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Amerika Reikalauja Sulaikyti
Mirties Sprendimą Petkovui

« • __________
Bulgarijos Teisingumas Yra Tik Pasityčiojimas — Bolše
vikiška Diktatūra Žudo Savo Priešus — Reikalauja Pa
tikrinti. Ar Teismas Nebuvo Politinio Keršto Įrankis

Valdžia Kaltina Plieno Baronus 
Del Kainą Kėlimo

Plieno Korporacijos Susibaudę Kelti Kainas — Plieno 
“Institutas” Vadovauja — Kainų Pakėlimas Liečia Šim
tus Milionų Dolerių.

8 Vyrai Sutarė Nu
sižudyti

MIRTIS APLANKE LINKSMĄ PIKNIKĄ

Federalinė Trade Com- 
mission iškėlė kaltinimą 
prieš Amerikos plieno pra
monės ponus, kad jie yra 

Reno teisme praeitą sa- susitarę dėl kainų diktavi- 
I vaitę paaiškėjo nepaprasta mo visai Amerikai. 26 plie- 
“sutartis”, kurią padarė 8 no korporacijos bendrai nu-

Amerikos vyriausybė šj PetkoVOS Bulgarijoj
irmadienį pasiuntė reika- 
avimą rusų generolui A. 

Čerepanovui, kurs yra Bul
garijos kariškas valdyto
jas, kad jis sulaikytų mir 
ties

E Nuteistas Mirti
Nikola Petkov, Bulgari

jos valstiečių partijos va- 
sprendimo vykdymą das. rugpiučio 16 d. buvo 

Bulgarijos valstiečių vadui nuteistas bolševikų teismo 
Nikola Petkovui, kurį bolse- mirti už opozicinį nusista- 
vikų teismas nuteisė mirti, tymą link diktatūros val- 

Tokį pat reikalavimą pa- džios. Kartu su N. Petkovu 
siuntė ir Anglijos vyriausy- nuteisti keturi kiti valstie- 
bė. Ką į tą reikalavimą at-Į čių partijos veikėjai, jie 
sakys rusai, dar nežinoma.Į gavo nuo 5 iki 15 metų ka-

Įėjimo bausmės. N. Petko- 
vas teisme neprisipažino 
prie jokios kaltės, teisme 
jam jokio prasikaltimo ir 
nebuvo įrodyta, bet jis bu
vo nuteistas todėl, kad drį
so priešintis diktatūros val
džiai.

Amerikos valdžia sako. kad 
Amerikos. Anglijos ir Rusi
jos atstovai turi patikrinti, 
ar teismas prieš Petkovą 
nebuvo politinio keršto teis
mas ir ar Bulgarijos dikta
tūros teisingumas nėra pasi
tyčiojimas iš teisingumo.

Nikola Petkov yra Bulga-į .---------------
rijos valstiečių vadas. Jis Anglija Perdavė
yra senas demokratijos ko
votojas ir bolševikai jį įta
ria, kad jis yra draugingas 
Amerikai. Todėl jis buvo

Valdžią Indusams
Rugpiučio 15 d. visoj In

dijoj buvo didelė šventė. 
Ta diena Ane’liia DerdavėT” C ——- —--  ——-- -r-
visą valdžią Indijoj patiems 
indusams. Pakistane ir In- 
dustane^ pačių indusų pa* 
skirti vadai paėmė krašto 
valdžią, o visuose miestuose

, ---- -— ir kaimuose ta proga buvo
v alstybės departamentas, didelės iškilmės, 

skelbia, kad Vengrijoj nig- Anglijos vyriausybė išpil- 
P.1U,C}° įvyks sukti savo prižadą ir Indijai
rinkimai, kokius bolševikai ^aVg nepriklausomybę. Nuo

nuteistas mirti neva uz są
mokslą'’ nuvergti bolševiku
diktatūrą.

Vengrija Rengia 
Suktus Rinkimus

pravedė Lenkijoj. Bulgari
joj įr kituose rusų paverg
tuose kraštuose.

rugpiučio 15 d. už Indijos 
likimą, už taiką krašte ir už

_,. . . . , 1A. k Indijos ateitį atsakomybęRinkimai bus sukti todėl,
kad daug balsuotojų likoj-jy paskirti vadai. Indijos 
išbraukti iš balsuotojų ^-žmonės turi pagrindo džiau 
rasų, sako virs miliono bal-: gįjs jr švęsti.
suotoių negalės balsuoti.1 " _____

S pradės Gaudyti Sa-
bolševikams “ištikimos” vietlĮ SnipUS 
grupės. Amerikos vyriausy
bės pareiškė Vengrijos dik
tatoriams griežtą protestą greitu laiku pradėti gaudy-
dėl rinkiminių sukčiavimų, 
bet nemanoma, kad tas 
protestas ką nors padės.

SVARBUS PASITARIMAI 
DEL AVIACIJOS DIRB

TUVIŲ
Amerikos karo aviacijos 

viršininkai susirinko šį ant
radienį į svarbų posėdį 
Washingtone. Jie svarsto, 
kaip su esamomis lėšomis 
galima paskirstyti užsaky
mus taip, kad orlaivių dirb
tuvės galėtų išlaikyti pa
grindinį darbininkų skai
čių ir galėtų turėti gamybos 
aparatą visada paruoštą im
tis gamybos karo reikalams. 
Turimomis lėšomis karo 
aviacija gali duoti pramo
nei per metus tiktai 1430 
orlaivių užsakymus.
15 SENATORIŲ VYKSTA 

EUROPON

Šį rudenį 15 Amerikos se
nato narių vyksta į Europą 
pasižiūrėti, kaip ten yra 
eikvojama Amerikos duo
dama Europai pagelba ir

Laike didelio pikniko La dera Parke, Inglewood, Cal. į žmonių minią nukri
to orlaivis. Lakūnas ir du pikniko svečiai buvo užmušti vietoje, o keli kiti sve
čiai buvo sužeisti. Kairėj matyti sudužęs orlaivis ir lakūno, George Porter, 
lavonas, o dešinėj matyti viena pikniko dalyvė. Mrs. Lawana Coffey, kuri su
žeista laukia ambulanso. Orlaivio nelaimė įvyko todėl, kad lakūnas skrido 
labai žemai ir netyčia užkliuvo už medžio viršūnės.

Orlaivio Nelaimėje , Kas Surašys Taiką Patraukė į Teismą 
Žuvo Atcheson Jr. Su Japonais? ! Kruppo Firmą
Praeitą sekmadienį 

nas orlaivis
vie-

stato plieno kainas visai 
Amerikai ir jas tvarko taip. 
kad joki kompeticija negali 
su plieno korporacijomis 
varžytis.

Rugsėjo 19 d. federalinė 
prekybos komisija paskyrė 
liudininkų apklausinėjimą 
ir tardymą dėl kainų nusta
tymo plieno pramonėj. Ta 
komisija sako. dabar atro
do, kad visa plieno pramo
nė yra susibaudusi dėl kai
nų ir elgiasi, lyg visa ta 
pramonė butų vieno savi
ninko rankbse.

Vyriausybė sako, plieno 
pramonės kainų kėlimui va
dovauja “Plieno Institu
tas”, kurs jungia apie 100 
narių ir jo nurodymais bu
vo padarytas plieno kainų 
pakėlimas praeitą liepos 
mėnesį po visą AmeriKą 
lygiai. Stambiosios korpo
racijos ir “instituto” nariai 
pakėlė kainas, kurios už
krovė ant Amerikos Ūkio 
šimtų milionų dolerių naš
tą. Plienas yra pagrindinė 
žaliava ir nuo plieno kainų 
priklauso kitų pramonės 
dirbinių kainos.> a

Federalinė prekybos ko
misija sako, plieno pramo
nė susibaudę dėl kainų kė
limo ir todėl jos vadovai 

struktorių vadovybėj ir jei yra nusikaltę prieš įstaty- 
amerikiečiai nepasirūpins mus, kurie draudžia mono-

Amerikos ir Kanados karei
viai japonu nelaisvėje. Jie 

1 sutarė nusižudyti, jei neras 
laimės civiliniame gyveni
me grįžę iš karo nelaisvės. 
Dabar iš tų aštuonių karei
viu šeši jau nusižudė. Vieno 

[tokio saužudžio. kanadiečio 
Melvyn C. Roberts, mirtis 
buvo teisme tyrinėiama ir 
Comelius Vanderbilt tame 
teisme papasakojo apie tą 
nepaprastą “saužudystės 
sutartį”. Jis sakė, kad neži
nąs kitų saužudžių vardų, 
bet iš nusižudžiusiojo Ro
berts žodžių iis papasakojo 
apie tą nepaprastą įvykį.

Amerika griežtai atmetė į Amerikos karo valdžia 
su 13 keleivių rusų reikalavimą, kad taika, Vokietijoje patraukė į teis- 
riiijos į Ameri- su Japonija surašyta į mą 12 Kruppo firmos virsi-

ką. 70 mylių nuo Hawajų “keturių didžiųjų” (Ameri- ninku, kaipo “karo krimi- 
salų orlaivis pritruko gazo- kos, Rusijos. Anglijos ir Ki- Į nalistus”. Jie kaltinami tuo, 
lino ir jis įkrito į vandeny- nijos). Amerika pasiūlė, j kad per karą plėšė okupuo- 
ną. Orlaive skrido Ameri- kad taikos sutartį aptartų [tus kraštus, naudojo vergų 
kos ambasadorius, George 11 tautų ir priimtų sprendi-< darbą savo dirbtuvėse ir dė-
C A PC AU. Crpnprnln Vac- mnc dariom troArlolio ic hal_'inęj j jJgfesijOS kai’ą

Kruppo firma Vokietijoj

-i—; J _ t* j— ___SlUlUir io i/iipVfilJvTo

C. Atcheson. generolo Mac- mus dviem trečdaliais bal- josi į Agresijos karą. 
Arthuro padėjėjas Japoni- sų. Kitos 9 tautos su Ame- 
jos tvarkyme. Jis vyko į rikos pasiulymu sutiko, bet 
Washingtoną tartis dėl tai- rusai nori, kad “4 didieji” 
kos sąlygų su Japonija. taiką išdirbtų, nes tada ru- 

Nelaimė įvyko nakčia, sai galėtų naudoti savo “ve- 
vandenynas buvo audringas to” ir trukdyti taikos sura- 
ir iš 13 keleivių tiktai 3 iš- šymą.
sigelbėjo. Kitų penkių la- Amerika žada greitu lai- 
vonai buvo atrasti, o šeštą ku sukviesti 11 tautų į tai- 
lavoną gelbėtojai matė, bet kos konferenciją Japonijos 
nesuspėjo ištraukti iš van- taikai surašyti. Jei Rusija 
dens. Keturi žmonės visiš-Į norės, ji galės toje konfe- 
kai dingo, jų tarpe yra irirencijoj dalyvauti, 
ambasadorius Atcheson. I --------------

Siulo Sukurti Korė
jos Armiją

A.X*.-Kure j L7» Vadai padare 
merikai pasiūlymą sudaryti 
Korėjos armiją iš 500 tūks
tančių vyrų, apmokyti juos 
pagal Amerikos armijos pa
vyzdį ir sudaryti tarp Korė
jos ir Amerikos karo sąjun- 
gą, kad pasitraukus ameri- 

veikia jau 133 metus. Ji įs-Riečiams iš Korėjos, tas 
augo iš mažos įmones j di-, Kraštas nepatektų į rusų 
džiausią pasaulio ginklų ranųas
fabriką. Kruppo fabrikų Korėjos vadai sako Rusi- 
turtes. apskaičiuojamas iki ja įau Jturi sudariusi šiauri- 
pustrecio biliono dolerių nžj' Korėjoj 200.000 vyru

_____  Kaip tik orlaivis pradėjo . 17 12 * •
Amerikos valdžia žada š?«ktis Pą?elbos- buvo pa- brąZina »OkieCIUS Į 

siųsta keli orlaiviai ir sep- RUSių Zona
tyni karo laivai nelaimes
aukas gelbėti. Bet visų iš
gelbėti nepavyko.

ti Sovietų šnipus, kurių čia, 
sako, yra labai daug. Val
džios agentai jau senai ren
ka žinias apie Rusijos šni
pus ir ypač buvo susirūpin
ta tais šnipais po to. kaip 
Kanadoje paaiškėjo didysis 
Sovietų šnipų tinklas.

Spauda praneša, kad val
džios agentai jau turi ilga 
sąrašą Rusijos agentų. Kai 
kurie šnipai dirba unijose, 
kiti turi kitokius užsiėmi
mus. Kai kurie iš jų. kurie 
vra svetur gimę, gali būti 
išdenortuoti iš Amerikos, 
iei jiems nebus įrodytas 
koks nors aiškus prasikalti
mas.

TĖVAS NUŠOVĖ SAVO 
DUKTERĮ

Šerifas W. L. Crumley iš 
Sylvania. Ga. pranešė, kad 
jis suareštavo vieną darbi
ninką. Joe M. Tate- kurs 
prisipažino tyčia nušovęs 
savo dukterį. Tėvas sako, 
jis geriau norėjo matyti sa
vo dukterį negyvą, nekaip

KANADON ATVYKO 
235 LIETUVIAI

Amerikos kariška val
džia Vokietijoj nutarė grą
žinti į rusų okupuotą zoną 
visus vokiečius, kurie atbė
go iš rusų zonos į amerikie

vertės. Didžiausieji Kruppo 
fabrikai buvo Esseno mies
te, Ruhro srityje.

MAINOJE ŽUVO 
MAINERIAI

104

armiją, kuri dirba rusų in-

Anglijoje, Whitehavene 
povandeninėj anglių kasyk
loj praeitą savaitę įvyko [ 
baisus sprogimas, kuriame 
žuvo 104 angliakasiai. Tik
tai maža dalis mainerių 
spėjo išsigelbėti iš tos po
vandeninės kasyklos po 
sprogimo. Whitehaven ang
lių kasyklos tiesiasi giliai 
po jura. Ikišiol dar ne visi 
žuvusiųjų mainerių kūnai 
buvo atrasti, 12 žmonių dar 

bet jau nebėra

sukurti Korėjos armijos, tai 
rusų sukurta šiaurės Korė
jos armija užims tą visą 
kraštą ir padarys iš Korėjos 
rusų koloniją.

Kiek “Lobės” Išlei
džia Pinigų

polius ir draudžia susitari
mus kelti kainas.

Plieno pramonės vadai ir 
“Plieno Institutas” į val
džios kaltinimus atsiliepė 
trumpai: “nekalti.”

Šias dienas į Kanadą at- čių okupuotą zoną. Grązi- 
vyko prie miškų darbų ir į vokiečiai nėra bau-
dirbtuves 235 lietuviai iš iš- džiami, bet tiktai išvaromi 
vietintųjų lietuviu stovyklų atgal. Atbėgėiių buvo daugį nesurasta 
Vokietijoje. Naujai atvyku- ir todėl negalima buvo jų vilties rasti juos gyvus, 
šieji apsigyveno Ontario bausti, nes tiek kalėjimų 
provincijoj. Šiuo tarpu at- nėra. Daugelis vokiečių sa- 
vyko tik pavieniai vyrai, kosi pabėgę is rusų okupuo- 
kurie buvo suverbuoti išvie- tos zonos todėl, kad jiems 
tintųjų tarpe prie miškų gresia pavojus patekti į 

" ‘ ‘ uraniumo mainas Saksoni
joj, kiti bėgo dėl bado, dar

CHICAGOJ IŠKILO RA
SINES PEŠTYNES

ir j ze-darbų, į kasyklas 
mės ūkį.

Kartu su tais lietuviais 
atvyko 500 latvių, estų ir darbą ar daugiau 
lenkų. Dalis lietuvių dirba amerikiečių zonoje. 
“Didžiųjų Ežerų” popierio
dirbtuvėse ir kompanijos 
yra siunčiami į girias.

UŽMUŠĖ 200. SUŽEI- 
D£ 6000

Chicagos miestas pasky
rė vieną tūkstantį policinin
kų saugoti Femwood Park

kiti tikėdami gauti" geresnį > naujuosius butus, kur pra- 
maisto eit^ savaitę bugo įskilusios 

'peštynės tarp baltųjų ir

PERKŪNAS PRITRENKĖ 
18 ŽMONIŲ

Ispanijoj netoii 
uosto šį antradienį 
didelis karo laivyno amuni- nuo 
cijos sprogimas. Išlėkė į orą

Praeitą šeštadienį per 
audrą smarkus perkūnas 

Cadiz trenkė į tabako džiovinimo 
įvyko daržinę Hazardville. netoli 

"Hartfordo. Conn. 18

negrų. Miestas įleido į nau
jai pastatytus butus negrų 
veteranų šeimas, bet kai ku
rie baltieji gyventojai norė
jo tam pasipriešinti. Dėlto 
buvo kilusios peštynės.

Paskutinė “lobbyistų 
gistracija parodė 625 asme
nys Washingtone, kurie gy
vena iš to, kad bando “pa
lenkti” įstatymų leidėjus, 
leisti tik jiems naudingus 
įstatymus. Per šių metų pus
metį “lobės” išleido 2 mi
lionų 692 tūkstančiu ir 869 
dolerius. 625 asmenys at
stovavo Washingtone kon
greso prieangiuose 132 or
ganizacijas.

Keturios organizacijos iš
leido per pusmetį daugiau, 
kaip po 100 tūkstančių do
lerių. 13 organizacijų išlei
do kiekviena nuo 25.000 iki 
100,000 dolerių ir kitos iš
leido mažiau, kaip po 25,- 
000 dolerių.

TIKRINA VISŲ VALDI
NINKŲ LOJALUMĄ

RUSIJA TURI DAUG 
SUBMAR1NŲ

Valdžia dar skelbia, kad 
teisingumo departamentas 
pradėjo tardymą ir iškels 

Į kriminalines bylas prieš 
astuonias automobilių pa
dangų kompanijas ir prieš 
spalvuotų filmų gamyklas. 
Teisingumo departamentas 
sako, valdžia stengsis su
laužyti esamus monopolius 
ir neleis, kad gamintojai 
susitarę keltų prekėms kai
nas.

DAR TRYS RUSUOS 
VETO

Rusija “vetavo” priėmi
mą trijų naujų narių į 
Jungtinių Tautų organiza
ciją: būtent, Airiją, Portu
galiją ir Transjordaniją. 
Tuo budu rusai jau 14 kar
tu sakė “ne” UN saugumo 
taryboj.

Tame pat posėdyje sau-
Šį pirmadienį po visą A- gurno taryba atmetė Alba- 

meriką prasidėjo federaii- nijos ir Laukutinės Mongo- 
nės valdžios tarnautojų lo- lijos priėmimą į narių skai- 
jalumo patikrinimas. Pre- čių. Buvo priimti tik du na- 
zidento paskirta komisija riai: Jemen arabų valstybė

Amerikos karo laivyno 
atstovas- kapitonas Lvle O.

darbininkų buvę pritrenk
ta, o kiti buvusieji toje dar------  ---- . . . . ...

Europos valstybės dar yra nais. žmogžudystė buvo'dėlis. Gyventojai masiniai žinėje buvo stipriai apglu-Armel, sako. Rusija turi peržiūrės .visų valdininku ir nauja Indijos dominija— 
reikalingos. Senatoriai iš-papildyta sekmadienio nak-bėga iš degančio Cadiz šinti. Sužeistieji darbinin-vien tik Pacifiko vandenv-rekordus ir kurie bus rasti Pakistanas. Dabar Jungti- 
vyks Europon spalių mė- čia, kada 20 metų duktė miesto. Nelaimėj žuvo 200 kai buvo išgabenti į Spring- ne daugiau žvalgybos sub- neištikimi šalies konstitucį- nių Tautų organizacija turi 
gesį, , Helen grįžo nakčia iš šokių, žmonių, o 6000 liko sužeisti, field, Mass. ligoninę. imarinų, negu Amerika. Į jai, galės būti atleisti. 57 narius.

T ir .persitikrinti, kiek paramos lakstant su netikusiais ber-’povandeninių granatų san-
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J APŽVALGA I
PANIJOS SOCIALISTAI 
UTRAUKE RYŠIUS SU 

KOMUNISTAIS

Praeitą savaitę pietinėj 
Francijoj, Tuluzos mieste, 
posėdžiavo Ispanijos socia
listų partijos kongresas. Is
panijos socialistų partija 
frankinėj Ispanijoj yra ne
legali, bet tarpe politinių 
pabėgėlių socialistų Įtaka 
yra didelė. Pietų Francijoj 
gyvena daug ispanų pabė-i 
gėlių ir daugiausiai delega
tų Į kongresą buvo atvykę 
iš Pietų Francijos Įvairių 
vietų. Buvo delegatų ir iš 
pačios Ispanijos.

Šis ispanų socialistų kon
gresas tuo svarbus, kad ja
me socialistai visai nutrau
kė visokius ryšius su Ispa
nijos komunistais. Socialis
tų partijos kongresas manė, 
kad sėkminga kova prieš 
fašizmą yra galima tiktai 
tada, jei toje kovoje neda
lyvaus totalitarizmo šali
ninkai bolševikai, kurie virš 
to dar ima savo “Įkvėpimą” 
ir kitką iš svetimos valsty
bės — imperialistinės Ru
sijos.

