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Bolševikai Ištremia 100,000 
Lietuvių į Sibiro Katorgą

Prasidėjo Masinis Žmonių Gaudymas — Partizanų Gi
minės Žudomi ir Lavonai Laikomi po Kelias Dienas— 

į Lietuvą Siunčiama Vis Daugiau Rusų

Paslaptingos Bom
bos Krenta Švedijoj

Iš Lietuvos per patikimus 
šaltinius ateina žinių, kad 
rasų okupantai dabar vėl 
pradėjo masinį žmonių iš
vežimą iš Lietuvos į tolimus Švedijoj beveik kasdien 
Rusijos pakraščius. Per visą'pastebima paslaptingos 
laiką, kaip rusų okupacija skrajojančios bombos, ku- 
grįžo Lietuvon, žmonės bu-'rios nežinia iš kur atlekia 
vo gaudomi ir varomi į Ru- ir kartais nukrenta Švedi- 
sijos gilumą. Bet tokio ma-Įjoj arba lekia toliau. Švę
simo žmonių gaudymo ir 
vežimo nebuvo, kaip dabai'. 
Pagal turimas žinias, rusai 
yra pasimoję greitu laiku 
išdangenti iš Lietuvos 100 
tūkstančių žmonių.

Kartu ateina pranešimai.

dai neabejoja, kad koks 
nors Švedijos kaimynas da
ro bandvmus su rakietinė- 
mis bombomis ir leidžia jas 
į švedų 'teritoriją. Nuo lie
pos 1 d. švedų spauda kas
dien praneša apie tų pa-

kad rusai pasmarkino kovą slaptingų bombų pasirody- 
Gaudo ne mąI nes partizanus 

tiek partizanus, kiek “įta
riamų” žmonių gimines ir 
juos šaudo. Vietomis sušau
dytų žmonių lavonai laiko
mi miesteliuose po kelias 
dienas, kad kiti gyventojai 
suprastų, kas jiems gresia.

Į Lietuvą per visą laiką 
vis vežama daugiau rusų ko
lonistų. Miestuose, kaip Vil
niuje, Kaune ir kituose di
desniuose centruose rusų 
kolonistų jau privežta de-į 
šimtimis tūkstančių. Lietu
vius išveža, o į jų vietą pri
veža rusus!

Lietuvos gyventojų nai
kinimas eina kartu su padi
dėjusia propaganda prieš 
lietuvius pabėgėlius, kurie 
kaltinami padarę visokių 
prasižengimų laike karo. 
Rusai yra užsimoję Lietuvą 
ne tik “susovietinti,” ką jie 
visą laiką daro, bet ir su
rusinti, kad Lietuvoje ma
žai beliktų vietinių gyven
tojų. ‘ _

Rusai dėjo pastangas iš
gauti iš UNRRA stovyklų 
visų pabėgėlių vardus. UN
RRA davė rusams pabėgėlių 
sąrašus, o dabar, matomai, 
pagal tuos sąrašus išvežami 
iš Lietuvos pabėgėlių gimi
nės ir dar seniau prieš ka
rą numatyti išvežti žmonės.

Tos bombos nesprogsta, 
jos leidžiamos tiktai tyri
nėjimo tikslais. Bombos pa
stebimos ir paprasta akimi, 
o lėkdamos jos palieka ug
ningą uodegą, kaip kome
tos.

Švedai nedaug žinių te
skelbia, iš kokios pusės tos 
bombos atlekia ir kur jos 
m ikro rita švedai sakosi ne
norį duoti žinoti tų bombų 
leidėjams, kur jų pasiųstos 
bombos nulekia.

AUSTRALIJA IMPOR
TUOS 200,000 VOKIE

TAIČIŲ

Australijoj trūksta mote 
rų. vyrų ten yra daug dau
giau, kaip moterų. Todėl 
Australijos valdžia nutarė 
įsileisti į Australiją 200,- 
000 mergaičių iš Vokietijos, 
kad nors kiek išlyginus mo
terų trukumą k’a^te. Aust
ralija planuoja padidinti sa
vo šalies gyventojų skaičių 
iki 20 milionų, o tuo tiks
lu dauginama moterų skai
čius. Dabar Australija turi 
tiktai apie 7,000,000 gyven
tojų.

Amerika Stiprina
Laivyną Europoje
Amerika pradėjo siųsti į 

Europą daugiau karo laivų, 
kad apsisaugojus nuo viso
kių galimų “staigmenų.” 
Dabar Europos vandenyse 
yra 4 dideli Amerikos kai
zeriai ir 7 naikintojai, o di
dysis laivų nešiotojas 
“Franklin I). Rooseveit” 
vyksta į Europą šešioms sa
vaitėms “apsilankyti” Eu
ropos uostuose. Karo laivų 
skaičius Europoje padintas 
sąryšyje su “taikos konfe
rencija” Paryžiuje. Ameri
ka nori apsisaugoti nuo vi
sokių netikėtų įvykių, ypač 
prie Triesto, kur ir italai ir 
jugoslavai laukia tik progos 
“išspręsti” Triesto klausi
mą savaip.

Kiek seniau Amerika 
siuntė į Europą daugiau or
laivių ir jau dabar sakoma, 
kad Amerikos oro pajėgos 
Europoje yra užtenkamai 
didelės, kad išvengus viso
kių “nemalonumų” iš rusų 
pusės.

SOVIETAI DARYS ATO
MŲ BANDYMUS

‘KELEIVIO” 
RIUS 1947

KALENDO-
METAMS

Pranešame “Keleivio 
skaitytojams, kad Kalendo
rius 1947 metams jau ruo
šiamas ir jį galima užsisa
kyti jau dabar. Užsakymus 
galima siųsti kartu su pre
numerata. Kalendoriaus 
kaina bus 50 centų.

“Kel ” Administracija.

KALTINAMI KARO SUKTYBĖMIS

FRANK O. HIGGINS ANDREW J. HIGGINS

Čia yra parodyti Frank O. Higgins ir jo tėvas And
re w J. Higgins, kurie karo metu statė Amerikos armi
jai invazijos laivus. Dabar Justicijos Departamentas 
kaltina juos suktybėmis.

! Amerikos Lietuviai 
už Nepriklausomą

Lietuvą
New York (LAIC) — A- 

merikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomojo Komiteto pėdo
ms sekant, sujudo skaitlin
gos kolonijos, draugijos ir 
kliubai. Gerai suprasdami 
politinio momento svarbą, 
er visą Ameriką šaukia 

mitingus, svarstant Pary- 
iaus darbų eigą, reikalau- 
ant aiškaus pasisakymo už 
Atlanto čarterį ir laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Iš 
provincijos gaunami prane
šimai rodo, kad kas ne die
na laiškai rašomi preziden
tui, siunčiamos rezoliucijos 
Washingtonan, net telegra
mos Amerikos delegacijai į 
Paryžių.

Paryžiaus Konferencija Erne 
Svarstyt Taiką Su Italija

Kivirčai Tarp Amerikos ir Rusijos — Višinskis Sako, 
Byrnes “Įžeidė” Rusiją — Mažpsios Tautos Turi Mažą 

Svorį — Albanija, Kuka, Meksika ir Egyptas
Pakviestos “Pasisakyti.”

Atominė Bomba 
Po Vandens

Pridarė Daug Nuostolių

Kiniečių Komunistai Rusai Kaltina Ang- 
Vėl Puola Marinus ' lūs Del Irano

l“Nežinomi’’ kiniečiai už-Į Rusų spauda ir radio pra
puolė vieną traukinį netoli deda kaltinti Angliją, kad 
nuo Tsientsino, nuleido'
traukinį nuo bėgių ir ap
šaudė Amerikos kareivius.

vi-ji nori “kištis” į Irano 
daus reikalus. Anglai gra
sino. kad jie pasiųs savo

kurie važiavo tuo traukiniu, kariuomenę į pietinį Iraną, 
4 Amerikos marinai liko jei Irano vyriausybė neat 
sužeisti. Amerikiečiai “ _____
si nuo užpuolikų. Visos ži-1 Rusai sako. kad anglai no- 
nios patvirtina, kad Kinijosjri laužyti Irano nepriklau- 
korrtunistai tyčia
amerikiečius, kad juos "pa-Į 
raginus” greičiau apleisti' 
Kiniją. Rusijos remiami ko
munistai tikisi lengviau lai
mėti. jei amerikiečiai apleis 
Kiniją ir leis rusams vie
niems kištis į kinų viduji
nius reikalus.

2,431,708.000 DOLERIŲ 
VETERANAMS

Prezidentas Trumanas 
pasirašė bilių apie išmokė
jimą karo veteranams, juos 
paleidžiant iš tarnybos virš 
dvejų bilionų dolerių. Iš 
viso jau paskirta visokiam 
veteranų aprūpinimui virš 
12 bilionų dolerių. Čia įei
na paskolos, pašalpos, iš
mokslinimas ir panaši para
ma karo veterandms.

Bet Irano neramumai dėl 
to ir kyla. kad rasai į jo vi
daus reikalus jau seniau į- 
sikišo. Juk rasai faktiš
kai atplėšė nuo Irano šiau
rinę jo provinciją, Azerbei- 
džaną ir rusams pavyko į- 
vesti į Irano centralinę vy
riausybę tris savo agentus iš 
Tudeh partijos (komunistų 
ir bendrakeleivių, rusų pi
nigais išlaikoma partija). 
Tos partijos žmonės sukėlė 
neramumus Irano aliejaus 
kasyklose pietų Irane. An
glai žada patys padalyti 
tvarką Irane, jei Irano vy
riausybė pati nenori ar ne
gali to padaryti. Irano ne- 

’ priklausomybė yra tik po- 
pieryje.

SIŪLĖ $800 — PIRKO 
UŽ $295

B. Fields, Washingtono 
biznierius sakė kongieso 
komisijai, kad jis siūlė pir
kti iš valdžios šaldytuvus 
po 800 dolerių už vieną. 
Bet valdžia jam pasiūlė 
tuos šaldytuvus pirkti po 
$295 ir, žinoma, jis pirko 
valdžios kaina... Komisija 
tyrinėja, kaip valdžios “ka
ro perviršiai” vra parduoda
mi.

Semion Aleksandrov, vie
nas iš rasų dalyvavęs Biki
ni atominių bombų bandy
me giriasi, kad Rusija greit 
darys savo atominių bombų 
bandymus ir į juos pakvies 
vieną Amerikos spaudos at
stovą, nes ir Amerika tik 
vieną rasų reporterį tepa 
kvietė.

ATRASTAS MUSSOL1NIO 
LAVONAS

BILBO KU KLUX KLANO 
NARYS

Senatorius Bilbo iš Mis- 
sissippi prisipažino, kad jis 
yra Ku Klux Klano narys 
ir esąs dalyvavęs jų susi
rinkime. Bet senatorius Bil
bo sakosi ne su visais K u 
Klux Klano siekimais sutin
kąs. Su kuriais tais “sieki
mais” švarusis negrų ėdi-

Atominė bomba, kuri bu
vo išsprogdinta po vandens 
prie Bikini salų liepos 25 
dieną pridarė keturius kar
tus daugiau nuostolių, kaip 
atominė bomba išsprogdin
ta ore liepos 1 d. Bomba 
sprogdama po vandens yra 

i daug pavojingesnė 
1 vams, kaip sprogdama 
Bet dar nėra tiksliai 
skaičiuota, ar bomba

XT A . ..... . . , vandens butu daugiau žmo-
Neva tai išlaisvintoj t nju įčmušusi kaip sprogda- 

Korejoj rengiamos iškilmes ma ore
pirmoms karo laimėjimo, Mat>ant kar0 laivų pne 

paminėti. Amen- Bikinį sajų žmonių nebuvo,

Pergalės Šventė 
Pavergtoj Korėjoj

karo
metinėms 
kiečių okupuoto j Korėjoj 
komunistų partija ir viso
kie bendrakeleiviai atsisakė 
dalyvauti iškilmėse, nes jie 
sako: “Karą prieš japonus

Puaiia Q n£ Amp-
rika, jei Rusija nebūtų nu
galėjusi japonų, tai karas 
ir dabar butų nebaigtas. 
Taip sako tie komunistai. 
Rugpiučio 14 d., kada bus 
apvaikščiojamos pergalės 
iškilmės, amerikiečiai lau
kia neramumų iš komunis
tų pusės.

RUSAI IŠKELIA KALTI
NIMUS PRIEŠ TURKUS

lai- 
ore. 
ap- 
po

Taikos konferencija Pa
ryžiuje virš dvejų savaičių 
svarsto klausimą, kaip ji 
balsuos taikos sutartis. Iš 
dvejų kartų nubalsuota 15 
balsų prieš 6 Sovietų bloko 
balsus, kad konferencija ir 
dviem trečdaliais balsų ir 
paprasta balsų dauguma 
gali daryti keturiems didie
siems įvairius pasiūlymus, o 
didieji visvien spręs, kaip 
jie norės.

Rusija pasiūlė, kad į tai
kos konferenciją butų įleis
ta Albanija, nes ji buvusi 
“pirmoji fašizmo auka Eu
ropoje.” Nutarta leisti Al
banijai pasisakyti dėl tai
kos sutarčių, bet toki pat 
teisė suteikta Kubai, Egyp- 
tui ir Meksikai. Nei Alba
nija. nei tos trys kitos vals
tybės neturės balsavimo tei- 

tik galės “pasisakyti,” 
mano apie taikos su

Rusija Stato Reika
lavimus Turkijai

Rusija pasiuntė Turkijai 
reikalavimą duoti rusams 
kariškas bazes Dardanelų 
sąsiauriuose ir tvarkyti Dar
danelų sąsiaurius be kitų 
didžiųjų valdybių kišimosi. 
Tiktai Juodųjų jurų pakraš
čiu valstybė:- turėtų tvarky
ti Dardanelus, sako rasai.

Turkai rusų reikalavimus 
svarsto ii- pranešė apie juos 
Anglijai ir Amerikai. Sako 
turkai rusų reikalavimus 
atmes.

Maskvos “Pravda” skel
bia slaptus vokiečių doku
mentus. kurie buk tai įrodo, 
jog karo metu vokiečiai 
rengėsi per Turkiją užpul
ti ant Rusijos. Pagal tuos 
dokumentus, turkai sutiko 
su vokiečių planais, o Tur
kijos ministeriu pirmininkas 
Saracoglu sakęs vokiečiams, 
jog jis labai nori, kad Ru
sija butų sumušta. Prieš 
savaitės laiką Saracoglu pa
sitraukė iš Turkijos val
džios.

ANTONOV KONTRO
LIUOJA LIETUVOS 
PLENTŲ VALDYBĄ

kas nesutinka, jis nepasisa- 
Viename vienuolyne prie kė. Senatorius ir dabar y- 

Milano Doliciia surado pa- ra Ku Klux Klano narys. Sovietų Rusijos “draugvs- 
yogtą Mussolinio lavoną, nes kas kartą i KKK isto- tė,” ypač n j? pasikalbėii- 

vienuoliai suimti už la- ja. tas turi jame būti. Toki nio su Stalinu iis mano, kadDu
vono slėpimą

žmonių
buvo tik gyvuliai. Daug gy
vulių nustipo nuo pirmosios I 
bombos. | ką j’os

Ekspertai sako, kad Bi-i tartis, 
kini salų bandymai priverst Konferencija isklausė I- 

Ul talijos atstovo kalbos dėl 
taikos sutarties su Italija. 
De Gasperi, Italijos minis- 
terių pirmininkas, gražioje 
kalboje nurodė, kad siūlo
ma taikos sutartis su Itali
ja padalys Italijai neužgy
domą žaizdą, nuskurdins I- 
talijos tautą ekonominiai ir 
neprisidės prie pastovios 
taikos išlaikymo. Ypač Ita
lijos atstovas protestavo 
prieš Triesto atskyrimą nuo 
Italijos.

Rusija pareikalavo, kad 
dėl italų premjero kalbos 

joj. Savo okupuotoj Austri-j delegatai galėtų pasisakyti, 
jos dalyje rusai žada daryti i Pirmininkas J. Byrnes ne-

pnver
Ameriką ateityje statyti v 
tokius karo laivus.

Rusai Žada Suskal
dyti Austriją

sės.

Rusijos okupacinės armi
jos viršininkas Austrijoj, 
generolas Kurasov sako. 
jis nepripažins Austrijos 
parlamento - išleisto įstaty
mo apie pramonės socializa- 
ciją Austrijoj ir jis grasina 
nebepripažinti bendras o- 
kupacinės valdžios Austri-!

savo tvarką, kaip tai jie da- norėjo duoti rasų atstovui
ro Vokietijoj. Todėl laukia- žodžio, nes jis manė, kad
ma, kad 
skaldyta

Austrija bus 
į kelias dalis.

NERAMUMAI
TINOJ

su-

PALES-

Palestinos miestas Hai- 
fa, kur yra sukoncentraota 
4,000 nelegališkai įvažiavu
sių žydų, pergyvena nera
mias dienas. Anglai rengia
mi tuos žvdus išdangenti iš 
Palestinos, o žydai rengiasi 
neleisti jų išvežti. Žydai 
ruošiasi kruvinai kovai 
prieš anglus. I Haifos uostą 
privubo keli anglų karo lai
vai tvarkai palaikyti.

JAPONAI PRAŠO ILGOS 
OKUPACIJOS

bendrieji debatai gali būti 
atidėti vėlesniam laikui. A. 
Vyšinskis dėl to labai pik
tai užsipuolė J. Byrnes ir 
sakė, jis “įžeidžia Sovietų 
Sąjungą.” Pasibarus kiek, 
leista visiems kalbėti, kiek 
jie nori.

JUGOSLAVAI SULAIKĖ 
AMERIKOS ORLAIVĮ

Ncw York (LAIC)—Šios 
antrosios okupacijos metu 
Lietuvoje nuostabiai dide
lis skaičius rasų pastatyta į 
vadovaujančius postus. Jų 
skaičius kas kart didėja. 
Kiti statomi į nemažiau į- 
takingas padėjėjų vietas. 
Pagal “Tarybų Lietuvos” 
nr. 52 Plentų Valdybos par-

, tinės organizacijos sekreto-
LASKI TIKI I STALINO rjumi y,a tūlas Antonov.

draugystę ?
Laivų remonto dirbtuvių 

Buvęs Anglijos Darbo komunistų partijos organi- 
Partijos pirmininkas Ha-zacijai vadovauja draugė 
rold Laski lankėsi Maskvo- Muškina.
ie keletos draugų lydimas. Motorų skyrius Kaune y- 
Maskvoje Laski buvo pri- ra vadovaujamas komunis- 
leistas prie Stalino, o da- to Gavrilovič.
bar jis grįžta namo. Laik- Alaus daryklos “Ragu- 
raščiams Laski pareiškė, tis” “partorgu” (komunistų 
kad įis tiki i Anglijos ir partijos organizaciniu vado-j

Japonijos ministeriu pir
mininkas Shigeru Yoshida 
pareiškė spaudai, kad jis 
nori ilgos amerikiečių oku
pacijos Japonijoj. Japonų 
ministeriu pirmininkas ne 
iš meilės prie amerikiečių 
tokį pageidavimą pareiškė, 
bet jis bijo, kad, amerikie-

Iš Belgrado praneša, kad 
jugoslavų orlaiviai privertė 
nusileisti žemyn Amerikos 
transporto orlaivį, kurs per 
klaidą skrido virš Jugosla
vijos teritorijos. -Jugoslavi
jos spauda rašo. kad “A- 
merkia buvo perspėta’’ ne
leisti savo orlaivių virš su- 
verenės Jugoslavijos, 
jugoslavai su pagautu 
merikos orlaiviu darys, 
nėra žinoma.

Ka
A-

dar

GINČAS DEL CIEŠINO

Tarp Lenkijos ir Čecho- 
slovakijos eina senas gin
čas dėl Ciešino teritorijos 
priklausomybės. Ciešino sri-

čiams pasitraukus. Rusija tyje gyvena apie 249.000 
pradės kištis į Japonijos vi
daus reikalus ir gali per sa
vo kvislingus Japonijoj įsi
galėti.

esanti KKK priesaika. ta “draugybė didės.

vu> yra Ripko. Pakalbink biznierius
Nemuno laivininkystėje siskelbti “Keleivyje,” 

vienu iš aukštesnių pareigu- garsinti savo biznį tarp
nų yra Klimenko. Ir t.t. 1 tuvių.

pa-
pa-
lie-

zmonių ir apie 200,000 iš jų 
yra lenkai. Ciešino srityje 
yra daug anglių, stambi 
pramonė ir svarbus gelžke- 
lių mazgai, todėl cechai 
nenori tos žemės atiduoti 
lenkams. Sako, ginčą spręs 
Paryžiaus taikos konferen
cija. ,

i i
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AMERIKONAI KINIJOJ karti savo 
“draugiškus”

kaimynams 
režimus ir tt.

Amerika su Kinijos vy- Sako, tas gudrusis žuma- 
riausybės pritarimu laiko listas labai daug matęs Ru- 
Kinijoj virš 20,000 marinų sijoj. Kai kas sako jis esąs 
kareiviu. Prieš dvi savaites labai akylas ir t.t.
kinų komunistai buvo už
puolę amerikiečius ir laike 
susišaudymo 4 marinai bu
vo nukauti ir 19 jų buvo 
sužeisti. Vėliau iš Šancha
jaus buvo pranešta, kad ko
munistai Kinijoj tyčia pul
dinėja amerikiečius, kad 
Amerika greičiau atšauktų 
visus savo kareivius iš Ki
nijos. Ir, iš tiesų, kaip tik 
Kinijoj įvyko susišaudymas 
tarp komunistų ir amerikie
čių, Amerikoj tuoj pasigir
do balsai atšaukti iš Kini
jos kariuomenę, “nesikišti” 
i Kinijos vidaus reikalus, 
‘rankas šalin” nuo pilieti

Bet jo ta, atsiprašant, te
orija apie Rusijos užsienių 
politikos paslaptį yra dau
giau, negu vaikiška. Jei 
tokie glušai imasi aiškinti 
Rusijos “paslaptis,” tai ga
lima sau įsivaizduoti, koki 
butų Amerikos politika, jei 
tokie žmonės paveiktų A- 
merikos nusistatymą. Butų 
dar daugiau Rusijos užge- 
rinimo.

