglai, šitas val
dininkas. Donald Thomp
son, buvo palaidotas po 
griuvėsiais ii' 'k po 36 va
landų pavyko jį atkasti. Iš 
viso tas bombos sprogimas 
sužeidė ir užmušė daugiau 
kaip 100 žmonių.

Kiekvienas komunistas 
trokšta cauti Lenino ordi- 

* ną. svarbiausią Sovietų Ru- 
i sijos dovaną už visokius 
: nuopelnus komunizmui ir 
! Sovietų Rusijai. Iš užsienių 
diplomatų labai retas tėra 

! sravęs Lenino ordiną. Bet 
i tas ordinas puošia Joachim 
von Ribbentrop krutinę, to 
paties Ribbintropo, kurs il
gus metus buvo Hitlerio už
sienių reikalų ministeriu ir 
dabar sėdi kaltinamųjų suo
le Niuremberge. kaip “ka
ro kriminalistas.” Tą Leni
no ordiną ant Ribbentropo 
krutinės užkabino pats Sta
linas už 1939 metų Hitlerio- 
Stalino draugiškumo sutar
tį. Kiekvienas papuoštas 
Lenino ordinu Sovietų Ru
sijoj skaitomas “nusipelniu-j 
siu žmogumi.” Toks “nusi-i 
pelnęs’’ žmogus yra ir Rib- 
bentropas, kurį dabar alian- 
tų teismas teisia, kaipo vie
ną iš šlykščiausių krimina
listų.

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinam* laikai ir aplinkybes kada į Pagaut) atėjo 
Knatus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijoe bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKIRIL'S III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Kaiahkai? 
SKIKIL'S IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją aiškino Kokių 
esama valstybėje admimstracijoa formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokso- 
mii formomis, kaip šandien yra romiškoje bažnyčioje. 
hhyRltS V. Popiežių vardai iš devinto Šimtmečio ir jų darbai 
sal KILS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas li. inuvizi- 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francozijai. 1896 n». 
hilipmų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Measikoj.
SKIRIU’S Vili. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kita* bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų paaiiventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Lhevo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje raa daa* reikalingų dalykų ir genaaaiai <»fe» 
•uaipažiut su visa kataliaiakoe bazuyčma praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaistų ir tatn- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veiksiu per*kai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M Valadka

Knyga apie 280 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai dMakriaėm raidėm japeaacaa kay-

gua KAINA »2.ue
Tvirtais popiaree viršeliais, kaina fl.tt.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
M. VALADIA. R. D. S. DALTONREV. PA

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kalne ir

^KELEIVIO 9 KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KELEIVIS, SQ, BOSTON Nr. 31, Liepos 31 <L, 1946Puslapi* Aštuntas
Turėjo 6 Žmonas, 37 

Vardus

Nepriklausomybės Minėjimo 
Komiteto Posėdis

Praeitą trečiadieni posė
džiavo Bostono Lietuvos Ne
priklausomybės Minėjimo 
Komitetas, pirmininkaujant 
adv. K. Kalinauskui. Priim
ta apyskaita iš ruošto Lie
pos 4 d. minėjimo So. Bos- 
toneo High School svetai
nėje. Viso surinkta aukų iš 
pavienių ir iš organizacijų 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovai paremti $934.55. bau
giausiai aukų surinkta mi
nėjimo mitinge — $621.05.

Rengimo išlaidas atskai
čius ($348.50) Amerikos 
Lietuvių Tarybai bus pasių-' 
sta jos darbui paremti 586 
doleriai. Smulki apyskaita 
skelbiama šiame numeryje 
su - visų aukotojų pavardė
mis. - - '

’• Rep.

siųsti tą dieną savo atsto
vus. 8 draugijos jau yra pri
sidėjusios prie komiteto. Ge
rai butų kad ir daugiau 
draugijų pasiųstų savo at
stovus.

A. Stankūnas.

Ruošiasi Suvažiavimui

LDD 21 kuopa savo susi
rinkime išrinko delegatus i 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos suvažiavimą Bostone, 
rugpiučio 31 d. ir paskyrė 
eilę draugų prie vakarienės 
ruošimo. Vakarienė Įvyks 
LDD suvažiavimo dieną, 
rugpiučio 31 d.. Lietuvių Pi
liečių Draugijos svetainėje.