Socialistų kongreso tari
mai buvo priimti milžiniška 
balsų dauguma. Ispanų so
cialistai per ilgą laiką prak
tikavo visokius “liaudies 
frontus’* ir panašius “anti
fašistinius” susiburimus ir 
dirbo kartu su komunistais. 
Bet tai buvo klaida, nes kai 
Įsileidi totalitarinės dikta
tūros šalininkus Į kovos ei
les. tai jie “kovą dėl res
publikos” stengiasi paversti 
Į kovą už kitą TOKIĄ PAT 
šlykščią bolševikų diktatū
rą, koki Ispanijoj yra po

darbus (musų darbus), jie tu
rėtų namus (musų namus) ir 
jų gyvenimo lygis butų aukS-į 
tesnis (kaip musų)”.

Pagal juodas i m t i š k ą 
Teamsterių unijos kalbą, 
atrodo, kad Stratton bilius 
nori atidaryti Amerikos du
ris kaž kokiems barbarams, 
Amerikos priešams ir kad 
jų pasipils čia didžiausios 
“hordos”. Dyvai, kad Ame
rikos “teamsteriai” nededa 
Į armotą savo vadą ateivį ir 
neiššauna tą armotą i Euro
pos pusę, iš kurios tas juod
nugaris vadas yra atkelia
vęs i Ameriką skleisti čia 
neapykantą prieš visus kas 
tik vra “svetimas”.

SAKO, NORI “UŽGRIEB
TI“ QUODDY VILLAGE

7kt.ixiY15, • 50. 3GSTCN

DEMONSTRUOJA NAUJĄ ARMIJOS LIEPSNOSVAIDĮ

Du kareiviai Camp Logan, III. stovykloje demonstruoja naują Amerikos 
karišką liepsnosvaidį, kurs meta labai tolį degančių dujų liepsną ir ugnis vis
ką naikina. Naujas liepsnosvaidis sako yra naujausias karo išradimas. Kokį 
degalą vartoja tas liepsnosvaidis, pranešimas nesako.

Kas Savaite
Lietuviškas Miestelis . Praeitą savaitę iš Alaskos

BALF pirmininkas,
Končius, deda pastangas^1? / , , amžink
perkelti Baltijos universite- fintis dėl Alaskos apgink-

““.f"“.-

šimtais profesorių į Maine ^sti pasaulio pato,, o to- 
valstiją. Sako derybos ei
nančios gerai.

Maine valstija nesenai 
svarstė savo seimelyje įdo- Šalpos Darbo Kongresą* 
mų projektą apgyvendinti; Bendras Amerikos Lietu- 
Baltijos kraštų tremtinius viu Fondas šaukia savo sky- 
Maine žemės ūkyje. Projek- rių suvažiavimą i New Yor- 
tas šiuo tarpu nuėjo nie- ką lapkričio 5 ir 6 dd. Iki

dėl ir Alaskos ginklavimas 
turi buti tęsiamas ir pa
ruoštas !

“The Boston Herald” 
rugpiučio 15 d. paskelbė 
“didelę sensaciją.” Sako, 
atidengtas planas “užgrieb
ti” Quoddv kaimelį Maine 
valstijoj. Pagal tą laikraštį, 
kol kas tiktai vienas pasiū
lymas tėra perimti tą kai
melį iš kariškos valdžios. 
Pasiūlymą padaręs Frank 
Cohen, “daug tyrinėtas” siuntė 
New Yorke finansistas, ku
ris esąs pagarsėjęs ir nepa
dengtais čekiais ir melagys
tėmis ir kitokiais darbais.

F. Cohen nori perimti iš 
kariškos valdžios Quoddy 
kaimelį ir jame įkurti išvie- 
tintiems žmonėms mokyk
las, kur jie galėtų išsimoky
ti naudingų amatų ir paskui 
iš mokyklų galėtų vykti ap-

Laiškai iš Lietuvos
“Lietuvoje Mažai Liks 

Lietuvių”
Draugas J. Klukenskis iš 

Stamford, Conn. mums pri- 
brolio laišką iš len-

kų okupuotos Lietuvos, nuo 
Beržininkų. Laiške sako:

Brangus brolau.
Pranešu jums, kad laišką 

nuo jūsų gavau, už kurį 
širdingai dėkoju. Labai esu 
patenkintas, kad jus musų 
neužmirštate ir taip pat ne
pamirštate visų musų bro
lių ir giminių. Sveikinu jus, 
mano mielasis, jus ir jūsų

sigyventi į Pietų Amerikos žmoną. Linkiu jums, mano 
valstybes. F. Cohen norėtų mylimieji, visokių laimių
paimti Quoddy kaimelį be 

generolo Franko diktatūra, mokesnio ir, virs to. jis no- 
Versti vieną diktatūrą, kadi rįs gauti iš Amerikos val- 
liaudžiai butų užkarta kita, džios pašalpą apmokinimui 
tai yra didžiausia nesąmo-' kelių tūkstančių išvietintų- 
nė. i jų žmonių. Mokyklą fman-

Tuluzos miestas Pietų gavimą darytų labdaringos 
Francijoj yra ispanų komu- organizacijos, kurioms va- 
nistų centras. Ten ispanų vauja tas pats F. Cohen. 
komunistų vadovė, artistė Toks esąs tas F. Cohen 
Dolores Ibarruri. vadinama planas. Kas jame bloga, iš 
“La Passionaria”, irgi “ruo- sensacingo pranešimo nega- 
šėsi” socialistų sužaviavi-: Įima spėti. Iš viso to 
mui: šaukė masinius mitin-|šimo įdomu tik vienas 
gus, piršo “nacionalini • lykas, kad. sako, jokio kito
frontą” ir iš anksto laidė' pasiūlymo dėl Quoddy Vil- 
perkunus į socialistų vadą lage perėmimo nesą pada- 
Indalecio Prieto, kuriam ryta.
vadovaujant kongresas ir> 
nuOrč nutraukti ryšius su i ■ DARBO 
romtfriistaie. i J ’ MAŽYN

Ispanijos respublikonai

jūsų gyvenime, o geriausiai 
tai sveikatos ir ilgo gyveni
mo. Mano linkėjimai jums, 
jūsų žmonai ir visiems A- 
merikos lietuviams, nes 

kaip girdėti nuo žmonių* 
tai Lietuvoje lietuvių mažai 
liks. Visokiais budais juos 
naikina.

naujienos tokios. Netekau 
M jau savo sūnelių ir bran
gaus savo vyro. Vaikai žu- 

■ j vo per karų, o vyras mirė
Redakcijos Prierašas: j pereitų rudenį staiga, 1946

Beržininkai yra visai arti m. rugsėjo 23 d. Tik liko 
prie Lietuvos sienos, lenkų mano dvi mergaitės i* tos 
pusėj. Į lenkų pusę ateina didelės šeimynėlės. Tai, 
žinių, Kad rusai Lietuvoje 
lietuvius naikina “visokiais 
budais*’, todėl laiško rašė-

brangioji sesute, tokios ma
no naujienos, liūdnos ir 
skaudžios. Nesulaukdama

jas mano, kad “Lietuvoje, iš jūsų jokio laiškelio, rašau 
mažai liks lietuvių”. vėl šitų laiškų. Brangieji,

“Gerieji draugai iš Rytų 
pusės” yra rusai, kurie per 
karą siuto ir plėšė žmones, 
visai neatsižvelgdami, kad 
jie neva tai tuos 
“vadavo” iš

nepamirškite mus vargstan 
čių, nepatingėkit parašyti 
daugiau laiškų, nes ne visi 
nueina.

kais dėl Stratton biliaus ne
priėmimo.

Dėl Baltijos universiteto 
perkėlimo eilinis lietuvis 
gali turėti daug abejonių ir 
visų svarbiausia iš tų abe
jonių yra toki: kokiomis 
lėšomis perkėlimas, įkurdi
nimas ir išlaikymas univer
siteto manoma padengti? 
Kol tas pagrindinis klausi
mas lieka neatsakytas, visi 
kiti perkėlimo klausimai 
atrodo antraeiliai.
Išsiilgo Hitlerio

Antanas Bimba 
“Hitlerio dvasios” 
dėjo jos ieškoti po lietuviš
kus laikraščius. Matomai, 
jis ilgisi tų laikų, iki 1941 
metų birželio 22 dienos, 
kada jis taip nuoširdžiai ir 
nuolankiai tarnavo Hitle
riui ir piršo pasauliui hitle
rinę taiką.

Dabartiniu metu A. Bim-

išsiilgo 
pra-įr

padarė pirmą žingsnį į pa
gilinimą kovos prieš Fran
ko diktatūrą. Socialistų įta
ka pogrindžio Ispanijoj yra 
didelė ir nėra abejonės, 
kad jiems vadovaujant vėl 
iškils kada nors Ispanijos 
respublika. Bet Ispanijos 
respublika gims be komu
nistų, arba ji išsigims be
matant į anarchiją ir naują 
diktatūrą.

“EUROPIEČIŲ HORDOS’

Amerikos Darbo Federa
cija savo laiku pasisakė už 
Stratton bilių, arba už įsi
leidimą į Ameriką per 4 
metus 400,000 išvietintųjų 
žmonių iš Europos. Bet ne 
visos unijos pritaria šitam 
Darbo Federacijos nusista
tymui. Viena unija. “Veži
kų Internacionalinė Broli
ja’’, kurios priešakyje stovi 
ateivis Tobin, spiaudosi 
šlykščiausiais žodžiais prieš 
įsileidimą išvietintųjų žmo
nių ir nori įkalbėti Ameri
kos darbininkams, kad at
vykę europiečiai atims iš

žmones; mus užmiršo, o 
hitlerininkų rašėme keturius 

vergijos. Rytų Europoje vi
si žmonės vienu balsu mel
džiasi, kad juos kas išva
duotų nuo tokių “išvaduo-

Draugas J. Klukenskis 
gauna daug. laiškų iš lenkų 
okupuotos Lietuvos ir jau 
daug tų laiškų yra paskel
bęs. Iš jų sižinome, apie 
skurdą ir vargą Seinų apie
linkės lietuvių ir retkar-

ba specializuojasi Palesti- 
Jau ir kiti'giminėsį nos žydų teroristų “užtari- 

mes jiems me”. Žydai teroristai yra 
neabejojami fašistai, atvi
ros fašistinės ideologijos 
žmonės, bet Bimbai jie yra 
košer, nes žydų teroras ke
lia drumstą “Viduriniuose
Rvtunsp” kur riebus alie-

laiškus ir 
nusiuntėm fotofrafijas. Nu
sifotografavo dviese mer
gaitės ir vyro laidotuvės ir 
jokio atsakymo negauname.

i I za ‘TiTY/vntva saa»
Tltie laiškai, ar kur užsimetė

Kain klausiate anie iusn CiaiS iaigirstame aPie S .^ergtoj,Lietu

ir prapuolė...
Dabar, sesute, mes gyve

name iš to, ką pačios užsi
dirbant. Mergaitės mokosi. 
Vyresnioji mokosi suaugu
siųjų gimnazijoj, o jaunes
nioji mokosi vidurinėj mo
kykloj. Jei Dievas duos

^ekoJaple^nn^ v°je-D,»- J Klukenskis jau sveikaų ir bus iš ko leisti,

jaus kvapas vilioja “dėdę 
Juozą”. 0 kas Maskvos 
Juozui gera, tas ir Bimbai 
yra puiku.
Tito Burnojasi

Jugoslavijos diktatorius 
nykštukas pasakė kalbą ir 
išplūdo Ameriką. Sako ji 
“kišasi” Į Graikijos vidaus 
reikalus, neleidžia Tito

prane-j žinau kur iie gyvena. Gal F? pasiuntęs daug pakietų tai ant ateinančio rudenio agentams varyti biznio A-
as da-'vėliau sužinosiu tai iums * enRM okupuotą Lietuvą laikys ekzaminus j mokyto- merikoje ir tt 
• «_ix_ VendU budinusiu, tai JUIIlb T orViio Vrv m ąpmiriainne antra Izurconranešiu nėr laišką Prane- ?®vo Lenkija kol

™nr* VaH RaS daF 3™ atvir3 ir teDsu jums, mano mieli, kad Hma siųįti pagelbą Ten ei
na maisto ir drabužių pą-

kongreso dar yra pustrečio 
mėnesio. Per tą laiką sky
riai turi laiko pasiruošti 
prie kongreso ir nuodugniai 
aptarti musų šalpos darbo 
tvarkymą, o visi Amerikos 
lietuviai laiką iki kongreso 
turėtų panaudoti, kad sukė
lus būtinai reikalingas lėšas 
šalpos darbui remti.

Iš BALF pasiskirtos kvo
tos, 525 tūkstančių dolerių, 
iki šio laiko vos įplaukę 
šimtas tūkstančių su bisku- 
čiu. Tiktai tiek. Neužmirš
kime to reikalo.
Kas Ką Tardė?

Senato komisija, kuri 
taip garsiai tyrinėjo Ho- 
ward Hughes orlaivių dirb
tuvių karo kontraktus, stai
ga nutilo, kaip gegutė mie
žio akuoto paragavusi. Per 
tris savaites visa Amerikos 
spauda turėjo “riebios me
džiagos” rašyti apie E. Roo- 
sevelto balius ir šimtadole- 
rines merginas iš Hollywoo- 
do filmų padugnių. Staiga 
viskas pasibaigė, “tardy
mas atidėtas”.

Kodėl? Senatoriai aiški
na ir vienaip ir kitaip, bet 
niekas jų aiškinimams ne
norį tikėtis Be ne bus tei- 
singiausias spėjimas tas, 
kad tos komisijos vadovas, 

Į senatorius Brewster, ir pat
sai yra “suinteresuotas” or
laivių bizniu ir H. Hughes 
privertė jį atsisėsti į liudi
ninko kėdę ir atsakinėti į 
gana nemalonius klausi
mus. Republikonams rinki
mų kampanijai buvo reika
lingas “skandalas”, bet biz
nis šį kartą neišdegė.
Lietuvos Valdovai

Lietuvos Kompartijos or
ganas “Tiesa” praneša, kad 
už “plano įvykdymą” j

jų seminarijos antrą kursą.
Jos tokie yra troškimai. Tik 
tiek gerai, kad dabar ne
reikia mokėti už mokslą.

Aš jau nustojau labai 
| Jokios pągelbos neįlei- sveikatos. Atėmė sveikatą 

fl : L tos nelaimės, mirė vyras ir 
vaikai ir negaliu jau aš 
dirbti. Tik dar Dievo laimė,

lių kainas Lenkijoje. \ ie- kad geros mano dukrelės ir daugumoj buvo Amerikos 
nas arklys kainuoja 70,000 dar jos liko. Tai ir baigsiu j duoti. Nykštukas be reika-

Valstybės departamentas 
trumpai atsiliepė faktais:
Amerika davė Jugoslavijos 
kariuomenei per karą viso
kiom pagelbos už ,32 milio-' “garbės lentą” pakliuvo tx> 
nus dolerių, o po karo UN- kie pasižymėję Lietuyos 
RRA sukišo į Jugoslaviją 11 "
virš 400 milionų dolerių pi
nigų. Tie pinigai didelėj

mes esam visi sveiki ir gyvi
Tik man labai bloga, ka 

esu labav.>MMriMrta*^pa
_  ____ .___ laba ,
sunku, nes labai brangu po 
karo, nes žmonės jų mažai 
turi. Už vieną arklį reikia 
mokėti 70 tūkstančių zlotų 
ir tai ne kažin koks arklys. 
Taip pat ir drapanos labai 
brangios. Ką turime, tai tik 
savo darbo drapanas, nes 
per karą pas mus ir tas dra* 
panas sunaikino. Turėjome 
prasišalinti ii namų, kulkos 
per 4 paras ėjo, kaip bitės, 
o drapanos geresnės buvo 
sukavotos žemėje, bet ir ten 
suuodė ir iškasė gerieji 
draugai iš Rytų pusės.

Tai brangus broli ir bro
lienė, jei galit tai pagelbė- 
kit, mes labai busim jums 
dėkingi. Prašau jūsų atra
šykite man laišką ir para
šykite, kaip jūsų dukrelė 
gyvuoja... Atsiprašau jūsų 
už mano tokį atvirą prašy
mą, gal ir nepatiks šitas 
laiškas, bet prašau man do-

Pagal Prekybos departa
mento apskaičiavimą, 1944 
metais 70 nuošimčių visų 
tautos pajamų ėjo mokes- 
niui už darbą, o 6 nuošim
čiai teko korporacijų pel
nams. 1946 metais darbo 
dalis tautos pajamų paskir
styme pasikeitė — atlygini
mui už darbą tada teko tik 
64 nuošimčiai, o pelnams te
ko 8 nuošimčiai.

Darbininkų organizacijų 
apskaičiavimu. pasikeiti
mas darbininkų nenaudai 
buvo dar didesnis. Pagal 
CIO unijų leidžiamo “Eco- 
nomic Outlook” apskaičia
vimą. 1946 metais darbo 
daliai teko tiktai 62 nuo
šimčiai tautos pajamų, o 
pelnams teko 9 nuošimčiai.

Tas pats “Outlook” buvo 
apskaičiavęs, kad korpora
cijų pelnas 1946 metais 
sieks $11,800,000.000. bet 
tikrenybėje pelnai ’ buvo 
700 milionų dolerių aukš
tesni. o šiais metais korpo
racijų pelnai perviršys 16 
bilionų dolerių.

Nežiūrint į streikus ir
amerikiečių- jų darbą, „ž^^kias darbininkų kovas

lr bendrai
International Teams- S?ų Paįirst?Sle:.ein.a

ter” sako:

kietai, bet j. Lietuvą rusai

so
J. TGukensRio brolis ra 

apie nesvietiškas gyvų

zlotų, arba išvertus į dole- rašyti aš šitą laiškelį ir ta- 
rius, po 100 zlotų už dolerį, į riu sudieu, sudieu.

Sesuo.tai gautųsi, kad vienas ark-( 
lys Lenkijoj kainuoja 700j 
dolerių! Bet iš kur ūkinin
kas gali imti 70 tūkstančių 
zlotų, jei jo produktus val
džia superka “tvirtomis” j
kainomis ir moka jam tik-, . , .
tai grašius už javus ir mais- vie,?4 . na.uJ3 Keleivio 
tą? .skaitytoją ir $3 prenumera-

Prašau siuntinėti laik-

vanoti... Laukiu nuo jūsų at- jumis sveikinam, sesutę,
sakymo.

Jūsų brolis Stasys.

pat
zyn, o tas reiškia kad ir kią darbininkai gavo 1944 
darbininkų perkamoji galia metais. Tas tik parodo, kad 

"Europiečiai ir aziatai (jlei- mažėja. darbininkų kovos dėl už-
^tl | Ameriką) nebebūtų dau- Amerikoje daug kas rė- darbiu buvo teisingos ir 
giau spaudžiami. Jie turėtų kavo, kad “darbininkai yra reikalingos.

Skaitytoją Balsai
Gerbiama administracija, 
Šiuomi prisiunčiu jums

tos
raštį draugui Petrui Ku
činskui nurodytu adresu. 
Viso labo, • S. Pilka,

Detroit, Mich.

“Vaikai Žuvo, Vyras Mirė 
Staiga”

“Keleivio” skaitytojas'
drg. J. Visgirdą iš Keamy, Į _____
N. J. prisiuntė mums įdomų Gerbiamieji 
laišką iš Lietuvos. Laišką Siunčiu prenumeratą už 
raę sesuo ir sako šitaip : laikraštį. Maikiui su Tėvu

Brangioji sesute ir svo-, mano namo durys atdaros
geD’ ... .... i iki mano mirties. Gal dar

Su kokiu pasiilgimu mes turite kalendorių ir Saulės

svogerj ir visą jūsų šeimy
nėlę. Linkime jums laimės 
ir gero pasisekimo jūsų gy
venime. Jau ilgas laikas
mės per laišCus. Aš nuo ta
vęs, sesute, gavau tik vieną 
laiškelį po šitų praėjusių 
karų. už kurį širdingai dė
koju, kad .nepamiršote ma
nęs ir mano šeimynėlės, o 
mes siunčiame jau trečią 
laišką ir jokio atsakymo 
negavom.

sesute, pas mus

besočiai”, jų unijos kelia
streikus ir yra nepasotina- praėjo, kaip mes šnek ė j o- 
mos. Bet šalti skaičiai sako 
visai ką kitą — unijos per 
praeitus metus negalėjo už
tikrinti darbininkams tokią 

at krašto pajamų dalį. ko-

su ūsais bibliją? Siunčiu 
penkinę, kas liks, tai tėvui 
tebūnie ant puspadžių ir ta
bako. Su geriausiais linkė
jimais, A. Subačius,

Florence Mass.
Gerbiamieji,
Prisiunčiu $6.50. Bus $3 

už mano prenumeratą, o už 
$3.50 siųskite laikraštį vie
nam tremtiniui mano vardu ka

lo šiaušiasi
Gaila, kad Valstybės de

partamentas nepasakė, jog 
dėka Amerikos nuolaidu
mui ir pats tas Tito buvo 
užkartas Jugoslavijai Jaltos 
nelemtame susitarime.
Tikra Pagelba

Amerikos pinigais ir A- 
merikos ekspertais šiaurinėj 
Graikijoj dabartiniu metu 
jau vykdoma plati laukų 
drėkinimo programa. Bus 
apdrėkinta 800,000 akrų 
žemės ir laukiama, kad iki 
ateinančių metų liepos 1 d. 
darbai bus baigti.