“Baimės teorija” prime
na amžinatilsį Angariečio 
vieną panašią teoriją. 
1931 metais Lietuvoje, val
dant “tautos vadui” Smeto
nai, lietuviški “buržujukai.’’

RgL&VB, SS. BOSTON 
POLICIJA NEGALI JŲ PASIEKTI

Yra daug žmonių, k rude labai mėgsta lošti iš pinigų, bet įstatymai to
kius lošimus draudžia kaip loteriją. Todėl Californijos pakrašty gembleriai 
nusipirko laivą ir išveža lošikus ant juros, kur policija negali jų pasiekti. 
Šis vaizdelis parodo pirmutinę to laivo ekskursiją.

Kas Savaite
Nauja Maskvos Žulikystė j Bus daugiau “miško bro

lių.” jų tarpe gal ir pats 
Mikolaičikas.

Faktinai Mikolaičiko val
stiečių partija jau yra ski
lusi. Jos priekyje atsistojo 
keturi Maskvos pataikūnai, 
kurie šaukia Lenkijos vals
tiečių “kongresą.’’ Jį seks 
oficialus likvidavimas Mi
kolaičiko partijos. 
Kraštutinybės Susisiekia

Brooklyno “‘Vienybėje” 
buvo įdėtas labai nerimtas 
p. Tysliavienės straipsnelis. 
Tysliavienė sakė, kad SLA 
padėtis “gana liūdna, o jos 
ateitis neaiški.”

Šitą straipsnelį persi
spausdino Tysliavų kaimy
nai iš “Laisvės.” Ryšyje su 
tuo “brolis” Mizara nori 
žinoti, “ką pasakys apie

Į Paryžių nuvyko Bell 
sindikato korespondentas 
Drew Pearson. Jisai stebi 
taikos konferencijos dar
bus ir savo laikraščiams 
pranešė sekamą:

Nors yra skelbiama, kad 
visi šios konferencijos tari
mai ir pasitarimai yra vie
ši, bet taip nėra! Pearson 
sako:

Molotovas bandė perkal
bėti musų kruopštąjį valsty
bės sekretorių Jimmie Byr- 
nes, kad jis oficialiai ir ga
lutinai pripažintų Baltijos 
valstybių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos — inkorpo
ravimą Sovietų Sąjungom.. 
Vis del to, Bymes nesutiko 
duoti tokį pripažinimą 
bent šiuo tarpu

nio karo Kinijoj... Taip pralobę iš iždo vagiliavimų,
-r-,i_______ _______ir-_________ j.: “i* i.samprotauja ne tik Rusijos 

penktakolumnistai, bet dau
gelis visai širdingų žmonių, 
kurie negali suprasti, ko
kiems galams amerikiečiai 
laiko savo kareivius sveti
moj žemėj. Kai kurie laik
raščiai jau buvo ir paskel
bę, kad marinai greit ap
leis Kiniją.

“C. S. Monitor” dabar 
praneša, kad žinios apie 
atitraukimą marinų iš Ki
nijos yra neteisingos. Jei 
kinų komunistai marinus 
puls, amerikiečiai ginsis. 
Joks spaudimas, joks Mo
lotovo pludimąsis ir gera
širdžių žmonių dejavimai 
neprivers amerikiečių bėgti 
iš Kinijos, nes

buvo pradėję gyventi “link
smą ir laimingą gyvenimą.” 
Tada buvo madoje linksmi 
baliai, girtavimai ir mora
linis palaidumas. Angarie- 
tis Lietuvos “buržuazijos” 
ištvirkimus ir linksmumą 
aiškino tuo. kad ji “bijo ko
munistų.” jaučia savo galą 
iš galingos komunistų par
tijos ir todėl linksminasi 
prieš savo mirtį. Angarietis 
tada dar nenujautė savo 
galo Sibiro klampynėse. Jo 
“teorija” buvo kvaila, bet 
originališka... linksminasi, 
girdi, iš baimės! Fišeris su
mušė Angarietį. Jis sura
do, kad rusai pavergia roi- 
lionus žmonių iš... baimės.

Sovietu Blokas
Paryžiaus taikos konfe- anglų-rusų biznyje, kuriame 

rencijoj rusai turi kelis “sa- buvo pasiskirstyta “įtakos 
vo” balsus, kurie visada sferos” Balkanuose. O Če- 
pasisako taip, kaip Rusija choslovakija šiame kare iš 
nori. Tas “sovietų blokas” viso nekariavo, o jei karia-
visada turi šešis balsus. 
Tuos balsus sudaro pati 
Rusija, paskui eina Bielo-

vo. tai vokiečių pusėje...
Cechoslovakijos didžiau

sias “kreditas” antrame pa-
rusija. Ukraina ir trys ta- sauliniame kare yra yra

ac” <y«ji-cncic Alinnz'-Vi an oc 1

DIPLOMATŲ ŽLUGTO“Faktas yra, kaip Amerikos 
pareigūnai privačiai pripažįs
ta, kad Amerika negali pasi-! Du lietuviški diplomatai, 
traukti iš Kinijos, nes tie par-į Vytautas Gylys ir Ignas Šei

nius, abudu iš gražaus 
Stockholmo miesto, pradėjo 
skalbti savo nešvarius bal
tinius švariuose “Vienybės” 
puslapiuose.

V. Gylys suranda, kad

eigunai yra absoliučiai įsiti
kinę, kad, amerikiečiams pa
sitraukus. ten ateis rusai. 0 
atiduoti Maskvos įtakai, jei 
tik ne kontrolei, 400,000,000 
Azijos gyventojų, tai butų Į 
skaudus smūgis Amerikos sau
gumui.”

Tų amerikiečių baimė y- 
ra visiškai pagrįsta. “Nesi-

“p. Scheynius” kadaise tu
rėjo perduoti Lietuvos pa
siuntinybę revizoriams ir 
duodamas “kažką sudegi-

kišimas i Kiniją yra toki|liau pats 
pat apgaule, koki buto u maldavęs Rosenborgą (na-
‘nesikišimo politika” į Is
panijos pilietinį karą. Jei 
amerikiečiai iš Kinijos 
trauksis, ten įsigalės Mask-

cių filosofą ir sukčių) pri
imti jį į nacių tarnybą. Tas 
Šeinius laižėsi prie visų re
žimų Lietuvoje, kitaip sa-į.vos remiami komųnįstąi,. p[kart^ skvo, p&ttnj

tas reikštų, kad treciame kailiuką, kaip Pruseika. 
pasauliniame kare Rusija j tuos kaltinimus atsilie- 
turetų 400 milionų kinų są- pja jg šeinius savais kalti- 
jungminkų prieš Ameriką.
Tas argumentas yra labai 
rimtas.

VAGIA Iš BAIMES

Vienas Amerikos žurna
listas, su UNRRA pareigū
nais nuvyko į Ukrainą, ten 
jis stebėjo rusų gyvenimą, 
skurdą, karo išgriautas sri
tis ir, grįžęs, jis sakosi ži
nąs Rusijos agresingumo 
paslaptį. Jis parvežė naują 
“filosofiją” apie Rusijos 
užsienių politiką. Tas žur
nalistas yra John Fisher, 
Harper’s žurnalo atstovas. 
Pagal jo filosofiją, rusai 
todėl puola ir vergia kai
mynines šalis, kad jie “bi
jo Amerikos.” Iš baimės 
prieš Ameriką rasai paver
gė milionus žmonių, plėšia 
kaimynų kraštus, jieško 
“saugumo” ir vis nori dau
giau plėstis. Pagal gudrųjį 
Fisherį, Maskvos diktato
riai yra išsigandę žmonės, 
kurie iš išgąsčio virto savo 
kaimynų pavergėjais.

Išvada aiški, {rodykime 
Rusijos diktatoriams, kad 
jiems nėra ko musų bijoti 
ir jie nustos musų bijoti.

LSS Suvažiavimo 
Dienotvarkė

Byrnes ir Molotovo pasi- ‘Vienybės’ redaktoriams
tarimas buvo ne viešas, bet 
slaptas. Tokių slaptų pasi
tarimų butą ir daugiau.

Tai nauja Maskvos žuli
kystė. Bolševikai pavogė 
Lietuvą ir nori. kad pasau-

žmoną” SLA organas “Tė
vynė,”

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos suvažiavimas įvyksta 
1946 m. rugsėjo 1 ir 2 die-J lis šitą vagystę legalizuo 
nas So. Bostone. “Sanda- tų!

Ai- jis legalizuos?

garsusis Miunchenas. 1938 
metais Anglija ir Francija 
išdavė Čechoslovakiją vo
kiečiams, apkarpė jos šie 
nas ir paliko ją Hitlerio ma
lonei. Hitleris pusę metų po 
Miuncheno Čechoslovakiją 
visai prijungė prie Vokie
tijos ir nuo to laiko, IKI 
PAT KARO GALO, cechai 
visai ištikimai dirbo vokie
čių karo mašinai. Tik kada 

savivaldos. | amerikiečiai ir rusai pradė- 
Tai kaip jos pateko į Pa-į jo artintis prie Pragos, če- 
rj’žiaus konferenciją? I chai darė sukilimą prieš vo- 

Atsakymas į tą klausimai kiečius, o šiaip, per visą ka

riamai •‘nepriklausomos 
valstybės — Lenkija, Jugo
slavija ir Čechoslovakiją.

Kaip Ukraina ir Bielo- 
rusija galėjo patekti į Pa
ryžiaus taikos konferenci
ją. tai yra “trijų didžiųjų” 
paslaptis. Nepriklausomos 
Bielorusijos ar Ukrainos 
nėra, tos “valstybės" yra 
Rusijos dalys, be jokios tik
ros autonomijos ir net be

yra toks: Ukraina ir Bielo- 
rusija taikos konferencijoj 
yra Jaltos kūdikiai. Jaltoje 
“trys didieji” padarė tokių 
keistų nutarimų, nuo kurių 
kiekvienam demokratui ir 
šiaip galvojančiam žmogui 
vemti norisi. Ten buvo pri
pažinta Rusijai trys balsai 
Jungtinių Tautų Organiza
cijoj. Kodėl, kokiais sume

rą buvo geriausieji nacių 
sąjungininkai ir labai daug 
prisidėjo prie vokiečių ka
ro mašinos penėjimo. Bet 
kaip išduota tauta, cechai 
gavo sąjungininko vardą, o 
Cechoslovakijos gudrus va
dai nutarė “orientuotis” į 
Maskvą ir savanoriai pasi 
darė tokiais pat Stalino 
klapčiukais, kaip per karą

ros” svetainėje, 124 F St.
(F ii’ Silver gatvių kam
pas). Posėdžių pradžia rug
sėjo 1 d., 10 vai. iš lyto.

Suvažiavimų dienotvarkę 
siūlome tokią:

1) Suvažiavimo atidary
mas;

2) Mandatų komisijos 
skyrimas;

3) Suvažiavimo vadovy
bės rinkimas (pirmininko, 
padėjėjų ir protokolo rašti
ninkų) ;

4) Rezoliucijų komisijų 
paskyrimas;

5) LSS Centro sekreto
riaus ir kitų Vykdomojo Ko
miteto narių pranešimai;

5) Lietuvos nepriklauso
mybės klausimas (raportas, 
diskusijos ir rezoliucija);

6) Musų parama Lietu
vos Socialdemokratams 
(Fondas, jo tvarkymas, už
daviniai)

7) LSS bendrojo lietuvių 
visuomenės veikloje (šelpi
mo ir politinėj veikloj už 11 
Lietuvos išlaisvinimą);

8) LSS darbas visuome
nėj ir organizacijos ugdy 
mas;

9) Tarptautinis socialisti-

Ar

Jis galėtų sakyti tik vie
ną : kraštutinybės susisie
kia — šiame atvejyje sme
toninė ir komunistinė kraš
tutinybės.
Karolis Vairas-Račkauskas

Lietuva, kartu ir visas Pa-Į Amerikos lietuvių komu- 
baltis, bus paliktas anapus nistų spauda susilaukė nau-
geležinės užlaidos?
Maskva Ginkluoja Peroną

Tas pat Drew Pearson ke
lia aikštėn ir kitą Maskvos

jo bendradarbio. Joje skai
tome Karolio Vairo “užra
šus iš karo meto Lietuvoje.”

Karolis Vairas — ameri
kiečiams žinomasis Račkau-

žulikystę. Pasirodo, kad skas. Savo laiku jis reda- 
Maskva ginkluoja Argenti-! gavo SLA organą “Tėvy
nes fašistinę valdžią. Iš vo-'nę.” Vėliau grįžo į Lietuvą, 
kiečių atimtus ginklus bol-jbuvo gavęs -diplomato-at- 
ševikai siunčia Švedijon, o’stovo vietą ir prasiganė. 
iš ten — Peronui į Argen-1 Tas “sūnūs palaidūnas” 
tiną! |dabar sutapę su okupan-

nimais: 1) Jaunas būdamas 
Gylys tarnavo rusų general 
gubernatoriui Helsinky; 2) 
1940 metais Gylys bėgo pas 
nacių pasiuntinį Stockhol- 
me prašyti užtarymo nuo 
bolševikų; 3) Gylys nesi
priešino Lietuvos pasiunti
nybės Stockholme uždary
mui; 4) Gylys garbino “iš
sijuosęs Hitlerį”; 5) Gylys 
paskirstė pasiuntinybės pi
nigus šitaip: 5,000 kronų 
davė vienam pasiuntinybės 
tarnautojui, kurs turi žmo
ną ir tris vaikučius, 3,000 
kronų paskyrė “propagan
dos reikalams,” o 30,000 
pasiėmė sau. Kadangi ir 
tuos “propagandos” pinigus 
jis pats pasiėmė tai jo da
lis išėjo gana riebi. 6) Gy
lys bijojo, kad į Švediją ne- 
pributų perdaug lietuvių pa
bėgėlių ir trukdė jų vykimą 
Švedijon ir t.t.

Del šitų kaltinimų ir kon- 
trkaltinimų reikia pasakyti 
tiek. Šeinius ir Gylys abu
du tania vo Smetonai, abu 
buvo toje pačioje diploma
tinėje tarnyboje ir abu vie
nas kitą puikiai žino. Iš 
jų pasisakymų matyti, kad 
jie “abudu geresni,” jie a- 
budu nevengė meilintis

timais, to verčiau ir ne- jie buvo Hitlerio klapčiu 
klausti, kaip geriau nesitei- kais. 
rautų kodėl Jaltoje Lenki- Cechai visada buvo pa- nis judėjimas; 
jai buvo, atimta neprikiau-^ šldįviati “realistai.” Jie kvis- 10) Socialistinės spaudos 

’ “lingavo-Hitleriui, bet Ame-1"'1 ~ ‘
rikoje ir Anglijoje taip su
maniai dejavo, jog rodėsi, 
kad jie veda didžiulį karą 
prieš vokiečius. Dabar jie

Tuo klausimu Byrnes pla-įtais. “Laisvė” praneša, kad 
nuojąs “asmenišką pasitari-'jis turys vietą Kauno bib- 
mą” su Molotovu. KitaisHiotekoje ir “daug rašo ta- 

i— i— -— ‘rybinėje Lietuvos spaudo
je.”

Ar jis rašo ir apie tą va
liutą, kuri jo rankose sutir- 
po ir del kurios buvo pa
tekęs į belangę?
Kalti Anglai ir Amerikonai

Lenkijoj nesenai buvo žy
dų pogromas Ryšyje su tuo 
viename komunistų laikraš- 

Argentiną i Jungtiniu Tau- tyje skaitome
tų šeimą. . ‘ , Varšuva ^ aui-

O dabar? : lankęs Lenkijos ambasado-
Dabar pats bolševikų vo-|nUS Amerikai, profesorius 

džius apginkluoja Peroną! .1^°?’ •• nfe.u Lenkų Dar- 
Kada tavorščius Bimba .. nUŲ Sąjungos sekreto

rius Witaszewski kaltino

žodžiais. Dus tar jau buvo) 
užkulisinės derybos.

Kartojasi sena istorija. 
Savo laiku Maskva siuntė 
aliejų Mussolinio Italijai, o 
iš ten jis pasiekdavo Fran
ko Lspaniją.

Nelaimingi tie Maskvos 
kvislingai! Kiek jie pritau- 
zijo apie Perono niekšybes 

gyvą reikalą” nepriimt

O jei nebebijos, tai jie nu
stos būti ir vagimis, jie ne- Smetonai, abu laižėsi prie

somybė. Kinijai buvo apim
tos teisės į jos žemes ir ko
dėl buvo padalyta daugiau 
tokių “keistų” nutarimų.

Pripažinus Bielorusijai ir 
Ukrainai balsą Jungtinių 
Tautų Organizacijoj, teko 
joms pripažinti balsą ir vi
sose kitose tarptautinėse 
konferencijose ir derybose. 
Taip dabar tie “Jaltos kūdi
kiai” ir šmėkliojasi Pary
žiuje. Išeina, kad Rusija 
tarptautinėse deiybose yra 
ne viena, bet pilnoje trai- 
cėje. Ji, kaip tas narsusis

klausimas;
11) LSS vidujiniai orga

nizacijos klausimai;
12) Vykdomojo Komite

to rinkimai;
kvislingauja Stalinui, bet 13) Nauji sumanymai; 
Paryžiuje dedasi “nepri- 14) Suvažiavimo uždary- 
klausomi” ir siūlosi būti mas.

pasveikins draugą Peroną?
Biržiška

Lietuvos komunistų spau-Į padrąsinimą žudyti 
da paskelbė tokį dekretą:

“Komisarų Taryba nuta
rė. kad Mykolas Biržiška

v - X I’J -U Anglijos poli-
Krėve Išdavikai. į tikienus už lenku fašistu

I FiOrl X_ T,

“tiltu” tarp vakarų ir ry-j 
tų.

Toks yra Sovietų blokas 
Paiyžiuje. “Trys” pačių ru
sų balsai, okupuota ir pa
vergta Lenkija ir Jugosla
vija kartu su kvislinginel 
Čechija. tai ir visas blokas.

žydas, važiuodamas per gi- Tą bloką pagimdė Ameri-
rią. užmauna kepurę ir puo
dą ant abejų rankų, iškelia 
tas rankas ir šaukia: “Aš 
ne vienas, mes esam trys...”

Prie Rusijos “trijų” balsų 
prisideda trys balsai taria
mai nepriklausomų valsty
bių — Lenkijos, Jugoslavi
jos ii- Cechoslovakijos. Tos 
tiys valstybės yra parduoti 
sąjungininkai. Lenkija bu
vo Jaltoje išduota rusams, 
o amerikietis Hopkins spe- 
cialiniai važiavo į Maskvą, 
kad Lenkiją palaidojus ir 
ant jos nepriklausomybės 
pastatyti didelį kryžių. Ju
goslavija buvo Churchillo 
išduota rusams slaptame

tuviškos valdininkijos, kuri 
Smetonos diktatūros laikais 
gyveno iš “tautos vado’

kos ir Anglijos nuolaidu
mas nelemtos atminties Jal
toje. K. D.

Draugų Talka

Aukų “Keleivio’’ namui 
išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: St. Žukauskas iš 
Wilkes-Bane, Pa. — $2.50; 
St. Grigaitis iš Avoca, Pa. 
—$1.50, ir John Karėta iš 
De Kalb, III.—50c.

Visiems aukavusiems 
draugams tariame širdingą 
ačiū.

MAIKIO TĖVUI PO 
PENKINĘ

Prisiuntė sekami drau

LSS Vykd. Komitetas.

HIROSIMOS DIDVYRIS

da yra parodytas kapi
tonas Robert Levas, kuris

benorės pavergti savo kai- nacių ir abu yra tos pačios maloningų trupinių, o da-| Sycamore, III., J. Bagdon 
mynų, nebenorės “strategi- dvasios broliai. Jie abu y- bar gatavi butų vienas kitą iš Vancouver, B. C. Kana- 
nių pozicijų,” nebesieks už- ra pavyzdys supuvusios lie- suėsti. doje.

gai: Mrs. P. Sanders iš metė piimutinę atominę 
Ithaca. N. Y., A. Bertulis iš bombą į Hirosimos miestą.

Dabar jis skraido komerci-

dus-. ■ —
Taigi, taigi — kalti ne 

pogroračikai, bet anglai ir 
ir Vincas Krėvė yra tėvy- amerikonai. O kodėl nega- 
nės išdavikai ir todėl pa- eta pasakyti, kad tą pog

romą ruošė ne lenkai, bet 
anglai ii- amerikonai?

Vienas melas daugiau ar 
mažiau bolševikui juk ne
daro didelio skirtumo. 
Bolševikiški “Herenvolkai” 
„ Radijas ir spauda prane
ša, kad rusų armijos oku
puotoje zonoje atsirado 
specialios stovyklos kon
centracijos lageriai ’ Juose 
yra laikomi tūkstančiai vo
kiečių jaunuolių taip 13 ir 
17 metų amžiaus.