Žodžio Laisvė Common 
Parke

Lovvell gyventojas Alek
sandras Arlinskis turėjo še
šias žmonas ir 37 visokias 
pavardes. Jis kasmet ženijo
si naują žmoną, o kas šeši 
mėnesiai keitė savo pavar
dę, kad policija jo nesuras
tų ir nepatrauktų Į teismą, 
šešius metus Arlinskis slap
stėsi nuo FBI ir vis išsisuk
davo. bet dabar atėjo laikas 
suvesti bilas. Policija jį su
ėmė New Yorke ir veža Į 
Bostoną, kur reikės stoti 
prieš teismą.

Arlinskis 1941 metais pa
sivadino FBI agentu ir pa
darė visokių suktybių. Nuo 
to laiko FBI jo ir jieškojo, 
o iis tuo tarpu keitė vardus 
ir pačias ir neblogai gyve-

Sveikim Delegatus Liogis, J. Markeliunis, A. Kena-
-------- j vičienė, K. Gatneis, Jurgis Raz-

Socialistų suvažiavimo' vadauskas. J. Jankauskienė, V. 
proga Bostono biznieriai,
So. Boston Casino, So. Bos- 
tn Cafe, Pen Cafe. čolden 
Cafe, Silver Cafe ir Third 
St. Cafe savininkai laukia 
svečių iš visos Amerikos.
Jie žada delegatus pasvei
kinti ne tuščiomis ranko- T. Žukauskas, K. Žibikas, An- 
mis. j na Lutkevich.

Po $1.00:

J. Vanskas, Mr. Jocius, J. Var- 
niauskas.

Organizacijos:

PARSIDUODA DU NAMAI

• Pčtcr Sarap.f Aikštės 
Atidarymas

Cambridge, Lietuvių Pil. 
Kliubo iniciatyva, susidarė 
kotiritetas Peter F. Sarapis 
aikštės atidarymui pamošti. 
Camftridgiečiai nori Sara- 
pio aikštę atidaryti labai iš- 
kifcningai. To komiteto po
sėdis Įvyks rugpiučio 8 die- 
nąi-£ yal. vakare. Cambrid- 
ge’Lietuvių Pil. Kliubo pa
talpose. Cambridge lietuvių 
organizacijos, kurios dar nė
ra prisidėjusios prie to ko
miteto, vra kviečiamos at-

Bostono Common parke 
turi teisę kalbėti visi, kas 
tik nori. bet. pagal miesto 
patvarkymą, norintieji kal
bėti turi gauti iš miesto lei
dimą.

Socialistų partija prieš 
kelias savaites pasiuntė sa-Į 
vo kalbėtojus Į Common 
parką be miesto leidimo. 
Kalbėtojai už tai buvo pa
traukti i teismą. Teisėjas 
juos nubaudė po $1 pabau
dos. Bet teisėjas pastebėjo, 
kad miesto patvarkymas a- 
pie “laisnius kalbėjimui” 
prasilenkia su musų šalies 
konstitucija.

Miesto majoras dabar da
vė Įsakymą tą miesto parė
dymą apie “leidimus kalbė
ti” panaikinti.

RADIO PIKNIKAS
— įvyks------

Nedėlioj, Avfjuato 4-tą, Vose's Pavition
MAYNARD, MASS.

Rengia LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA

Programa bus sekanti: Puiki ELEANOR AMSIE, 
$100,000 vertės I. J. Fox kailių 
paroda; dainuos Stulginskų vi
sa šeimyna iš Waterbury. Conn.; 
gražuolių kontestas. rinkimas 
“Miss Lithuania of N. E.”; dai
nuos Keistučio ir Birutės Radio 
Choras, vadovaujant V. Minkie- 
nei; gros Jono Dirvelio 7 muzi
kantų populiari orkestrą.

Piknike Dalyvaus Magi kas 
BOURDINI.

Dovanos bus: $200 I. J. P'OX 
KAILINIS KOLTAS, Walnut 
Veneer 2-piece Bedroom Sėt,
Porcelain Top Breakfast Sėt.
54 piece Dinner Sėt, $20 Per- 
manent Wave, Teapot Electric 
Kitchen Wall Clock. $7.50 Wal- 
nut Smoking Stand. 6 piece Ge- 
nuoine Leather Military Sėt.

Bušai važiuos 12-tą ir 1-mą 
vai. pp. iš So. Bostono Pil. Kliu- 
lx). E ir Silver Sts.. So. Bostone.
12-tą vai. iš Cambridge Piliečių 
Kliubo. 823 Main St.. Cambrid
ge. Iš Brightono — 12-tą vai. 
pp. nuo Liet. Pil. Kliubo, 20 
Lincoln St.. Brigton. Iš Montel- 
k) — 12-tą valandą per pietus.