Didžiausia Graikijos plė- 
ga šiaurinėj Graikijoj yra 
ne partizanai, kuriuos gali
ma bombomis įveikti, bet 
sausros ir lietaus trukumas. 
Kiekvienas akras apdrėkin
tos žemės padidins maisto 
išteklius, sumažins badą ir 
ligas ir padės grąžinti gy
venimą į normales vėžes.
“Supraskim Padėtį”

Alaska ginkluojami. Ten 
statomi “atominiai” aero
dromai, tiesiami keliai, 
stiprinami pakraščiai. Alas- 

“strategiškiausia pa- 
io vieta” ir busimame

lietuviai: Afanasjevas, ’Či- 
žikovas, Proskurnikas, Si- 
čevas, Koršunovas, Sinov- 
jevas, Pirožkovas, Jabore- 
vas, Konstantinovas, Epa- 
čincevas, Vasiljevas ir kiti 
“lietuviai nuo Pavolgio”.

Amerikos lietuviai rašo 
saviškiams laiškus ir labai 
retas sulaukia atsakymo. 
Nežinia, ar tie musų gimi
nės dar Lietuvoje, ar gal 
Rusijos gilumoje? O tuo 
tarpu Lietuvoje vaisinami 
rusų atėjūnai. Jų pilna val
džios įstaigose, pilna žemės 
ūkyje, prekybos aparate ir 
visose vadovaujamose vie
tose.

Stalinas ištikimai vykdo 
Hitlerio planą kolonizuoti 
Lietuvą ateiviais, o lietu
vius paversti į okupanto 
vergus.
Iranas Vėl Bėdoje

Laimingos tautos neturi 
istorijos, sako sena išmintis, 
o dabartiniais laikais sako
ma, kad tik nelaimingos 
tautos pakliūva į pirmus 
laikraščių puslapius.

Prieš metus laiko Iranas 
buvo laikraščių pirmuose 
puslapiuose, o dabar ir vėl 
kartojasi tas pats: Dideli

granešimai sako. Rusija žūt 
ut nori išgauti iš Irano 
aliejaus koncesijas, o dėlto 

sutraukia kariuomenę ir kasir prisiųskite man to trem- sa 
tinio adresą. Su pagarba, kare nuo to “pasaulio sto- dien gali pulti silpną Iraną.

Jokūbas Jonuika go” snigs nemalonus pyra- Irano nepriklausomybė ka- 
Paterson, N. J. gai ant kai kieno galvų. {bo ant siūlo. J. D,
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

J “Gerai, gerai, ponas Dak- 
tart!” riktelėjo klausėjas.

-------- j Užeigoje dykai niekas
Rugpiučio S d. buvo Ame- nelaukia. Klausėjas užvijo 

rikos Lietuvių Socialdemo- vieną, antrą ir trečią drink- 
kratų Sąjungos 19 kuopos są ir vis daktaras tyli, nieko 
susirinkimas. Iš priežasties nesako. Kada klausėjui nu
karšto oro nedaug narių sibodo fundyti, tai ekono- 
dalyvavo susirinkime. mijos daktaras pasikėlė ir 

Prie kuopos prisirašė išėjo lauk.
draugė Uršulė Balauskienė. J Kada išsipagiriojo klau-

Mykolui 2vingilui-Swin- >r ™?Įyti,.tai
gle mirus nariai atsistojimu ?u,P.lat0.- kad be žodžių jam 
atidavė jkm pagarbą. Ve- » klausimą ekonomijos, dak- 
lionis M. Swingle ėjo finan- atsalJ.e- .u2tdlrbi
sinio sekretoriaus pareigas P}nlSV’. sali ^erdl* ae" 
kuopoje, tai į miriado virtą P“k niekam dunkso ir bu- 
apsiėmė eiti jo pareigai » baž<Jti*s; Visgi mat dak- 
brolis Antanas Swingle. Itaras’ tal <lakten^gi„i,p..

Daug laiko buvo pašvęstai ---------------
aptarti, kaip butų galima
pasekmingiau suruošti mu- SCOTTVILLE, MICH.
sų išvažiavimą į Patersoną' . . ------—
rugpiučio 31 dieną. Bušai Kaip Ūkininkai gyvuoja ir 

* ’ - ’ Pradžia “Revoliucijos”
Šienapiutė praėjo, dabar 

rugių ir kviečių piutė. Oras 
bus $2.50. Išvažiavimui bi-j karštas. Ūkininkai lieja 
lietu galima gauti pas J. j prakaitą. Šiemet derlius ge- 
Zakarauską ir B. Woltoną. | ras. Kainos produktu kol
Taip pat galima gauti ir *•’-----
pas kiekvieną kuopietį. Pa-

Iš LSDS 19 Kuopos 
Susirinkimo

įseis nuo A. L. P. Kliubo 
namo, kaip 11 valandą ry
to. Bušu važiuojant kaina

tartina Įsigyti bilietus iš 
kalno, nes paskutinėse die
nose bilietų neparduosime.

Nutarta laikyti speciali 
LSS 19 kuopos susirinkimą 
rugpiučio 22 dieną A. L. P. 
Kliubo name. Nepamirškite 
visi nariai ir narės tą vaka- 
ką ateiti Į susirinkimą, nes 
tai paskutinis musų prisi
rengimo susirinkimas prieš 
išvažiavimą. Taip pat tie

kas augštos. Šiuom laiko
tarpiu ūkininkai savo būk
le patenkinti.

Vasaros metu, Lietuviai 
ukinin k a i šventadieniais 
rengia piknikus. Vietinės 
draugijos iš pikninkų pada
ro gražaus pelno. Musų 
apylinkės labai gražios. 
Upių, ežerų yra gana daug. 
Gamta tikrai žavėjanti. 
Atostoguojančių turistų vi
sur pasklydę apylinkėje.

—o—
kurie DaMėmėte narduoti Mich' gubernatorius, Sig Kūne pasiėmėte parduoti! nasV.ih. m-ust. v™,
išvažiavimo bilietus; tai
sirinkimo metu sugrąžinsite ^^TaTahan bil^nu- 

kreiptą prieš komunistus,rengimo komisijos nariams.
Kuopos koresp

—o—
Ekonomistai Daktarai 

Ir Jų Mokslas

Dabartiniu metu iš Euro-

bet kol kas da nėra vydo- 
mas. — L. U. Ž. Draugija 
irgi priskaityta, kaipo ko-

PAVOJINGAS ŠOKIMAS TARP UOLŲ

Dvi uolos, Winconsin Delis vietovėj, seniau buvo “parodos” vieta. Savanoriai 
šokdavo nuo vienos uolos ant kitos, kaip tai parodyta kairėj paveikslo pusei. 
Bet prieš 55 metus Įvyko nelaimė, vienas šokikas neperšoko prarajos ir už
simušė ant akmenų apačioje. Po to policija uždraudė tą pavojingą sportą. 
Dabar sportą atnaujino šuva. kurs praeitą savaitę pademonstravo savo mik
lumą peršokdamas nuo vienos uolos ant kitos. Paveikslo dešinėje matyti, 
kaip miklus šuva šoka per prarają.

bet kiti tavorščiai M Iškaus
ką už apykaklės atbulą 
nutraukė nuo Euzuko, 
kurį nugabeno Į ligoninę. 
Miškauskas likęs pergalėto
ju, norėjo nupirkti visiems 
alaus išsigerti, bet kiti ta
vorščiai neėmė jo gėrimo. 
Visi pikti, kad jų vadą ap
kūlė. Po šiai revoliucijai 
gal prasidės aukų rinkimas

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

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

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

Aeckes - Bujauskytė Julė, iš Jur
barko, Raseinių ap., gyv. Chicagoj.

Akseiiaviėius Alfonsas ir Antanas, 
iš Dotnuvos parap.

Ališauskienė (Bombonienė)- Kubi- 
liunaitė Magdalena, iš Vabalninko 
vaL, Biržų ap., gyv. New Yorke.

Alminas Jonas, sūnūs Juozo.
Antanavičienė

Grigutis Benediktas, sūnūs Juozo, 
gimęs Amerikoje, tėvai kilę iš Al
sėdžių vai., Telšių ap.

Grinevičius Antanas ir Juozas, iš 
Keturvalakių vai., Vilkeviškio ap., 
gyv. New Yorke.

Griškonienė - Pračkailaitė Ona,, iš
Veiverių vai., Mariampolės ap., gyv. 

Kavaliauskaitė Bostone, ar Chicagoje, ar kitur. 
Antanina, ir jos sesuo Veronika Ka-1 Gulbinienė - Jaiošunaitė Julija, 
\ aiiauskaitė, ištekėjusi. lgim. Rygoje, gyv. Clevelande.

Aresiinavičius Julius, gyv. rodos 
Gardner, Mass.

Augaitis Izidorius, gyv. Philadel- 
phijojė.

Augaitytė Anielė, gyv. E. St. 
l.uuis ar Cillihsville, III.

Aukštakaliiienė - Žukauskaitė Ona 
iš Gudelių vai., Marijampolės ap.

Aušrotas Augustas, ir Aušrotaitė 
Augustė, kilę iš Alytaus aps., gyv. 
Mw Yorke.

Avietaitė Anelė, iš Kalvarijos v., 
Mariampolės ap.

Bagdonienė - Samulėnaitė, našlė 
Juozo Bagdono, kilusio iš Novapolio 
vienk., Obelių vai.. Rokiškio ap., ir 
jo> penki vaikai.. Velionis turėjo res
toranų New Yorke, buvo banditų 
nužudytas prieš keliolika metų.

Bakula Pranas ir Bakulaitė Mari
ja. ištekėjusi, kilę Vilkaviškio ap.

Baltrušis Gertruta iš Sakių ap.
Balvočius iš Sedos vai., Mažeikių 

apskr.
Baranauskienė - Grybaitė Agota, 

našle ir vaikai Jonas, Jule ir Onute, 
gyv. Pittsburge, kil. iš Plokščių 
vai., Sakių ap.

Bartkaite ona, iš Upynos parap., 
Tauragės ap.

Bartusevičius Julija, gyv. New 
Yorke ar Chicagoj.

Barzdaičius Jonas.
Bebrauskas Pranas, iš Augustas, 

iš Augustavo km., šakių ap, gyv. 
Chicagoje.

Beuanas Andrius, sūnūs Adomo, 
iš Raseinių aps., gyv. Pittsburghe, ir

kaktuvių minėjimas buvo gyvenimą buvo pavogęs iš 
padarytas prie Bear Pond, savo kostumerių. 
kur drg. Korių sūnūs Jonas Siuvėjas baisiai išsigan- 
turi gražų “katežĮ”. Buvo do ir atsibudo visas šalta- 
keliosdešimtys svečių net ir me prakaite. Bijodamas1*Pranas> * Platelių vaL> 
iš toliau atvykusių i minėji- mirties ir sapno paveiktas,; Kretingos ap. 
mą. Vaišės praėjo smagiai, siuvėjas davė apžadą, kad1 gi ®ue1-Į‘°^)'u Ona’ ,s Knukių vaL
draugiškoj nuotaikoj, sve- jis ateityje niekada nebe- 
čiams ir sukaktuvininkams vogs savo kostumerių me- 
prisimenant pergyventus i- džiagos. Greit siuvėjas pa- 
vykius ir nuotykius. ;gijo ir vėl pradėjo siūti dra-

dėl nukentėjusio. Trevoga Ta proga reikia pažymė- bužius. Kad neužmirštų ša
bus pasiųsta Į Maskvą Sta-iti. kad draugas Koris ir.vo apžado, siuvėjas Įsakė 
linui, kad revoliucija Ame- laikraštį “Keleivį” jau skai- gizeliui kiekvieną kartą, 
rikoje prasidėjo. Apie 30 to 40 metų. Reikia ir tą įvy- Į kaip tik jis kirps medžiagą, 
metų kaip lietuviai ukinin- ki atžymėti, nes per ištisus priminti jam apie “margą-j .:. Don’ark*it*rht-Xloin’
kai rengia piknikus, balius 40 metu Antanas Koris bu- ją vėliavą”. Ilgą laiką siu-iee* ™ ’ c/'ų ap’’. g. , .
kas metai ir niekad nepasi- vo nuolatinis ir ištikimas vejas gyveno dorybėje ir itaras jonas Bociunas, kuris turėjo 

taikė muštynių šioje apylin- laikraščio skaitytojas ir rė-, nenukniaukė nė vieno g3*! ^mhžič^ pYorke’ k'lę
munistų gūžta.' Viršminėta kė> Dabar pirmas kartas mė jas. A r .
draugija turi apie 78 na- k°ks skandalas tarpe seniui Apie draugo A. E. Korio

virš 60 metų amžiaus. Jie sukaktuves rašau todėl, 
betgi mano esą labai apsi-.kad jis yra visuomeninin-

baliuko iš kostumerių me
džiagos.

Vieną kaitą turtingas 
kostumeris atnešė labai ge-noą i Amerika ntvvkn aprn- riuS’ IŠ t0 skaičiaus yra apie

kas skaičius lietuviu. KaiP^ komunistuojančio ele- 
Kdb ^Kaičius lietuvių. Rai|mento ir keli valdyboie ži-
kurie jų turi ekonomijos inoma kacĮa pradės tas bi_'garbina kruviną Staliną. Iš me gyvenime ir niekada prašė siuvėją padalyti gera 
daktarų laipsnius. Kai ku-jliug ;eikti, . ir muSŲ šios revoliucijos žmonės neatsisako visokį musų ben-'

švietę, nes skaito “Vilnį” ir kas, dalyvauja lietuviška-' ros ir gražios medžiagos ir1 • v • O J 1 T* '  - • • • l J * — • — • J J •

rie iš jų dirba pas kriaučius u drau^į turfs nesma8u- ituri skanaus juoko. . . 
ai kitose pramonėse, o kai; ... i Ūkininką*.
kurie turi ir “baltakalnie- mo su komunistuojančiais, 

valdybos nariais.rių” darbus. Bet nepaisant 
kokius jie darbus dirba, jie 
paprastus lietuvius sudomi
na savo daktarišku titulu.

Štai vienas atsitikimas.
Vienoje užeigoje tokis dak
taras susitinka su spaustu
vės darbininku. Spaustuv- 
ninkas duoda ekonomijos 
daktarui šitokį paklau
simą: “Girdėjau, kad tams-
Pakuras?"8 ekonomi>,ryba'i'pakenkti

“Taip. esu”, atsako eko
nomistas.

“Aš melsčiau tamstą, kai
po daktarą, paaiškinti, ką 
aš turiu daryti. Aš dirbu 
spaustuvėje ir uždirbu ge
rus pinigus, bet aš juos pra
geriu. Kaip aš pragerdamas 
pinigus galėčiau susitaupy
ti juos?”

Ekonomijos daktaras pa
sikasė pakaušį ir sako:
“Klausimas labai svarbus!
Duok man laiko Į jį atsa
kyti.” ,

Šioje apylinkėje pasek
mingai darbuojasi, A.L.T. 
skyrius Custer, Mich. Liepos 
13 d. turėjo surengęs pikni
ką. Atliko apie šimtas dole
rių pelno. Pelnas paskirtas
Lietuvos gelbėjimo ir šal
pos reikalams. Nors vieti
niai komunistėliai stengėsi 
visokiais

Fili-

Hermanavičius Jonas, iš Viduklės 
vai., gyv. Chicagoje.

1 n soda - Račkus Vincentas, gyv. 
Chicagoje.

Ivanauskas Antanas ir Pranas, iš 
Šiaulių ap., gyv. Bostone.

Jakučionis Petras iš Aluntos vai., 
gyv. Chicagoje.

Jakunskis Antanas ir jo žmona 
Tribuliauskytė, kilę iš Biržų ap.

Jankauskaitė Teklė, ištekėjusi, 
dirbo Raseinių pašte, gyv. Brooklyne

Jankauskienė' - Macionytė Marijo
na ir jos brolis Pranas Mačionis.

Jankevičius Juozas ir Kazimieras, 
iš Gaurės vai., Tauragės ap.

Jasinevičius Antanas ir jo sesuo, 
rodos Račkauskienė, iš Rokiškio ap., 
gyv. Illinois.

Jasinskis Vytautas, grįžo Ameri
kon apie 1937-39 m.

Jonaitienė - Cukuraitė Teresė.
Jonaitis Stasys iš Šiaulių ap.
Jonaitytė Teresė iš Žeimelio vai., 

Šiaulių ap.
Juodaitis Pranas iš Sintautų vai., 

šakių ap.
Juodeikis, broliai Stasio iš Šiaulių 

apskr.
Jurgėla Jonas, ir jo sesuo Mary, 

iš Kalvarijos m., Mariampolės ap.
Jurgutis Juozas iš Šilalės vai. 
jurkšaitis Jonas iš Lukšių, Nau

miesčio vai., dirbo anglių kasyklo
se, gyv. Wilkes-Barre.

Jurkšaitis Pranciškus iš Gelgau
diškio vai., gyv. Brooklyne.

Juškėnas Justinas, iš Zarasų ap.
Kairienė - Žostautaitė, duktė Ado

mo.
Kajackas Adomas.
Kalnietis, iš Kamajų vai.
Kamarauskas Alfonsas, sūnūs Jo

no, kilęs iš Alytaus vai, gyv. Phi
ladelphijoje, vėliau New Yorke.

Kamarauskas Andrius ir Jonas iš 
Veiverių vai.

Karanauskienė - Stravinskaitė O-

Bemotienė - Jokubauskaitė 
mena, gyv. Brooklyne.

Bešys Juozas, iš Žeimių vai, Kė
dainių ap, gyv. New Yorko apylin
kėje, daržininkas. ' .

Bieliauskaitė Adelė, iš Kėdainių na iš Mariampolės ap, gyv. Pitt*- 
ap, gyv. New Yorke. burghe .. .

Biliūnas Juozas, sūnūs Adomo, iš’ Katilius \ ineas, kil. is Mariampo- 
Anykščių vai, Utenos ap, gvv. ro- Į lės ap, jo žmona Marija ir sūnus 
dos' Sioux City ar Nebraskojė. ; Jonas ir Vincas, gyv. Morgantown,

Veviržėnų vai., Kretingos ap.
z 9 k l Wir, t ’ ‘ ‘

Va

ROYAL OAK, MICH.

Mirė Mykolas Grigas
Liepos 10 d. čia mirė se

nas “Keleivio” skaitytojas 
Mykolas Grigas. Jis sirgo 
plaučių vėžiu ir ta liga mirė 
universiteto ligoninėj Ann 
Arbor.

Po mirties vaikai

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Cis gaunama lr "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WOBCESTEB, MASS.

Brazas Kazimieras, iš Telšių-Ma- 
žeikių ap.

Brazovskienė (Broski)- Mačinskai- 
tė Antanina ir vyras Ignacas.

Bružas Juozas, iš Antalieptės par, 
Zarasų ap.

Buitiškas Andrius iš Jurbarko, 
Raseinių ap, ir jo šeima.

Katkus Matas, gyv. Chicagoje. 
Katkus Domininkas is Gintališkės 

par, Kretingos ap.
Kavaliauskaitės Antanina ir Ve

ronika.
Kazelckas, vyras Domicėlės Ka

valiauskaitės.
Keturvidis Stanislovas iš Telšių- 

Mažeikių ap. >
Klimavičiūtė iš Daugėliškiu km, 

Sakių vai.
Klovas Domininkas ir Pranas iš 

Ylakių vai, Mažeikių ap.
Kocienė Marijona, iš Mažeikių ap. 
Kokanauskas Viktoras, sūnūs Pet

ro iš Užvenčio vai, prašo atsiliepti
Buliauskas Antanas ir Buliauskie- J pažįstamuosius

Taura-ziponą. Siuvėjas pradėjo 
medžiagą kirpti ir pagunda

nė Ona iš Skaudvilės vai, 
gės ap, gyv. Scrantone.

---  - . __ . _ _ Btrrdulis Juozas, Jurgis ir Petras
remti. Geriausi linkėjimai, pasidarė per daug didelė—pr Burduiytė Magdė, 
draugams Koriams ir linkiu'jis neiškentė ir atsikirpo |StXsJ “Vadį gr'į ¥mona°Tribu-
jiems dar ilgų ir laimingų ‘ sau geroką gabaliuką. Gize-
metų šeimos gyvenime. j lis prisispyręs minėjo “mar- 

Korespondentas. i gąlą vėliavą 
U? f u ■. <---- r-. i , ,Jnekreipė dėmesio. Kad nu

drą ir reikalingą darbą pa-

GUDRUS KRIAUČIUS

(Pasaka)

raminus savo sąžinę, gudrus 
siuvėjas šitaip paaiškino 
gizeliui.

—Tu visai be reikalo
Vienas siuvėjas kartą la- man dabar priminei margą- 

:bai sunkiai susirgo. Kai li-j ją vėliavą. Toje vėliavoje

liauskaitė, kilę Biržų ap.
Cicelionis Jonas ir Cicelionienė-

Petralytė.iš .Panevėžio ap.

Krainas Pranas ir Krainytė Ste
fanija iš Jurbarko m, gyv. Com- 
ville, III.

Kudirka Jonas sūnūs Motiejaus iš 
Vilkaviškio ap. gyv. Scrantone.

Kuisys Vincas ir sesuo Kuisytė 
Veronika iš Naumiestįjo vai, Taura
gės ap. ' ; .

rotas. Pgtras, su nas Igntk . iš - 
VrPįį,į;§«’>rijų vai, gyv. Oet-

Ltfbenskas Juozas* sruh. Andtfau#.: •
Lapinskas iš Vainaikių km, Duo

kiškio par. Rokiškio ap.
Lapota ar Lopeta C, gyv. rodos 

Scrantone.
Laukinaitienė - Simutytč Rozali

ja ir vyras Klemensas Laukaitis, 
kilę iš Sedos vai, Mažeikių ap.

lLaurošonis Andriejus, gyv. Chi
cagoje.