Tai bolševikiškų “heren- 
volkų kempės.” Tuos jau
nuolius bolševikai kidnepi- 
na, uždaro stovyklon ir mo
kina “leninizmo-staliniz- 

;mo.”
Niekais nuėjo hitleriniai 

herenvolkai.” Tokio pat 
likimo susilauks ir jų bol
ševikiška kopija.
Teroras Palestinoje 

Palestinos žydų ekstri- 
mistai stvėrėsi teroro prie
monių. Išsprogdinimas “Ka
raliaus Dovido” viešbučio 
tačiaus pakenkė pačių žy
dų reikalui. Sis teroro ak
tas iššaukė reakciją ne tik 
Palestinoje, bet ir Ameriko-

' ie. kur mvnnn X.X- _ •

pa
šalinami iš Lietuvos Moks
lų Akademijos”...

Kodėl tik pašalinami? 
Kodėl ne “k stienkie”?

Nedidelis sekretas. Biržiš
ka ir Krėvė yra tremtiniai, 
jie gyvena Vokietijoj, kur 
bolševikiško “strieloko” 
ranka negali juodu pasiek
ti.

Buvo laikai, kada “Lais- 
ir “Vilnies” pisorėliai 

gyrė ir Biržišką ir Krėvę, 
kaip pavyzdingus intelektu
alus.

Dabar, ne kad loska, jie 
turės keikti. Toks jau kvis- 
lingų likimas — ką šian
dien spiaudo, rytoj laižo ir 
vice versa.
Miško Broliai Lenkijoj

Vienas komunistų laik
raštis jn-aneša tokią naujie
ną:

Lenkijoje veikia miškų 
partija. Be to, Lenkijoj 
skyla Mikolaičiko valstiečio 
partija. Esą—

Mikolaičiką “sugubijo jo 
locna ambicija ir velnio ad
vokatai iš fašistinio lioge- 
rio.”

Taigi, taigi — lenkiška

vės”

mais orlaiviais tarp Amcri- me bolševikų rojuje jau K^r gyvena virš šeši roi- 
kos ir Europos. veikia ir velnio advokatai. llonai žydų. St. Strazdas.

•I
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M
KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAM

tas duonos Neprašo

Kas Nauja Brooklyne
Ii LSS 19 Kuopos 

Išvažiavimo
t ji yra dabar Lietuvoje, tai 
i kodėl jus ten nevažiuojate? 
j Rengkite ekskursijas, dary

LIETUVIŠKA FANABE
RIJA

Mano kolonijoj yra lie
tuvių, kurie nors ir nėra 
bajoriškos kilmės, bet yra 
“pasiutesni” ir už pačius 
fanaberiškiausius bajorus. 
Aš manau, kad tokiu žmo-

Rugpiuč-io 3 d. buvo LSS kitę viską, kad tik greičiau 
19 kuopos išvažiavimas pas iš tos kapitalistinės prie- 
Kasmočių, Great Necke? spaudos galėtumėt pabėg- 
LSS 19 kuopa ruošė du bu- ti. Kam krauti Amerikos 
sus, bet prieš pat išvažiavi- kapitalistams turtus, kad . .
mo diena apsižiūrėjo, kad galėsite parvyke dirbti sau? jni^ /r.a “' kitose hetuvisko-
veik pilni jau trys busai, ------ — se.. k,°!?Ws«’ t0^1 ?onu
risiėjo pampinti ir trečią Į Jurgi* Nalivaika Jau
ūsą. Vienas kupinas žnio-f Nesąs Davatka

nių busas išėjo kaip 2 vai
e

po pietų nuo Liet. Gimnas- Ang dieną užeinu i ALP
tikos Kliubo. Kiti du busai! Z,1U*.1U’ /urgls ba
isėjo veik tuo pat laiku nuo 
Liet. Pil. Kliubo. Kelionė Į 
Great Necką buvo smagi, 
nes pasitaikė gražus oras.

Kaip trys valandos po 
pietų jau visi musų busai 
buvo pas Kasmočių. Kas- 
močiaus daržas gražus.
Tuo jaus brooklyniečiai su-

livaika gineinasi su socia
listais. Net nustebau! Sa
kau: “Jurgi, ar nebijai grie- 
ko, kad imi ginčytis su so
cialistais?”

Pasižiurėjo šnairomis: 
“Tai ką tu manai, kad aš 
davatka?”

Na, ne... bet... pagal ju-
sitaisė stalus, apsidėjo vai- j’Vi?ta*. y5* liekas

. . i kulhptic cn cnpvjlictn r\ Hovgiais. O musų kuopos pa
tarnautojai: F. Spudys, J. 
Jankūnas, V. Kalvelis ir ki
ti parūpino jiems gėrimų.

A. Svvingle pardavinėjo 
tikietus. A. Žilinskas buvo 
kukorius, virė kopūstus ir 
dešreles, kaip paprastai 
kad piknikuose • daroma. 
Pirkikų netruko. B. Spudie- 
nė pardavinėjo išlaimėjimo 
tikietus. Viskas ėjo ko tvar
kingiausiai.

Musų išvažiavime buvo 
svečių iš Cliffsidės: Ch. 
Gataveckas ir M. Nau
džiūnas. Nors iš Philadel-

kalbėtis su socialistu, o dar 
didesnis giiekas kalbėtis su 
‘renegatu!’ Vistiek tu, Jur
gi, drąsus vyras, nebijai nei 
Bimbos, kiniam reikės spa- 
veduotis?”

“Senai jau pas Bimbą iš
pažinties neinu!” atsikirto 
Jurgis.

“Kas pasidarė, ar tu jau 
pabėgai nuo komunistų, 
kaip anuomet pabėgai iš 
Sovietų Rusijos?” — pa
klausiau aš.

Jurgis tik numoio ranka: 
“Gana jau, gana!”

Pasirodo, kad jau ir Jur
p h i jos prisižadėjo atvykti,! ^‘vaika apsidžiaugė 
bet jie neatvyko. ‘ i komunizmu. Jų yra ir dau-

M. Glaveskienė Rast «’?u .tokl«-.Rl^ kai-u pn-
New Yorke išplatino daug!m.lnslme, kltf • Kom.u’ 
tikietų, užtari prie jos sta-blanksta lyg sov,e 

buvo gana dideli kiau-!tlskas ™bhs- ......
dė žmonių. Juozas Zaka
rauskas su A. Z ižu irgi tu-

Socialistas.

rėjo nemažą kraudę. Vie
nu žodžiu, musų išvažiavi
mas pavyko puikiai. Tik 
tas nelabasis lietus Į pabai
gą užklupo mus. Tai kaip 
kurie musi^ busų vairuoto
jai, išsiliejus vandeniui i 
kelius, tapo išmušti iš kelio 
ir ilgai turėjo klaidžioti, kol 
parvyko namo. Jeigu ne 
tas lietus, tai musų išvažia
vimo piknikas butų buvęs 
šimtą nuošimčių geras. Bet 
ką padarysi, kad musų ren
gėjai negąlėjo sukontroliuo
ta dietb'.

LSS 19 kp. Koresp.

LAWRENCE, MASS.

Siunčia Protestus

pasakyti, kaip tokie fana- 
berni žmonės kartais atro
do.

Vieną kaitą mano kolo
nijoj kilo sumanymas pami
nėti vieną lietuvišką šven
tę. Visoms organizacijoms 
pasiuntėme laiškus, pakvie
tėme atsiųsti atstovus pasi
tarti. Laiškų siuntėme ke-1 
liasdešimts, todėl juos iš, 
anksto išdrukavom ir tik 
paskui Įrašėm ranka, kuriai1 
organizacijai laišką siunčia
me.

Atėjo paskirta diena.! 
Daugelis organizacijų visai 
neprisiuntė savo atstovų. 
Bet vienos organizacijos at
stovas atėjo ir pradėjo 
skųstis šitaip:

—Gavome laišką, bet jus 
padarėte klaidą; mes nesa
me toki organizacija, kaip 
visos kitos. Jei norit mus į- 
traukti Į tokį darbą, turit! 
mums parašyti spešel laiš-j 
ką ir turite pakviesti musų 
atstovus su jūsų atstovais 
susieiti ir aptarti visą tą

JI nešte NEŠA POUCIJON LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmeny* malonė* kreipti* į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduota* šių pa j ieš

ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Lietuvos Generalinio Konsulato gyv. netoli I.awTence miestelio.
.e.v Yorke pajieškomi asmenys:

Adomavičius Boleslovas ir jo žibo- 
,a Petronėlė Kaulytė, Laurinaičių 
aimo. Žarėnų vai., Telšių apskr., 

riminės prašomi atsiliepti.
Aniukštis Feliksas, apie 60 m., iš 

Seiniųnų km., Ukmergės ap., gyv. 
Kopenhagoje ir Stockholme, o vė
liau grįžęs Amerikon.

Bat-očiunienė (Masiulytė! Ona. 
kilusi ar turėjusi giminių Jaunių- 
nu ir Abelių k., ir Kilkų — Ska
piškio vai.

Baziulis Juozas.
Beganskas Petras.
Beleckienė (Kaniušytė) Brigita, 

kilusi ar turėjusi giminių Jonišky
je, Šiaulių apskr.

Bitkeris Oskaras.
Bukienė (L'rbonytė) Kazė, Lie

tuvoj gyvenusi Paugniunų k.. Nau-

Vitkauskienė (Gečaitė) Julė. ar 
Vincė, gyvenusi Lietuvoje Pasugin- 
čio km., Raseinių apskr.. spėjamai 
gyvenusi Bostone.

Adomaitytė. Vensloviškių kaitas, 
Skirsnemunės vai.

Ališauskis, ir jo dvi seserys, Pui
šių km., Šimkaičių vai.. Ra-eintų ap.

Banevičius Jonas„ sūnūs K 
Kašeburių km.. Panevėžio vai. • .

Baranauskas Kazys,, Troškūnų vai.. 
Panevėžio apskr. J ,■

Buduvičta* Jonas, iš Upytė*, 
tel;o, Naujamiesčio vaL, J*anevėėi» 
apskrities.

Ciap.-is . Mykalas; MikulišLią dv„ 
Jonavos’’ vaL, Kauno 3p.-kr.

Čiupus Antanas. • čiurų km.. Nau
jamiesčio vai.. Panevėžio apskr.

Dapkus Anupras, brolis Juliaus
ianues. io vai.. Panevėžio apskr., ir, kilęs :š Joniškio, 
jos vyra J. Bukis. gyv. l’hiladel- Dubetis Vincas. Musnikių km.. Uk- 
phijoje. mergės apskr., ir jo žmona Olipija,

('hmieliauskas Petras, sūnūs Juo- iš Pivašiūnų. Alytaus apskr, gyve- 
zo gyv Chicagoj llalsted St. i «ę Yorke savo namuose.

Čepienk (Masiulytė) Emilė, kilu- Dumbrauskienė tGeruluitytė) Mo
si ar turėjusi giminiu Jauniunu ir nika. iš Kalnėnų. Raseinių ap.-krit., 
Abelių k. ir Kilkų-Skapiškio vai. į gyvenusi Chicagoje.

Darnijonaitienė (Kaniušytė) Tek-. Endzelis Jurgiu. Papįškio km.. G.-l- 
lė. kilusi ar turėjus giminių Jonis-, sodiškio vai.. Sakių apskr., gyvenę* 
kyje, Šiaulių apskr. j Y°rk«.

banilienė < Dirmeitaitė) Ona. gyv.; t.rann SJofiuu gyvenusi Detroite.

Chicagoj buvo suimtas William Heirens, 17 metų 
amžiaus vaikėzas, kuri policija Įtarė išvogusį iš namų 
ir nužudžiusį 6 metų amžiaus mergaitę. Suimtasis at
sisakė eiti policijos nuovadon, todėl policininkai turė
jo ji nešti prirakintą prie kėdės.

, *, i.S Pirmo.dfU- ką turėjom daryli? Neduo- joj buvo dalinami užsitar-
v to pakvietimo neinam sj “pakalbėti” — užsigaus, navusiems nariams veikė-

11 k'^S" ^ ateityje žinokit... |0 duoti kalbėti, tai irgi nei jams garbės ženkleliai. To
kai atėjo šventes mineji- ;is nei tas... ’ ,įius g*rbės ženklelius priė-

mo diena, tos organizacijos............................. ’ - - -

Bultimorėje.
Dianžinienė Marijona, gyvenusi

New Yorke.
bundzilienė ar Dunzilienė Petro

nė, gyv. New Yorke.
Galinaitis Albertas ir Galinaitis 

Roliertas. kilę iį Dainių km.. Jur
barko vai.. Raseinių apskr.

Gečaitės, Julė ir Vincė, viena ve
dusi Vitkauskienė, kitų po vyrais 
pavardės nežinoma. Lietuvoj gyve
nusios Pasuginčio km., Nemakščių 

. vai.. Raseinių apskr.
• Gliaudytė Elena, ištekėjusi, kilus 

iš I.io'iu miestelio. Kelmės vai.
Graičiunienė (Ragauskaitė) Liu

da, iš Kupiškio vai., Amerikon at
vykus 1937 ar 1938 metais.

Grigonienė (Gudaitytė) Veronika,

Jurevičius Romualdas
Juškevičius Antanas.
Kaminskienė Beata.
Kas per-Kasparavičienė Barbora ir 

jos sūnus: Jonas, vaistininkas, ir 
Adolfas, daktaras, gyvenę Bostone.

Knoll-Jančevskytė Augustė, gyve
nusi Peoria. 111.

Leleikienė (Reivytytė) Stasė, ir 
vyra Juozas, gw. Chicagoje.

Marcinkus Aleksandras, gyvenęs 
Chicagoje.

Matulevičienė Kostancįja. ir jos 
sūnūs Vladas Matulevičius, dirb*- 
bene “Vienybės’’ spaustuvėje Brook
lyne.

Mažonaitė Genovaitė, gyvenusi 
Chicagoje.

__ _ _ Pacevičiai, Antanas ir Pranas, ir
Agurkiškės km.. Mariampolės apsk.i Antano žmona Viktorija Klim«>nai- 

Griškaitis Adolfas. Į t«» iš Babtų miestelio, Kauno
Imbras Pranas brolis Salomėjos! apskrities.

ir jo žmona Marė. gyv. New Yorke. Į Pacevičius Mykolas, sūnūs Adolfo. 
Jauniškis Augustinas, Utenos aps.j kilęs -iš Daužnagiu km.. Pašušvys 
Jenčauskai Juozas ir Pranas, ki- *»!-. Kėdainių apskr.. gyv. Chicagoj.

grjųzo KYnerTKon m. rudenj.
Rcivytis Augustinas ir jo žmona

--- - . susirinkimuose, As negaliu suprasti, kas1 obeliuose. Rokiškio apskr.
KO <-»•• c i Kaniušis St(*ix>nas brolis Juozo.:

Kitą kartą siuntinėjom bendro 
pakvietimus vienos organi-!“užsigavęs” žmogus prade-: į
zacijos nariams. Pasiųsti1 da “kovą” prieš sau nepa-jrius? Aš buvau delegatu 
atvirutę nėra didelis daik- tinkamus žmones organiza-i seime ir girdėjau kaip SLA

enepaoeaa dirbti į kaltas tame reikale: ar oi . *»»»««•; «wyu« Augustinas ir jo zmonj i rr •. i i i • • a. kilęs <xr turėjęs irinuniy Joniškyje, | L,r>ulė Mikužaitė tryv.darbo. Kitur koks, kuopos nariai, ar Filentro- siaubu apskr. ............. j sarcevičienė iPa^vičiutė, schš-
ęs” Žmogus prade-' ras, ar SLA centro sekreto- Karpavičienė (Pašukevičiutė) Ago- Jį, duktė Adolfo, gyv Philadelphia.

„. . .z ___  _____ I . O I J 1 X ! ta. gyv: netoli l^wrence miesto. Sargelis Juozas Rastalindiiu km.

Lawrence organizuoti lie
tuviai praeitą savaitę pa
siuntė savo protestus Ame-, visgi yra darbo. Kad sutau-jvimų. Jei butų trupučiuką 
rikos prezidentui ir Valsty- pyti po centą ir kad butų mažiau tos nereikalingos 
bės sekretoriui del pasiro- mažiau darbo, sumanėm fanaberijos, butų geriau vi- 
dymo Paryžiuje taikos kon- siųsti tiktai vieną atvirutę! siems ir tie patys fanaber- 
ferencijoj rusiškų lėlių, pa-j vyrui ir žmonai, nors abu.lni žmonės geriau jaustųsi, 
krikštytų Lietuvos, Latvijos' vyras ir žmona, skaitytus! ■ jiems nereikėtų vaikščiot

tas. Bet jei reikia pasiųsti cijose. Kits del fanaberijos 
kelis šimtus atviručių, tai griebiasi pletkų ir keršta-

ir Estijos “užsienių reikalų nariais. Tokiu budu pen 
ministeriais.” Kad Rusija'kiasdešimts atviručių buvo 
nori Įšmugeliuoti tuos "mi-1 pasiųsta mažiau, negu yra

gyv: netoli I-awrence miesto
Elzbieta, duktė Kris- 

Mie-
sekretorius aiškino žodžiu, 
kad katrie nariai ištarnavo 
kuopų valdybose 20 metų 
ar daugiau, tai jie gauna

Musų Miesto Komunistai

Dar Nevyksta j Lietuvą
Kiek pirmiau musų lietu

viški komunistai pntauzijo, 
kad kaip tik bus Lietuva 
“laisva.” tai mes (komunis
tai) vyksime Į Lietuvą. Na, 
jau dabar pagal ių suprati
mą, Lietuva “išlaisvinta.” 
Kūjis su paiutuvu plevėsuo
ja Lietuvoje. A. Bimba ap
žiūrėjęs Lietuvą parvyko. 
Jis visur viešai sako: “A. 
dabar Lietuvoje ‘nėra’ nei 
ponų, nei išnaudotoju!” 
Bet nei pats nepasiliko Lie
tuvoje, nei savo vienminčių 
nemobilizuoja vykti ten. 
Kodėl?

Jeigu jus (komunistai) 
gyrėte sovietišką tvarką, o

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.

nisterius” Į taikos konfe-' 
renciją, ta galima visiškai 
suprasti. Kuris vagis neno
rėtų. kad jo vagystė butu 
“legalizuota” ir pripažinta? 
Bet kad konferencijoj nie
kas nepakėlė balso piieš tą 
šmugelį ir nenurodė Į Ru
sijos vagystę, tai jau liūd
nas ir gėdingas dalykas. 
Delegatai Paryžiuje pliauš
kia apie “aukštus princi
pus,” bet nemato aiškių Ru
sijos žulikvsčių. Jie tyčia už
tyli Rusijos sauvaliavimus, 
agresijas ir kalba, lyg tarsi 
iie, iš tikiTijų, butų suva
žiavę taiką daryti...

Musų protestas tiek Val
stybės sekretoriui, tiek pre
zidentui Tmmanui pabrė
žia, kad jokie Maskvos 
kvislingai negali atstovauti 

' Lietuvos, Latvijos ir Eesti- 
jos. Jei Rusija' tokius “mi- 
nisterius’’ atsivežė, tai tik 
suvedžiojimo tikslais.

Po protestais pasirašė 
musų miesto lietuviškos or
ganizacijos: Lietuvių Pi
liečių Kliubas, šv. Onos 
Draugija, Lietuviu Moterų 
Kliubas, SLA 41 kuopa, šv. 
Marijos Draugija ir Ame
rikos Liet. Tarybos Law- 
rence skyrius.

Lawrenciilcis

pasiputusiems. Butų visiems ( 
smagiau.

J. L

Sartrelis Juozas. Rastalindiiu km.. 
Gelvonių vai.. Ukmergės ap.. turėjęs 
.siuvykla New Yorke.

Saulekienė (Verbliujrevičiutė) Pet
ronė. ir jos vyras, kilę iš Šeduvos.

Simonauskienč (Beturytė) A<ota. 
Agurkiškės k.m. Mariampolės apsk.j iš Šeduvos, Panevėžio apsk., buk gy

veno Kenosha, W».
Svetikienė (Vaiciekausl aite) Mo

desta. ir jos sūnūs Henrikas, baigęs 
Prekybos Institutą Klaipėdoje, gy
venę Rochester. N. Y.

Sečkus. Martynas ir Juozas, buk 
gyvena New Yorke.

Sivickas Stasė. gyv. Detroite.
Smiicelskas Juozas, gyvenęs *t Jet- 

sey City. N. J. • r
____  Syky* (Shukes) Domininkas, nuo

J^ro-IHmois valstijoj.
Sitkūnų KnV^?a*>tų vir. Wftrenijus. spėjamai <

‘ na Chicagoje. * J M
Urbonas, iš Raseinių, broliJvPoAd- 

celės. Jievos ir Matulienės-Urbony- 
Masaitis Juozas, brolis Antano. arĮ tės.

Antanas, brolis Juozo. Į . Urbonienė (Sneideraitytė) Liūtė.
Masiulis, kilęs ar turėjęs i-5 Vainuto. Tauragės apsk.. gyveno

nių Jauniunu ir Abelių k., ir Kil-Į Chicagoje.
Vainauskas. Aleksas, buk gyve

nąs Chicagoj.
Vainauskas 

na New Yorke.
Vencytė Stasė, iš Raseinių, chor

vedžio Patapavičiaus ‘giminaitė.
Vilkas Anna. gyv. Scranton. Pa. 
Žilinskaitė Petronė, ištekėjusi be

ne už Aestakausko, kilusio iš Pasie
kiu km.. Liubavo vai., Mariampolės 
apskrities.