T. Savickas. N. Janustra, P. 
Brazčutis, S. Chaupa, M. Ba- 
kienustė, B. Karvelienė, P. Ka
ruotos. P. Zosimavičius, S. Sta
niulis, Peter Sank, P. Bratėnai- 
tė- S. Naudgimas, V. Lepeška, 
O. ir M. Gapulis, M. Gendrolis,

Trijų ir penkių šeimynų na- 
So. Boston Lith. Citizen Club mai pardavimui Dorchesteryje

......................... $100.00 ir So. Bostone, su aliejiniu šil-
Sandaros 7 kuopa .. 25.00 dymu ir visais kitais patogu-
šv. Kaz. R. Kat. Dr. 12.00 mais. Kreiptis kasdien po 4-tos 

Tretininkų Brolija .. 10.00 valandos į (33)

Mikšėnas po Bėla

S. Mikšėnas, apie kuri už- 
, pereitame “Keleivyje” buvo 
pranešta, kad jis pasižymė
jo peiliu, dabar iki teismo 
paleidžiamas po bėla, bet 
reikia uždėti $4,000 užsta
to pinigais, o jei kitu turtu, 
tai net $8,000. Jei bėla bus
pristatyta. Mikšėnas iki 

no. Daugiausiai pinigų Ar- teismo b uslaisvas. 
linskis išviliodavo iš mote-*
ru su meile, o kai kada il
su visokių triksų pagelba.
Viena leidė jam davė $14,- 
000, kita kitur 17.000 dole
rių. kita net ir 20,000 dole
rių...

Lietuvių Aukos Lietuvos 
Nepriklausomybės Kovai 

Paremti

Mirė Franas Jonaitis

Liepos 19 d. mirė Franas 
Jonaitis, 58 metų amžiaus 
lietuvis, plačiai žinomas na
mų taisytojas. Palaidotas 
liepos 22 d. Mt. Hope kapi
nėse. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmnoių. Likusi našlė 
Marijona Jonaitienė taria 
nuoširdų ačiū visiems drau
gams, kurie šitoj liūdnoj 
valandoj daug kuo jai pa
dėjo ir suramino.

BALF Narių Susirinkimas

ŠĮ ketvirtadienį, rugpiu
čio 1 d. 8 vai. vakare Įvyks
ta BALF’ Bostono skyriaus 
narių visuotinas susirinki
mas. Susirinkimas Įvyks Lie 
tuvių Piliečių Dr-jos sve
tainėj, E ir Silver gatvių 
kampas, So. Bostone. Visi 
nariai kviečiami atsilanky
ti.

Valdyba.

Jau Perka Tikietus

Socialistų vakarienė dele
gatams pasveikinti Įvyks 
rugpiučio 31 d., šeštadienį. 
Tikietai jau platinami. Ti
kietus jau Įsigijo adv. Ba- 
gočius ir tarp kitko Antanas 
Lukauskas. ką tik baigęs 
karo tarnybą, kurioje jis 
garbingai ištarnavo 34 me
tus ir dabar išėjo ant pen
sijos. A. Lukauskas yra že 
maitis, senas “Keleivio’

pereitų metų Radio Pikniko 
Gražuolė.

•?

Kas bus šių metų Radio 
Pikniko Gražuolė

J. J. Eox hur COat

iš Zinkevičiaus MARKET. 17 Arthur 
Street. Iš Norunodo-—iš Lietuvių Sve
tainės, St. George Avė. 1:15 po pietų. 
Iš Worcesterio — iš Liet. Pil. K liūlio 
Svetainės, I I Vernon St. 1 :15 po pietų.

Automobiliu važiuojant iš 
Bostono ir visų Bostono prie
miesčių. važiuokit j Waltham 
ir imkit kelią No. 117. Iš 
VVorceslerio ir apielinkių 
miestų, taipgi iš Conn. ir R. 
L. važiuokit per Marlboro, 
Tass. miestą, keliu No. 20. 
ida j Maynard.
Iš vakarų: lo'vell. Lau

rence. Haverhill. Maine jr N. 
H., važiuokit j>er Izrvell 
Cheimsford No. 27 keliu 
Maynard.

iki
i

Visi ir iš visur kviečiami 
šiame milžiniškame Lietuvių 
Radio piknike dalyvauti!