Riaubaitė iš Viekšnių vai, ištekė
jusios pavardė nežinoma.

Lingaitis Jonas ir jo ištekėjusi 
sesuo.

Yorke. Livčinas Kazys iš Aluntos vai.
Daniliauskienė - Grybaitė Magda- į Logminas Aleksandras, gyv. Mor-

lena, gyv. Vandergrift, Pa, kil. iš ris, III.

Bostone.
Cukuras Vladas ir Cukuraitė -.Jo

naitienė Teresė.
tepelė Vincentas ir jo brolis, ro

dos Augustinas, iš Rimšės parap, 
Braslavo vai, Zarasų-Vilniaus ap. _

Česnienė . Tamašauskaitė Ona iš 
Vilkaviškio vai, gyv. Brooklyne.

teškevičius Vladas kilęs iš Puns
ko vai, brolis Onos Kardokienės.uriKbenai stengėsi ro mirties vaikai norėjo gOS nukamuotas jis užmigo tokios geros medžiagos ga-1 C'*ul*rkis Antanas iš Gruzdžių v,^toV' £Xwrki\m’T-ja™ p'isiT>liuk0 ;Si « v.„, „

.iV uar Plnese’ tos parapijos navo keistas sapnas. Jis V I Eišiškių aps., laikė restoraną New
bas bergždžias. Žmones klebonas kun. Spillar nelei-^atė sapne, kad jis miršta i
juos pažysta kaipo Stalino do jo ten laidoti, nors ve- įr jam mirštant prieš jo akis!----------------------------------
aSentus* ‘įonis dar prieš 30 metų ten kas tai mosikavo milžiniš-i Pakalbink biznierius pa-

r, ^7- , buvo nusipirkęs kapinėse ką vėliavą pasiutą iš ivai- siskelbti “Keleivyje,” pa-
Kugpiucio 3 dieną komu- lotą ir ten yra palaidota vie- riaušių medžiagų gabalėliu,' garsinti savo biznį tarp lie- 

mstai iš hteraturkos pašto-.na jo duktė. Klebonas iš- kuriuos siuvėjas per savo tuvių.
ges, surengė pikniką. Žmo-.skaidė šeimyną, neleisda- ______________ ___________________________________
nių į pikniką atsilankė la- mas palaidoti jo šalia dūk-2.. ..__ z tt • z -• r • 1bai mažai, tik jų vaiskas ir terš. ‘Vaikai turėjo užpirkti 
tai nevisas. Kalbėjosi jie, kitą lotą Davis kapinėse ir 
tarpe savęs apie artėjančią ten *palaidojo savo tėvą. 
pasaulinę revoliuciją. Pik- Kam reikėjo klebonui tą 
nike buvo dešimts vyrų ir daryti? Kam išskirstyti šei- 
devynios moterys. Vienam myną? Mirusiojo Mykolo 
iš jų truko moters. Iš to tru- Grigo moteris irgi reiškė vi- 
kumo tai ir prasidėjo tarpe,sada noro, kad ji butu pa
jų tikra revoliucija. laidota Tomas kapinėse,

Euzukas, smarkus vyras, bet žinoma dabai* vaikai po 
jau ne vienam yra grąsinęs, jos mirties negalės to jos 
kas išsitardavo ką nepalan- noro patenkinti, 
kaus apie Stalino rojų. čia Nežinia kokiais sumeti- 
jis yra šios ^apylinkės stalin- mais klebonas tą darė, bet 

liūdna, kada šeimos nariai 
laidoti vienas

cų vadas. Piknike tas star- 
šas pradėjo bartis su savo neleidžiami 

1 pagelbininku Miškausku, į šalia kito
ir Eurukas griebė savo pa
dėjėją už sprando. Jis manė 

! lengvai apsidirbs su Miš-
'kausku, bet Miškausko butą ---------
tvirtesnio ir pastarasis savo 40 Metų Sukaktuvės 
staršą parsimušė sale pikni- Liepos mėnesio 20 d. 
ko baro ir gerokai apspar- draugai Koriai čia atžymė- 
dė, apkruvino. Staršas butų jo savo vedybinio gyveni- 
gavęs ir gana gerai lupti, mo 40 metų sukaktuves. Su-

Mr*. Frances Portica.

LAWRENCE, MASS.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtiniu apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIA NCE OF AMERICA 
307 W. 30th SL, New York 1, N. Y.

Plokščių vai. Sakių ap.
Daukšytė - Simkaitė Magdalena, 

gim. Amerikoje, gyvenusi Lietuvoje, 
Ylakių vai, Mažeikių ap, vėliau 
Bostone, ištekėjusi.

Deglin - Patiegaitė Marija, gyv. 
Chicagoje.

Draugelis Vincas iš Mariampolės 
brolis Kazio.

Dubakienė I^okadija, iš Rimšės 
par, Braslavo vai.

Dungveskaitis iš Luokės vai, Tel
šių ap.

Endziulienė - Brunzdaitė iš Vilka
viškio ap, ir vyras gyv. Bostone ar 
Brooklyne.

Fabejauskienė ar Fabedianskienė- 
Skabeikaitė Aleksandra, iš Tirkšlių 
vai, Mažeikių ap, gyv. Philadelphi- 
j°Je-Gaikštas Mykolas, iš Šiaulių aps.

Galbuogytė - Marinienė Monika, 
iš Raseinių ap, gyv. Waterbury. 

Galinytė - Puš Augustė.
Gavėnas — Bublaitytė Eniušė, g. 

Brooklyne, Grand st.
Gerulaitis (Geroll) Wiliam, iš 

Kaupiškio vai, gyv. Brooklyne.
Gerybienė - Pociūtė Ieva, iš Tryš

kių ir dukterys Aleksandra, Juzefą 
ir Zofija, gyv. Bostone.

Gicevičius iš Vištyčio, Vilkaviškio 
ap, g>’*- Chicagoje.

Gintautaitės Stasė ir Bronė, ir 
brolis Gintautas, gyv. Chicagoje.

Girdvainis Antanas, gimęs Mažei
kių ap, gyvenęs Papilės vai, Šiaulių 
ap, gyv. Bostone ar New Yorke.

Glamb*, kilęs iš Gudelių, Mariam- 
polės ap, netoli Skriaudžių, gyv. gal 
New Yorke ar Chicagoje.

Glaudenia Matas, gyv. Chicagoje, 
kilęs iš Anykščių vai, Utenos ap.Grajauskas Juozas, iš Paulinkšės 
km, Sedos vai, gyv. Chicagoje.

Grigaitytė Ona, iš Jurbarko vai, 
Raseinių ap.

Grigas Pranas iš Viekšnių vai, 
Mažeikių ap.

Ložis Antanas iš Platelių_ vai. 
Lupeikytė Emilija, gyv. New Yor

ke ar Chicagoje.
gyv. Bronx, N. Y.

Lutkus James ir duktė Helena, 
Mačiulis Juozas iš Raudondvario

vai.
Mačiulis Tadas iš Joniškio vai. 
Mačiulytė duktė Povilo, kilusi iš

Linkaičių k, Joniškio vai.
Maliukevičius Jurgis, iš Žagariš-

kių km, Kauno ap.
Maningis Julija, gyv. Montelloje. 
Marchertas Aleksandras, sūnūs

Edvardo, gyv. Philadelphijoje.
Marchertas Aleksandras, sūnūs

Juliaus iš Vilkaviškio ap, gyv. Phi
ladelphijoje.

Margelis Viktoras.
Marmaitė Mikalina iš Kėdainių ap. 
Martinkevičius Juozas iš Sintau

tų vai. ’
Martinonis Julius gyv. New Yorke

ar Chicagoje.
Martinonis Julius.
Martinonytė - Peldžius Emilija,

gyv. New Yorke ar Chicagoje.
Masiokas iš Ramygalos vai, gyv.

Chicagoje.
Maslauskienė Elzbieta, gyv. rodos

Scrantone.
Matulionaitės Aleksandra ir Ur

šulė iš Kupiškio vai.
Medžiukas Kazys iš Alytaus ap, 

gyv. Brooklyne.
Mielinaitis Raimundas, iš* Taura

gės ap. « . . „
Mikučauskaitė - Semkienė Rožė, 

iš Alytaus ap.
Mockaitė, iš Viekšnių vai. 
Morkūnas Tadas iš Taujėnų vai,

gyv. BGostone.
Mostovtas Liudvikas, gyv. 104

Eckford st, Brooklyne.
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street,
New York 24. N. Y.
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’asikalbejjmas 
Maikio su Tėvu

Bolševiku Socializmas vietų radio ir spauda tuo 
tėra pilnas jau keliolika 
metų. Ir kai vistiek viskas 
kliūva, nuveja skorpijonus

ka patilti Stalino rojuje, naudinga. “Socializmas 
žmogaus visiškas pavergi-' sako jie, — “paverčia gy- 
mas virsta stipriausiu aks-įvenimą j kareivines, žmogų 
tinu kovoti prieš bolševiz-i—į bevalį robotą, į valsty-

—Au du du, Maik! Poteriai irgi lietaus

RAŠO V. RIMANTAS.
Bolševizmas. pasišovęs jungos taoiai ’ ir svarbiausi 

vykdyti socialistinę san- jos ramsčiai iš karto buvo 
tvarką atsilikusioj, ką tik iš pastatyti į ypatingai privi- 
carų jungo * išsilaisvinusioj legijuotas sąlygas* Jie bu- 
Rusijoj, neišvengiamai tu- vo gerai penimi ir jiems 
rėjo pasirinkti ir atitinkamą buvo leista jodinėti kitais, 
veikimo taktiką. Jau ir ca- by tik gerai tarnautų reži- 
rinėj Rusijoj, dar tik orga-(mui. Ne be pagrindo sako- 
nizuodami darbininku sąju- ma, kad bolševizmas atku- 
dį, bolševikai pasisavino vi- rė Rusijoj Ivano Baisiojo 
soj pilnumoj “proletariato, “opričniną** ir į ją atsirė- 
diktaturos” principą, kuris mė. Susikūrė blogiausios ru- 
pas juos jau ir tuome.t buvo sies policinė valstybė su so- 
suprantamas kaip mažumos cialistine iškaba, 
diktatūra daugumai ir ne- Rusijos sąlygose ta poli- 
aprėžtam laikui — kolei cine valstybė tegalėjo “to- 
veiks. Net pačiam darbinin- bulėti”, įgaudama šlykš- 
kų sąjūdy bolševikai teikė čiausių formų. Jos dvasia 
sau teisę “vadovauti” dar- prarūgo visas Sovietų Są- 
bininkams savo nusistaty-1 jungos gyvenimas — politi-

už “sabotažą”1 prieš kenkė- mą už prarastas laisves, už bės vergą; socializmas pa• • 1 X * -__ 1 *______ ___ V- fVAfkllvin lvtfi 1 f ctllžmogaus garbę.
Bolševizmas išniekino ir

socializmo idealą. Bolševi
kiškojo socializmo kūrėjai 
virto šimtaakiu, raudonuoju 
žandaru savajai liaudžiai, 
žandaro akimis žiūrėdami į 
socialistinį sąjūdį Vakaruo
se ir pagaliau iš jo sau pa
darę priešą Nr. 1. Naikin
damas visur demokratiją, 
bolševizmas nutraukė bet 
kurį ryšį su socialdemokra
tija, kuri nesupranta sočia

mu, jų statomais uždavi-'nis. socialinis ir ūkinis.
Visuomeniniam ukiui vyk-niais, jų nustatomais kovos

budais. . įdyti reikalingas visuomenės
Del to jau carų laikais pasiruošimas: reikalingas

Rusijos Socialdemokratų naujaj santvarkai daugų- 
Darbmmkų Partija suskilo į mog pritarimas ir pasiryži-

jus ir kerta žmonėms gal
vas. Kas trečias žmogus— 
šnipas; ir ant šnipo — vėl 
šnipas; pagaliau nebėra 
žmogaus, kuris pats sau pa
sitikėtų. Bolševizmas turi 
akis iš priešakio, iš užpaka
lio, iš šonų ir visos .žvairos.
O “buožėm”, “sabotažnin- 
kams”, neištikimiems reži
mui — mirties batalijonai 
ir darbo stovyklos, kuriose, 
atsargiu apskaičiavimu pa
stoviai priskaitoma iki 20 
milionų žmonių, nors žmo-į lizmo be demokratijos. O 

pavergęs žmogų, be atodai
ros jį naikindamas, bolše
vizmas neteko bet kurio ry
šio su socializmu, kuris 
žmogų stato visų savo sie
kimų centre.

Mus nestebina, kad so
cialistinės santvarkos prie
šai sąmoningai ar dėl neži
nojimo socializmą jaukia 
su bolševizmu. Kai kam tas

nės ten tirpsta kaip sniegas. 
Prieš tokį žiaurų suvalsty
binto žmogaus pavergimą, 
jo išniekinimą ir naikinimą 
piramidžių statyba pikčiau
sių faraonų laikais atrodo 
pasivaikščiojimu rojuje. Ir 
kai vis tik nieko nepasie
kiama ir tokiomis žiaurio
mis priemonėmis, režimas 
“fasadui išlaikyti” stveriasi 
melo. Melu prarūgo spauda.

įžemina gerbūvio lygį ir stu
mia gyvenimą atgal”. Ir 
džiaugsmingai rodo į Sovie
tų Sąjungą.

Dėl ko. minėdami bolše
vikus, jie nemato Anglijos 
laboritų ir Vakarų social
demokratijos? Dėl to, kad 
jie, kaip ir bolševikai, ne
nori matyti socializmo lai
mėjimų. nors visi Vakarai 
stovi ant naujos santvarkos 
slenksčio ir jau ruošiasi jį 
peržengti. Tas kai kam ne
priimtina ir net baisu, ir 
dėl to prasimanymai, einą 
iki sąmoningo šmeižto.

Kaip yra iš tikrųjų? Ar 
socialistinė santvarka sie
kia žmogų pavergti, suvar
žyti, nuslopinti jo iniciaty
vu. j° gabumus, jo asmeny
bę ir nublukintą laikyti pal
šoj, beveidėj minioj? Tuo 
klausimu norėtume pasisa
kyti artimiausia proga.

dvi sroves — į bolševikus- tą‘saiUva?ką kurti? Ku- radio- vieši susirinkimai, 
diktatorius ir menševikus rimosi ir auginimo sekmei 
socialdemokratus. 1907 me- reikalinga, kad visuomenė 
tais Londone įvykusiam ^u-ėtų galimumo reikšti sa-

♦_ « • I vo iniciatyvą ir savo nevar-
suvažiavime buvo pasiektas ž veiklą. Reikalinga, 
sioks toks susitarimas .bet :kad patį bendruomenė ga-
nusistatyme taktikos kiau

Sovietus atstovaujančios įs
taigos, visas biurokratinis 
aparatas. Stalino Konstitu
cija, ir pats Stalinas. Melas 
eksportuojamas užsienin. 
Melu operuoja Sovietų dip- 
’ * nesuskaitomi

Simais, tuo pačiu ir gyveni- prižiūrėti, kas kur daroma 
tmo praktikoj, skirtumas pa-priemonių taisyti-0 ką tai reiškia, tėve? neatneša. Todėl jie ir lio-l^raX^4^ imtis priemonių taisyti-Vot tebe raz! Ar jau vėsi kunigėlius savo sūriaislsllįk°’. suskal4e .carbl™.nktykas bloga. Pagaliau, yra

tu ir angelckai nebemoki? maitinę. Matyt, prie tokios tikslinga & bendruomene’ , . .s kilo 1917 metais, carinei pasitikėtį įr leisti jai lais-
Rusijai suklupus kare ir, vaj galvoti laisvai kalbėti 
prasidėjus revoliucijai. jr rašytu laisvai veikti. Žo- 

Be atodairos ir nuosaiku- džiu, reikalingos demokra- 
mo savo taktikoje, pasigau- tinės santvarkos sąlygos, 
darni demagogijos, bolševi- Bolševizmas, sąmoningai 

, r7 kai vykusiai panaudojo ka- pasirinkęs diktatūros kelią,
išmokt. Maike. Tie gazietų —Sarap! Kaip tu gali ro ir skurdo išvargintas nebegalėjo 'susiversti demo-
redaktoriai kasdien išmisli-.taip kalbėti? Perkūnas gali darbininkų ir kareivių ma- kratrijos krvptim. Neuž-

ses, ir darbininkų, karei- mįršdamas kad socialistinė
vių bei ūkininkų tarybų bendruomenė turi būti lais

Juk tai reiškia pasisveiki- pat nuomonės priėjo ir tas 
nimą. Ruskiai sako “kak senas tavo draugas, kuris 
požyvaješ,” o amerikonai nusipirko Californijoj ūkį. 
—“au du du.” Į Vietoj nešti kunigui savo

—Bet kodėl tėvas nekal- maistą- jisai įsitaisė iriga- 
bi lietuviškai. ciją ir Dievo malonė jam

-Kad liėtuviškai sunku dabar nereikalinga.

na vis naujų žodžių, tai kas trenkti!
čia gali viską išmokti. Aš 
beeinu, kad ir tu ne viską 
žinai.

—Aš. tėve, Amerikoje 
augu ir mokinuos, todėl ne
būtų nuostabu, jeigu ir ne
mokėčiau lietuviškai. Bet 
tėvas Lietuvoje esi gimęs ir 
užaugęs, todėl turėtum savo 
kalbą žinoti labai gerai.

—Na, gerai, vaike, o kaip 
tu lietuviškai pavadintum 
tokį išmislą. kur vanduo 
pats laukus laisto?

—Tai lietus, tėve.
—Vot ir nežinai.
—O kaip tėvas.sakytum?
—Aš irgi sakyčiau lietus, 

bet vienas mano frentas iš
važiavo Kalių Pomijon, nu
sipirko farmą ir dabar rašo 
įsitaisęs kokią ten intriga- 
ciją laukams, ba tenai nė
ra lietaus.

—Turbut irigacija, tėve.
—O kas ta irigacija?
—Irigacija, tėve- vadina

si dirbtinis laukų laistymasi

-Nebijok, tėve, netrenks.
—O ka tu žinai? viešpatavimo Šukiu jas ap-.yil Įmopiu bendruomenė.
—Jis greičiau trenks į į valdė Menševikai - sočiai- demokratiškai bes’itvarkan- 

bažnyčią, tėve. nes jos bok-Į demokratai, ėję prie Rusi- ti> bolševižmas nusitvėrė 
_l _x . ..i. . „ . . jog pertvarkymo kartu SU i klastos ir masių mulkinimo.

kitomis partijomis, buvo Jis suskirstė visuomenę i 
jy apšaukti buržuazijos reįjm0 šalininkus ir jo prie- 
pakahkais , nuvertinti ma- gus jr giuos pastaruosius pa
žai susipratusių masių aky- sk ž visiškam išnaikini-T1 I z-v 1 «z\r*z"vz** -

štas stovi aukščiau už mus 
ir neapsaugotas perkūnsar
giu.

—Maike, kas tau šian
dien pasidarė? Ar tu pa
siutai, ar ką? Šneki kaip 
koks masonas!

tai. Juoda virto balta;
agen-

MARGUMYNAI
Poškos Baublys Ina lengva susekti ir auto- 

Pirmas istorijos ir etno-įmo^^° savininką, 
grafijos muzėjus Lietuvoje
buvo įkurtas 1812 metais 
Žemaitijoj, netoli Skaudvi-

Viitos Jau “Išsimokė’
Mokslininkas Griscom pa- 

Modern Bird. x.». . so\lės, Bijotų dvaro žemėje. Jį'rašė knygą .—-------------
vietisko gyvenimo pragaras jkurė Žemaitijos bajoras ir Study”. Toje knygoje jis
~/°2.um__ lietuvių rašytojas Dionizas J tvirtina, kad Amerikos viš-

’ Poška. Jo įkurtas muzėjus tos JAU IŠMOKO saugotis 
vadinosi “Baublys”. Tai bu-į automobilių ant kelių. Jis 
vo labai nepaprastas muzė- sako, prieš 25 metus, kada 
jus. Baublys buvo milžiniš-^išvažiuodavai ant Amerikos

se ir nustumti. Tolimesnės mui
. . (k07?8 eigoJe_ socialdemo- jjs bando “apmauti”, tarda-

—As kalbu teisybę, teve. kratai pasidarė bolševikams mas kad konstitu-
Bet jei tėvui nepatinka, tai jų pnesais. cija. esanti demokratiškiau-
įahm užbaigti. —

—Jes. vaike, geriau kvy- 
tyt. Aš eisiu pasimelst, kad 
dvasia šventa apšviestų ta
vo razumą.

—Iki pasimatymo, tėve!