J ieškomieji ar anie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Cortsulate General of I.ithuani*
41 W. 82hd S.t. New York 24. N.’Y.

Klikunaitč
tupo, ištekėjus. Pučekij km. 
žiškių parap, Panevėžio vai. Turi 
du svnus ir dvi dukteris.

Krisputienė (Gudaitytė) Ona. iš

Krumauskas Juozas.
Kubilytė Marė, Saldanierų kaimo, 

Ženklelius. Po to sekreto- Slavikų vai.. Sakių apskr.. fjyver.usi
rius iššaukė 51-mos kuopos Paulina. Dainių km,.
du narius ir iždo globėją ir Jurbarko vai., Raseinių apskr. 
j - a * iii* Kviet kauskas Juozas Aiokoly km.,davė Jiems tuos ženklelius. Marjan,polės vai., gyvėnęs Manches-

Aš dabar ir nesuprantu, Kazys, spėjamai «-v.
X»w .Yorke,< Buk
nika
no apskr.. gyv. Chicagoje.

lodą Jurgis, gyv. SpringfieW«- 
Lošciovienė Magdalena.

j, . jei tie nariai neužsipelnė, 
’ls' tai kam sekretorius ji'eifis 

prikabino tuos ženklelius?narių.
Vienai porai atvirutė bu

vo pasiusta moters vardu.
Vyras nčatėjo i susirinkimą Skaitydamas Filentropol Anglijoj randasi viena 
11 -Flie. P’??OSL irbaie at\i- st,-aipsnį iš BiiJgeporto Pa- Miltono knygos kopija, ku-
rucių įaseją, kam jam ne-.()angės užtikau toki daly- rios viršeliai padengti žmo- 
rasiunte pakyrimo. Paga- ka.B ■ > , 0(|a tu|o' GeoI|c Gud.
'■ -žTnai iŠ nesu. kaip vi-į ‘SLA seim" «si- more’

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

si. Aš be pakvietimo i su
sirinkimą neinu ir jei nori,' 
kad aš ateičiau, tai nepa-! 
gailėk cento pasiųsti man 
pakvietimo...

Ankstį pavasarį ruošėme 
vakarienę. Kaip paprastai, 
musų vakarienėse kartais 
yra tušti “programa,” kur 
visi kalba, plepa, iki žmo
nėms pradeda tos kalbos 
pro gerklę lysti. Ruošdami; 
vakarienę sumanėm sutrum 
pinti tą “programą,” da
vėm kalbėti tiktai “ypatin
gai” užsipelniusiems.

Viešpatie, kas po to įvy
ko! Keturi veikėjai dvi sa
vaites su vakarienės rengė
jais nė kalbėt nekalbėjo už
tat, kad juos “apėjo.” Vie
nas stačiais pasakė:

—Jums musų nereikia 
prie kalbų, tai pasikarkit 
su visa savo vakariene. Pa
ėsti aš galiu gauti ir kitur, 
o jus su “parinktaisiais” 
galite apsieiti be manęs...

Vėliau, kaip rengėme an
trą vakarienę, tai ir vėl ati- 

gera darėme vartus visiems pa
kalbėti ir tik mandagiai ir 
bijodami “užgauti” prašė
me, kad garbingi svečiai 

į netęstų perdaug kalbų. Ir

fO've-

NEGALIU SUPRASTI Buvęs Delegatas.

llltlIlilUKN

ĮSPĖJIMAS
Tiems

Ka Ruošiasi Pirkti Namus

Nes rašykite ant “taškuotos linijos“ iki 
nepatirsite, kad morgičiaus sąlygos atatin- 
ka .iu-ų pajamoms.

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

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

The SAVINGS BANKS
of Massachusetts

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNmmmiiMMnnMMHim

kų-Skapiškio vai.
Miklovvi Antanas, gyv. 

phijoj.
Miieikio Mado giminės 

atsiliepti.
Mozūras Jurgis, Kaimelio km.. 

Kidulių vai., Šakių apskr., gyvenęs 
Bridgeporte.

Nesavas Albertas ir Nesavas Pet
ras. gyvenę Brooklyne.

Noreikienė. gyvenusi Mažeikiuose,’ 
Vandens gatvėje.

Paipalas Jurgis, sūnūs Vinco, gy
venęs Worcesteryje.

Pakulaitis Karolis.
Petreikio Aleksandro giminės pra

šomi atsiliepti.
Petruliai, kilę ar turėję giminių 

lanniunų ir Abelių km., ir Kilkų- 
Skapiškio vai. •

Pietkevricz Leon ir jo žmona Ju
lė Iionat. Jis išvyko Amerikon iš 
1 iepojos ir Clevelande turėjo namų 
lažvmo įmonę.

Platkowski. Karolis. Mamertas ir 
Pranas, prieš pirmąjį karą gyvenę 
Liepojoje, išvykę Amerikon iš Ar- 
chengelsko uosto, Rusijoje.

Podwolski-Markeliun Erances, ki
lus iš Alytaus, gyveno Brooklyne.

Rakšniai. broliai ir seserys, gy* 
venę Lietuvoįe. Ilgučiuose-Bumiš- 
kiuose. prie Mūsos upės.

Kmolskis Petras ir jo žmoną 
Baublytė. Salovartės km., gyvenę 
Eliza hethe.

Sviderskis Mikas, buvęs pavan
deniui© laivo inžinierius. 1937 m. 
sužeistas prie Paragvajaus, gyve
nęs New Yorke.

Šeštakauskai, Antanas, Stasys ir 
Vladas, kilę iš Runiškių km., Iaz 
diju parap.

Sipaila ir šipailytė. kilę ar turė
ję giminių dileliuose. Rokiškio aps.

Sniukas Jurgis.
Apakauskas Jonas. Minaičių km., 

Pakaoės parap., Šiaulių ap., gyve
nęs Geneva mieste.

Tamaliunas Vincas, sūnūs Pra
no. iš Kardokų km., Mariampolėa 
apskrities.

Vanagas Jonas ir Vanagas Juo
zas, kil“ iš Užpalių-Kamajų vai., gy. 
vene Chicagoje.

Varkalienė Zofija.
Vilkelienė (Stelmokaitė) Marė,

Philadel-

prasomi

Aleksas, buk 

Dzidorius, buk gyve-

Sitos Knygos Jau 

Baigiasi

Teisingas Patarėjas, įdomi ir 
pamokinanti knyga, jau baigia
si. Beliko tik keli egzemplioriai. 
Kas norėtų ją įsigyti, prašom 
tuoj užsisakyti. Knyga stambi, 
221 puslaipų. Kaina—$1.50.

Sveikata, labai gražiai pada
ryta knyga, gausiai iliustruota, 
dailiai apdaryta ir papuošta 
aukso raidėmis. 340 puslapių, 
tikra pažiba namų knygynėliai. 
Beliko tik keli egzemplioriai. 
Kaina $2.50. atiduodam už $2.

Lietuvių šeimynos Istorija 
Juškevičiaus Dainose jau pasi
baigė. Daugiau užsakymų pra
šom nebesiųsti.

“Kel.” Administracija.

r



Pmlapit Ketvirta* KELEIVIS, SO. BOSTON
i šoninė ir riebaliukai... na 
ir kaip busi nepatenkintas?

Bet gi vėl naujas rupes
nis. Mat, ir šie daiktai da- 
. bar nelegalė prekė... Ar pa-^ 
vyks ją čielybėje panjaben-; 
ti, ar neteks kelionėje susi
durti su rudmarškiniais? į 

(Einu pėsčiomis ir galvoju 
sau.

Štai jau ir miškas. Čia 
lietaus veik nesijaučia, o ir 
smėlėti takai sausutėliai. Ir 
vėl — kojos mina, ratai su
kasi. Išlindus iš miško vėl 
koks dvidešimts kilometrų 
tenka pėsčiomis keliauti. 
Lyja visai šauniai, vėjas 
pučia. Purvas, kojos mirks
ta. Nesiskundžiu ir skųstis 
netenka — tokiame ore 
rudmarškiniai neišlvs iš sa- 
vo namu.

Tremtinio Prisiminimai
IŠ NACIŲ OKUPACIJOS LAIKŲ

Kaip dabar prisimeni tą galvė, vienplaukė ūkininkė, 
taip nesenai išgyventą neto- Maloniai sveikinasi svečio 
Įima praeiti, kiek tenai ap- sulaukus, vieton vandens 
tinki džiaugsmo ir siaubin- sklidiną stiklinę šviežio pie- 
gų valandų. |no atneša, šneki. Tuoj ji

Štai dabar noriu parašy-: apipila klausimais, kas 
ti, kaip tik apie vieną buvu-Į mieste girdėti? Kalbamės.;

Pasiskundžia, kad senai 
laikraščių neturėjusi. Klau
sinėju, ar tai paštas netvar
kingai čia laikraščius siun
tinėja? Ne, paštas tai tvar- 

su išleidimu nelegalaus pe-ikingas, tik... deja. tokie 
riodinio spausdinio eiliniu laikraščiai, kuinuos jie mėg- 

Kelio, _
Suprantu jos norus. Čia 

pat iš kišenės ištraukęs ap
dalinu ją ir spaudžiu to
liau. Tik vėliau 
biau, kad už pieną nepadė
kojau ir neatsisveikinęs ją 
palikau. Pasiskubinau —at
sarga gėdos nedaro — tei
sinu save.

Štai jau mano kelionės 
tikslas laimingai atsiektas 
Jau matau to ūkininko so
dybos trobesių raudonuo
jančius stogus, pas kurį aš 
vykau, čia pat dviračiu va
žiuojant sutinku vieną ne
legalaus laikraščio, “Nepri
klausoma Lietuva,” artimą 
bendradarbį. Žodis po žo
džio ir mudu pasikeičia va 
leidiniais. Abudu jaučiavos 
laimingi tokiais mainais, 
bus įvairesnių dovanų sa
viems bičiuliams duoti! 

Šaute šaunu i ūkininko

si džiaugsmu lydimą lyg ir 
nuotikį.

Tai buvo penktadienis. 
Pavasario penktadienis. \ a- 
kare galutinai susitvarkęs
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ORLAIVIAI SKRENDA BE LAKŪNŲ

—Tegul bus pagarbintas, labai neramu. Bet tai 
vaike! (ko nauja. Žydai su arabais

—O kur tėvas taip bėgi? tenai musasi jau per dau- 
Ar tik ne policija gaudo? geli metų. taip kaip Indi-

—Ne, Maike, manęs nie-Maike
kas negaudo.

—Tai ko taip uždusęs? 
—Buvau ant maniebrų,

dėl to ir uždusęs.
—Apie kokius “manieb-

rus” tėvas kalbi?
—Ar tu, Maike. nežinai,

kad musų Sėeslyvos Smer- 
ties Susaidė dabar daro 
manietrus?

—Pirmą syki girdžiu.

joj muzulmanai musasi su 
indais.

—Tai ko jie mušasi?
—Mušasi, tėve, dėl tiky

bos skirtumų, dėl kalbos 
nevienodumo ir dėl dauge
lio kitų priežasčių. Vienų 
oidžiuma nori prispausti ki
tų mažumą: spaudžiamieji 
priešinasi, ir iš to kyla 
muštynės. Yra net ir prie
žodis, tėve, kad žmogus 
žmogui yra v "

au tu, Maike, ir

numeriu “Lietuvos 
pasišoviau rytojaus dieną 
jo gerą pundą išvešti j pro
vinciją.

Anksti lytą atsikėlęs, dar 
tuomet, kuomet miesto gat
vė tuščia, kuomet sargybi
niai dar miega ir nematyti 
seklio akies, sėdau ant dvi
račio ir išdūmiau Į kaimą. 
Teko važiuoti koks 80 ki
lometrų. Apleidau tuščią 
miestą ir štai jau kaimo ly
gumos. Saulutė vos patekė
jus, darbštus musų ūkinin
kas jau žagre varto velė
nas. Keliai tušti, jokio ju
dėjimo, sausa, pučia anks
tyvas pavasario vėsus vė- 

į jas. Pavėjui važiuoti—sma- 
1 gu! Ir nepasijutau, kaip 20 

nie-'kilometrų maute numoviau. 
Štai miškas. Lendu i ji. 
Žmonių pramintais lygiais 
takeliais dviratis nerte nė
rė. Gegutė kukuoja. Palauk 
tu šelme, jei dvylika kartų 
paeret iškukuosi — mano 
kelionė bus laiminga.

Kur tau! Ji ne tik dvy
liką kartų, bet kelis k ( tus 
po dvyliką kukuoja ir visą 
kelionę mane lydi.

Džiaugiuosi. Kojos mina, 
ratai sukas, miškas paslap
tingai šlama. O štai miško 
viduryje ūkininko sodyba, 

i čia pat graži medinė pra—Jes, Maike, prasidėjo, . . ..
regU muštras. Matai, Mask-; —Jau tu, Maike, ir vėl gižios mokykla. Sustoju at- 
va pakurstė žydus, kad pra- pradedi pamokslus sakyti, i sikvėpti. Upeliukas, kru- 
dėtų vainą prieš Angliją.1 A1‘ " ’ ’"''1 *”----- ---------------------1,
Iš vienos pusės Stalino a- 
gentai kursto žydus, kad 
važiuotų Palestinon, kur a- 
rabai nenori jų įsileisti, o 
iš kitos pusės tie patys a- 
gentai kursto arabus, kad 
žydų neįsileistų. Kai šven
toj žemėj prasidėjo velnia
va, tai Maskva sako, kad 
Anglija nemoka tenai pa- 
rėtko padaryt ir ją reikia 
iš tenai išvaryt. Taigi išro
do. Maike, kad gali būt 
vaina su Žydais. Jeigu prie 
to prieis, tai ir Amerikos 
žydai gali
Jes. iie gali 
daug trobelio. 
rats muša ir 
Taigi valuk to musų susai
dė ir nori prisigatavyt, kad 
galėtų savo vierą apginti.

—Tėvas kalbi nesąmo
nes.

—Tai kibą tu. Maike. ga
zietų neskaitai, jeigu sakai, 
kad aš kalbu nesąmones? 
Peiperiai rašo didžiausiom

Čia matome naujo tipo Amerikos karo orlaivius, 
“tranais” vadinamus, kurie skrenda be žmogaus, val
domi radijų bangomis iš tolo. Jie atskrido iš Havvaii 
salų į Califomiją, padalydami 2,600 mylių • kelonės.

MARGUMYNAI
Pavakarop jau aš namuo

se. Smagu, džiaugiuos ke
lionei pavykus. Namuose 
pasakoja, kad nakties me
tu buvę daug kratų. Visi 
spėliojame, kuriais sumeti
mais buvo daromos kratos. 
Prieiname išvados, kad tai 
butą nepolitiniais tikslais 
kratų. l>et jieškota slapto
sios rinkos prekių. Ramiau. 
Taip, naktį bus galima ra
miai miegoti. Bet gi atsar
ga gėdos nedaro. Slaptosios 
literatūros namuose neturi 
me, bet štai kaimo dova
nos šiokių tokių rūpesčių 
sukelia. 'Gautą* honorarą 
reikia slėpti. O ką okupa
cijos metu mes neslėpėm ? 
Ne tik viską šlepėm, bet ir 
patys slapstytis išmokom. 
Tai ne naujiena. Išmokom, 
patyrimo turėjome ir mo- 

ir
slaps-

Didžiausia Upė

Didžiausia pasaulio upė 
yra Mississippi. ji yra di
džiausia. jei skaityti Missis
sippi ir Misouri kartu. Pati 
viena Mississippi yra ma
žesnė už Pietų Amerikos u- 
pę Amazonę.

Į Mississippi įteka 54 di
delės upės, kuriomis gali 
plaukioti laivai, o visokių 
mažesnių upių ir upelių į 
ją įteka keli šimtai. Kur

pakliuvo į sakus ir paskui 
pasiliko taip šimtmečius gu
lėti iio žeme. Pagal tuos 
vabaliukus mokslininkai ty
rinėja, kokie vabzdžiai se
novėj gyveno Lietuvos gi
riose. Gintaro gabaluose 

i užtinkame ir mažų medžio 
šakelių, pušų spigiių ir ki
tokių augalų dalių. Pagal 
tą spėjama, kokios buvo 
senovės pušų girios Balti
jos pakraščiuose.

Visas pietinis Baltijos

sodvbą. Visi lauke dirba
namas tuščias. Nespėjus pąiyrano lurejomt ir n 

irvti nėr kejeme slėpti, buvo kurdar man apsidaiiyti, per 
kiemą ateina gretimos pie
ninės vedėjas. Senas pažįs
tamas, geras bičiulis. Tuoj 
čia pat jam bruku 
ves. Jis viena akimi

kas slėpti. Šlepėm ir 
tėmės. Rizikavom ir 
bcm. Nelegaliai spaudai 

lauktu-ira^m' spausdinom, plati- 
dirąte-lnom- radio siųstuvus da-

aps-
dir-

Ale aš tau sakau, kad tu muokšliai, lakštingalos čiul- 
manęs nekritikuok, ba ir tu ba. ulba. Joms pritaria ge- 
pats daug apmilkų padarai, gutės ku-ku. ku-ku, vyturė- 

—Kritikos tik Stalinas bai savo giesmę traukia, 
bijosi. Tėvas jos nebijok,-darbščios kregždutės zuja. 
tai daugiau žinosi. J Smagu, nesinori toliau

—Olrait, Maike. tu gali judėti, bet reikia važiuoti, 
mane kritikuot, tik nesakyk,;
kad aš dūmas

—Aš, tėve, noriu pakai 
bėt apie tavo “susaidę.”j 
Man rodos, kad ji dirba 
bergždžią darbą. Vietoj 
gaišinti laiką kokiems ten 
“manievrams.” ji turėtų pa
galvoti, kaip pagelbėti

susibuntavot. tiems Lietuvos žmonėms, j 
čia pridaryt kurie dabar kenčia didelį 
Žinai, žydas vargą svetimose šalyse, 

pats rėkia.
—Maike, mes to neužmir

štam. Per kožną mitingą 
sukalbam poterius, kad 
Panelė Švenciasia neapleis
tų musų tautos.

—Peteriais, tėve, alkani 
žmonės sotus nebus. Jiems 
reikia praktiškos pagalbos. j

... i j a - i —Maike, gyvam žmoguilitarom. kad Angina uzda -

Ir vėl mina kojos, ratai 
1 sukas, varsnos dingsta, ar
tėja kelionės tikslas. Štai 
jau pamiškė ir vėl ūkinin
ko sodyba. Užeinu atsiger
ti vandens. Ne tiek trošku
lio kankinamas užeinu, kiek 
smalsos vedamas. Iš paty
rimo žinau, kad dviračiu 
važiuojant vanduo gerti nė
ra pravartu, tuomet trošku
lys dar didėja, jo nenumal- 
šysi, o dvirati vairuojanti
tuomet greičiau lygsvarą 
prarandi.

Mane ūkio sodyboje pa-5 
sitinka senutė močiutė, žila-i

Ii ir didžiuliam mano nusi
stebėjimui atšauna — jau 
turiu-. = . -

—Bet palauk, kada gi tu 
turėjai gaątp ‘.i«i tik... nu
traukiu sątejnk vos save ne
išdavęs. Norėjau jam pa
sakyti, kad tik štai dar va
kar tą numerį sutvarkiau, 
tai kaip tu jį galėjai taip 
greitai gauti...

•Jis žiuri . į mane ir šyp
sosi. Turbut suprato mane, 

i o aš susigriebęs jam atker
tu:

—Tai parodyk!
—Parodyk? Kas gi laiko 

tokią brangenybę? Jau to
liau iškeliavo.

—Tai kada gi gavai?
—Nugi rytą. dar saulei 

nepatekėjus. Traukiniai juk 
naktį ateina.

Supratau, tai bus jau kas 
vakar vakare gavęs ir nak
tį čia atgabenęs. Džiaugiuo
si. lyg geležėlę radęs, kad

rem, ginklus gabenom... 
Buvo rūpesčių! Buvo siau
bingų valandų, jas lydėjo 
džiaugsmo pragiedruliai 
Nevilties bangos plakė ir 
ryžtingumas augo, augo ir 
visokiems galimiems ‘pavo
jams drąsfai į akis žiūrėjo
me.

Ir jei ateityje tokia ne
lemta valanda išmuštų, kad 
netektų grįžti į savo gimtą 
žemę. netektų praeitį su
jungti su dabartimi ir atei
timi. tikrai skaudu butų. 
Skaudu, nes lyg žiauri ran
ka braukte nubrauktų mu
su turiningą ir turtingą pra
eitį. Tai butų žiauru, žiau
ru ir neteisinga.