Liepos 4 d. minėjimo pro
ga atskiri lietuviai ir orga
nizacijos sudėjo aukų Ame
rikos Lietuvių Tarybai. Au
kavo :

... $25.00 
.... 15.00

Juzukonis,

Rev. Virmauskas 
S. Minkus ....
Po $10.00:
J. P. Tuinila, Y

Mrs. Pauline Yoega. Mr. & Mrs. 
Baltrušonis. Ant. Gailius. Juzė 
Gudaitė. Stasys Mockus, Povilas 
Apšiega. B. A. Tumavičiai ir I. 
G. Jurėnaitės. Mr. & Mrs. Raz- 
vadauskas. P. Maukus.

Juoz. Petrauskas $7. A. Ba
ronas $6.

Po $5.00:
Mr. & Mrs. Petrauskas. M.

J. Jakavonis, E. Boris. M. 
Venys, A. Avorius, M. Pieshus, 
Mr. Pažereckas. A. Beikos, U. 
Venckus, P. Petrutis, F. Žakas, 
K. Supranavičius. A. Drainvs, 
A. Kazlauskas. J. Šidlauskas, J. 
(pavardė neišskaitoma), A. 
Grabiliutė. J. Audeik, Dr. D. 
Pilka. A. Rasinevičius, S. Jane- 
liunas. J. Jakinevičius. A. Lu
kas, P. Gelžinis, F. Rumshas, 
A. Natkus, A. Palaima, V. Stat
kus, K. Naudžiūnas, J. Masio
nis, V. Sirka, S. Butkus. F. Use- 
vičius. S. Barz. V. Paplauskas, 
kunavičius, M. Ausinskaitė. P. 
Mr. Petrulis. P. Bumša, J. Ste
ponaitis. K. Nevronis, K. Jan- 
Jankus, B. Stravinskas, J. Le- 
kys, J. Glodenis, S. Barkus, J 
Auskelis, O. Staniliutė, V. Jur
gelaitis, M. Kavolienė, G. Ka
volis, E. Kavolis, J. Kapočiu- 
nas, Billy Gallagher. P. Durbn. 
M. Žiurlis. J. Truscis, B. Ta
rnas. J. Urbonas. Mrs. A. An- 
tanelicnė. Nellie Meshkauskas, 
Mrs. K. Babinskienė, Kat. Rup- 

s lienė, J. Petravičius. G. Gabri- 
jolienė. A. Strigas, A. šlikas, S. 
Strazdas, Ant. Stanaitienė. S. 
O’HalIeran. S. Averkienė. Dom. 
Janušaitė. Agota Venskienė. A.

Am. Lith. Citizen Club 
of Norvvood ................... 10.00

Knights of Lithuania 
Branch 17 of S. B.........  10.00

Sandaros 16 kuopa 
iš VVorcester ............... 10.00

Šv. Pranciškaus Dr-ja 10.00
Maldos Apašt.............. 5.00
St. Peter’s Sodality .. '5.00 
Sald. šird. Jėzaus Dr-ja 5.00

MRS. STANAVVHITE,
44 Aspinwall Road,

Dorchester, Mass.

Liet. Darb Draugija 
Branch 27 of Norvvood

Knights of Lithuania

5.00
5.00

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— Dain. K. Kucienė ir 

Ignas Kubiliūnas iš South 
Bostono.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

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

VAISTAS AZIVA
(Nr. 601074)

Šis vaistas yra geras nuo nu- 
sideginimo saulės arba ugnimi, 
taipgi nuo nusišutinimo. Nusi
pirkto tuojau, kad reikalui pasi
taikius turėtumėt namie. Nusi
deginus ar nugišutinus. reikia 
sumirkyt AZIVOJ skepetaitę ir 
dėti ant žaizdų. Kartoti, kol su
stos skaudėti. Trinti nereikia. 
Bonka $2.00.

295 Silver St., ant 1 floro.
So. Bostone. (31)

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.