SAKO, NEVALIA GY
VENTI BALTIEMS SU 

NEGRAIS

Baltų studentų grupė nu
vyko į Columbia, S. C. pa
dėti negrams pastatyti jų
maldos namą ir ten apsigy- 

Tai vra toks įrengimas, kur veno kartu su negrais. Co- 
vanduo ateina dūdomis iš'lumbia baltieji gyventojai 
toliau ir dideliu spaudimu tuo baisiai “pasipiktino” ir 
varomas per mažutes sky- šį pirmadienį susirinkusi 
lutes laisto daržovių ir kito- minia iš 400 žmonių pri- 
kių pasėlių laukus. įvertė baltuosius studentus

—Tai vis velnio išmislas. apleisti miestą. Baltieji 
vaike. Mano laikais tokių žmonės Columbia mieste 
zbitkų da nebuvo. ‘sako, toks studentų pasiel-

—Aš žinau, tėve, kad girnas erzina visus šautų 
Lietuvoje tokių dalykų ne- “grynakraujus”. kurių krau- 
buvo. Kai reikėdavo lie- jas verda pamislijus. kad 
taus, tai tamsus žmonės po- juodi ir balti žmonės gali 
teriaudavo ir nešdavo kun i- gyventi po tuo pačiu stogu.
gui kiaušinius, surius ir ---------------
sviestą, kad Dievas atsiųstų Statybos Sunkumai Bostone
lietų. "| ---------

—Jes, Maike. Lietuvos Bostono kontrakto r i a i

Gi režimo šalininkus

mingu gyvenimu”. Vieton 
laisvos, socialistinės visuo
menės — vergų šalis, kur
vergo dvasia praskrudino __ _ _____ _  — ~..v
žmogų iki jo sielos gilumos ko, j§džiuvusio ąžuolo ka-;kelių, kur yra daug farmu,

• mienas. Poška jo viršų nu- visada pasitaikydavo uz- 
piovė, uždėjo stogelį ir vi- mušti viščiuką ant kelio, 
duryje to didžiulio ąžuolo J Dabar vištos jau išgudrėjo 
įtaisė tris kambariukus, ku-Į ir nebeina ant kelių mirti 

las kad ir gyvenimo pamo-. riuose buvo laikomi įvairus po automobilių ratais. Jis 
kymams, gal net stiprina- muzėjiniai daiktai. Įsako, kad vištoms ėmė “25
mas atsakomybės baimės poškos Baublys ąžuolas ?.entkartė.s laiko” i&jpoky- 

namrvma nesitsKai- _muzžjus ir dabal. dar te. ti saugotis automobilių ant
bestovi Lietuvoje, netoli .į1?’? .. . , . ,
Skaudvilės. Daugelis lietu-’ A Mokslininkas mano. kad 
vių vėliau vykdavo pasižiu- AmeyĮkos vistos įsgudrejo 
rėti Poškos “Baublio” ir ir r^.|).enon mirti po auto- 
visi stebėdavosi to ąžuolo m°bihų ratais, o daugelis 
storumu. Kas atsitiko su aemokshpinkų mano, kad
Baubliu per karą, neteko {a.*J?®nal lsgudrejo ir nebe
girdėti leidžia savo vistų ant kelių,

kad pravažiuojantieji auto-

, f.arV. despotijos vietoje sja pagaly, 0 Sovietų Šą- 
bolševikai sukure Sovietų junga esi;ti pa.
Sąjungą dirbančiųjų vai- Vyzdvs, ^ajp reikia demo-

ir jį stengiasi suniekšinti.
Bolševizmas nepataiso

mas. Su fanatišku atkaklu
mu išvystytas Rusijoj, ak-

uz jo padarytus nesušKai 
čiuojamus nusika 11 i m u s
prieš žmogų ir žmoniją, bol- __ _
ševizmo tik save pripažįs-į vjų vėliau vykdavo pasižiu-1^
ta. kitų nepakęsdamas. Bol 
ševizmas, kaip anų laikų 
klajoklių ordos, chano Sta
lino vadovaujamos, slenka 
iš Rytų į Vakarus. Paverg
damas, sutrypdamas į juo-
dą žemę viską, kas yra juo- u Kur At.irado Trilauki.’1 ™°^!liai traiškytų. Kas
se demokratiško ir spausda- .................................. gi čia pasimokė, vistos ar
mas žemyn pragyvenimo ly- :1SJ senieji lietuviai dar žmonės?
en iis siiskurdintni ir nive- atsimena iš Lietuvos “tri- ---------gį, jis suskurdintoj ir nive- 
liuotoj masėj siekia skie-HaukI arba tokią laukų Didžiausias Išradimasdžią. — tuo budu vienu šuo- “arkvlis ------  huotoJ masė*> siekia skie-^i ^ą įauKų Didžiamliu peršokdami visą bur- '‘^^^rpriemonė. !?« Kasdienliu peršokdami visą bur- Tam tlkromls priemone 

zuazmes demokratijos lai- mjg Stalinas gali įkalti nau- 
kotarpį, kurto eigoje Vaka- jaj Sovietų generacijai pa
rų demokratija, savo jego- sitikėjima bolševikų princi- 
mis vesdama atkaklią. į ga- pais ir j’ tarybiniais iaimė. 
metę ekonominę ir politinę jimafe Gali laikinai sukti 
kovą. iškovojo sau pilieti- ga|vas Vakarų darbininki- 
nes ir politines teises, suku- Jos daliai ir ’et bandyti 
re Kabngas profesines ir mulkinti Vakarų diploma- 
politines savo organizac:- tus bei žj , kai kur inte- 
jas ir išaugo į sąmoningus ijgentiją. Bet jis negali 
savo reikalų gynėjus ir pi- ..apmautr paties gyveni- 
liecius. mo jr iabai butų suk-

Rusijos darbo žmones to Gyvenimas Rusijoj ne- 
nepergyveno ir is Nikalo- sitvarkį tajp, kaip bolševi- 
jaus despotijos tiesiog per- kai tįkėjosiFir norėtų Pia- 
soko i bolševikų, teisingiau ■ njng0 ukį0 įgyvendinimas 
tarus,_ i Lenino diktatūrą, paeina ne tjk nųo įsakymu. 
Esmeje ‘baltąjį carą pa- Jam reikalinga pačios vi- 
keite raudonasisi caras, P'^- guomenės pakankamai lais- 
dejęs Rusiją valdyti kito-; va iniciatyva. Darbo našu- 

mas ir kokybė pareina nuo
u -l* a* x gero darbininkų paruoši-valdyti. Šimtmečiais įpratu- j kulturinio lygio il

si klausyti rusu tauta gana gerog * a]ios našiaį dirbti. J 
lengvai pasidavė į vyku- kolchozus prievarta su va
šiam pasikeitimui. Kas ne-'rytį ūkininkai nedirbs pa- 
pasidave, tano sunaikintas.į gaj planą jei iš to nematys

Pradėję Rusiją valdyti ir sau aiškios naudos. Kai

. . . , . . ;. va iniciatvva. Darbo našukiomis formomis ir su ki- 
tais uždaviniais, bet visgi

bolševikai,
nebegalėjo
diktatūros
ūkininkai, nekalbant apie ti ir juo “užtručino” visą 
buržuaziją, nusivylė “spar- Sovietų ūkiškąjį gyvenimą, 
nuotais” bolševikų pažadais padarė jį neplaningu, ne- 
ir ryžosi priešintis, nebega- tvarkingu, gramozdišku ir

kurti sovietų režimą. tos javų trijuose laukuose 
Trilaukis Lietuvoje jau ga

žmonės girdi 
J apie visokius naujus išradi-

Ko bolševikai nepasie- na ^„3; džjo ktj g į mus Bet mokslininkai sa 
„ „z, . ... r. .j ko. kad pat$ didžiausias įs-kia ginkluota ranka, ten Jie .visai jis g ko tik nepri. aau..........................

siekia propaganda savo klal:somo5 Lietuvos laikais, [adlmas .Jonijos istorijoj 
agentais ir auksu. Vylioja kada buv0 pravesta' žemės buvt! ne kas kl.tas' kalP Pa‘ 

reforma.naiviuosius išgražintu so
vietinės santvarkos fasadu,

prastas ratas. Šiandieną vi
sa musų “civilizacija” yrakS raJril1aįŽr L,ietUVOte at?- ant ra£: rate, Tuką F miši- 

darosi jo užpakalyje Kiek į’.’?, meta,,s‘ Nuo 1 nose. ant ratų bėga automo-
daug dar buvo naivių du ®3 ° R biliai’ ‘raukiniai ir paprasti

aKral’ trkiak ia„i valak’J.s,sten’a.-,?e'Ve1bu.;vežimai.Kaspii'masžmOni- 
vo penmeruota I “valakus’jos istorij - įprato, kad
kirsvtoTį trismi7ukusUVo°l^ r/31"- kngVlau Vra «a- 

sKiisytos Į tris laukus, o lau- benti nastas tas buvo di- 
| kuose atskiri ūkininką! gą- džiausiąs žmonijos išradę-
,arza ooarzv ZemeS •

metai atgal? Ir kiek jau 
praregėjusių! Paskutiniame 
Soc. Dem. Vokiečių kon
grese Niurnberge dr. Schuh- 
macheris, kalbėdamas savo 
draugų
mis
praktiką okupuotoj Vokie- Į 
tijoj:

“Demokratija remiasi abi
pusiškumu ir padorumu.

ugų iš rusų zonos lupo-: k X v ' f - < Jas~ SeniJus- padėjo
, taip vertino bolševikų;pagrindą;’ po visu

„i------- , i-snaike apie eilių metu. ,musų šių dienų civilizaciia.
Ratui pavyzdi pirmykštisAtskiria 2 Milionų Spalvų

r_______ Amerikos kriminalinė po- nulio ar saulės" bet visvien
Demokratiją siekia žmogus Į licija (F. B. I.) vartoja la- kas nors pirmas turėjo su- 
savarankumo ir bešališku- bai jautrų “spektrofotome- galvoti ratą padaryti ir jį
__ i-------t_x—• terį.”, arba elektronų apa- panaudoti sunkumams ga-

ratą, kurs gali atskirti du benti.
milionų skirtingų spalvų.

mo. Pas komunistą nėra jo
sios sąmonės, jokios teisy
bės, jokio pasitikėjimo. Pas 
jį tėra noras valdyti bet ku-

žmogus galėjo paimti iš mė-

Tas aparatas ypatingai yra DERYBOS SU ANGLAIS 
ria kaina. Bet kurie proto1 naudingas gaudant automo- DEL ŪKIO KRIZIO • 
ar moralės varžtai bei lie- bilistus. kurie suvažinėja, --------

žmones ir paskui juos palie- §} antradienį anglų dele-lz., ..„ė 1,^1:z, rronilo „„„JT.- j ,
žmonės buvo geri katalikai, buvo pasižadėję iki rugsė- 
Ale dabar jau jie ištvirko, jo 15 d. baigti statyti Bos- 
ha prisiskaitė bedieviškų tono universiteto ' kolegiją 
raštų. Jau man išvažiuojant ant Massachusetts avė. Bet 
iš Lietuvos gaspadoriai ma- dabar pasirodo, kad jie ne- 
žiau duodavo bažnyčiai galės namo baigti paskirtu 
apieros* o jaunesni jau ir laiku, o todėl ir mokslas
poterių nekalbėdavo. universitete negalės laiku'lėdami jų įtikinti žodžiais, merdėjančiu. Priedu prie to

—Ar tėvas vadini tai prasidėti. Statybos darbi-bolševi kai turėio griebtis gavo tariamai beklasinėi
“ištvirkimu”? ninku uniios vadas aiškina, jėgos, ir ne lenkti, bet lauž- visuomenėj naują socialinį

—O kaip kitaip tokį pra- kad statybos kontraktoriai ti ir fiziškai naikinti ooozi- sluoksnį, kurį turi riebiau
jovą pavadinti? “vaeria” vienas nuo kito ciją naujai santvarkai. Tam penėti už kitus ir formuoti

—Aš sakyčiau, tėve- kad darbininkus, arba juos na- buvo sudaryta visagalinti vadovaujančius “bonzas”,
tokį reiškinį reikia vadinti vilioja didesniais uždar- “ČEKĄ”, sukurti specialės Kai darbas eina šleivai, jo
žmonių susipratimu. Jie įsi- biais. o todėl nė vienas kon- paskirties kariški daliniai, raginimui išrado botagą rie patys, kaip ir mes. yra
tikino, kad kunigas gali su- traktorius nėra tikras, kad suorganizuotas pasauly dar stachanovizmo pavidalu ir bent metus pabuvę iodomų- kokia spalva automobilis sterlingų svarų į dolerius^
valgyt visus j u kiaušinius ir iis galės pasiimtą darbą lai- nematytas šnipinėjimo apa- juo smogia visomis krypti- jų ir žudomų.įų padėty. Be 1 -------- ’ x__x
surius, bet lietus dėl to ne- ku atlikti. ' ratas. Tie visi “Tarybų Są- mis nuo ryto iki vakaro. So-! viso kito skurdo, kurį ten-

kad ir norėjo to visko nėra. bolševizmas 
atsisakyti nuo sukurė milžinišką biurokra- 

principo. Kai tinį aparatą ukiui vadovau-
pimai jam neegzistuoja. 
Prieš priešą viskas leista. 
Agitacija niekuomet neati-

ka ant kelio sužeistus ar 
užmuštus. Tokie “hit-and-

tinka jos tikruosius tikslus, run” automobilistai buvo
Teisybė ir objektyvumas 
paskęsta propagandoje.”

sunkiai pagaunami, bet da
bar su naujuoju aparatu

gacija pradėjo derybas 
Washingtone su Amerikos 
Iždo departamento valdi
ninkais dėl palengvinimo 
paskolos sąlygų. Dabartiniu

Taip kalba šiandien apie juos lengviau susekti. Da-laiku Anglija neprašo iš 
bolševizmą vokiečių so- lykas tame, kad automobi- Amerikos naujos paskolos, 
cialdemokratas, kad ir su- lįs atsidaužęs į žmogų pa- bet derybos eina dėl “iš
spaustom lupom tik po dvie- lieka ant drabužių ar ant aiškinimo” paskolos sutar- 
jų okupacijos metų. žmogaus kūno mažytes da- ties taip, kad Anglija galė-

Ir, iš tikrųjų, bolševizmo lėlės automobilio dažų. tų daugiau prekių pirkti 
esmę tie tegali suprasti, ku- Aparatas ir pagal mažiau- dominijose ir kad jai nerei- 

sias daleles dažų parodo, ketų iškeisti svetur esamų 
kokia spalva automobilis sterlingų svarų į dolerius, 
buvo dažytas, o pagal tą/kaip tai yra numatyta pas- 
kaip policija sako, jau ga- kolos sutartyje/ ,
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ieško žuvusių juroj lakūnųper visą savo gyvenimą jis 
buvo demokratijos kovoto
jas. Prezidentavimas apvai
nikavo jo ilgų metų kovas 

, už Urugvajaus darbo liau- 
Afganistana* Reikalauja j Dovana Italijai Įdies teises, prieš visokias

Atgavus Indijai nepri- Amerikos vyriausybė pa- diktatūras, kurių Pietų A- 
klausomybę kaimyninė Af- naikino vieną bilioną dole- menkoje niekada netruks- 
ganistano valstybė iškėlė rių skolų, kūnas Italija bu-'ta. Urugvajaus liaudis ml- 
reikalavimą. kad Indija ati- vo skolinga Amerikai. { tas rūsio prezidento asmenyje 
duotų Afganistanui Belu- skolas įėjo 523 milionai do-!netenka širdingo demokra- 
džistano provinciją su 8 mi- lerių už pristatytą Italijai ’ to ir savo teisių gynėjo.'

Mirusio prezidento
laidų padengimą.

lionais* gyventojų. Indijos maistą ir 305 milionai dole- 
vadai sako, už Afganistano j rių skolų už okupacijos iš
stovi Maskva”, bet reika
laujamų teritorijų Afganis
tanas negaus.

Egyptas Grasina
Egyptas iškėlė Jungtinė

se Tautose reikalavimą, kad 
Anglija užleistų Egyptui 
Sudaną, kurs randasi palei 
Nilo upę į pietus nuo Egyp- 
to. Egypto vadai sako. jei 
Anglija neištrauks kariuo
menės per 18 dienų, tai gali 
kilti neramumai ir kraujo 
praliejimas.

vietą
dabar užėmė buvęs vice
prezidentas. Luis Battle 

ĮBerres, tos pačios “battlis-
Du Vengrijos opozicijos^’ b Partij°s .YeikėJ'«s ir 

- - .-•■'j.ianukas pagarsėjusio demo-
Teroras Vengrijoje

vadai, “Laisvės Partijos 
nariai. Dezso Sulyok ir Belą 
Halter, pabėgo iš Vengrijos 
praeitą savaitę. Jie buvo 
griežti bolševikiškos dikta
tūros priešininkai ir už kri-

kratijos kovotojo Jone Bat
tle y Ordonez,.dėka kuriam 
Urugvajus šiandien yra de
mokratiškiausia iš visų Pie
tų Amerikos valstybių.

valdžios jiems grėsė kalėji
mas ir mirtis. kių totalitarininkų, fašistų 

ir komunistų, griežtas prie
šas.

Indijos Neramumai
Praeitą savaitę iškilo 

nauji neramumai Indijoj, 
Lahore mieste. Kruvinos 
muštynės ėjo tarp magome
tonų ir indusų. Pirmi pra
nešimai sako, kad ne ma
žiau kaip 214 žmonių jau 
žuvo neramumuose, o dau
gelis žmonių buvo sužeisti.

Buchenwaldo Budeliai
Amerikos kariškas teis

mas nuteisė mirti 22 nacius,
kurie pasižymėjo žiauru- ninėj musų respuBHkoj Pa-

Paragvajaus Karas
Jau keli mėnesiai kaimy-

Sovietų Apsivalymas

mais baisiame nacių kon
centracijos lageryje Bu- 
chenwalde. Kiti 11 to lage
rio prižiūrėtojai atsipirko 
mažesn ė m i s bausmėmis. 
Viena moteris prižiūrėtoja 
gavo bausmės kalėti iki gy
vos galvos.

ragvajuj eina kruvinas pi
lietinis karas. Karas iškilo 
dėl Paragvajaus diktato-

Rio de Janeiro Posėdžiai
Praeitą šeštadienį Rio de

Amerikiečių leidžiamas janeir0 mieste, Brazilijos 
dienraštis Neue Zeitung sostinėj, prasidėjo visų A- 
Berlyne pranesa. kad rusai merikos respublikų konfe- 
jau is antro karto daro pa- rencįja kuri aptars bendro 
grindinį valymą rusų ka- gy^įmosį klausimus. Mask

Pi

■ •

Policijos laįvukas ir karo laivyno narai ieško juroje, 
netoli nuo New Yorko uosto į jurą įkritusių lakūnų. 
Lakūnai pakilo iš LaGuardia aerodromo Su nauju 
radariniu orlaivių norėdami jį išbandyti. Bet tik pa
kilus orlaivis Įkrito į jurą ir nugrimzdo į gilumą. Or
laivyje skrido penki lakūnai, trys iš jų žuvo.

Indijos Laisvė •,S°S- Kai jis pasiekė OUawa, 
* ,111. traukinio konduktorius

Indijoj anglai užleidoJ ___ netun palydosvo. Iuo tarpuvaldžią vietiniams .zmo-,ir ^tebė o, ■ ■
nėms. Bet kada vietiniai in- kad su
lietus. DCl hdUd VIVUIlldl m- j; - t>„ i;e* Otto,,-.,

dą vadai, pradėjo imti vai- 
dzią, pasirodė, kad Indi
jos nėra”. Atsirado dvi In- nauninkas* dijos, Industanas ir Paki- “aumnKas. 
stanas! Dalybos įvyko pa-

policija pranešė į Chicagą, 
kad ten randasi jaunas ke-

gal tikybinius požymius. In
dusų tikybos žmonės sudaro 
didelę Industano valstybę, 
o magometonai kuria atski
rą Pakistato valstybę.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jus kenkiate nuo Nugaros

(skaudėjimo, Raumenų gėlimo. Scia- 
tikos, Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
muija nėra Vieninga Iie J Sąnarių sustingimo Neuritis.Pada- 
i ii J ~ .i • t j-; : , <ros ir t.t.. Pabandykit RADĘ T A B-kalbos Žvilgsniu. Indijoj v y- LETS dėl gerų pasekmių. Mes no- 

rauja keturios kalbos ir ke-Į™"- »» pamėgintumėt radę
liasdesimts vietinių kai- kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
bų”. Virš visų tų tautų ir'Vktai **vo vard^ ir ad,r^*J'"es 
tikybų mišinio per pusantro, si nu rodymai ant pakelio. Nieko

jums nelėšuos, jei nepatiks. (34) 
NORTHWAY PHARMACAL CO.

439 North Street. 
ROCHESTER 5. NEW YORK 

Dept. 30

šimto metų viešpatavo An 
glija ir jungė Indijos gy
ventojus į vieną nuo anglų 
priklausomą koloniją. Bet 
kada Anglijos valdymas at
puolė, Indija subirėjo.