T* J*

V. Andriulis Apie 
H. Spaak

Ohio upė įteka Į Mississippi. juros pakraštys, nuo Dani- 
ten ta upė turi 87 pėdas gi- j°s įį* Latvijos, yra įdu
bimo. o juo arčiau prie ju
ros, juo ji darosi siaures
nė, sraunesnė ir gilesnė.
Prie savo žiočių Mississippi _ . _
upė yra 129 pėdų gilumo, j pridengti žemėmis, 

Mississippi upė per me- >r vandeniu, 
tus nuneša į Meksikos įlan- Daugiausiai gintaro Rai
ką 406 milionus tonų dum--rijos pakraščiuose užtinka- 
blo. Tas dumblas, sukietė- senojoj Sambių ar Sa- 
jęs, sudarytų žemės gabalą miu žemėje, netoli nuo da- 
vienos ketvirtinės mylios baltinio Karaliaučiaus, ku- 
pločio ir 248 pėdų aukštu- fl rusai dabar perkrikštijo 
mo. Tiek dumblo kasmet J “Kaliningradą.’’ Netoli to 
stumia jura tolyn. Tyrinėto- miesto yra Palmininkų mie- 
jai spėja, kad Mississippi stelis, o to miestelio pakraš- 
tipės žiotys kadaise bavu= tyie vanduo išplauna iš jo
sios prie dabartinio miesto ros dauginusiai gintaro ga 
Baton Rouge, apie 200 my-Įbalų. Gintarą žvejoja

bęs. Kadaise dabartinėj ju
ros vietoj augo dideli pušy
nai. Kada jura užliejo tas 
girias, medžių sakai liko 

smėliu

ir
tara tikrais prietaisais iš 
juros dugno. Pavasarį, ka
da juros pakraštyje prade
da ledai lūžti, o užėjusi au
dra tuos ledus pradeda 

van-' daužyti, ledai išvagoja ju- 
bė- bos dugną ir tuo budu pa- 

gimo kelią. Palei Mississip-'liuosuoja daug gintaro ju- 
pi upę yra daug miestų J r°s dugne. Vėliau audros 
kurie kadaise buvo upės tą paliuosuota gintarą iš

stovi meta į pakraščius.
Upė' Lietuvoje gintaro užtin- 
savo J'/’ma ir Lukšių ežere, Tel- 
“su- ! šių apskrityje, Varnių vaiš

ijų į žemės gilumą
Mississippi yra labai

dumblina, ji neša daug že
mių ir smėlių. Dumblas nu
sėda upės dugne ir todėl 
upės dugnas kyla, o 
duo dažnai keičia savo

rė visus kelius į Palestiną 
ir areštuoja visus žydus, 
katrie tenai bėga. O Pales
tinoj jau riktuojasi žydų 
vaiskas.

—Aš visa tai žinau, tė
ve. bet tai nereiškia, kad 
tavo “susaidei” reikės eit į 
karą su žydais, nes tokio 
karo gali da ir nebūti.

—Tai kam gazietos rašo. 
kad žydai kelia lermą?

—Daug to lermo laikraš
čiai prasimano dėl biznio, 
tėve.

—O koks jiems iš to biz
nis?

—Žmonės išperka dau
giau laikraščių, kai mato 
rėkiančius antgalvius. Jš to 
ir pasidaro laikraščiams 
biznis.

—Tai tu rokuoji, Maike,

reikia visko. Reikia šiušių, 
reikia išsigerti, ale reikia ir 
dvasiško pasilko. Taigi ne
sakyk, kad poterių nerei
kia. Ale kam čia daug kal
bėt, Maike. da susipvkt ga 
lim. Verčiau tu eik sau kui 
tau reikia, o aš eisiu kui 
nors makorkos pajieškot.

DIEVIŠKAS TĖVAS 
NĖRA PATENKINTAS

Father Divine labai ne
patenkintas Amerikos spau
da. kaio ji aprašė jo dieviš
kas vedvbas su jauna mer
gina iš Montr^alo. Jis skun
džiasi. kad laikraščiai dėjo 
“vuleariškvs” paveikslus a- 
pie jį ir jo jauną žmoną. Jo 
žmona irgi nebuvo paten-

FRANCO SUSIRŪPINĘS

pakraštyje, o dabar 
gana toli nuo krašto, 
ne tik nuolat keičia 
vagą, bet ji mėgsta 
trumpinti” savo kelią, jiįciuje. 
kartais nukerta savo vin-j Lietuvos 
gius. prasirausia nauju ke
liu ir padaro “eut-off.”

Mississippi upės “basei
nas” (plotas, iš kurio upės 
traukia savo vandenis) ap
ima žemės plotą 1.250,000 
ketvirtinių mylių. Tai yra 
daugiau žemės, negu visas 
Europos plotas, neskaitant 
Rusijos ir Skandinavijos!

gintarą žinojo 
senovės graikai ir romėnai.

PEŠTYNĖS DEL 
“GELBĖJIMO”

Bolševiku “Vilnis” rašo 
šitaip:

“Olandija, kurią Spaak 
atstovauja, yra neskaitlinga 
tauta, bet ji valdo dideles 
kolonijas — apie 64.000,- 
000 Indoneziją.”

“Vilnies” Andriulis vadi
na Spaak veidmainiu ir ki- 
aip ii pravardžiuoja. Bet 

V. Andriulis truputi apsiri
ko: Spaak nėra olandas, bet 
eigas ir iis atstovauja Bcl- 

ri ją Paryžiaus taikos kon- 
Vrencijoj. Spaak yra so- 
ialistas. bet jis nepatinka 

Maskvai. Todėl Andriulis 
oerkrikštijo Spaak į olandą 
r drabsto Į jį purvais. Ahd- 
iulis dirba, kiek jo silpnos 
ėgos leidžia, kad socialis

tus daugaiu apipurvinti. 
Bet vargšas nesusigraibo 
'Teografijoi ir nėra girdė- 
:es. kad Olandija tai nėra 
Belgiia. Atleisk jam. galin
gasis Staline, nes jis yra ir
bus glušas.

Išsiuntinėjimas taip spar
čiai eina. Jis lyg mano min
us atspėjęs, man aiškina, 

i —-Je, paštas žymiai vė
liau ateina, o ši musų spau
da sparčiau vaikšto.

Vakare susirenka visa u- 
kininko šeima. Šnekučiuoja
mės. Visi susigraibo pasau- 
;o įvykiuose. Visi slaptai 
lausė radiją. Bet nori dar 

langiau žinoti, o ypač kas 
•ėdasi slaptame veikime, 
'oprindyje. Jie būtinai no- 
i. kad rvtoj vakare pada
lyčiau platesnį pranešimą. 
Konspiracijos sumetimais 
itsisakau ir pasiteisinu, 
kad rytoj saulei patekėjus 
'švažiuoju atgal. Apgailes- 
auia. bet mane supranta.

Rytojaus dieną saulei pu
škėjus iau drožiu atgal, 
aulutė įtartinai atrodo. Le- 

~ria darganotą dieną. Pučia 
žvarbus vėjas. Greitai dan
gus apsitraukia debesimis 
ir ima krapnoti. Kelias mo
lėtas. Greitai sušlampa ir 
važiuoti daros veik neįma
noma. dviratis slidinėja. 
Tenka iki miško nėščiomis 
eiti. Betgi patenkintas. Pa- 

■ tenkintas, kad kelionė pa- 
0 hm labiau, kad

LIETUVOS AUKSAS

Amerikos laivas “Ameri
can FaiTner” juroje susidū
rė su kitu laivu ir prakiuro. 
Įgula apleido laivą ir pali- 

jį vieną juroje plaukio-ko

Ispanijos diktatorius gen.
Franco išrodo labai susiru- 

i inta spaudos atsiliepimais pinęs, nes Rusijos diktato- 
apie ics vestuves. Žmona'rius reikalau’a, kad Jung

tinės Tautos ji (Franką) vvko.
uluotą, o ja taip baltą. Skir- nuverstų. Reikėtų nuversti mįžtu netuščiomis, taip sa- 

tėve. tumas spalvoje nesąs toks ne tiktai Francą, bet ir pa- kent honoraro gavau... ge- 
Aš žinau, kad Palestinoj jau didelis... tį Staliną ras kumpio gabalas, riebi

kad Palestinoj dabar nėra 
jokio trobelio. tik gazietų sako. nereikėjo ji piešti taip 
išmisbtos pasakos?

—Aš to nesakau.

“Keleivis” visada yra gera 

dovana draugams ir pažįsta

miems. Užsakykit jį savo arti

miesiems!

laikų Lietu• //*• —va
uiksu’’ arba gintaru. Gin
čio užtinkama ir kituose 
kraštuose" (Sicilijoj, Rumu
nijoj. Rusijoj), bet labai re- 
ai ir labai mažai. Tikroji 
rintaro “kasykla” yra Bal- 
ijos jura, ypač juros pa

kraštys nuo Karaliaučiaus 
niesto iki Liepojos miesto.

Gintarą visi žinome, bet 
š kuv iis yra atsiradęs, gal 

ne visiems yra tekę girdė
ti. Gintaras yra prasenovės 
girių pušų sakai per amžius 
žemėje po vandeniu sukie
tėję ir virtę lyg akmeniu.

Bet gintaras nėra ak
muo. Jei gintarą patrinsim 
į-vilnonį drabužį ir pridė
sime prie popieros, jis po- 
pierą traukia, reiškia nuo 
trvnimosi jame atsiranda e-

Nuo senovės 
yra garsi savo

ti. Anglų laivas “Elizal»etc” 
pasiskubino prie apleisto 
laivo ir užkabino ant jo 
virves, kad parvilkus jį į 
uostą. Tuo tarpu prie laivo 
priplaukė “American Ran- 
ger” laivas, iškėlė ant “A. 
Farmer” savo jurininkus, 
nukirpo virvek. kurios lai
vą jungė su “EĮizabete” ir 
pargabeno sugadintą laivą 
' vieną Anglijos uostą.

Pagal jurų įstatymus, ap
leistas jurose laivas priklau
so tam. kas jį išgelbeti. Kas 
išgelbėjo “American Far
mer” laivą? Tą klausimą 
šias dienas turės spręsti An
glijos teismas, nes “Eliza- 
bete” kapitonas sako, išgel
bėto laivo krovinys jam 
priklauso, nes jis laivą ra
do be žmonių ir buvo jį 
prisirišęs prie savo laivo. 
Kad vėliau amerikiečiai, 
laivo savininkų įsakyti, tą

lektros. Gintarą galima už-Į laivą iš jo atėmė, tai nie- 
degti ir iis dega. kaip sa-| kiš
kai. Gintaro gabaliukuose 
dažnai galima rasti musė- 
laičių. vorų ir kitokių ma
žų gyvių, kurie, matomai.

Anerlu spauda daug rašė 
nie laivo “gelbėjimo — 

iriose. 1.700 mylių 
Anglijos pakraščių
ši”

mu-
nuo

• ♦
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Iš Plataus Pasaulio
Graikijos Neramumai I Žydai į Kiprą...

44 žmonės žuvo įvairiose Anglai sugauna daug žy- 
Graikijos vietose per pas- du, kurie nelegališkai Įva- 
kutinių dvejų savaičių ne-Įžiuoja Į Palestiną arba ban- 
ramumus. Fašistų ir bolše-ido įvažiuoti. Visus tuos žy- 
vikų gaujos Graikijoj vie-į dus anglai pradeda siųsti Į 
naip vien susikerta su poli- Kipro salą Viduržemio ju- 
cija. Ypač daug neramumų! roję. Vėliau, kada bus iš
yra šiaurinėj Graikijoj, kuri spręstas Palestinos ‘‘klausi- 
bolševikai gauna paramos': mas,” tuos žydus iš Kipro 
iš Jugoslavijos. • salos gal ir leis važiuoti Į

šventąją žemę.
Haiti Nuostoliai

Haiti ir Dominikonų res-i Mieruo* širdį
publikose pasikartojęs že-’ Philadelphijos Temple u- 
mės drebėjimas pridarė di-: niversiteto medicinos mo
delius nuostolius. Žmonės'kykla išrado aparatą šir- 
Įbaidyti pasikartojančių že-i‘lies sveikatai matuoti. A- 
mės sukrėtimų bėga iš mie- I aratas labai jautrus, jis 
stų | kaimus. Jau virš 3b parodo širdies ligą, kol dar 
žmonių žuvo nuo žemės dga tebėra užuomazgoje, i kais.

nenorėtų bendradarbiauti? 
Jei jis nenorėtų, tai gal tik 
todėl, kad jis nėra socia
listas, o šiaip sau skystas 
laisvamanis, kurs neina Į 
bažnyčią ir jau tuo manosi 
esąs užsipelnęs pažangaus 
žmogaus vardą.

Politiniai žiūrint, yra ka
talikų ir “katalikų.” Su vie
nais katalikais politikoje 
galima bendradarbiauti ir 
net reikia bendradarbiauti, 
o su kitais galima tiktai ko
voti. Jei mes Amerikoje da
bartiniu metu galime dirbti 
politikoje su katalikais, tai 
tik todėl, kad katalikų or
ganizacijų politiniai sieki
mai nėra priešingi musų 
pažangiems siekimams. Jie 
yra gal būt skirtingi, bet 
nėra priešingi. Ant to tik 
ir gali remtis bet koks ben
dradarbiavimas su katali-

moterų žudikas teisme REIKALINGA MOTERIS
Moteris reikalinga pagelbėti krau

tuvėj 3 valandas į dieną. Atlygini
mas geras ir darbas ant visados, 
nes aš esu vienas ir pagelbininkė 
man reikalinga. Platesnių žinių su
teiksiu per laišką. (35)

G. ALEKSAS SHOE SHOP,
| 5646 Wentvrorth Avė.. Chicago. III.

LIGONIAMS
SVARBU VISIEMS ŽINOTI 

Kaip prašalinti įvairias Odos ligas 
ir kaip apsisaugoti. Užtikrinantis yra 
vaistas. M. J. S. Miracle Salve (Mes
tis). Orcit pagelbsti nuo šitų ligų: 
trūkimas, ooos išbėrimas, rash. vo
tis, athlctic foot. pilės, nušašimąs 
ar šaltis, nudeginimas, nusutinimas. 
nesveikumai burnoj ar nosėj. skau
dėjimai ausies, sutinimas ir skaudė
jimas kojų, ar kaitimas. Tuoj jausi,
kad gelbsti, 

į uncijos 35c.. 
No. 4. M.

Reomatiški Skausmai
Deksnio Galinga .\U/»tis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reamatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKEN’S OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Neuark J, N. J.

Petronėlė Lamsargienč

drebėjimo abejose respubli- ^uw širdies ligos Amerikoje 
koše. į miršta labai daug žmonių,

todėl aparatas padės kovo
ti prieš tą baisią ligą.Nylonai Olandijoj

Į Amsterdamą Olandijoj 
pribuvo iš Amerikos 12 po
rų nailono kojinių. Galybė 
moterų stovėjo eilėje ir no- 
j-ėjo gauti nusipirkti. 12 
moteių, kurios išstovėjo ei-'
Įėję po 14 valandų, gavo 
po porą kojinių, o šimtai ui,,,,,;-;; 
kitų paliko belaukiančios 
naujo siuntinio. Amsterda
me pora kojiniu kainuoja į 
2doi; ‘ j

Paskola Japonijai
Amerika nutarė duoti Ja

ponijai ir Korėjai 55 milio
nų dolerių paskolą pirkti 
Amerikos “karo perteklių” 

tprekes. Iš tos paskolos Ja- 
“ ' iks 30 milionų ir 

pinigai bus duo
dami Korėjai, kuri yra a- 
merikiečiu ir rusų okupuo-

Yra žmonių, kuriems žo
dis “kunigas” yra * baisus. 
Jie mano, kad jei “dirbsi 
išvien su kunigu.” tai su 
tepsi. savo nekaltybę. Aš j 
tokią “nekaltybę” nekrei
piu dėmesio. Man visuome 
niniame darbe nusveriamos 
reikšmės turi vienas klau
simas: ar bendras darbas 
su kokia nors organizacija 
yra naudingas, ar jis pa
deda siekti musų tikslų, ar

Balta rodyklė paveikslo vidury parodo Williamą 
Heirensą, jauną moterų žudiką Chicagos teisme.* Jis 
yra tik 17 metų amžiaus ir prisipažino nužudęs jau 3 
motelis, vieną jų vos 6 metų mergaitę, Zuzaną Deg- 
nan.

Visokios Naujienos
BRITŲ
NARYS

VIUS

PARLAMENTO 
LANKĖ L1ETU- 
TREMTINIUS

skyriaus vedėją Sorokin, 
Fabriko “Žibutė” technolo
gą Kačalkin ir kitus masko- 
lius-atėjunus.

Lahde (LAIC ) — Britui Grankin nusiskundžia, 
parlamento narys Sir Ar-S kad tarp studentų esą ir to- 
thur Salter. lydimas aukštui kių, kurie nėra uolus “pra-

Del išbandymo 
2-oz—$1.25.

J. S. Mostis nuo nieže 
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 įvairių viršutinių skausmų. Gausi
te greitą pagelbą. Išmintinga ir la
bai naudinga visuomet turėti 
vienoj šeimynoj. Užsakydami 
siųskit ir pinigus. Adresuoit:

M. J. ŠVILPA.
P. O. Box 73. Sta. A. 

Hartford 6, Conn.
Vietiniai ateikit: 914 Broad

puse
r

kiek
syk iu 
(35, j

St.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau šių asmenų: (1) Juozo 

Petraškos, kilusio nuo Simno; (2) 
Kazio Kasperavičiaus, taip pat nuo 
Simno; (3) Adomo Petraškos, kilu
sio nuo Balbieriškio, ir (4) Marės 
Milučiutės, Amerikoje ištekėjusios, 
bet pavardė pagal vyrą man neži
noma; ji kilusi iš Krokelaukio, Onos 
Naujelienės sesuo. Kiek man rodos, 
visi šie asmenys gyvena Bostone. 
Prašau atsišaukti šiuo adresu:

Pranė Petraškaitė-Iackevičiėnė.
1, Rue Kirstein.

Strasbourg. France.

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 
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. LAMSARGlENfe.
1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Francijoj Pagavo
Francuzai suėmė prie pat 

Vokietijos sienos vieną vo
kieti karo belaisvi kurs pa
bėgo iš belaisvių stovyklos 
Amerikoje, Tonkavva sto
vykloje, Oklahomoj. Be
laisvis per 78 dienas perė
jo Ameriką, portugalų lai
vu pasiekė Portugaliją, o iš! 
ten pėsčias per Ispaniją ir 
Franciją keliavo namo.

Bolševikai Alkani
Rusija reikalauja iš Vo

kietijos 10 bilionų dolerių 
reparacijų, o 12 bilionų do
lerių ji jau pati pasiėmė. Iš 
Rumunijos rusai reikalauja 
300 milionų dolerių, o už 
800 milionų dolerių repa
racijų jie jau patys pasiė
mė, neskaitant kareivių plė
šimų. Panašiai rusai elgiasi 
ir su visomis kitomis jų o- 
kupuotomis tautomis.

jis palengvina dabar lietu- anglų kariuomenės bei UN- 
vių kovą dėl savo senojo 
krašto išlaisvinimo, ir t.t.

Tai toks yra mano atsa 
kymas tam linksmam 
tikui.

RRA pareigūnų, lankėsi 
Lahdes lietuvių stovykloje. 
Aukštąjam svečiui pagerbti 

kri- buvo padainuotos lietuviš
kos dainos ir pademonst-

A D.

BALF Darbas

DAI EMIV A ID IfDITIIf A iuuium

moti tautiški šokiai. Sve 
čias buvo itin maloniai šiuo 
pasirodymu nuteiktas ir at
sidėkodamas, per vyriausią 
UNRRA direktorių anglų 
zonoje, Sir Raphael Cilen- 
to. pasiuntė Lahdes lietu-1

turtinti save pagrindinėmis 
žiniomis iš marksistiniai-le- 
ninistinio mokslo.’’ Tokiais 
sumini Stalino rajono par
tijos komiteto instruktorių 
Urboną', elektros stoties 
partorgą Emeljaną, miesto 
švietimo skyriaus vedėją 
Ruzgą ir “eilę kitų.” Gran
kin juos bara, nes “be mar- 
ksistinės-leninistinės teori
jos žinojimo, girdi, negali-

Pajieškau Prt<b<- širvinsko. kilu
sio iš Papilės miestelio, Šiaulių ap
skrities, išvokusio Amerikon 1912 
ar 1913 metais ir pradžioje gyve
nusio Chicagoje. Aš turiu jam svar
bių žinių nuo giminių užsieny. Pra
šau atsiliepti šiuo adresu: (35)

MRS. ANNA KUSHLEIKA,
303 Broad St., Bridgewater. Mass.

AR KUNIGAI YRA 
DEMOKRATAI?

Vienas kritikas mėgsta 
mane dažnai klausti: “Ar 
kunigai dabar jau demok- priklausau 
ratai, kad .jus su jais nebi-; klausyti.i.'ii: _ o” T- ! r'i:_

reikalus. Tikintieji turi 
klausyti, neabejoti ir pildy
ti bažnyčios prisakymus. 
Aš, kaip “nelabai tikintis,” 
prie bažnyčios iš viso ne- 

ir nemanau pri

joto dirbti išvien?” Tą pa-į Galima kalbėti apie ben-
klausęs mano kritikas visa-’dradarbiavimą su katalikais 
4a gardžiai nusijuokia... į politikoje. Apie tok| ben- 

' JRaip yra su tų kunigų j dradarbiavimą ir tegali 
^.demokratiškumu”? Manjbuti kalba, nes kitokio nei 
rodos, kad kunigai, kaipo’patys katalikai nei kas ki- 
huitfTvtinės organizacijos! tas. negali siūlyti, 
pareigūnai, negali būti dc-j Kada katalikai, organi- 
ihokratai. vpaČ katalikų ku-izuoti Į visokias savo politi-
nigai savo bažnyčioje nega-'nes. kultūrines ar kitokias 
Ii būti demokratai, nes vi-! organizacijas išeina i poli
są katalikų bažnyčia yra tin| gyvenimą, su jais ten- 
perdėm “autoritarinė”: jos ka susidurti, tenka svarsty- 
priešakyje stovi “neklaidin- ti jų veikimo programą, jų 
gas” dvasiškas vadas, o iš siekimus, jų skelbiamus o- 
to neklaidingo viršaus Į a- balsius. Ir čia matosi keis- 
pačią kaip kopėčiomis že-’tas dalykas: kiekvienoje žin 
myn, eina bažnytinė jerar-; šalyje katalikai politiniai 
chi.ia iki žemiausio laipto via kitokie. Jei imsime Is- 
—eilinio kamendoriaus, ku- maniją, ten katalikų bažny- 
rio Įtaka i bažnyčios rėdą’čia dabar yra ankščiausiai 
yra visai menka. Eilinis ku-! susirišusi su kruvina fašis- 
nigas savo “visaapiman- tinę diktatūra. Kunigai te

atlieka diktatūraičioj” bažnyčioj yra tik vie
nas mažutis mašinos rate
lis ir turi suktis taip, kaip 
ta mašina reikalai,ia. Taip 
yra su kunigų “demokra
tiškumu.” Kunigas yra, 
kaip kareivis: jam yra duo
tas gyvenime aiškus užda
vinys, yra 'nustatytos dog
mos, j kurias jis turi tikė
ti neabejodamas, ir jis tu
ri eiti savo pareigas pagal 
aiškiai ir iš seno nustaty
tas taisykles.