PIGIAI PARSIDUODA 
GERI NAMAI

SO. BOSTONE trijų šeimynų 
7-5-2 kambariai ir storas, mau
dynė, baltos sinkos. metinės j-

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broad way 
SOUTH BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston

Juga, P. Kraunelis, K. Kraune- eigos $732. Parsiduoda už 
lis. J. Jonuškis, A. MatjoškaJ $3.300.
F. Grendal. A. Knežys, A. O.l SO- BOSTONE trijų šeimynų 

Mazgelis, P. Tūbelis, P. (pavar-i shallna. Mr.s J. Matjoška,, J. 4-4-3 kambariai. Parsiduoda už
dė neišskaitoma), N. S. Stae-,Senkus> Kesis> p. Kaika, P. 
kus, K. Vasiliauskas, J- Gai-| Marcinkus j stukas. E. Mar
lių?, S. Dirsa. J. Plekavičius.j į.juiaitis. A. Bendoraitis, P. Rus- 
M. Kurkulionis, J. Randiliunas.'
T. Kibonis, A. Mizara. A. Ne- 
vieraitė. O. Tilenis. Pov. Va- 
liackas, Amelia Galenis, J. Belc- 
kas, J. Tarbokas. G. Kniopis.
V. Jankus, Ch. Avasius, Mrs.
Stephanie Bardzinauskas, Ch.
Valeišis, P. Jenirkevičienė, J.
Gėžnas. A. Ašmenskas, J. Jo
nuškis, Mr. & Mrs. Neviera. B.
Rimkus, J. Jankauskas, B. V.
Jankus & Irene Barkauskas. N.
Valentas, M. Saparinis, Kostan-

teika, J. Anys. A. Šapolis, I. 
Grabauskas, J. Peškus, O. Pike- 
lienė. A. Rakauskienė, K. Sta- 
kutienė. J. Balkus, K. Čekanaus
kaitė, M. Trunavietė, A. Jovan- 
tienė, S. Kontautas. J. Anesta, 
J. Andreus, J. Palionis, F. Ja
ru vienė, N. N.. A. (pavardė ne
išskaitoma). A. J. Navickas. V. 
Grencis. Jos. Bakanas, S. Ka
valiauskas. Mrs. D. Kuanskas. 
Stanley Merchinkowski, G. Švel- 
nis. Mr. Zaikis, A. Zarkauskas.

$2,500
ROXBURY trijų šeimynų, 

5-5-5 kambariai su visais pato
gumais. Parsiduoda už $7,000.

Telefonas ŠOU 4063.

LTaTJ

skaitytojas, sakosi “Keiei- & Mrs- Pocius.

tas Rapolas. A. Bueiss. kun.jM Verseckas, J. Palaima. A. i 
Abračinskas. V. Balukonis, Ju- gĮonut An. Blonut, J. Valan- 
zefina Pevarinienė. Rev. Juras.
J. Arlauskas, J. Grigalius. Dr.
A. Kapochy, Anthony Young.
Charles Kalinauskas, Dr. Paul 
Jakimavičius. A. J. Namaksy,
Agota Kalinauskaitė.

Po $3.00:
Mr. & Mrs. R. Kraunelis, Ona 

Liutkevičienė. C. Shapalis, M r.

tiejus. J. Kruopka, V. Gaužins-J 
kas. P. Kerbelis, F. Lukšienė,!

Res. 37 ORIOLE STREET 
West Roibury, Mas*. 
Tel. Parkw*y 1233-W

DR. D. PILKA.
.. Ofiso Valandos: noo t Hd <

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1SSR

:.°.';7:3O 7 20
VVONDERLAND

R F V E R E

vio paragintas pradėjęs 
lankyt vakarinę mokyklą ir 
paskui padaręs neblogą kar
jerą Amerikos gink lotose 
pajėgose. Vakarienėj bus ir 
“Molotovas.”

Rep.

Po $2.00:
P. čiapas. V. legu, Mr. & 

Mrs. J. Galinis, M. Breineckas.j 
A. Laurutis, K. Masiulis. P. Kle-i 
ponis. M. Pašakamis, A. Sacgz- 
da. J. Kasmauskas. M. Kalio- 
sis, S. K. Griganavičius, Pranas

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš- 

kreiptis raštu pas: (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. TRObridge 6330

Dr, John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais:
noo 10 iki 12 ryto

kamp.
278 HARVARD STREET 
ip. Inman SL, arto Caatral ■«.

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja VyriJku organu aa- 
silpnėjime. Gyvenimo permala* 
moterų. Moterų ir Vyru Mgaa

Kraujo ir Odos Liga*.
Valandos: nuo 10 iki 12 diaau 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar* 
180 HUNTINGTON AVK, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4871

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryta iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryta iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MA8S.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE. Roam 27 

BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ Al 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to-1
limas vietas. _________________
Saugi priežiūra, kaina prieinam* 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
TeL SOUti Bostoa 4Sią
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