Indijos vadai taikiu budu 
sutarė skirtis ir sudaryti dvi 
nepriklausomas valstybes. 
Bet atsiskyrimas neina be 
neramumų ir muštynių. Ra
sių ir tikybų rubežiai yra 
neaiškus, žmonės anksčiau 
gyveno, kur pakliuvo, o da
bar reikia skirtis į skirtin-

ko ukininkjrstę kolegijoj įrodymą, kad jis niekad
____ . __  ______ arba universitete, arba jei- netaps visuomeniška našta.

riaus generolo Moriningo, gu jis vedė ūki, jis gali pra- Contract Labor Law, kuris
--  ------------- — ~ syti “first preference quo- draudžia įleidimą ateivių valst bes. Iš dalies dėi

Jeigu čionai jis kurie atvyksta į šią salv* kai kuriose
užsispyrimo neduoti Parag
vajaus liaudžiai teisės lais- ta visa’ _ .
vai nubalsuoti, kokios tvar- užims “manager’s” vietą darbų tikslams, neliečia ta 
kos ir valdžios ji nori. Tas'ant ūkio, jis turi gauti iš sa- vo pusbrolį, nes sis įstaty- 
Paragvajaus pilietinis ka- vininko ūkio kontraktą ii^mo parupinimas liečia tik 
ras prasidėjo, kaipo dalies pristatyti tą kontraktą A-, asmenis kurie dirbtų rankų 
kariuomenės maištas, bet merikos konsului. Konsulas' darbą, 
vėliau prie jo prisidėjo priims tą kontraktą kaipo Į FLIS
liaudis, socialistų vadovy
bėje. Greit prie sukilimo 
prisiplakė ir Paragvajaus

nskoj valdžioj Vokietijoj. • v0* spauda kad j. A- komunistų partija ir sukilę 
Pernai per vieną tok} valy-'merikos Valstybės nori “do- iai, Padare didelę klaidą, 
mą 1800 aukštų rusų kari- minuoti pasaulį” ir Rio de kad diktatūros šalinm- 
ninkų buvo išmesti is dar- janejro konferencija yra!kus Jslleic*0 1 savo eiles.

KAS MUMS RAŠOMA

tos priežasties kai kuriose 
Indijos vietose eina susirė
mimai tarp magometonų ir 
indusų. Tie neramumai pa
reikalavo jau tūkstančių au
kų ir jiems vis dar nesima
to galo. Laisvę Indija atga- 
' vo. bet deja, laisvė ten dar 
nereiškia taiką.

P. O.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

bo ir išsiųsti į Rusiją. Da
bar vėl daromas 
•apvalymas.

vienas žingsnis j

giieztas šaulio valdymą...
tčkį pa.i Šiandien sukilėliai jau ke-

jlius mėnesius kaujasi su
' “lojalistais”, kurie šaukia__ ______Paragvajaus Karas J apie “bolševizmo pavojų 

Jau keli mėnesiai Parag-Į Sukilėliams iš komunistųIndonezija Skundžiasi
Nepripažintos Indonezi

jos respublikos vyriausybė Sukilėliai skelbiasi įsiveržę!jaus demokratijos 
’ - ' * T---- i Assuncion, Paragvajaus! komunistų dalyvavimas su-

vajuje eina pilietinis karas. Į naudos mažai, o Paragva-— - — . -- - - - -- ±. . 1 4^..^ -

Ha. matau milijonus besikankinan
čius Reumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nės skundžiasi. Deksnio Galinga

Dėl Juodos Duonos Kainų mėsą, pieną, javus, vilnas' JAUNAS ZUBRIS SU- I elementų ir brangių aliejų, iš skir-
Gerbiamieji, jrdar turii paskirtu normą MUŠĖ REKORDĄ {££ S£^kC:
Tas straipsnis Juoda darbo atidirbti. O jei vaig- ------------------------------  - Išmuš!- Sena ir teisinga patarlė sa-

Duona Daug Brangesnė” šas ūkininkas neišpildo bol- chicagos berniukas Ver- įV“ riTanuS?. t "STO “!
jūsų laikraščio rugpiučio 6 sevikų įsakymo, tai turi non Zubris, Jono Zubrio 3 tepk su Deksnio Galinga Mosčia.
d. laidoje, duoda informa- smarkiai nukentėsi, atima puse me'tų amžiaus su-
ciją. kuri yra tiktai pusė nuo jo visą jo turtą ir įsve- nus> praeitą savaitę nutarė Kūmą Deksnio Galingos Mosties. 
teisybės, o todėl iš viso nė-jža į Sibirą, o į lietuvių vie-ikeliauti svieto pažiūrėti. Jis £ain£.£°z’ ?1°°: $2'°° lr(į-š

kreipėsi į Jungtines Tautas 
ir reikalauja, kad Olandijai 
butų įsakyta ištraukti visą 
savo kariuomenę iš Indone
zijos žemių. Indoneziją UN

sostinę. Amerikos valdžia Į kilime 
pasisiūlė tarpininkauti tarp laimė.

gali būti didelė ne-

ra teisybė. Kodėl nepara-Į tą atgabena rusų ir taip, įsėdo į greitąjį traukinį, ku- 
aveiciai apje pažastis, dėi ku- i bolševikai pradėjo Lietuve= Hs i Vakarus, i? nuva-

rių baltos duonos kaina pa- je savo “penkių metų pla- 
kilo tiktai 20 nuoš., o juo- n3”-

ns ėjo j vasaras, 
žiavo 85 mylias nuo Chica-

Reikalaukit tik
Delcen’s

B. O. Box ««6.
Ointment 

N«wark, N. J.

dos duonos kaina pašoko į Bolševikai, vietoj atsta- 
viršų 300 nuoš. (?). Tik- tyti naują Lietuvą, per pen-

^į£ ISašįrirVęS ^nerik0S‘tarPinin-’Sal±^ bUt« *įu ^ęitalSg^meT’r4S
sukilėlių ir valdžios, jei abi 
dvi kariaujančios pusės su-

Pilietinis karas Paragva
juje užsitęsė ir kur svirs ka-

pranašauti.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Urugvajaus Lietuvių cialistas), A. Račkauskas

Tarvba (demokratas) ir Al. Barta-
Jau prieš metus laiko iš Šimas (katalikas). Visi val- 

Urugvajaus Socialistų par- dybo? nartai yra pasiryžę) 
tijos lietuviu skyriaus, išl dirbti, kad ir tolimo Urug- 
“Kliubo už Nepriklausomą vajaus lietuviai dėtųsi visa
Lietuvą" ir iš atskilų demo-;^’™' l>™ .taut<?5
kratiškai nusiteikusių lietu-^tikrinimo ir prie 
vių čia susidarė Urugva- demokratiškos Lietuvos at- 
jaus Lietuvių Taiyba. J ją ^eijpmo

M. Krasinsk&s
“Kel.” koresp.

Apie Atvykimą

savoj

įeina tos musu organizaci- Liepos 27 d. U- L. Tary
ti žmonės, ku- buvo suruosusi seimyms- 

ne ais^i-’ ir dirba kuf; Pietu?’ kuriuose daly-
los ir pavieniai . . .
rie aiškiai pasisako ir dirba us P1. . . .. .
dėl atstatymo nepriklaaso- yim^O šeimynų ,r siek
mos
vos. U. L. Taryba teisingai 
pasisako prieš įsileidimą į

demokratiškos Lietu- fiek Pavienių lietuvių. Lai 
ke vaisių buvo prisiminta 
musu garsieji lakūnai Da- 

savo eiles visokiu okupantų nūs >r .Girėnas, kurie savo
ir diktatu,-u šalininkų. i Pąsip™™. ir savo auka jra- 

. ; -,se lietuvių vardą j aviaci- 
Paskutiniu laiku į U. Lie- jos pionierių ir kovotojų 

tuvių Tarybą prisidėjo dalis Sąiašą. Apie jų atmintį ir
kalbėjovienos lietuvių katalikų or

ganizacijos, susidedančios 
iš demokratiškos minties 
katalikų. Urugvajaus Lietu
vių Taryba pąlengya stip
rėja ir į ją vis daugiau de
dasi atskiros organizacijos j tautos himnas 
ir pavieniai asmenys. Visus 
U. L. Tarybos narius jun
gia bendras siekimas, padė
ti pagal musų išgales at
kurti nepriklausomą ir de
mokratišką Lietuvą.

Liepos 12 d. U. L. Tary
ba išsirinko naują savo val
dybą, kuriai pavesta eiti 
vadovaujamas pareigas iki 
1949 metų vasaros. Valdy- 
bon įeina M., Krasinskas 
(socialistas) — pirminin
kas. J. Miklovis (katalikas)

žygi Kalbėjo J. Miklovis.
Apie musų organizaciją ir 

,apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį kalbėjo Al. Gumbara- 
gis ir M. Krasinskas.

Po kalbų buvo sugiedotas kad 
ir sudaina

vome keletą tautiškų daine
lių.

Baigiant noriu paminėti, 
kad su Urugvajaus Lietu
vių Taryba sutiko dirbti, 
kaipo musų koresponden
tas, Jurgis Lazdauskas. Chi
cagos “Naujienų” bendra
darbis Pietų Amerikoje.

Mirė Urugvajaus Pre
zidentas

Rugpiučio 2 d. Montevi
deo mieste mirė Urugva-

Nori Ištekėti, Bet Sužiedo- 
tinis Europoje.

Klausimas — Dirbdama 
su ŪSO Europoje, susipaži
nau su vienu jaunikaičiu. 
Man giyžus į Suv. Valsti
jas? nutariau už jo ištekėti. 
Jo šalies kvota yra labai 
maža ir jau per kiek laiko 
jąm nebus galima atvažiuo
ti. Kaip galiu pagreitinti jo 
immigraciją?

Atsakymas — Jeigu gali
ma, išvyk Europon ir tenai 
apsiveskite. Jis tada galės 
gauti “preference quota 
visa”. Tada, kada jau, apsi- 
vesite. galėsi paduoti Peti- 
tion No. 1-133 — Pasiun- 
čiant jį į US Immigration 
and Naturalization Service 
in Philadelphia, paduodant 
visus faktus apie ištekėji
mą ir turėsi imti atsakomy- 

I bę kad tamstos žmogus? nie- 
= nebus -1------ ”

kad “moterys dabar turėtų tuvoje apgyvendinti 
juodą duoną- boikotuoti”. rasės žmones.

Kiek pakilo raginių mil-į . . _ .
tų kainos? Kai paaiškės vi- Dar tunu paminėti apie 
si faktai, tada pasirodys, viei23 hetuyj išgamą, Anta- 
kad kepyklos turėjo nuosto- n3 Bimbą, kurs lankėsi Ule
lių, aprupindamos lietuvius ^voje. Kada jis važiavo iš 
vartotojus su lietuviška Vilniaus pro Kaišiadorių 
duona. stotį į Kauną, tai žmonės

Washingtono administra- n?rėjo jį pamatyti. Bet dar- 
cijos netikęs patvarkymas, bminkai žmonės neturėjo 
kurs uždėjo kainų kontrolę teisės tą Amerikos poną pa- 
ant visų javų, išskyrus ru- matyti. Jam visai nerūpėjo 
gius, ir paskui uždėjo ant Lietuvoje pamatyti, kaip 
ruginės duonos tvirtas kai- £yven.ą biedni žmonės, ko- 
nų lubas, pastatė visas ke- kiąs jie piliavas pila, kokį 
pyklas į labai sunkią pa- baisų vargą vargsta. Jis 
dėtį. Ir dabar dar ruginių Lietuvoje svečiavosi, pas 
miltų kainos yra labai aukš- Lietuvos žandaras, pas rusų 
tos ir nesimato, kad duona pastatytus valdininkus ir 
galėtų atpigti. snipus. Jam važiuojant.

Mes tikime’, kad tie fak- traukiniu, tą traukinį šau
tai duos jums progos atitai- £°..)° komunistai su automa- 
syti klaidingą įspūdį, kurį tais’ kad koks nors biednas 
jūsų skaitytojai gavo iš jau smogus neprieitų prie to 
paminėto straipsnio jūsų Amerikos lietuvių “atsto- 

Antanas Bimba

TEISMAS

Ant žemės gerovės nebus, kol 

nejsisteigs Dievo Karalystė.

A LIK ARMIN,
3444 Mass. St., Gary, Ind.

(Skelb. 5-8)

—vice pirm.. Al. Gumbara- jaus respublikos preziden-
gis (liaudininkas) — sek- tas Thomas Berreta, sulau-

PAJIESKOJIMAI
T ižas Pranckevičius sutins Si- 

pailiutės - Pranrkevičionės, kilusios 
Žiškalnių kaimo, Barzdų valsčiaus. 
Sakių ap. prašo atsiliepti gimines 
Amerikoje. Maloniai prašome para
šyti šiuo adresu:

Pion. Pranrkevičius,
(16) Hanau A. H. Hessen

Samloy str. 84
U. S. A. Zone, Germany.

Paieškomi Petras. Povilas, Juozas 
ir Antanas Sirvinckai kilę iš Ska 
piškio parapijos. Rokiškio apskri
ties. Jie patys arba kas apie juos 
žino maloniai prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: U. J. M. (35)

54 Arthur Street,
Montello-Broekton, Mass.

laikraštyje.
Su pagarba,

Frank A. Plechavicus,
Cambridge. Mass.

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera ^širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingaiusis vaistas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivinas išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

Paieškau Kazio ir Andriaus Race- 
vičiy. Kilusiu iš Žiežmariu miestelio, 
Vilniaus rėdybos, Traku aps. J Ame
riką atvyko apie 1903-4 metus, ma
nome kad gyvena Chicago. III. Virš- 
minėtus asmenis, arba kas apie juos 
žino maloniai prašome atsiliepti šiuo 
adresu: A. J. Pask, (35)
1254 Washington st., Norwood, Mass.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broaduay. 

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISĖS ĖJUSI Ų. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimiš 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. Dept. 2.
4*47 W. 14th Street.

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St, Cicero 50. IIL

vo . /vnianas tsimna su 
biednais žmonėmis nesikal
bėjo, jų reikalai tam ponui 
visai net nerupi. Jis pasa
kojo lietuviams visokias 
komunistines pasakas, bet 
mes apie komunizmą žino
me daugiau, negu Bimba 
kada nors yra ir sapnavęs.

“Žinau, Kas Yra Komu
nizmas”

Gerbiama redakcija.
Turiu pirmiausiai pasisa ...

kyti, kad aš esu iš tų pačių . s ver^1ją, priespaudą 
. lietuvių, kurie dabar vargs- 11 s*urdą nešėme ant musų 

uždėtas ant sąraso žmonių :ta Lietuvoje. Aš visai nese-'suvar?uslU kuprų, o tas po- 
kunems reikia išduoti “pre--naj atvykau iš Lietuvos į nas tik liežuviu pliauškė ir 
fercnce nnnta Tr iŠ Kanadą, Rur egu gimęg Aš UŽ tai gavo užmokėti.

būdamas 16 metų jau ži- Sunkiai gyvena Lietuvos 
nau, kas yra komunizmas, žmonės. Juos spaudžia oku-

public charge 
Kada tavo prašymas bus 
užgirtas, Amerikos konsu
lui užsienyje bus pranešta. 
Tavo žmogaus vardas bus

ference quota visas”. Ir įs 
eilės Amerikos Konsulas 
jam išduos vizą, jeigu jis 
bus kvalifikuotas pagal mu
sų immigracijos įstatymus. 

Kaip Ūkininką* Gali

Man teko ir pačiam patirti 
Žiežmariuose, kaip bolševi

Karnlina Bukauskaite - Palkotic- 
nė iš Vokietijos paieško savo brolio 
Kazio Bukausko kilusio iš Ukmer
gės apsk. Žemaitkiemio valsčiaus. J j 
patį arba kas, apie jį žino maloniai 
prašau atsišaukti šiuo adresu:

Mrs. E. Brėdikis, (34)
Stauffer, Alberta, Canada.

Paieškomas Petras Mikšys-Mikše- 
vičius gimęs Lietuvoje Priekalnupio 
kaime Raseinių apskrities. Paskuti 
niomis žiniomis gyveno Chicagoje.

ii* skurdą npšėmp ant mnci Juozo Mikšio duktė Genė norėtu su bhuiuą neseme ant musų juo susižinoti. Petrą Mikšį patį arba

kai naikina musų sodybas ašarose 
ir ima nekaltą jaunimą į varge.Atvažiuoti.

Klausimas — Mano pus-!kalėjimus ar varo į tolimus 
brolis Vokietijoj nori at- kraštus prie darbų, arba į 
vykti i šią šalį ir dirbti ant rusų kariuomenę. Lietuviai

pantas, juos gabena į Rusi
ją, o vargšė Lietuva skęsta 

ir didžiausiame

Žiežmarietis G. L.

kas apie jį žino maloniai prašau pa
rašyti šiuo adresu: (34)

Jos. Kvictkus
Route 32, No. Franklin, Conn.
Paieškau Onos Valatkutės, paeina 

iš Nemaniūnų parapijos. Palivarko 
vienkiemio, Alytaus apskr., seniau 
gyveno Boston, Mass, Prašau atsi
šaukti šiuo adresu: (35)

Ona Judickienė.
515 Mary st., Scranton, Pa.

retorius, B. Laucius (demo- kęs 74 metų amžiaus. Jis ūkės čionai. Jis agrikultu- kovoja dėl laisvės, nepasi- 
kratas) — iždininkas, B. išbuvo prezidentu tiktai ristas. Ką turi daryti? duoda kraugeriams, kurie
Nemickas (demokratas) — penkius mėnesius. Atsakymas — Jeigu tam-‘geria nekaltų žmonių krau-
sekr. padėjėjas, ir valdybos Velionis prezidentas buvo stos pusbrolis yra išlavintas ją ir uždeda ūkininkams 
nariai yra J. Babilius (so-j kilęs iš ūkininkų ieimos ir agrikulturištas — jeigu mo- tokias duokles atiduoti

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

yra gera

Mikalina Sniečkiutč po vyru Sli- 
žienė, esanti dabar Europoje,_ paieš
ko savo pusbrolių Prano Sniečkaus 
kilusio ir Tilvikų kaimo ir Jono Bak
šio kilusio iš Slavikų kaimo, abu Sa
kių apskrities. Jie abu seniau gy 
veno Chicagoje, gal ir dabar tebe
gyvena, bet jų adresai nežinomi. Jie 
patys arba kas apie juos žino. ma 
loniai prašomi parašyti šiuo adresu:

Mr. Joseph Sližis (34)
57 W. Porter st.,

Waterbury 13, Conn.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Totalitarizmas griauja 
šeimynos pamatus

Kas yra totalitarizmas?
Tai yra tokia valstybės 

santvarka, kur viskas pri
klauso valstybei—ne tiktai 
žemės ir visi turtai, bet ir 
pats žmogus.

Tokia santvarka buvo 
Hitlerio Vokietijoj ir Mus
solinio Italijoj, o dabar Sta
lino Rusijoj.

Bet kodėl mes sakome, 
kad tokia santvarka—tota
litarizmas — griauja šeimy
nos pamatus?

Todėl, kad totalitarinėj 
santvarkoj nėra šeimynai 
reikalingų sąlygų. Mes ži
nom, kad porinės šeimynos 
pagrindas yra privatinė 
nuosavybė. Gilioj senovėj, 
kuomet žmonės da nemokė
jo pasigaminti daugiau 
reikmenų, negu jiems rei
kėjo tam kaltui, privatinės 
nuosavybės nebuvo. Nebu
vo tada ir porinės šeimy
nos.

Dabartinė šeimynos for
ma atsirado su privatinės 
nuosavybės atsiradimu. Kai 
žmogus išmoko pasidaryti 
baldų, įrankių ir užsiaugin
ti gy vulių daugiau negu jis 
galėjo suvartoti, tai jis ne
norėjo, kad jam numirus tie 
jo dalykai liktų svetimiems.
Jis tada atsiskyrė nuo ko
munos ir įsikūrė savystovų 
gyvenimą. Tai buvo pirmu
tinė porinė šeimyna.

virusi\auangi ^7\jxiiijr iivzo gvivu-
vis ir laimė remiasi privati
ne nuosavybe, tai savaime 
suprantama, kad tokia šei
myna yra nesutaikoma su 
totalitarine valstybe, kur 
visi turtai ir net pats žmo
gus turi būt ne šeimynos 
savastis, bet valstybės nuo
savybė.

Asmens padėtį totalitari
nėj valstybėj nacių šulas 
Robert Ley yra apibudinęs 
šitokiais žodžiais:

“Nuo lopšio iki grabo, 
musų valstybė niekad žmo
gaus nepaliuosuoja. Mes j 
pradedam nuo trijų metų 
kūdikio. Kaip tik jis ima———~ 
protauti, mes trnTjftfrpiiidmii ''tni dafkiftO suleidžia 
dam jam vėliavą neiti. Po mis vyrus.” 
to seka mokykla, Hitlerio Taip rašo savo knygoj 
jaunimo organizacija, šau- “Gyvenimo Filosofija ir 
lių skyriai ir kariuomenės Rasės Kėlimas” Dr. Dupre. 
tarnyba. Mes neduodame Dabar pasiklausykim, ką 
žmogui nuo valstybės nutol- šituo klausimu sako kitas

nacių autoritetas, praf. 
Ernst Bergmann:

“Monogamija (vienpaty
stė) visam žmogaus gyveni
mui prieštarauja žmogaus 
prigimčiai ir yra žalinga 
tautai. Kur ji yra ištikrujų 
vykdoma — laimei, tarp 
žmonių tai nėra galimas 
daiktas, nežiūrint visų įsta
tymų — tauta turi žūti. Mo
terims ir merginoms užvai- 
sinti yra pakankamai norin
čių vyrų, ir, laimei, vieno 
jauno vyriškio gali užtekti 

'dešimčiai ir net dvidešim-

DVINUKĖS GAVO GRAŽUOLĖS TITULĄ ( M. Bukša.

ti ir vėliau. Kariuomenės' čiai merginų, kurios da nė-
tamybai pasibaigus, jį p^si- jra pasmaugusios savo troš- 
ima Darbo Frontas ir nepa- kimo turėti kūdikių.”
leidžia jo iki mirties, nežiū
rint ar jam tai patinka, ar
ne.