Tai kaip yra su tuo 
“bendru darbu” su kuni
gais? Jei mane kas kviestų 
“bendradarbiauti” su kuni
gais bažnyčios klausimuo
se. aš, žinoma, mandagiai 
padėkavočiau ir atsisaky
čiau. Bet tokio “bendradar
biavimo” dar nė vienas ku
nigas man nėra siūlęs ir 
nesiūlys. Tikintieji savo 
bažnvčioi ne bendradar

panijoj 
dvasiniu budelių pareigas, 
o kardinolai, vyskupai ir 
kitokie riebus bažnyčios 
pareigūnai yra stipriausias 
generolo Franko diktatūros 
ramstis. Su tokiais katali
kais politikoje galima ne 
bendradarbiauti, bet tiktai 
kovoti, kaip su pikčiausiais 
' riešais. Yra betgi ir kito
kiu kataliku. Imkime Ško- 

ir jy i-ti.’os angliakasius ir jų 
kurtą Anglijos Nepriklauso
mųjų Darbo Partiją. Tos 
narti ios branduolį sudarė 
katalikai angliakasiai, ku
rie buvo ištikimi katalikų 
bažnyčiai, kiek klausimas 
ėio apie dogmas ir tikybi
nius dalykus, bet politiko- 
e iie buvo ir šiandien te

bėra radikališkiausia anglui 
darbininkų judėjimo dalis.J 
Jie buvo pirmieji aiškus so-j 
cialistai Angliios darbinin-

Iš paskelbtų skaičių apie 
Bendrojo Amerikos Lietu
vių Fondo šalpos darbą ma
tyt, kad daugiausiai drabu
žių. maisto ir kitų daiktų 
lietuviams suaukavo Penn
sylvanijos valstija, net 198,-
000 svarų. Paskui seka'TREMTINIAI 
Massachusetts valstija sul 
111,000 svarų ir tik trečioj 
vietoj eina Illinois valstija 
su 88,000 svarų, Nevv Yor
ko valstija — 82,000 ir t.t.

Rodos, kur daugiau lie
tuvių. iš ten turėtų būti ir 
aukų daugiau. Kaip čia at
sitiko, kad Illinois valstija 
leido save pralenkti Penn- 
sylvanijai ir net Mass«.chu- 
setts valstijoms? Ar tik ne
bus BALF centro apsileidi
mas, kad permažai judina 
“didžiąsias” lietuvių kolo
nijas ir perdaug atsideda 
ant vietos žmonių iniciaty
vos?

Bendras surinktų aukų 
skaičius atrodytų gana di
delis. Bet i tą skaičių Įeina 
juk 80.000 svarų drabužių, 
kurie buvo pasiųsti per 
Russian Relicf ir kurių Lie
tuvos žmonės negavo! Ka- 

ar neatėjo laikas 
BALF vadovybei išaiškinti, 
kur tie 80,000 svarų drabu
žių atsidūrė? Taip pat ge
ra butų žinoti, kur dingo 
už 19,000 dolerių vaistų, 
kurie per Russian Relief 
buvo pasiusti i Lietuvą, bet 
jokios žinios nėra, kur jie 
atsidūrė.

Jei palyginsime suauko
tų drabužiu skaičių su pa
šalpos reikalingų žmonių 
skaičiumi, tada tik pama
tysime, kiek mažai dar te
žadėjome nuo karo nuken- 
tėjusiems lietuviams. Dar 
turime visose kolonijose 
dirbti, kad tūkstančiai lie
tuvių butų aprengti, apau
ti ir apginti nuo bado.

Bostoniškis,

ma būti kokios nors srvtiesI
viams padėkos laišką, kar vadovu.” Grankin primena, 
tu pridėdamas auką šalpos kad “partinis, tarybinis, 
reikalams bei dovanų lietu- komjaunimo ir profesinių 
vaitėms dainininkėms. {sąjungų atstovas turi... sis

temingai kontroliuoti savo 
darbuotojų idėjinį brendi
mą. statant pačius griežčiau 
sius reikalavimus dėl poli
tinio ir idejiniai-teoretinio 
lygio kėlimo.”

Kaip matome, administ
racinių kadrų tobulinimas 
okupuotoje Lietuvoje šian
dien suvedamas prie ugdy
mo ištikimybės Stalinui.

NUSIŽUDĖ IS MEILES

LIETUVIAI

ATRUI PATALPAS

Hanau (LAIC) — Hanau 
lietuvių tremtinių stovyklo
je Įvyko retos iškilmės — 
buvo* atidalytos tremtinių 
jėgomis Įruoštos teatrui pa
talpos, galinčios sutalpinti 
net per 2.000 žiūrovų. Pa
talpos puoštos vokiečių rai
telių mokyklos namuose, ir 
jos skiriamos ne tik vaidi
nimams. bet ir kinui, spor
tams, koncertams ir t.t. 
Darbos truko virš 3 mėne
sių. Lietuviai už tą gavo 
U&RRA padėką. Salė de
koruota lietuviškais moty
vais. Šiomis aptalpomis nau 
dosis visi Hanau tremtiniai, 
tautybių nežiiuint. Atidary
mo iškilmės užsitęsė per tris 
dienas ir meninėje progra
moje dalyvavo geriausios tavo 
lietuvių, estų. latvių ir len 
ku artistinės jėgos.

15 metų berniukas, Har- 
rv Newman iš New London, 
Conn., pirmadienĮ buvo at
rastas miške nusišovęs. 
Prie i o rastas laiškas, kuria
me iis sako nebegalis gy
venti, nes jo mylima mer
gaitė jam pasakė, kad ii

GRANKIN—UNIVERSI
TETO REKTORIUS

GYVENAM GERAI, TIK 
PAVYDIM BROLIUI, 

KURS... KAPUOSE

Aš. Vincentas Linkus, pajieškauj 
sesers Trcsės Linkus, kilusios iš Be
niuliu kaimo. Radviliškio vai. Apie 
30 metų atgal ji gyveno Philadei
phijoj. Jos pavardės po vyro neži
nau. Bučiau dėkingas jei kas pra
neštų man jos adresą, ar ji pati at-
silieptų.

VINCENTAS LINKUS. 
10736 S. VVabash Avė.. 

Chicago 28, III.

(34)

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

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

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 
knyga ............................................ $1.50

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

sūrių padarymas, su paveikslais 25c. 
Istorija seno ir naujo testamentų,Pajieškau Uršulės Butkaitės. ma- j

no brolio dukters, kilusios iš Čekų I -«>-kaimo, Vyšnių parapijos, Mažeikių I su Pavei^s ais" ................... -
apskrities, kiek laiko atgal 
sios Pittsburgh, Pa. Mano
toks:_____ ______________

JUOZAS BUTKUS,

trvvenii’1 Nedoras Žydas, jaunų merginų
’'adreXlkuPčTus ...............................(33)1 P°nsk° Piloto galas ................ 10c.

1228 Moorc SL, Akro n 1. Ohio.

Pajieškau dėdės Jono Valterio, ki
lusio iš Antaniškių kaimo. Šiluvos 
valsčiaus. Raseinių apskrities. Seniau
gyveno Ncwark. N. J.

M. PLUŠČAUSKAS. 
162 Jameson Avenuc, 
Toronto Ont., Canada.

(33)

Chicago (LAIC) — Iš 
Lietuvos gaunamos žinios 
apie naujus trėmimus. Pa
vyzdžiui. kai kurie jauni 
Lietuvos vyrai yra išgaben
ti net i Uchtos ir kitas apy
linkes. Viename pranešime 
sakoma: “Gyvename gerai, 
tik pavydime savo sunui ir 

broliui...”’ Pasirodo, 
kad tiek sunus, tiek brolis; 
jau senai mirę.

Pajieškau brolio Pclekso Grinskio. 
kilusio iš Panevėžio apskrities. Ku
piškio valsčiaus, Braskuškio kaimo, 
kitąsyk gyvenusio Boston apvlin- 
kėj. O mano žnrona. Uršulė i^pei- 
kytė. iš Starkonių kaimo, Viešintų 
valsčiaus, Panevėžio apskrities, pa
jieško pusbrolių Jono. Kosto ir Ur
šulės Jurėnų, kilusių iš Paketurių 
kaimo, Kupiškio valsčiaus; Lapeikių 
is Duoniunų kaimo Kupiškio vals
čiaus; Šimkūnų iš Laitelių kaimo ir 
Sanvaičių iš Laičių kaimo. Viešintų 
valsčiaus, Panevėžio apskrities. PVa- 
šom .ių pačių arba juos pažįstančiųjų 
pranešti jų adresus, už tai busiu la
bai dėkingas. (40)

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

Canada.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui 

jaunesnės kaip 50 metų.
turėtų kiek pinigu; 

rin. Man jau nusibodo

motern. »•- 
Butų gerai, 
aš irgi tu- 
dirhti. tai

Savizrolas. juokingi skaitymai 50c. 
Girtuoklio Gyvenimas ... — 35c. 
Kantičkos, šv. giesmės .... $2.50 
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm, 

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos ................... 80c.
Vidurių valytojas ................*.. . 60c.
Nuo veneriškų ligų ............... $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

........................................ 60c.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

asthmos ................................... 60c.
Nuo vandenligės ........................ 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fcver ............................................ 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos, stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis ....................... 35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

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

M. ŽUKAITIS, (41)
335 b»»n St_ Snencernnrt. N Y. 
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau

skelbiamų knygų prašome kreiptis j 
patį skelbėją. “Keleivio” administ
racija jų nepardavinėja.

“Kel.” Administracija.

norėčiau užsidėti avalinės krautuvę. 
Aš esu avalinės ekspertas. Rašyda
mos paduokit aišku savo adresą 

A. SIAUČIUNAS NEBLUGA,
B<>x 285, ()xford. .Mass.

DAILĖS INSTITUTO STU
DENTAI PAVERSTI 

AGITATORIAIS

New York (LAIC)—Kau 
ne veikia Valstybinis Tai
komosios - Dekoratyvinės 
Dailės Institutas. Kaip ma
tyti iš “Tarybų Lietuvos” 
n r. 51, šio instituto studen
tai rinkimų metu buvo Į- 
kinkyti piešti komunistiniu* 
plakatus. Įrenginėti raudo
nuosius kampelius ir t.t.

New York (LAIC)—“Ta
rybų Lietuvos” nr. 52 tilpo 
Kauno Marksizmo-Leniniz
mo Universiteto rektoriaus 
Grankin pranešimas. Iš pra
nešimo matyti, kad norin
čius tame ‘ universitete” stu
dijuoti kandidatus priima 
specialiai sudaryta komunis
tų komisija. “Studijavimas 
vyksta auk Tame idėjiniame 
lygyje.” Grankin pastebi, 
kad ypatingai populiarus 
dėstytojai esą dialektinio ir{ 
istorinio marksizmo profe-J 
sorius Nazarkin ir Sovietų 
Sąjungos istorijos profeso
rius Kozlovskį. Dauguma 
klausytojų esą rodo dideli, 
studijoms susidomėjimą. 

Pavyzdingais
Grankin išvardija: Valsty-| 
binio Universiteto profeso
rių Sibanov, Lenino rajono 
partiios komiteto sekreto-; 
rių Smirnov, Nemuno Lai
vininkystės vvr. inžin. Čer- 

Kauno miesto

NAMAS IR 20 AKRŲ 
PRIE EŽERO

š

biauia, bet tiktai “ispažĮs-1; kų judėjime. Bet jie buvo nebenori jo matyti. To už- 
” ”• nuomonės niekas' katalikai! Ar su tokiais teko, kad tą įsimylėjusi ber- nobnvce\

* “kritikas” niuką nuvaryti Į kapus. partinio omiteto karimota ir ių 
neklausia apie bažnyčios J žmonėmis mano

Parsiduoda bizniavas namas su 211 
akrų žemės. Vieta įrengta saiiunui, 
reikia tik laisnį išimti. Prie didelio 
kelio, 1 mvli» nuo miesto, ežeras 
prie pat durų, 1.3 botų ir 5 kempės: 
keturios po 5 ruimus, o viena 4 rui- 

- - . i mų. Visos išnomuotos. atneša po $20
Studentais! 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 vieta bizniavam žmogui. Kai
na tik $10.0CO. Del platesnių žinių 
prašau rašyti žemiau paduotu adre
su. arba telefonuoti. (34)

MRS. ANTO1NETTE KAPTF.IN.
P. O, 106. Schoyler I.ake. N. Y. 

Tel. Richfield Springs 23-F-23.

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, Mass.

r f
i
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Moterų Skyrius
Š| SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

Ruošia Vaikus “Vienam Pasauliui”

Viename Amerikos mies
tų mokyklų vadovybė nuta
rė ruošti vaikus gyventi to
kiame pasaulyje, koki sten
giasi sukurti jungtinių Tau
tų organizacija. Tas mies
tas, suprantama, yra New 
Yorkas, kur Jungtinių Tau-į 
tų Įvairios komisijos bei ko-; 
mitetai laiko savo posė
džius. Ši rudeni New Yor-į 
ko pradžios mokyklos žada 
jau pradėti “Goresniojo Pa
saulio*’ programą, kurią pa
ruošė mokyklų viršininkai. 
Tos programos tikslas bus 
—duoti vaikams suprasti, 
kokį svarbų vaidmenį gali 
suvaidinti pasauly susivie
nijusių tautų organizacija.

Didelis yra skiitumas 
tarp šios dienos problemų 
ir problemų buvusių po pir
mojo pasaulinio karo. Po 
ano karo irgi buvo sudaly
ta panaši organizacija, bū
tent Tautų Lyga, bet Ame
rika tada prie jos neprisi
dėjo. Be to. Tautų Lygos 
sėdyba buvo tolimoj Žene
voj, Šveicarijoj, kai tuo 
tarpu dabaitinė tautų orga
nizacija yra nutarusi Įsikur
ti Amerikoj, netoli New, 
Yorko.

Per pirmąjį pasaulini ka
rą ateiviai Amerikoje neno-! 
rėjo eiti araiijon, slapstėsi į 
ir agitavo prieš karą. Del 
to jrieš juos buvo kilusi 
neapykanta; jie buvo per
sekiojami kaip valstybės 
priešai ir kenkėjai. Ateivių 
laikraščiai taipgi buvo 
spaudžiami, ypač kairesnie
ji. Jie turėjo daryti verti
mus visų savo straipsnių ir 
žinių, kur tik buvo kalba-: 
ma apie karą. valdžią ar po-' 
litiką. ir tuos vertimus su' 
kiekviena savo laida turė
davo pristatyti valdžiai. 
Taip buvo ne tiktai karo 
metu. bet ilgai da ir karui 
pasibaigus.

Per ŠĮ karą atmosfera bu
vo jau visai kitokia. Beveik 
visa ateivija rėmė šios ša
lies valdžią ir jos vedamą 
karą “už visų tautų lais
vę.’’ Neapykantos prieš at
eivius visai nesimatė ir at
eivių spauda buvo visai 
ląi$va nuo cenzūros. Tauti
nis skirtumas tarfMačasašš 
ir senesniųjų amerikiečių 
beveik išnyko.

Taigi New Yorko mokyk
los pasiryžo šitą žmonių su
gyvenimo dvasią skiepyti ir

vaikams. Jaunuoliams bus 
aiškinama, kad visos pasau
lio tautos gali ir privalo gy
venti vienybėj. Bus aiški
nama Jungtinių Tautų or
ganizacijos konstitucija ir 
jos tikslai. Bus bandoma 
vaikus Įtikinti, kad jie pri
klauso ne vien tik savo gat
vei ar miestui, bet visam pa
sauliui. Jie bus raginami at
nešt padėvėtų drapanėlių, 
kurias mokykloje jie turės 
supakuoti ir išsiųsti kitų ša
lių vaikučiams.

Manoma, kad New Yor
ko pavyzdžiu greitai paseks 
ir kitų Amerikos miestų mo
kyklos.

PAKLAUSIMAS

Noriu paklausti gerbia
mąją redakciją, ar sveika 
maudytis jurų vandeny ir 
kaitintis saulėje tokiems j 
žmonėms, kurie turi aukš
tą kraujo slėgimą ir silpną 
širdį?

Kaimynka.
Atsakymas: Musų redak

cija pavedė šitą klausimą 
išspręsti daktarui Pilkai. Jo 
atsakymas yra toks: Silp
nos širdies ir aukšto "kraujo 
slėgimo žmonėms kaitintis 
saulėje nepatartina. Taip 
pat pavojinga ir maudytis, 
ypač juroje, kur vanduo vi
suomet būna šaltas.

Redakcija.

SUNUI MIRUS

Susilaukęs 39 metų am- 
žiaus, liepos 30 dieną mirė 
vienatinis mano sūnūs. Jo
nas Rutkus. palikdamas 
dukterį Gloriją ir mane, se
ną motiną. Kas mane da
bar priims ir priglaus? Esu 
našlė ir skauda man širdį 
netekus vienatinio sūnelio, 
kurt palaidojom rugpiučio 
3 dieną.

Ilsėkis gilioj žemėj, ma
no sūneli, aš tavęs niekad 
neužmiršiu!

Nuliudusi motina.
Petronėlė Marten.

Rytų valstijos turi 31 nuo
šimti mišku. Vakarų valsti- 

-*- -M ‘ Bet ųtUėtefr 
jos šiai šaliai duoda apie 
14 G kietmedžio, gi vakarų 
valstijos duoda vos pusant
ro nuošimčio, nes visa kita
ten vra minkštmedis.

INPORTUOTOS IŠ ANGLIJOS

čiomis dienomis New Yorkan atėjo iš Anglijos lai
vas su jaunomis moterimis, kurias Amerikos kareiviai 
Lenai vedė. Daugelis jų atvažiavo jau ir su “beibėmis.” 
O tuo tarpu Amerikoje yra apie 2,000,000 merginų, 
kurioms nėra vyrų. ,

MOTINA GAUNA PIRMUTINJ ATLYGINIMĄ

Anglijoj nesenai buvo Įvestas motinoms atlyginimas už vaikus. Ši nuo
trauka parodo Londono. j aštą išmokant pirmutini toki atlyginimą. Už pir
mutini vaiką nemokama nieko, bet už visus sekančius mokama iki 16 me
tu amžiaus.

A H
( Atsisveikini ma-s)

(Vertimas)

Vai, eik, eik sau laimingas, užbrėžtu keliu,
Ir sudieu!
Aš turiu likt čionai.
Nors žiaurusis likimas mudu atskyrė.
Tu vistiek
Mano širdy likai.

Žinai, kad tarp musų mylinčiųjų sielų
Juk nėra
Nei jokios tuštumos:
Aš su tavim buvau, su tavim ir busiu.
Man nereik
Nei jokios priesaikos.

Jaučiu, kad ilgėsis man bus gyva žaizda.i-ii invnau.

Vai, niekad neužgis*.
Nors aš skesiu, merdėsiu skausmuos’ kas dieną,
Tu vistiek
Stovėsi prieš akis.

Sudieu! Drąsiai žengi pasiryžtu keliu.
Taip toli.
Taip toli nuo manęs!
Bet kožna savo pėda. kiekvienu žingsniu 
Tu lieki
žyme man ant širdies...

Alena Bružienė.

"Keleivio” Knygos
AK BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 

j kurie gyvena išsimėtę po visą žemės

DELKO 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? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma____ _ r ___ w _

kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- ziau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
avim, a,,*alnin*iv druskos ir kitų panašių dalykų? Ko

dėl jam reikia riebalų? šituos klausi-
aavo arkoi sutalp 

Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų? Kur Us vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
Kalėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Kuyga be galo įdomi. Kas žodis—tai i 
faktas, kas sakinys-tai naujas ku- KURGI VISA TAI NYKSTA? 
r ilgų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................  .......................... »e.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
1909 m., pusL 63........................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJĄ.

pirų ir lapelių; dabar už
pilk vandeniu, uždenk ir 
pavirink 15 minučių kož- 
nam žuvies svarui. Kai iš
virs, žuvį iškelk ant pailgos 
lėkštės ir nuvyniok audek
lą.

Dabar paimk porą puo
dukų tos sunkos, kur žuvis 
virė. Įplak porą šaukštų 
miltų, porą šaukštų tarkuo
tų krienų ir pavirink, kad 
miltai suvirtų. Padažas tu
rėtų būt tokio tirštumo, 
kaip rūgšti Smetona; jei 
pertiištas, Įdėk daugiau 
sunkos ir išplak. Pagaliau 
Įdėk šaukštą rūgščios sme- rųndo pasai 
tonos, išmaišyk ir užpilk 
ant žuvies. Aplinkui apdėk

iis veikalas trumpais ir 
faktais parodo, kaip iki šiol keitės: 
draugijos formos, ir kodėl turės būt 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą 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

inus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 16c.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiur
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina .................................  16a,
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERS1- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yru: “Išvirkščias nie
ksiąs arba Kaip Atsirado Kalbės.” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusk ...................... ............... 10c.