Šitokios politikos tikslas 
yra visiškai sunaikinti tėvų 
intaką vaikams ir atitrauk
ti vaikus nuo šeimynos. Jei 
kas tam pasipriešina, tas 
pasmerkiamas kaip “valsty
bės išdavikas.

“Tėvai, kurie neleidžia 
vaikams rašytis į Hitlerio 
Jaunimą, prasižengia prieš 
vokiečių tautą”, pasakė Hit
leris.

Į tą “Hitlerio Jaunimą” 
buvo Įtraukti 5 milionai 
jaunuolių. Jiems buvo valia 
daryt kas tik patinka, tik 
nenusikalsti hitlerizmo dva
siai. Tėvai neturėjo ant jų 
jokios valios. Šitam jauni
mui buvo nustatytas net 
“oficialus” tostas, kuri jie 
gerdami dainuodavo:
“Velniui musų dūšios! 
Mergom musų širdys! 
Hitleriui Gyvybė!
Prosit!”

Nacizmo ideologas 
Alfredas Rosenbergas

Dr.

Atostog o m s paleidžia
miems nacių kareiviams 
kalte buvo kalama, kad 
švenčiausia jų pareiga yra 
sueiti per atostogas su mer
gina ir “pradėti” kūdikį.

O merginoms tuo pačiu 
laiku buvo aiškinama, kad 
didžiausia joms “garbė” 
busianti sugyventi su karei
viais bent po vieną kūdikį.

“Nežiūrint buržuazijos į- 
statymų ir moralų,” rašė 
nacių smogikų organas 
“Schwarze Korps” (Juodo
ji Gvardija), “merginai yra 
garbingas darbas pagimdy
ti kūdikį, kuri pradėjo ka
reivis, išeidamas į frontą.”

Pagal nacių ideologiją, 
tai visi moralybės mąstai 
yra “supuvusios buržuazi
jos” palaikai, kuriuos tota
litarinė valstybė ir sveika 
tauta privalo šluoti šiukšly- 

•nan.
Lygiai taip apie “supuvu

sios buržuazijos” moralybę 
kalba ir bolševizmo “ideo
logai.” Jie taip pat stengia

Dvi gražios mergaitės dvinukės, Jane ir Jean Cun- 
ningham iš Chattanooga, Tenn. stojo į gražuolių 
kontestą ir bendrai gavo “Miss Tennessee of 1947” 
titulą. Dabar tos pačios mergaitės žada stoti į kon
testą dėl “Miss America” titulo. Teisėjams bus gal
vosūkio išspręsti, kuri jųdvejų yra gražesnė.

SVETUR

Justinienė
(Tęsinys) vo jiems išaugti iki audros.

Justinienė vyro netekusi,1 Audros ši kaimo pastogė 
pasijuto, apleista, be tvir- kaip ir nežinojo, 
juto apleista, netekusi tvir-; Tam uždaram šeimos pa
to šeimininkės jiagrindo po šauly kiti Justinienės vaikai 
kojomis, nes ūkio vairas tevaidino jau svečių rolę. 
perėjo į sunaus rankas, o Antrasis Justinų sūnūs, žva- 
šeimininkės skipetrą—žars- lūs vaikinas, baigęs šešias 
tyklį—valdė dabar sunaus klases, įstojo karo mokyk- 
Petro žmona Kamilė. Bet lon ir pasidarė karininkas. 
Justinienė kartu pasijuto Brolį pasekdama Justinie-' 
atgavusi ir kiek laisvės, nės duktė, mamos lepunėlė 
Amžiną atilsį Justinas bu- Magrietė išsiprašė tėvų
vo geras žmogus, su protu 
ir širdim. Matė ir vertino 
žmonos nepabaigiamą triū
są ir žinojo, kad juo laikosi 
pusė ūkio. Justinienė turė
jo ne pakulom kimštą gal
vą, ir Justinas svarbiais gy
venimo klausimais visuomet 
su ja pasitardavo kaip su 
artimiausiu ir patikimu 
žmogum. Gyveno sutartinai

gimnazijon ir ją baigusi 
tuojau ištekėjo už kaimyno, 
finansų ministerijos valdi
ninko. Toliau varginti sau 
galvos mokslais ji nebeno
rėjo. Vaikai lankėsi tėviš
kėj ir visuomet buvo mieli 
svečiai; bet tai jau buvo ki
to pasaulio žmonės, Justi- 
nienei svetimo, dėl kurio ji 
nesijautė galinti bet kurį

ir padoriai, kad duok Die-'žodį tarti. Taip ir gyveno, 
ve ir kitiems. Bet Justinas'— Justinienė sau, vaikai 
buvo pilna žodžio prasme mieste—sau.
“gaspadorius”, šeimos gal-į Kai užėjo karo viesulas 
va ir visus reikalų siulusjir pradėjo artėti bolševikai, 
kietai laikė savoj saujoj.[Justinienė kieminėjosi pas 
Tam kietumui turėjo pa- dukterį Kaune. Dėl Justi
klusti ir Justinienė, tuo sto
dama į valdomojo padėtį, 
ir tai nuolat jautė kain bū
tiną ir pateisinamą reikalą.

nienei ne visai aiškių prie
žasčių Magrietės šeima 
ypatingai susijaudino dėl 
bolševikų artėjimo ir nuta-

si šeimynos pamatus įs- 
, „ . .. ąs1"* griauti nes šeimyna visada

tuodavo uz poligamijos įve- norj tUrėti užtikrintą pasto- 
dimą. \ yrui turėtų būt leis- įr ^ajp ganma daugiau
ta turėti tiek moterų, kiek 
jis gali išmaitinti, aiškinda
vo šitas totalitaras. Kiti na
cių vadai irgi sakydavo, 
kad valstybei butų daug 
sveikiau santuoką ir šeimy
ną visai panaikinus. Vyrų 
ir moterų suėjimas turėtų 
būt reikalingas tiktai tam, 
kad pagaminti valstybei 
vaikų, šitaip gimusius vai
kus turėtų imti savo globon 
valstybė:

“Vaikus auklėja ir moki
na moterų namuose tam ty
čia paruoštos instruktorės. 
Kai berniukai pasiekia 6

privatinės nuosavybės. Kad 
ir kitokie sumetimai, bet 
tikslas tas pats — šeiųiyna 
nereikalinga. Ir lvffiai tieo«_p-- -----
patys metodai. Vaikams 
nuo tėvų atitraukti nacių 
Vokietijoj buvo įsteigtas 
“Hitlerio Jaunimas,” o ko
munistų Rusijoj tokiam patį 
tikslui yra “Komsomolas,” 
kas reiškia: “Komunistįnis 
Sovietų Jaunimas.”

Darbininkų moterys Ru
sijoj yra varomos prie sun
kiųjų darbų fabrikuose, gi
riose ir net kasyklose, o jų 
vaikus augina ir mokina

Ne man rugių laukai čia žydi,
Ne man žaliuoja vasarojus, 
širdy užgniaužęs skausmą didį, 
Aš laukiu, ką atneš rytojus.

Ne man čia sirpsta vyšnių sodai. 
Nei pakelės trapioji smilga.

,0 kaip čia viskas jau pabodo! 
Kaip neramu, kaip liūdna, ilgu...

Dabar tos priklausomy-;{e 1S Lietuvos bėgti. Duktė, 
bės Justinienė nebejautė; NaH senokai .įpratusi moti- 
bet atsirado kita, sunaus aai lakinėti, be ilgų kalbų 
valia. Šeimininku pasidarė į, ustmienei pasakė, kad ir ji 
Petras, — geras vaikas; bet kurtu važiuosianti. Justime-
pati šeimininko padėtis dė
jo jam atitinkamas prievo
les ir teikė atitinkamas' tei
ses. Motinos valdžia vaikui 
neišnyko tiek Justinienės

nė bandė spirtis, norėjo 
grįžti Pagojin, bet duktė 
paplūdo ašarose ir va Justi
nienė dabar sėdi Hanau 
stovykloj ant suolo po lie-

sąmonėj, tiek ir Petro juti-jPa’ eldamą Dūko komen- 
me; bet ji dabar turėjo su-; an^2.Parei^as-1 . 
siderinti su vaiko valia —1 Bobut, — kaip tik atsi-
jis buvo atsakomingas rei-:[iePe Dūkas, storu vyrišku 
kalų vairininkas. Justinie-; balsu, — kaip tu manai, ar 
nė persiorientuodama ūžė-J P1 1S turi Luti su bokštais? 
mė autnritętinp-o na tarėjo1 Dūkas buvo iau toli naši- 
postą; Petras jos patarimų' stumėjęs su pilies statybos 
klausėsi ir sugyveno gerai. į darbais, supylė sienas, pa- 
Trumpai tariant — Justinie-iliko vienus vartus, bet kai 
nė jautėsi kaip Anglijosįpradėjo galvoti, kaip pada- 
karalienė, . Petras — kaip; ryti pilį priešui baisesnę ir 
Anglijos parlamentas. jneįveikiamą, tarp musų 

Į tuos motinos ir vaiko Įkalbant, supasavo: aklam

Ne man gegutė čia kukuoja.
Ne man ir pempė “gyvi” klykia.
NeSu treintieS kėliu dldzlUOJU 
Benamio dalią skurdžią, nykią.

Ne man praeinančiam pamoti.
Ne man vakaris vėjas dvelkia.
Ne man plentai čia asfaltuoti— 
Dvasia ir kūnas kenčia alkį.

Ne man vingiuoja plačios upės.
Ne man šios žemės džiaugtis vaisiais. 
Po sielvarto našta suklupęs.
Esu toks mažas ir beteisis.

Ne man čia skleidžia žiedus rožės.
Ne man čia naktys mėnesienos.
Ne man šio krašto visas grožis,
Kai ilgesiu srovena dienos.

Ne naan triukšmingų, miestų* taurai,

?e ihan’Sbkšti bažnyčių bokštai/ - 
ėvynės link akis pražiurau.

Nes ja. tik ja gėrėtis trokštu.

santykius marti Kamilė įėjo 
nauju, bet ne ardomuoju 
veiksniu. Iš budo linksma, 
paslaugi, nusimananti kur 
šeimoje jos vieta, Kamilė 
visa sauja perėmė krosnies 
žarstyklį į rankas, bet švel
niai derinosi prie anytos, 
vadino ją, kaip ir Petras, 
“Mama” ir greit įprato taip 

Auk-jatosth Justinienė, prisi
mindama savo jaunas die

buvo aišku, kad pro tokius 
plačius vartus pilin įsiverš 
ir nusmukusiom kelnėm 
priešas. Bobutei statomas 
klausimas buvo tikrai svar
bus ir lemiamas pilies atei
čiai.

Bet ir bobutė pilių forti
fikacijos reikaluose nebuvo 
išprusinta. Po ilgokai už
trukusio pasitarimo galuti
nai buvo nutarta: pilies

metų amžiaus, jie perkelia- “paruoštos instruktorės” — 
lygiai taip kaip buvo nacių 
Vokietijoj ir fašistų Italijoj.

Lietuvoj ir kituose oku
puotuose ,krąštuo$e . komu- 
ntštŠ?'-ėfgi&ši su šeimynom# 
da žiauriau, negu savo 
“Matuškoj Rasėjoj.” Per 
pirmąją okupaciją jie ištrė
mė iš Lietuvos apie 40,000 
vyrų ir moterų su vaikais, gi 
užgrobę musų tėvynę antru 
atveju tie barbarai išdangi
no ir išsklaidė po Rusijos 
tyrus apie 70,000 žmonių. 
Ir kaip pirmuoju, taip ir 
antruoju žygiu jie išsklai
dė visas šeimynas: vaikus 
nuo tėvų atskyrė, tėvus iš
grūdo į vieną kraštą, moti
nas į kitą, ir vieni apie kitus 
nieko nežino.

Ar gali būt šiurpulinges- 
nis šeimvnų ardymo vaiz
das?!

mi į vyrų namus. 
“Geros veislės moterys

būna globojamos moterų 
namuose ir, tų namų matro-

įįi ’t I fI*

Tiktai sugrįžęs į gimtinę.
Sakysiu: — Štai čia viskas mano:
Miškai, laukai, dangaus mėlynė,
Sodyba, kur tėvai gyveno.

Juozas Mikitas.VAIKŲ IŠDYKAVIMO AUKA LIGONINĖJ

APIE VALGIUS.

melsvas žiedas.

Seattle, Wash. penkių metų berniukas peršovė su re
volveriu dvejų metų mergaitę. Marlene Pipkin, kuri 
dabar guli ligoninėj. Šalia sužeisto vaiko sėdi jos mo
tina. Mergaitę peršovė penkių metų berniukas Ha- 
rold Schwan, kurs manė, kad jo rastas revolveris yra 
vaikų žaislas. »

Kai aš žiuriu
J melsvą žiedą, 
į melsvą žiedą 
Iš rugių...

Prisimeni Tu,
Kai aš žiuriu 
į melsvą žiedą 
Iš rugių...

Bet melsvo žiedo 
Iš rugių 
Nuvyto lapai,
O kaip Tu?...

.Nebėr akių.
Melsvų akių,
Kaip melsvo žiedo 
Iš rugių.

EI. Strimaitė,

Jaknos su Rūgščia Smetona J
1 sv. bet kokių jaknų. 
Miltų.
2 šaukštai sviesto ar mar

garino.
2 puodukai rūgščios Sme

tonos.
2 svogūnai.
Draska su pipirais.
Gerai nušluoscius jaknų

rėžius išvoliok miltuose ir 
sudėjus skauradon į karatą 
sviestą, gerai apkepink abi 
puses. Dabar užpilk ragščią 
smetoną, sudėk supiausty- 
tus svogūnus, įkrėsk pipirų 
ir pasudyk. šutink 30 minu- 
tų ant labai lėtos ugnelės, 
arba 350 laipsnių karščio 
pečiuje.

Priedui tinka trintos bul
vės ir žirniai.

Tomeitės Kimštos su 
Makaronais.

Ant 4 tomeičių imama to
kia proporcija:

1 puodukas trumpų ma
karonų.

1 puodukas balto soso.

3 šaukštai tarkuoto ame
rikoniško sūrio.

2 šaukštai tirpyto sviesto 
ar margarino.

3 šaukštai duonos trupi
nių.

Nuplovus viršų tomeitės, 
išskaptuok šaukštu visą to
meitės vidurį. Pabarstyk vi
durį druska. Paimk išvirtus 
makaronus, sumaišyk su 
baltu sosu ir tarkuotu suriu. 
Įpilk po šaukštuką ištirpyto 
sviesto į kiekvieną tomeitę 
ir šaukštu prikimšk jas ma
karonais. Viršų apibarstyk 
duonos trupiniais su tar
kuotu suriu. Kepk tomeites 
vidutinio karščio pečiuje 20 
minutų.

Jei kas nežino, tai štai 
kaip daromas baltas sosas.

Ištirpyk 2 šaukštu sviesto 
ar margarino, įtrink du 
šaukštu miltų, pusę šaukštu
ko draskos ir žiupsnelį pi
pirų. Iš lėto supilk puoduką 
pieno nuolatos maišant, 
kad sosas butų švelnus, be 
kukulių.

nas, mokėjo suprasti Kami-Jkampuose pastatyti po bok- 
lės padėtį ir neužmiršdavo jštą ir tam panaudoti tuš- 
ją pagloboti, net prieš su-,čias nuo “Nestlė” pieno 
nų užstoti. {skardines; vartų vietoje

Greitai pas Petras atsira-:gulsčiai padėti “Infadol” 
do vaikai ir kartu su jais skardinę su kietai uždaro- 

1 Kamilė pasidarė savesnė.imu įėjimu; ant skardinės 
tvirtesnė namų šeimininkė, supilti pilies mūrą ir ant jo 
o Justinienė pradėjo antrą- pastatyti dar du bokštu, — 
ją savo jaunystę. Su mažai- jau iš skardinių nuo mėsos 
siais ji įėjo į naują pasaulį konservų; ant kiekvieno 
ir pradėjo su jais gyventi,— bokšto išvesti po stiebą ir 
visi kartu. Kildavo ir Pago- iškelti lietuviškas vėliavas, 
jyj debesėlių, bet Justinie- o gretimai stiebų pastatyti 
nės Įgimtas taktas neleisda- po patranką. (Bus daugiau) 

M a m y t ė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.” 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mainytė. Adresuokit taip:

Keleivis
836 E. Broadway, So. Boston 27, Maso.
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(Laiškas iš Vokietijos) Tremtinių gyvenimas die- 
Paskutiniu laiku gyve- naiš dien?.s sunkėja ir blo- 

nantiems tremtiniams Vo- gėja. Nežinia slegia visus, 
kietijos stovyklose pradėta ne® nėra aišku, ko dar atei- 
darvti įvairus spaudimai, tyje teks sulaukti, ir koks 
kad kuo didesnis skaičius, o dar spaudimas gali būti pa
gal net ir visi butu galima vartotas.
grąžinti atgal i namus (ki- Ta»P pat prasidėjo mažų 
limo kraštus). ' stovyklų naikinimas ir per-

Pasipylė eilė raginimu kilnojimas į didesnes sto- 
tremtiniams per Vilniaus \yklas. apgyvendinant net 
radio. Kalbėtojas Palemo- ^,000 asmenų vienoje 
nas - Paleckis ragino grižti stovykloje. .. 
prie atstatymo darbų Tary- jToks perki n0Jimas reis- 
binėn Lietuvon. :kia nesvietišką susigrudi-

Praėjus kelioms dienoms !?ą dideliose stovyklose, 
po kvietimo per radio pa- Paprastai žmonės patenka 
sklido po stovyklas įvairus vlsada -1 daug blogesnes gy- 
plakatai ir raginimai grižti veniĮno. sąlygas ir jei kas 
ir pradėti atstatymo darbą, turėjo jsitaisę darželius, tai 

Stovyklų pastatu sienos tas. vlskas palieka... Ypatin- 
ir skelbimų lentos diena iš ^al sunkus yra gyvenimas 
dienos vis mirgėjo naujais nulzimskuose barakuose, 
ir naujais raginimais grižti k?r įmonės sugrusti nustojo 
į namus. Netruko plakatų ir visokios vilties dėl geresnio 
rusų kalboje, nors stovyk- p tojaus. Dideliuose bara- 
lose nei vieno ruso gyven- kuosę kartais viename kam- 
toio nebuvo , baryje sukemsama po 60

Karinė valdžia išleido J?1 ir gyvename,
paraginimą, kad kas grįš ,
savanoriškai atgal, tai tam ,. baigdama savo
bus išduotas 60-čiai dienų dienas deJ0 \lsas pastan- 
maisto davinys ir visa kuo fas’ kad. pakuzti tremtinių 
bus aprūpintas kelionės me-idva^„ ir. Juos Pavertus 
tu. Bet mažai atsirado to-! okupuotus
kių. kurie sutiko grįžti į sa- krastus- Liūdna tas. kad to-

KELEIVIS, Sv. bOS 1 ON

lš JUROS IŠTRAUKĖ LAVONUS

Iš penkių lakūnų, kurie nukrito į jurą prie Nevv Yorko su radariniu orlaiviu, 
išsigelbėjo tik du. Kitų trijų lavonai buvo sužvejoti juroje. Čia matome kai
rėj, kaip vieną lavoną neša iš policijos laivo į pakraštį. Dešinėj matyti išsi- 
gelbėjęs iš nelaimės lakūnas, James J. Till, kurs nelaimėje buvo tiktai leng
vai sužeistas.

Blaivybės Galybė
KAIP CARO VALDŽIA ją karčiamą, nes raudonas 

IŠSIGANDO BLAIVYBĖS gaidys ją ir vėl galėjo pa-
--------  gauti, o “inšiurenco” tada

I Vieną laiką Lietuvoje Lietuvoje dar niekas neži- 
Žemaičių vyskupijos vysku- nojo. Todėl Lietuvos pake
pu buvo tikras liaudies švie- lės palengva apsivalė nuo 
tėjas, Motiejus Valančius- tų laikų plėgos—karčiamų.

; Valančauskas. Jis gyveno 
nuo 1801-metų iki 1875 me
tų. Per 25 metus jis buvo 
Žemaičių vyskupu ir per tą 
laiką padarė labai daug 
gero žmonėms.

Vyskupas Valančius rašė 
knygutes žemaičių kalboje, 
jas leido slaptai užsieniuose 
spausdinti ir platino po Lie
tuvą. Jis kūrė mokyklas; 
jis reikalavo, kad kunigai 
butų blaivus ir rūpintųsi 
parapijonų dvasios gyveni
mu. Ypatingai vyskupas 
Valančius nekentė girtuok
lystės. Jis teisingai manė, 
kad neblaivas protas yra 
didžiausias Lietuvos žmo
nių priešas.

Argentinos ‘‘vadas, tėvas ir Kaip tik Valančius liko

vo tėvynes. Praėjus po to 
kuriam laikui, vėl viskas 
aprimo ir nutilo. Bet trem
tinių priešas nesnaudė.

Greit pradėta daryti nau
jos rūšies spaudimas maži
nant mums maistą. Anks
čiau duodavo 2000 kalorijų! 
maisto per dieną (faktiškai* 
visada būdavo 1,700 ar į 
1,800 kalorijų), o paskui i

kią prievartą vartoja “ke
turių laisvių” skelbėjai, ku
rie pasitarnauja diktatūrai, 
kuri jokių laisvių niekam 
nepripažįsta.