DŽIAN BAMBOS SFYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoria- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 
ufsitikintis Vyras; (2; Žydinti Girta,

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų (S) Klaida; (4j Korekta. Jose nuro-
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina .. $1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

doma kaip žmonės paikai tiki į viso- 
khu prietarus, burtus ir tt. .... 15c.
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nor» 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
perskaityti šitą knygutę. Kaina 10cPanašios knygos lietuvių kalboje

>ki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
irijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai,
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- l Šioj knygoj telpa 23 gi 

‘ ‘ ’ daugybė straipsnių, juokų
Kai;

EILES IR STRAIPSNIAI.

raudonius burokėliais įr pe- 
truškcs lapeliais. Bus labai 
gardus ir gražus valgis. 
Stalan galima duoti karštą, 
bet taip pat bus gardi ir 
atšaldyta.

vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAM 
(STORUOS SUPRATIMAS.

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

REIKĖTŲ PAAIŠKINTI į vardę. JĮ nelengva Įsūnyti.
--------- Tokiu niekas nenori.

Vieną šventadieni man žmonės kalbasi, disku-
ko būti pąrke L pąsiklau- šuo ja; ir nei vienas aiškiai 

klretūviaT susi- šito dalyko nežino. Man ro-
rinkę kalbasi tarp savęs.
Vienas jų skundėsi:

—Prasigyvenom, turim
visko, bet žmona nesijaučia aiškintas, 
gerai. Ir pas daktaras eina. 
ir šiaip gydosi, bet vis ne
gerai. Kartais pasidaro kiek

dos, kad tai yra viešas rei
kalas ir jis turėtų būt tin
kamai musų spaudoje iš-

Girdėjusi

Apie lietuvių_______  ________  _ Prierašas:
geriau, bet paskui ir vėl našlaičių atgabenimą ir Įsu- 
tas pats. -Jei turėtume šei- galima gauti žinių
mynos, gal butų lengviau, i BALF centre, rašyti tokiu 
o dabar viską reikia patiem 'adresu: Lnited Lithuanian 
atlikti. Turim nuosavą na-’R®”ef Fund of America, J9 
mą. tai reikia jį apžiūrėti,
ir darbas niekad nepasibai
gia.

Kitas jam aiškina:
—Galite paimti kokį įs

W. 44th St., New York 18, 
N. Y.

Red.

vietintą Lietuvos našlaiti. 
Girdėjau, kad tokių vaikų 
jau atveža Amerikon. Vė
liau gal atveš jų daugiau.

Trečias atsiliepia:
—Taigi, pirma ir aš mis- 

linau paimti kokį našlaitį. 
Bet mažą paėmęs, ką gi 
su juo darysi? JĮ reikia pri
žiūrėti, o mano žmona pa
ti reikalauja pagelbos. Kad 
butų galima gauti vaiką 
kokių keturiolikos, penkio
likos metų. tai butų kas ki
ta. Kad ir reikėtų leisti mo
kyklon, ale visgi galėtų pa
dėti ir namie ką nors pa
daryti !

Pasigirsta da vienas bal
sas:

—Aš girdėjau, kad su di
deliais augintiniais daugiau 
bėdos, šešiolikos-septynioli- 
kos metų vaikas jau nori 

j turėti tikrųjų savo tėvų pa-!

APIE VALGIUS
VIRINTA ŽUVIS SU 
KRIENŲ PADAŽU

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 ji 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.
c

s s s š š ę ę s s?

ražios eilša, 
_ ir tt.

Puikiai iliustruota. Kains ?'-*
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė š:tuo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Paraki 
E- Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10e.
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, reyoliucionieriškoa. 
tautiškos, numofmaškos ir isišvain* 
niekos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 25c.
KUNIGŲ CELIBATAS.

Si knygelė parodo, kodėl Romos
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų beoatystės istorija 
jos pasekmės ir doriškas dvasiėkijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terį!, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą ParašJ 
kun. Geo. Townsend Fox, D D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ........................................ 29e
KODĖL AŠ NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jl» 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurti 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tn« 
knygutės ..................................... $0e

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 

■ žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir it 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 25c
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

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

“Kelej-rig,” <36 B ros d wn y, 
ScMrtk Boston. Mas*.

mergina iš White Plains, N. 
Y., yra išrinkta kaip New 
Yorko valstijos gražuolė. Ji 
dalyvaus Amerikos gražuo
lių konteste rugsėjo mėnesį, 
Atlantic Citv. kur bus ren

Žuvis gali būt jurų arba 
šviežio vandens, tik ne 
smulki. Nuvalyk ją, apvy
niok marle (čheese cloth) 
ir surišk siulu keliose vie
tose. fdėč puodan, pasudyk karna šių metų “Miss Ame 
gerai, pridėk svogūno, pi- rica.”

SIELOS
BALSAI

OT KNYGA! Didysis Lietuviškas 
SAPNININKAS

Nauja, viri puslapių knyga Įl
kurioje yra išaiškinta dailinau !

kaip 5000 sapnų >
Nustatyta kaina vra $2.00. bet Z, ’ 
“Keleivio" skaitytojams tik $1.00 j

Užsakymus adresuokit taip: 
KELEIVIS

636 Brosdway. So. Boston 27, 
Misa.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES: 

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

Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas turėtą pap«a*tl sava knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą paaidžiasgs. Pinigus teriannU 
siųst “Money Orderiu.” Popisrinius galima siųsti tiesiog papras 
is.ne konverte, bet reikia silkini užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit pnlipyt UŠ3 centus markę.

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

. .m------ - -  - HMMBE



N>\ 33, Rugpiučio 14, 194b KELEIVIS, SO. Eū5TON Pusią pi* Sepčtniac

ATLANTO CAKTERIS
Šiais metais rugpiučio 14 dentas Roose veltas, prem- 

d. sueina dygiai penki me- jeras Churchill, Sumner 
tai, kaip buvo paskelbtas Welles, Cadogan, lordas 
Atlanto Čarteris, garsus do- Beaverbrook ir Harry Hop- 
kumentas, po kuriuo pasi- kins. Dokumentą balsiai 
rašė prezidentas Roosevel-' skaitė Rooseveltas ir Chur-
tas ir ministerių pirminin
kas Churchill. čarteris bu
vo pasirašytas Atlanto van
denyne ant karo laivo “Au 
gusta.” Vėliau po 
Čarteriu pasirašė Sovietu 
Rusija ir dar 30 kitų tautų. 
Prieš penkis metus ir iki 
1943 metų galo Atlanto Čar 
teris buvo labai svarbus do
kumentas. Vėliau jis buvo 
“užmirštas,” dar vėliau ap- 
spiaudytas ir šiandien jis 
guli istorijos šiukšlyne šalia 
panašių garsių dokumentų, 
apie kuriuos niekas nebe
nori ir kalbėti.

Su Atlanto Čarteriu liko 
numesti i šiukšlyną ir visi 
to čarterio pažadai, čarte
ris žadėjo, kad kariaujan
čios šalys negrobs svetimų 
žemių. Bet ką matome tik
renybėje? Rusija pavogė 
pusę Lenkijos, prisijungė 
Baltijos šalis, gavo iš Roo- 
sevelto Kinijos žemes ir iš 
japonų imperijos su Ame 
rikos laiminimu išsikirpo 
sau Kurilų salas ir Sachali
ną. Amerika ir Anglija 
žiuri i Rusijos grobimus ir 
nežino ką daryti — protes
tuoti ar pačioms irgi grob
ti?

Čarteris žadėjjo, kad ru- 
bežių pakeitimai po karo 
bus daromi tik su gyven
tojų pritarimu. Bet dabar 
rubežiai keičiami pagal ke
lių galingųjų susitarimą, o 
i gyventojus niekas neatsi- 
žiuri. Daug kur gyventojai 
išvaromi iš savo nuo am
žių įgyventų vietų ir siun
čiami lauk.

Čarteris žadėjo, kad 
kiekviena tauta galės turė
ti tokia valdžią, kokios ji

chill. Anglų premjerui rei
kalaujant buvo pakeista^ 
ketvirtas punktas, kurs ža-

, „ __ da visoms tautoms laisvą
Atlanto! priėjimą prie žaliavų šalti

nių. Churchill čia Įdėjo fra
zę: “prisilaikant esamų pa
sižadėjimų.”

Dokumentas buvo rimtai 
apsvarstytas ir pilnai išreiš
kė tuometines Anglijos ir 
Amerikos pažiūras Į karą 
ir demokratijų siekimus po 
karo. Dokumentas buvo vi
sai rimtai paskelbtas ir mi- 
lionai žmonių i jį rimtai ti
kėjo.

—o—
1942 metais Amerikoje 

lankėsi Molotovas. Rusija 
buvo pasirašiusi Atlanto 
ČarterĮ, bet Molotovas vis 
zyzė, kad Rusijai butų pri
pažintos Baltijos šalys, 
kaipo “strateginė apsauga” 
prieš Vokietiją. Amerika 
atsisakė Rusijos prašymą 
pripažinti ir skaitė, 'kad 
pagal Atlanto ČarterĮ Ru
sijai nepriklauso Baltijos 
šalys. Tada Amerika laikė
si Atlanto Čarterio.

PERGREITA1 VAŽIAVO

Pasisodinęs Į automobilį savo merginą ir 3 kitus 
draugus, karo veteranas Niek Sforza norėjo parodyt 
jiems, kaip greitai jis gali važiuoti. Bet nuo to greitu
mo sprogo jo vežimo padanga, mašina apsivertė, ga
zolinas išsiliejo ir užliepsnavo. Dvi merginos sudegė 
mirtinai, o visi kiti skaudžiai apdegė. Balta rodyklė 
parodo vieną liepsnose jau nebegyvą.

Protestai Prieš Progresą
Kai 1797 metais Ameri

koje buvo išrastas geležinis 
plūgas, New Jersey valsti
jos farmeriai atsisakė ji 
vartoti, aiškindami, kad ge
ležis “užnuodys” žemę ir 
paskatins piktžolių augimą.

Kai Amerikoje buvo nu
tiestas pirmutinis geležinke
lis, vienas iškalbingas kuni-

Bet Jaltos konferencijoj 
prezidentas Rooseveltas At
lanto Čarterio išsižadėjo ir 
atidarė duris rusų imperia
lizmui Į Europą ir Aziją.
Kodėl prezidentas Roose
veltas atsižadėjo savo pa-;tokią šmėklą (traukinį)

gas per pamokslą iškeikė 
tą naujenybę ir pareiškė, 
kad dabar reikėsią statyti 

į beprotnamius, nes pamatę
■ tnlzioI .žmonesties paskelbto dokumento, 

tą gal kada nors išaiškins
mas1 SR^' Vokieti'oj buv° P'°-
mas atiodo tas, kad Koo- t geležinkelių sta-segtas ^^o Jty4PB«v«g tokiU “JU 

, „ ,tu, kurie aiškino, kad jei-
spejo, kad Kusija, <ni traukiniai eis nėr valan

eisią iš proto.

tėn, kad tokioms “nesąmo
nėms” jie skolina pinigus.

“Springfield Republican” 
dienraščio redaktorius atsi
sakė važiuoti pirmutiniu au
tomobiliu, pareikšdamas, 
kad tai butų nesuderinama 
su jo garbinga pozicija vi
suomenėje.

Chauncey M. Depew ne
leido savo sūnėnui Įdėti 
$5.000 i Fordo automobilių 
kompaniją, sakydamas, kad 
“jokia mašina negali susi
lyginti su arkliu.”

Kooperacija Lietuvoje
(Laiškas iš Francijos) .kaip i tautini atgimimą.

tarptautinėj politikoj ir pra
lošė. Jis spėjo, kad Rusija,
tui Irflr/i Kuo j-Lzilr nuvovmi_ S 
jtkz iwiv vuc vren nuTaigu- *

si ir nusususi, kad ji, žūt 
norės, žadėte žadėjo. bet!!)u^’ t)US reikalinga Ameri- 
tikrenybėje Rusija užkorė, °s. Pa£e’bos, o todėl skai- 
savo lėlių valdžias Lenki-! 5^? su Amerika ir savo 
jai, Jugoslavijai, Albanijai
ir kitoms Europos Rytų
tautoms, o kiti galingieji 
tą rusų žygį palaimino.

Čarteris žadėjo, kad vi
soms tautoms, kurioms ne
priklausomybė ir savivalda 
buvo prievarta atimtos, bus 
grąžinta laisvė. Bet vietoj 
laisvės daugelis pavergtų 
tautų susilaukė dar sunkes
nės vergijos. Lietuva, Lat
vija, Estija savo laisvės ne 
a£gavo ir nieks apie jų lai 
svę nekalba.

Čarteris žadėjo žmonėms 
“laisvę nuo trakumų ir lai
svę nuo baimės.” Bet tokių 
laisvių pokarinis pasaulis ir 
sapne nemato. Europoj ir. 
Azijoj siaučia badas ir po
licininko sauvalė. Milionai 
žmonių dabar gyvena to
kioj pat, ar dar didesnėj 
baimėj, kokioj jie gyveno 
po Gestapo.

VISUS Atlanto čarterio 
pažadus šuo nunešė ant 
uodegos. Pats tas doku
mentas dabar atrodo, kaip 
didžiausias veidmainystės 
padaras. Bet kada jis buvo 
paskelbtas, Rooseveltas ir 
Churchill skaitė ji svar
biausiu dokumentu ir Į jo 
surašymą nežiūrėjo, kaip į 
veidmainių žaislą.

—o—
Atlanto ČraterĮ surašė 

(pirmą projektą) Valstybės 
sekretoriaus padėjėjas Sum
ner Welles, jis tą pirmą 
projektą aptarė su prezi
dentu Rooseveltu ir nusive-! 
žė i pasimatymą su Chur-' 
chillu. Anglai irgi atsivežė 
savo “principų deklaraci
jos” projektą. Šumner Wel- 
les ir Cadogan šešiuose po
sėdžiuose, ant karo laivo 
“Tuscaloosa,” suderino a- 
bu dokumentus ir trečią pa
simatymo dieną patiekė do
kumentą Rooseveltui ir 
•Churchillui. Dokumento 
svarstyme dalyvavo prezi-

užsienių politikoj. Jei Roo
seveltas taip spėjo ir išei
damas iš to spęjimo Rusi
jai viską “žadėjo,” jis ap
siriko ir už jo klaidą šian
dien milionai žmonių moka 
savo laisve.

LDD ir LSS Delegatų 
Dėmesiui

eis per
dą 15 mylių, tai nuo tokio 
baisaus greičio 
prasimuš per nosį kraujas, 
gi einant traukiniams tune
liais. keleiviai užtrokš dėl 
oro stokos.

žemės ūkio kooperatyvų su 
savo centru “Lietūkiu” tar
navo ūkininkams ir darbi
ninkams. Jie sutaupė ar iš
augino saVo kapitalus Į mi- 
lionines sumas dolerių. Jų 
prekių apyvartos siekdavę 

nikai” - revoliucionieriai, dešimtis milionų dolerių. Vi- 
Ncrs kooperatyvams steigtis sas kraštas buvo nusagsty- 
leisdavo, bet jiems jungtis tas gražiais sandėliais ir e- 
i sąjungas neduodavo. Ru- levatoriais.
sai suprato, kad kartu su į 170 pieninių ii' du tuks- 
kooperatiniu judėjimu auga tančiai grėtinės nugriebime? 
lietuvių ekonominis ir tauti- , punktų puošė Lietuvos kraš- 
nis atsparumas. Tad koope-‘tą. Jos visos buvo susijungę 
ratyvams jungtis i tautines Į savo sąjungą “Pienoceui- 
kooperatyvų sąjungas ne-’rą.” Ūkininkai, norėdami 
leisdavo, siūlydami lietuvis-J parduoti savo ūkio pieną 
kiems kooperatyvams stoti ar vištų kiaušinius, neturė-

“iškošdavo*Ypatingai 
D j valdybos narius ir steigėjus, 

,.nL_'kad ten nepatektų “kramol-
su-:Kooperatines idėjas 

kūrė darbo žmonės 
nioliktame šimtmety, kuo
met mašinos vis daugiau iš
stumdavo žmogaus jėgą, 
daug Anglijos darbininkų 
atsidūrė labai sunkioje būk
lėje. Vargo spaudžiami jie 
laužė galvas, kaip apsisau
goti nuo tarpininkų išnau
dojimo. Ročdelio miestelio 
audėjų grupė sumanė Įs
teigti krautuvę kooperati
niais pagrindais. Jie pirmu
tinėj! surašė savo bendro
vės pagrindinius principus, 
kurių iki šių dienų beveik 
visų kraštų kooperatininkai 
ir laikosi.

Svarbesnieji iš jų pažy
mėtini šie: 1. Narių Įstoji
mas ir išstojimas yra lais
vas. 2. Kiekvienas narys tu
ri tik vieną balsą. 3. Pajai 
turi būti nedideli ir juos ga
li Įmokėti dalimis. 4. Rie
kės parduodamos tik už 
grynus pinigus ir vidutine 
rinkos kaina. 5. Valdybos 
pareigos yra garbės parei
gos.

Šiais nuostatais vadovau
damiesi ročdeliečiai iš ma 
žos krautuvėlės išaugo i 
stambiausi pasauly koope 
ratyvą. Šiandieną Anglijos 
kooperatyvai jungia devy
nius milionus narių ir daro 
šimtus milionų svarų apy
vartos.

Žemės ūkio ir kredito ko
operatyvai tais pačiais nuo
statais vadovaudamiesi pir
mieji atsirado Vokietijoje ir 
vėliau plito po visą pasau
lį. Kooperacija ypatingą 
vaidmenį suvaidino smulkių 
ūkių kraštuose, kaip Dani
ja, Švedija, Suomija. Čeki-

nariais į rusiškas atatinka
mas sąjungas. Lietuviai to 
nenorėjo ir liko paskirai 
veikti. Neturėdami sąlygų, 
negalėjo ir savo veiklos žy
miai išvystyti.

Po didžiojo karo, atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, 
kooperatyvai pradėjo dygti, 
kaip grybai. Pirmiausia stei
gėsi kredito ir vartotojų ko
operatyvai, vėliau, 1923 m. 
atsirado žemės ūkio drau
gijos ir pieno perdirbimo 
bendrovės.

Visos vyriausybės koope- 
ratyvinj judėjimą palaikė ir 
skatino. Pradžioje buvo Įs
teigtas prie finansų minis
terijos kooperacijos depar
tamentas, kurio rupesniu 
seime buvo priimtas koope
ratyvų ir jų sąjungų istaty-] 
mas. To Įstatymo ribose de
partamentas kooperatyvų 
veikimą ir derino. Vėliau 
departamentas buvo pakeis
tas Į inspekciją, kuri kont
roliuodavo kooperatyvų vei
kimą ir vedė jų registrą. 

Tenka paminėti, kad iki

davo daug laiko gaišti, nes 
tinklas Įmonių buvo gana 
tankus.

Beveik kiekvienas vals
čius turėjo savo kredito ko
operatyvą — banką. Jie vi
si buvo susijungę Į Lietuvos 
Kooperacijos Banką. Paga
liau linais irgi kooperatyvai 
pasirūpino. Buvo organizuo
tas linų centras — Koope
ratyvų Sąjunga “Linas.” 
Paskutiniais prieš okupaci
ją metais “Linas” turėjo di
džiausią dali linų eksporto. 
Be to, buvo dar specialios 
paskirties kooperatyvų mo
kytojų kooperatyvas “Spau
dos Fondas,” kuris aprapin- 
davo narius rašomąja me
džiaga ir leisdavo knygas ir 
vadovėlius.

Į Bendrai kooperatyvai 
Lietuvoje turėjo apie 200,- 
000 narių. Jose dirbo per 
10,000 tarnautojų ir darbi
ninkų. Visi žemės ūkio pro
duktai buvo surenkami pa
čių ūkininkų sukurtų orga
nizacijų be tarpininkų. A- 
pie atskirus kooperatyvus

1926 m. dalis kooperatyvu! Pažibėsime kitą kartą.

Cincinnati miesto majo- Ja ir Pabaltijo valstybės.
ras 1908 metais pareiškė 
miesto tarybai, jog automo- 
KįUum važiuoti reikia tokiųį pusėje 

nuo 'abumų, kad moteriška pri-
keleiviams'tam visaį netinka ir 

todėl moterys niekad auto
mobiliais nevažinės.

Garsusis Vanderbiltas iŠ-
H. G. Wells šiandien yra 

visam pasauliui žinomas
vijo iš savo ofiso inžinieriui kaip didelis rašytojas ir pa-

Lietuvoje kooperatinis 
judėjimas prasidėjo antroje 

devyniolikto šimt
mečio. Pirmiausia pradėjo 
kurtis kredito kooperatyvai 
— Valsčių Taupomosios 
Skolinamosios Kasos. Po to 
pradėjo steigtis vartotojų 
bendrovės ir pradžioje šio 
šimtmečio pieno perdirbimo 
bendrovės ir ūkio rateliai—

buvo prisidėję i srovinę U- 
kininkų Sąjungos vadovy
bę. Tuo budu šalę neutra
lios kooperacijos, atsirado 
katalikiška kooperacija su 
visais centrais. Prie tokio 
dvįlįpurno sunku buvo atsi-Į įni 
žvelgti i kooperatyvų steigi’ 
mosi planingumą ir ūkišką 
racionalumą. Gera tos kon
kurencijos pusė buvo ta, 
kad kooperatinė propagan
da buvo išvystyta iki aukš
čiausio laipsnio ir koopera-

Kazys Biržėnac.

MIRĖ IŠ BADO ANT 
PINIGŲ MAIŠO

Iš Santa

Westinghouse, kuris norė
jo Įsiulyt jam savo išrastus 
suslėgto oro stabdžius trau
kiniams. “Aš neturiu laiko 
klausytis kvailių,” pareiškė 
Vanderbiltas. Šiandien gi 
visi traukiniai Amerikoje 
vartoja Westinghouse išras-

Liet.* Thrrt&rtfnkir^stabdžius.
jos suvažiavimas Įvyksta 
So. Bostone, rugpiučio 31 
d.. Lietuvių Piliečių Drau
gijos svetainėje (E ir Sil
ver gatvių kampas). Posė
džių pradžia 11 vai. iš ryto.

Šeštadieni, rugpiučio 31 
d. 6 vai. vakare toje pačio
je svetainėje Įvyksta abejų 
suvažiavimų delegatams pa
gerbti vakarienė, širdingai 
kviečiame LSS suvažiavimo 
delegatus pribūti iš vakaro 
ir dalyvauti toje vakarienė
je.

1579 metais Dancigo 
miesto taryba nutarė nužu
dyti ir nužudė audimo ma
šinos išradėją, kad tas jo 
išradimas nepaverstų audė
jų ubagais.

Religingi

žangus galvotojas. O betgi 
kai buvo pastatytas pirmu
tinis nardomas laivas, jisai 
pasakė: “Aš negaliu Įsivaiz
duoti kad submarinai galė
tų suvaidinti koki nors 
vaidmenį, išskyrus tik tą, 
kad užtroškins savo Įgulą 
ir nusės ant juros dugno.”

tinės idėjos greit prigijo vi- 
žemės ūkio draugijos. Rusų šame krašte, 
valdžia oficialiai kooperati-j Per 22 Lietuvos nepri- 
nio judėjimo nevaržė, bet Į į klausomo gyvenimo metus, 
jį žiurėjo su nepasitikėjimu,'apie tris šimtus vartotojų ir

Ana Kaliforni-
______ v kirti ten mirė

badu Mrs, Clark, kuri pa
liko turto 111,862 dolerius. 
Ta turtinga moteriškė gyve
no didžiausiame skurde, 
puive ir badmiriavo iki pat 
paskutinės savo dienos, bet 
savo pinigų nenaudojo 
maistui. Turtinga šykštuolė 
paliko testamentą, pagal 
kuų savo didelį turtą pa
skirsto tarp savo artimųjų 
giminių.

JUOZAS STALINAS
< H- • A

Lietuvių Socialistų Są
jungos suvažiavimas Įvyks
ta rugsėjo 1 ir 2 dienas 
“Sandaros” svetainėje, So. 
Bostone (F ir Silver gatvių 
kampas). Posėdžių pradžia 
10 vai. iš įyto.

Visiems delegatams bus 
parūpintos nakvynės pas 
vietinius draugus. Tuo rei
kalu prašome iš anksto pra
nešti mums (Keleivio adre
su), kiek delegatų iš kurios 
kolonijos atvyksta.

LDD ir LSS Suvažiavi
mams Ruošti

Komisija.

50,000 RUSŲ KNYGŲ 
LIETUVOS MOKYKLOMS

New York (LAIC)—Šie
met Kaune išleista 50,000 
egz. rusų kalbos vadovėlio 
vidurinėms mokykloms. Va
dovėlį paruošė T. Šuravin.

atžagareiviai 
buvo priešingi spaudai net 
ir Amerikoje. Pavyzdžiui, 
1670 metais Virginijos val
stijos gubernatorius Berke- 
ley, didelis fanatikas, pasa
kė : “Aš dėkoju aukščiau
siam Dievui, kad pas mus 
nėra nei laisvų mokyklų, 
nei spausdintų knygų, nes 
mokslas visada neša pasau
liui bedievybę ir nepaklus
numą.”

1828 metais Ericksonas 
išrado garu opera o j amą a- 
paratą gaisrams gesinti, bet 
Londono miesto valdžia to 
išradimo nepriėmė, nes ug
nį gesinant pasitikėti esą 
galima tiktai gyvąjai žmo
gaus spėkai. Ir gaisrininkų 
pumpos Londone buvo pum 
puojamos žmonių rankomis 
dar per 32 metus.

Kai amerikietis Fultonas 
sugalvojo statyti pirmutinį 
gara varomą laivą, jam rei
kėjo pinigų. Draugai jam 
p askolino, bet paėmė iš jo 
parašą, kad jis niekam ne 
išduos jų pavardžių. Jie bi
jojo, kad žmonės iš jų ne
sijuoktų, jeigu išeitų aikš-

Kuomet Thomas Ediso
nas darė eksperimentus su 
elektros lempute, Stevenso 
Technologijos Instituto pir
mininkas uždraudė savo 
profesoriams kalbėti apie 
tai studentams kaip apie 
“dideli išradimą.” Jis pa
sakė: “Kas nors kiek apie 
tai žino, kiekvienam yra 
aišku, kad ui visiškai ne
galimas daiktas.”

Pasikorė Vienuolė,
Bijojo Raspulino
Sesuo Olga, Jeruzalės 

pravoslavų šv. Antano vie
nuolyno vienuolė, pasikorė. 
Tame vienuiyne yra 200 
vienuolių, o ant jų visų yra 
perdėtinis vadinamas ‘Pa
lestinos Rasputinu.’’ Tas 
perdėtinis nenori nusilenkti 
Maskvos patriarchui, o vie
nuolių tarpe yra tokių, ku
rios yra išsiilgusios Mask
vos patriarcho laiminimo. 
Viena vienuolė parašė Į 
Maskvą laišką ir pasiskun
dė dėl “Rasputino,” bet 
Rasputinas sužinojo apie 
laišką ir rengėsi seselę 01- 
gą nubausti, tt baimės vie
nuolė ėmė ir pasikorė, o 
Rasputinas ir toliau šeimi
ninkauja vienuolyne. Vie
nuolės dabar laukia, kad 
Stalinas ja? išgelbėtų nuo 
Rasputino brismlų.

— ARBA

Kaip Kaukazo Razbaininkas 
Pasidarė Rusijos 

Diktatorium
>2 z- -r?• a-.
■K&Į-

Tai nauja brošiūra, kurią išleido “Keleivis.” Joje yra surašyti visi 
Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai”— plėšimas bankų, intrygos ir suokalbiai 
net prieš savo partinius draugus. Vėliau kopimas Į diktatoriaus sostą, 
žudant bolševikų “senąją gvardiją,” likvidavimas komunistų ir jų partijų 
užsieniuose, -taipgi kiti žiaurus darbai.

Kas nori žinot, kaip šis “Kaukazo razbaininkas” pasidarė milžiniškos 
Rusijos diktatorium ir kaip dėl to kenčia tos šalies žmonės, tegul Įsigy
ja musų išleistą brošiūrą. Jos kaina tik 25 centai. Siųsdami užsakymus 
adresuokite šitaip:

KELEIVIS
636 BR0ADWAY, i SO. BOSTON 27, MASS.

V f r /



Puslapis AitunUt KELEIVIS, 8Q, BOSTON Nr. 33, Rugpiučio 14, 1946

Vietinės Žinios
MANO ĮSPŪDŽIAI 15 
LIET. RADIO PIKNIKO

čia augę lietuviai neskaito 
lietuviškų laikraščių, nera- 
šinėja į laikraščius, nesto
ja f lietuviškas draugijas, 

nė to. ką mes

Airiai Protestuoja Lankėsi Juozas Simokaitis PARSIDLODA DU NAMAI

VETERANAS PASMAU
GĖ SAVO MOTINĄ

Jaunas 29 metų karo ve
teranas Thomas H. Broun 
iš Salem miestelio pirma
dienio rytą pasmaugė savo 
motiną, 67 metų Mrs. An- 
nie 1). Brown. Veteranas 
nesigynė pasmaugęs moti
ną. Jis sakosi uždėjęs jai 
ant burnos pagalvę ir pri
slopinęs ją. o paskui su 
rankomis baigęs ją smaug
ti. Veteranas aiškina, kad 
jis savo motiną pasmaugęs 
“del visų piliečių gerovės,’’ 
nes motina dariusi tokius 
dalykus, kūne jam nepati
kę... Iš tų paaiškinimų ma
tyti, kad veteranas nėra vi
sai sveiko proto.

7

Paaukavo 600,000 Dolerių 
Vaikų Ligoninei

Buvęs Amerikos ambasa
dorius Anglijoj J. P. Ken- 
nedy paaukavo per Bosto
no arkivyskuną R. J. Cu-j 
shing 600,000 dolerių vai-Į 
kų sanatorijai įsteigti J 
Kennedy auka paskirta pri
simenant jo kare žuvusį sū
nų lakūną, Joseph P. Ken
nedy, Jr. To sunaus vardu 
bus vadinama naujoji vai
kų sanatorija.

RADIO ŽINIOS

Rugpiučio 4 d. Lietuvių 
Radio. vadovaujant Min-i nepalaiko 
kams, Maynard
vo surengtas pi 
riame ir aš tui 
dalyvauti.

Diena partaikė graži ir auginom šeimynas.

Rusija pasisakė prieš Ai- šį panedėlį “Keleivio” įs- 
rijos priėmimą į Jungtinių taigą aplankė Juozas Si- 
Tautu organizaciją. Rusų mokaitis iš Brooklyno. Jį

PARSIIHObA IH NAMAI 
SO. BOSTONEžmonių privažiavo daugybė' tuvių

Trijų ir penkių šeimynų na
mai pardavimui Dorchesteryje 
ir So. Bostone, su aliejiniu šil
dymu ir visais kitais patogu
mais. Kreiptis kasdien po 4-tos 
valandos į (33)

MRS. STANAWH1TE,
44 AspinualI Road,

Dorchester, Mass.

PIGIAI PARSIDUODA 
GERI NAMAI

SO. BOSTONE trijų šeimynų 
7-5-2 kambariai ir storas, mau
dynė, baltos sinkos. metinės į- 
eigos $732. Parsiduoda už 
$.3,300.

SO. BOSTONE trijų šeimynų 
1-4-3 kambariai. Parsiduoda už 
$2,500.

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

Telefonas ŠOU 4063.

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.

riją j Mongoliją ar Albani-j 
kalbos sarmatinamės'ją, kad visi butų priimti,* 

bet šiuo tarpu jie sako J
yyne.

muose, nevarto ame savos Bostono airių tarpe šitas 
kalbos suėjimuose bei pa- Rusijos “ne” sukėlė pasi
rengimuose. Ir kaiu mes piktinimo. Daug žymių ai- 
galim tikėtis lietuvybę iš- rių visuomenės veikėjų ir 
laikyti? įvadų griežčiausiai pasmer-

Linkiu, kad musų paren- kė Rusijos pasisakymą, o 
girnai bei suėjimai butų kai kurie stačiai sako, kad

g§f,|iš visų apielin! iu. kad vie-!savo kūdikius išmokyti. Ne- b 
tii su kitais :>a--natyti. pa-; vartojame savos kalbos na- “

■Be I™i ii

. ■ «v... •

Dr. Pijus Grigaitis,
“Naujienų” redaktorius, A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius, kalbės So. Bos
tone • sekmadienį rugsėjo- 

piSeptember 1 d.. Municipal 
Building svetainėje, 7 vai 
vakare.

Lietuvai Remti Draugijos 
Susirinkimas

sikalbėti. o didžiausias no
ras pas visus buvo parem- 

Lietuvių Radio programo 
vedėjus, kurie skelbia, kad 
Liet. Radio labai naudingas 
lietuvybės palaikymui. Bet 
man pasirodė kitaip. Aš 
manau, kad visi lietuviai 
sutiksite su manim, katrie 
tame piknike buvot: lietu
vybės jame visai nebuvo ar
ba buvo visai mažai.

Aš daug laiko ir vietos 
laikrašty neužimsiu, tik no
riu suminėt kelius dalykus, 
kurie tą patvirtins. Aš ge
rai žinau, kad ponai Min
kai abudu vartoja lietuvių 
kalbą gerai. Bet klausau 
programos eigos — viskas 
anglų kalboje. Perstato lie
tuvius ant programo ang
liškai ir su svetiratautiško- 
mis galūnėmis. Prieina prie 
rinkimo Naujosios Anglijos 
lietuvaitės gražuolės ir tas 
perstatė iškraipytom pavar
dėm. Kiti kalbasi tarp sa
vęs, sako, — negali būt lie
tuvaitė su tokia pavarde!

Galėčiau ir daugiau su

Vienas 5 šeimynų ir storas, par
siduoda pigiai; kitas 3 šeimynų. 
4-5-5 ambarių, City Pointe, geram 
stovy. Kreipkitės pas: (34)

S. PUCETA,
304 3rd St.. So. Boston. Mass.

lietuviški!
Piknike Buvęs.

pilnai lietuviški! su Rusija Amerikai nėra
kaip bendradarbiauti. Bos
tone ir apylinkėse airių yra 

Didysis 1 SS ir LDD ban- nusveriama gyventojų da-
ketas įvyksta rugpiučio 31 lis, todėl Airijos klausimu 

bostoniškiai yra jautrus.

RADIJO PROGRAMA

PARSIDUODA STORAS 
IR NAMAS

Sėkmingas geležinių daiktų storas 
ir namas, geriausioj .South Bostono 
biznio vietoj, parsiduoda labai pri
einama kaina. Klauskit telefonu: 
ŠOU 2039. (34)

Užpereitą sekmadienį. 
Lietuvių Radio Korp. pikni
ke, Vose’s Pavilion, May
nard, Mass., dovanas gavo 
šie:

I J-

minėt tokių dalykų, bet ne- 
Lietuvai Remti Draugijos matau reikalo užimti per- 

' 2-ro skyriaus susirinkimas daug vietos laikraštyje. Aš 
i įvyks šeštadienį, rugpiučio tą kritikos šūvį atsuku ne 

17 d., 8 vai. vakare. Sanda- vien ponams Minkams, bet 
ros svetainėje, 124 F St. ! ir visiems lietuviams, kad 

j nesibijotume lietuvių^ kal
bos.

dieną. Lietuviu Svetainėje. 
Visi dalyvaukite. Įsigykite 
tikietus jau dabar!

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

1— Armonistas St. Wait- 
kunas iš VValtham.

2— Dainininkė Akv. Siau- 
riutė iš Dorchesterio.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu’ WORL Sta 
tion, Lithuanian Program. 
Rortnn. Mass S. Minlrua

NAMAS DORCHESTERY
Namas moderniškas, 2 šeimynų 

l>o 5 kambarius ir reception hall, 
garu apšildomas, baltos sinkos. di
delis atikas, enameliuoti pečiai, kla- 
zetai. porčiai su sietais ir 2 karų 
garažas. Arti Codman skvero. Klau
skite savininkės telefonu: (34)

BRA 0305-J.

REVERE

.1—UUvananrmą
Fox kailini koutą gavo Fred
Shotds iš Bostono. Antrą do
vaną — \Valnut Vcneer 2-piece 
Bedroom Setą gavo W. Balu-j 
tis iš Dorchesterio. Trečią do
vaną — Porcelain Top Break- 
fast Sėt gavo Marge Sukės iš 
Lynn. Ketvirtą dovaną — 54 
piece Dinner Sėt gavo Mrs. Ca- 
roline Woodsworth iš Roxburv. 
Penktą dovaną — $20 Perma-j 
nent Wave gavo Aldona Moc-i 
kus iš Dorchesterio. šeštą do
vaną — Teapot Electric Kit- 
chen \Vall Clock gavo Heien 
Kendzierski iš So. Bostono. Sep
tintą dovaną — $7.50 \Va!nut 
Smoking Stand gavo Mrs. Ri
ta Lutkevich iš Malden. Aštun
tą dovaną — 6 piece teathcr 
Military Sėt gavo Bobby Gru- 
shey iš So. Bostono.

Penkias įžangos dovanas ga
vo sekanti numeriai: H-178, 
IJ-902. H-552! G-496, H-298.

Lietuvių Radio Korp. šir
dingai dėkoja visiems atsi
lankiusiems į jų metinį pik
niką, taipgi labai dėkoja 
visiems nenuilstantiems pik 
n i ko prieteliams pagelbi- 
n inkams.

Steponas ir Valentina 
Minkai.

Visi nariai malonėkit at
silankyti, nes yra labai 
svarbių reikalų aptarti. Rei
kia išrinkti darbininkus pri-j 
siruošti prie musų metinio! 
pikniko, kuris Įvyks Lakei

Lietuvių kalba yra pripa
žinta viena iš seniausių ir 

j gražiausių kalbų pasaulyje. 
Mes dejuojame, kad lietu-

. ™ t» i ' w i vvbė nyksta, lietuviški laik-Chauncey Parke. We5tboro.) riš ini»kai skundžiasi, kad 
ĮMass. 1 aipgi svarbu yra;
padalyti programą tremti
nių šelpimo darbui ateityje.

L. R. D. Skyr. Valdyba.

Irene Ašmenskaite
iš So. Bostono, išrinkta gra
žuolė Lietuvių Radio Korp. 
metiniame piknike Maynar- 
de. kuriai bus surengtas ba
lius, adičių. Spalių 12 
d., Municipal svetainėj. So. 
Bostone.

LIETUVAI REMTI DRAUGIJOS

PIKNIKĄ
RUGPIUČIO ■ AUGUST 25, 1946

LAKE CHAUNCY PARKE
WESTB0R0, MASS.

Bus Graži Programa: DAINOS, MUZIKA, KALBOS
Iš So. Bostono fcusai Į pikniką eis lZ:36 vai. po pietų, 
nuo Lietuvių Piliečių Draugijos svetainės, E ir Silver Sts.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D: PILKA-
. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

t Telefonas: SOUth Boston 1320

LSS 60 Kuopos 
Susirinkimo

Praeitą penktadie ii
(

vyko! 
susi-! 
įsi U-! 
I cel

LSS. 60 kuopos narių 
as. Tai ’■

is prieš
suvažiavimą, kurs įvyksta: 
k tone, rugsėjo I 2 die-Į 
nas. Išrinkti delegatai į su-i 
važiavimą, trumpai aptarta! 
suvažiavimo darbų tvarkai 
ir priimta kai kurie tarimai' 
del suvažiavimo dienotvar
kės. Kuopa nutarė paskirti 
dar $10 iš savo iždo 
žiavimo proga į

PIKNIKAS!
------ RENGIA------

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 2-ras Apskritis

Nedčlioj, Rugpiučio-August 18 d., 1916
KEISTUČIO PARKE. East Dedham, Mass.

Lietuviai ir Lietuvės:—Kviečiame jus dalyvauti 
šiame Lietuvai Remti Draugijos piknike. Ši draugija 
dirba labdaringą darbą, šelpia nuo karo nukentėju
sius Lietuvos žmones. Visas savo įplaukas ji skyrė ir 
skiria labdarybei. Ir šio pikniko pelnas bus paskirtas 
labdarybei. Todėl visi ir*visos dalyvaukit šiame pik
nike, prisidėkit prie šio kilnaus darbo.

Lake Chauncy Parkas randasi prie Turnpike Road, 
greta Westboro miestelio.

RENGĖJAI.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St-, arto Central By. 

CAMBRIDGE, MASS.

Bus skanių valgių ir 
•GABIJOS“ CHORAS.-

South Bostone hu^ai eis nuo Lietuvių Piliečių Draugijos Salės 
1-mą valandą po pietų.

Bus gera orkestrą. 
DAINUOS

gėrimu.

soc. rėmimo fondą. Seniau 
kuopa tam reikalui jau bu
vo skyrusi $50. Atskiri 
draugai pasižadėjo savo 
aukas skirti suvažiavimo! 
metu.

Aptarus kitus su suva
žiavimu susijusius reikalus 
kuopos mitingas baigtas.

Lietuviai ir Lietuvės: — Kviečiame jus dalyvauti šiame pik 
nike. Užtikrinam, kad busit patenkinti ir turėsit gerus laikus, 

šuva- South Bostono biznieriai ir profesionalai rengiasi gausiai daly- 
LietUVOS, vauti. Keistučio Parkas yra tikrai ideališka vieta smagiai laiką

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

kreiptis raštu pas: - (30)

258 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyriška organy su
silpnėjime. Gyveninio permarny 
motery. Motery ir Vyry ligas

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

nno 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
T et Commonwealtb 4370

LDD ir LSS Suvažiavimų Delegatams Pagerbti

Subatoj, Rugpiučio-August 31,1916
LIET. PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJE

Prie E ir SHver Sts., So. Bostone

Pradžia 6 valandą vakare

Kurie norit smagiai laiką praleisti ir pasimatyti 
su musų svečiais iš kitų kolonijų, dalyvaukit šiame 
bankiete. Rengėjai daro viską, kad patenkint šio 
banketo dalyvius.

Įsigykit tikietus jau dabar. Jų galit gauti pas 
LDD ir LSS kuopų narius ir “Keleivio’’ ofise.

LDD ir LSS Kuopos.

praleisti, su draugais pasimatyti ir mintimis pasidalinti.
Tad visi ir visos rugpiučio (Augusto) 18 d. bukite Keistu

čio Parke. Bukite patys ir savo draugus liei drauges atsiveškite.
RENGIMO KOMISIJA.

ALE thot is ALE
c n > i 1 • ’n

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nno 9 ryto iki 12 dieny

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimy
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to- | 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROAI>WAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Doston 461$ _j

T i 1