Pr. Bagdonavičius,, 
Seligenstadt, Bavarijoj.

JUOKĄ 1
Dukters Nuomonė

Argentinos Gyventojai
—----------- . J rinkikai," bet jis sumaniai mą. Vienu laikotarpiu vys-

Argentinos respublikos darė puikų bizni ir puikiai pradėjo ieškoti atramos vi- kūpąs Valančius buvo visai
vadai su dideliu pasididžia-! pelnėsi. Pasekmėje to, po suomenėj ir rado jos dalyje išnaikinęs girtuokliavimą
vimu paskelbė, kad pada- antro pasaulinio karo Ar- darbininkų ir smulkiojoj Žemaitijoj. Tai buvo pada-
—— ------- 4.^:.. gentina išpirko iš svetimųjų miesčionijoj. Turtinguosius ryta be “proibišeno”, be po-

kapitalistų visas įmones,1 dvarininkus ir kapitalistus licijos ir be prievartos. Vys-
rius gyventojų surasmeji- 
mą Argentinoje pasirodė 
esą 16 milionų, 107 tūks

tančiai gyventojų.
Paskutinis gyventojų su

rašinėjimas Argentinoje bu
vo daromas 1914 metais ir 
tada buvo suskaityta tiktai 
7 milionai. 885 tūkstančiai 
gyventojų. Tarp tų dvejų 
skaitymų gyventojų skai
čius buvo apytikriai apskai

Motina pradėjo barti sa- čiuojamas ir buvo spėjama, 
kad jis siekia nuo 14 iki lo 
milionų.

Kova prieš girtuokliavi
mą ėjo labai gerai. Viskas 
butų buvę gerai, jei caro 
valdininkai nebūtų išsigan
dę blaivių žemaičių. Caro 
činauninkai sampro tavo 
taip: iei tie žemaičiai gali 
susiorganizuoti į tokią pla
čią ir galingą blaivybės or
ganizaciją, tai jie gali pra
dėti organizuotis ir į politi
nę organizaciją ir gali pra
dėti galvoti nusikratyti ca
ro režimo! Blaivi žmonės 
gali pajusti savo galią ir ga
li nebenorėti ne tiktai caro 
degtinės, bet ir paties “bal
tojo caro”!

Caro valdininkai išsigan
do ir kitos “nelaimės”. 1858 
metais tie valdininkai buvo

! mokytojas”. Prie valdžios vyskupu, jis pradėjo raginti įrašę į caro biudžetą Kauno 
; Peroną pastatė armijos ka> žmones mesti. girtuokliavi- gubernijoj pajamų iš degti

nės 948 tūkstančius rubliu. 
Bet jie gavo tais metais iš 
degtinės tiktai 53 tūkstan
čius rublių! Kiti beveik 900 
tūkstančių rublių paliko

_ . . . . žemaičių kišenėse. Vilniaus
gelžkelius, telefonus ir ne- Peronas paragino pagerinti kupo Valančiaus raginami gubernijoj tais pačiais me- 
beturi užsieniams nė vieno šiek tiek darbininkų gyve- žmonės laisva valia buvo Į tais caro valdininkai manė 
cento skolų. Argentina pati nimą ir nors uždarbių pa- metę girtuokliavimą ir bu-įgauti iš degtinės 929 tuks- 
dabar pradeda skolinti pi- kėlimas senai jau atsiliko, vo laikas. 1858 metais, ka- tančius rublių pajamų, bet 

gavo tiktai 336 tūkstančius 
rublių. Lietuvių blaivumas 
pradėjo griauti caro “girto 
biudžeto” pamatus. Todėl 
caro valdžia nutarė stoti Į 
griežtą kovą prieš žmonių 
blaivybę. Caro valdžiai į 
talką atėjo dvarininkai, ku- 

iš bravorų turėjo pui-

nigus kaimynams ir stoja į nuo gyvenimo pabrangimo,' da Žemaičių vyskupijoj iš 
varžytynes su Jungtinių A- bet diktatorius savo nuo- kiekvieno šimto žmonių 97 
merikos Valstybių kapitalu’pelnais neperstoja girtis. 'buvo įsirašę į blaivybės 
Pietų Amerikoj. į Argentinos politika tar- (brolijas! Praktiškai visi Že-

Kalbant apie Argentinos pe jos kaimynų yra išdidi, maičių vyskupijos gyvento- 
gyventojus dar reikia pažy-Įpilna pasigirimų ir didelių jai katalikai buvo blaivinin- 
mėti, kad apie pusę visų žodžių. Jei Peronas valdys kai. Į blaivybės brolijas ra- 
Argentinos gyventojų gyve-i ilgai, jis neabejojamai mo- sėsi jauni ir seniai, vyrai ir 

! na Buenos Aires mieste ir< kės Argentinos padidėjusią moterys, o tėvai užrašydavo
sumažino iki 1550 kalorijų.;,,, jaunutę dukterj kam b

Bet sumažinimas maisto' žiuri taip dažnai i'veidrodi milionų. 'na ouenos Aires mieste ir i Kės Argentinos pametėjusią moterys, o ievai uzrasyuavo ne bravorų
neperdaugiausiai paveikė, yjotina sakė- ' 'I Kaip augo Argentinos'to vardo provincijoj. Pačia- ekonominę jėgą įkinkyti į ką tik gimusius vaikus ir jų kaus pelno.1*. I.-zaič A t rnmtinni nnci .. _ i—~ —J . . m o Rnon/oo iivoc rmzaoto A v rr z,-r, 4-iv, z, c vi'jvrlll noci'/o Lzorli /-»  IJ“' ‘valdžiai kova prieš 

nebuvo sunki. Jos 
buvo policija, su ja 

turėjo 
tarnu.

Kiekvienas Putniausiai ant blaivybės 
organizatorių buvo užleisti 

skundikai, kurie pra
gėriau eitų. dvarininkai dėjo įdavinėti valdžiai blai- 
pakelėse ir prie kaimų įs- vininkus, kad jie “organi- 
teigdavo karčiamas ir jas zuoja slaptas organizaci- 
išnuomuodavo žydams už jas”. Po kiekvieno skundo 
metinę rendą. Dvarai žmo- caro žandarai darė ilgiau-

šio pabaiga dar atnešė 
ną netikėtą ir skaudų smu

išduotus karinės: ro€ų įU dainai nežiūri, bet 
valdžios leidimus
penki laikraščiai: 
amerikiečių zonoje 
nas anglų zonoje.

Bet esant dideliam spau
dos trukumui, o mažai laik

išeina'tau'ir nėra reikalo i ii’ žir ' metais gyventojų buvo 675,- Į kelinti metai yra diktato- gentinos gyventojų. 
keturijrėti, mane tu juk 4li ma-l(X)0- 1869 metais Jau buvo riška. Generolas Pero yra Korespc
ir vie- jr nežiūrėdama5 i veid- 1,830,214. 1895 metais ;tyti ir nežiūrėdama į veid 

rodi... 4,000,000 ir 1914 metais 
jau buvo 7,885,000.

Argentina didžiuojasi, 
kad gyventojų skaičius ten 
greitai auga. Jis auga iš na-

vi Ūmumui, w Jaunieji Petras su Ona
raščių, buvo pradėta spaus-’ pasistatė naujus namus ir 
dinti radio žinių sieniniai; vyras rengiasi ką tai gra- - »-
laikraštėliai. Vieną dieną'žinti, peMinti ir ger?nti. f el“'.auga'Jls ,auga ls. "T 
sukviečia iš visų stovyklų Vieną vakarą žmona jam tralinio prieauglio ir iš at-j 
UNRRA pareigūnai, tremti- sako:
nių pareigūnus ir duoda

Korespondentas.

Laiškas iš Europos
‘I Lietuvą Grįšiu Kada 

Nors”

nes ne tik ragindavo, bet 
stačiai versdavo gerti, nes 
iš degtinės ir dvaras ir caro

sius tardymus, tąsė atskirus 
žmones ir kai kuriuos kuni
gus po teismus. Paskui buvoAtsiradome Čia Visokiais.

Budais j valdžia turėjo puikaus pel- uždrausta blaivybės broli-
_  __ Drg. J. Klukenskis iš Draugas F. Vareikis iš no. joms turėti bet kokias už-

eivių Dabartiniui metu Ar-'Stamford, Conn. prisiuntė Lavvrence, pridavė mums* Kada Valančius pradėjo rašų knygas. Šnipai pradė- 
gentina yra nutarusi at’ga- mums iš savo giminių gautą laišką iš Vokietijos, kurį, kovą prieš girtuokliavimą, jo sekti . kunigų pamokslus 
hpnti iki 4 mibo-1 kišką iš. Vokietijos. Laiške jis gavo nuo sayo draugo, jis nesibaidė pavartoti ga- ’r jei tik koks ragindavo

’ '• -į Laiške taip kitko>a%: - ' nebegerti, šnipai
kas ta programa dar tik'i Gavau nuo tamstos" laiš- 
pradėta vykinti ir naujų!. ...perslcaiciau, jūsųkišką ką už širdingiausiai dė-

pąrėdymą sustabdyti bet
kokį laikraštėlių spausdini* naujieną apie musų namą 
mą stovyklose! ' ! Girdėjau, kaip vienas meis-

Skaudus tai yra smūgis ir.teris pasakojo kitam, jog 
tremtiniai yra tuom pasi- jie į musų namą sudėjo vi- 
piktinę. Visi suprantame, sas žaliau lentas. Aš labai 
ko tuo norima pasiekti ir apsidžiaugiau.
kieno naudai tas yra daro-j —Kodėl tu džiaugėsi?— 
ra. o tas “tėvelis” laukia ar paklausė vyras. " ' . .
negrįš nors vienas iš tremti- . ka^P nesidžiaugsi! didžiausia611 valstybė^ yra‘mas Yra sunku įsivaizduoti.

ateivių skaičius dar tebėra lr man net k^° pavydas, 
skaitomas tūkstančiais. Bet'kad žmonės yra visko pilni 
Argentinos užsimoj i m a s?r gerai gyvena, kai tuo tar- 
yra didelis. |PU mes ’r daugelis kitų jau

Pietų Amerikoje stipriau- * trečius metus vargstame, 
skaičiumi i Mums

nių tarpo, kad galėtų pa- Juk, jei lentos žalios, tai 
smaugti arba į šaltąjį Sibi- tau nebereiks jų pentyti ir 
rą išgrūsti vargui ir bado mums nebereiks pirkti žalių 
mirčiai. dažų joms maliavoti...

Brazilija. Ji pernai meteis k^r žmonės yra sotus, apsi- 
suskaitė savo sienose 41,- rengę, išgėrę ir parūkę. 
356,000 gyventojų. Bet Ar
gentina skaito save pirmąja

kojų... Čion Vokietijoj atsir 
radome visokiais budais: 
kas sugaudytas atvežtas už
darytuose vagonuose, kiti,
sugauti ir prie apkasu kasi- jusų geras gyveni- iš V dirb£ įsidūrė
Vokietijos gilumoje, treti 
atbėgo su visomis savo šei
momis nuo raudonųjų bol
ševikų maro. Tamstos tur 
būt neįsivaizdinate musų

skųsdavo, kad kunigai eina 
prieš caro iždą. Bet nežinia, 

pakelėse deginti. Jeigu kai- kas butų laimėjęs kovą, ca- 
mo moterėlė nueidavo pas girtuokliai ar blaivieji 
kunigą ir pasispaviedodavo; žemaičiai, jei nebūtų užė- 
jam, kad ii padegė karčia- jęs antras lenkmetis, po ku
rną tai dažnai kunigas “už rio caro valdžia išnaikino 
pakutą” liepdavo jai padeg- visokias organizacijas ir vi- 
ti ir kita karčiamą, kad sa- S4 geriausiąją Lietuvos 
vo “grieką” atpirkus. Taip šviesuomenę išvaikė, ištrė_- 
supleškėjo daugybė karčia- į Sibirą^ arba privertė 
mų Lietuvos pakelėse. Tai bėgti į užsienius. Kovą 
buvo gana “griežta” prie- prieš blaivybę laimėjo “bal- 
monė. bet ji labai pagelbė- tasis caras’ ir Lietuva vėl 
io. Kartą apsisvilinę' kar-i pradėjo pluduriuoti “kazio-

karčiamas. Jo laikais buvo 
užėjusi “mada” karčiamas

Šiuo tarpu stovykloj pas
___________ ____ mus pablogėjo labai mais-

valstybe tarpe ispaniškai!138 ir reikia būti alkaniems,(gyvenimo. Jei ir parašyčiau
kalbančių Pietų Amerikos « Fagerejimo rwsimato Mu-j tei b tamstos neįtikėtu- IV ■ v • no vvno” haloie
tautų ir, virš to, ji didžiuo- sų svajones giązti i laisvą met fįj?v£)j -a, a,. ‘ lima mmninkai ir dvarininkai no vyno baloje.
jasi tuo. kad jos visi gyven- Lietuvą nesipildo, bet Xi.l-,įsjvaizduoti tokį pavvz- 

ties nenustojame. Grisiuj džjuj j kį. atvaž uoj£ nak.
kada nors! Emigracijos rei-s,1'nČv^imi. , ri ' nam„

Skaitykit Naujienas
H TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaškyti po visą pasaulį.

TŪKSTANČIAI ją dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje,
Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
<iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės, Jūsų draugai. Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti.

NAUJIENOS tiems išretintiems lietuviams tarpininkauja,
__ skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIĖNOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus.
Sakytuose rastuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlykščią “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą.

Skaitydami NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat duonos pertekliaus kraštas _ . . _ _ lJa-
.p.usdinami. N««lei.kitepr®»» tų raitų .neperskaitę. Tuoj Bet kapitalais ji buvo labai, ten galima sočiai pavalgyti bžgti j švedija 
nJaiprenumeruokite NAUJIENAS. neturtinga. Visi Argentinos » uždarbio ir siek tiek ap- či j „agavo ant kelio ir at-

gelžkeliai, telefonai didės-^iręngtį Karo metu .vyras vežė' f Vokie?«ą o šeima
t scą.euia invuvaiu.,.. — ----- - ,nės įmonės ir bankai buvo dirbo Vokietijoj labai sun- pajį^o
jį ‘ SIŲSKITE ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU: svetimų kapitalistų nuosa- kM darbą, teko iškrauti iš

-- ---------------- — - - įvybė. Per du pasauliniu k a- vagonų anglis, geležį, smė-' Dabar vargstame lagery-
ru Argentina buvo neutrali U ir panašiai, dirbo kasdien je, kaip silkės bačkose ir 

Delnincrai prekiavo su po 10 ir 12 valandų. laukiam ko, tei nė patys

••• jau ne taip greit statė nau- Jonas Žemaitis.
tojai yra balti, o ne maišy 
ti, kaip Brazilijos.

Kartu su gyventojų dau-j^.3^35 .taip pat eina vėžio i čia sunkvežimis prie namų,
. • visus prikelia ir isako per

gėjimu Argentina gali pasi- zmgsniu... 'pusvalandį pasiruošti va-
' Į Kaip jus rašėte apie Pa- „„ki,.,: ......girti ir savo ūkio nepapras

tu sustiprėjimu.
Argentina turi milžinišką 

žemės plotą, veik pusė tiek, 
kiek turi Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Argentinos 
žemės yra geros, ten auga 
kviečiai, komai, o plačiose 
pampose ganosi milžiniškos 
galvijų bandos.

Argentina visada buv

tunus (Seinų kraste-Rd.) turų irPk‘itk jr iš’eža Ru 
tai nonu pasakyti kad kai njekui. neži» R • Rj •_ 
užėjo pas mu? vokiečiai, tai sm0 nuveža į totjJ 
jie mus įskėlė į Lietuvą ir )1JS uždar0 • : J
ten mums uz musų uk) davė mote|.u h. vajk jr g .
supuvus^ namą lr 3 hekta-.Buna ir baisesnių įvykių,
1US žemes... ___ ivisų nesuminėsi. Aš esu
. S,IJ0. ta.rPu „T?? kvalifikuotas darbininkas,
ja važiuoti i Belgiją, dirbti kiek teko iįkentėtl lai.

o kasykiuse. kaip gir- ke bu'vjm0 sunku
S. dėti, Belgijoje yra neblogai, ir pasakyti/ Bandžiau pa- 

ten fra Įima sočiai navalevti i

Chlcaffoj metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 
šešiems mėnesiams —> $3.25.

SIŲSKITE ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, HL

Kalendorius 1948 Metams
“Keleivis” jau ruošia spaudai didelį Kalendorių 

1948 metams. Kalendoriuje bus daug straipsnių, 
naudingų patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir 
visokių pasiskaitymų. Kalendorius turės 100 pusla
pių rašto.

kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius bus pasiųstas visiems užsisakiusiems, 
kaip tik jis išeis. Dabar jau laikas užsisakyti kalen
dorių, kad jį gautumėt dar prieš naujus metus. Už
sakymus prašome siųsti

“Keleipis”
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

ir pelningai prekiavo su P° 
kariaujančiomis šalimis. Ji] Marytė, inezinom. ■nr

i
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CH1CAGIŠKIAI DRAU
GAI SVEIKINA “KE
LEIVI” IŠ LOS AN

GELES, CALIF.

BOSTONAS IR MASSA- SVEČIUOSE PAS LIETU- 
CHUSETTS ŠALPOS į VIUS FARMERIUS

DARBE i ---------
Rowlev, yra gražus Mas-

Po didžiosios BALF rink- saehusetts miestukas. Lietu 
liavos ir dėl vasaros karščių j vių jame nėra. Bet tuojau 
šalpos darbas musų apylin-už* miestuko randasi senų 
kėį kiek sumažėjo. Bet, de-!“Keleivio” skaitytojų Riekėj
ja, nesumažėjo reikalas, ne
sumažėjo tremtinių ir pa
bėgėlių skurdas.

Reikalas yra didelis. Ge
raširdžiai lietuviai neturi 
sudėti rankas ir laukti, kol 
ateis vėsesnis oras. Bostone 
ir kitų vietų Bendro Ame
rikos Lietuvių Fondo sky
riai tęsia šalpos vajų, renka 
drabužius, pinigus ir siun
čia per BALF centrą lietu
viams tremtiniams.

Bostono BALF skyrius 
praneša visiems lietuviams, 
kad drabužių rinkliava yra 
tęsiama ir kas tik gali pa
aukoti kokj drabužį, arba 
kas gali iš kaimynų ar pa
žįstamų paprašyti, prašome 
tą padaryti ir priduoti So. 
Bostone į pobažnytinę sve
tainę apt Fifth st., arba nu
gabenti į lietuviškų laikraš
čių ofisus, kur * drabužiai 
bus priimti. S. D-kas.

menso ir Zofijos Egounis 
farma. Prieš keliasdešimt 
metų jie nusipirko ten far
mą. prie progos vis prisi- 
pirkdami žemės. Farma iš
augo iki beveik 400 akerių 
didumo. Daug kas skun
džiasi iš lietuvių farmeriu. 
kad vaikai nenori ant far
mos gyventi. Egouniai ne
turi tos bėdos, nes jų abu 
vedę sūnus ir žentas dirba 
ant farmos, nors ir gyvena 
atskirai savo namuose. Kle
mensas sako, kad jie turi 
karus ir gali nuvažiuoti į 
miestą kada nori, o ant! 
farmų gyvenimas sveikesnis 
ir laisvesnis. Su tuo mato
mai sutinka ir jo ilgame
čiai darbininkai Pranas Ši- 
liunas ir Jonas Bulskis. ku
rie jau ten dirba po kelicdi- 
ką metų. Bulskis kadaise 
dainavo Miko Petrausko 
chore.

Mrs. Zofija Egounis at-

Sveiki Draugai Keleivie- 
čiai! 1

Pervažiavus apie 2,000 į 
mylių per aukštus kalnus ir į 
lygius laukus ant 4-rių gu
minių ratų. pasiekėm šį! 
taip gražų ir puošnios gam-į 
tos kraštą — Kaliforniją, i

Grąžus čia kraštas su| 
įvairių medžių ir žydinčių1 
gėlių malonumais, gražus 
Los Angeles miestas su 
puošniais ir įdomiais pasta
tais. bet daug malonesnis ir 
geresnis musų draugų nuo
širdus svetingumas, su ko
kiu jie mus pasitiko.

Nors mes šiuom laiku 
esame toli nuo Rytų krašto, 
bet širdimis esame artimai 
surišti, tvirtai su Jumis 
draugai. Todėl turim dide
lio malonumo Jus iš čia pa
sveikinti ir palinkėti viso 
geriausio.

Kaz. Liutkus,
K. J. Mačiukas

ir šeima.

Žuvininkų Unija Vėl Bus 
Baudžiama

Bostono Majoras Lieka 
Kalėjime

Federalinis teisėjas James 
M. Proctor atmetė Bostono 
majoro James M. Curley 
advokatų prašymą suma
žinti majorui bausmę. To
dėl dabar majorui bėra tik 
viena viltis išeiti iš kalėji
mo, tai yra prašymas pasi
gailėjimo. Sako. keli kon
gresmonai jau pasirašė pra

Musų valstijos prokuro
ras sako, jis vėl trauks teis
mo atsakomybėn Atlanto 
vandenyno žuvininkų uniją, 

vyksta kartais į Bostoną į ^am ^r^av®. ®avo nai*iams
parengimus ir paskutinį 
kartą buvusi Vileišienei pa
gerbti pokylyje. Klemensas 
prieš įsigydamas farmą gy
veno Salem. Peabody ir So. 
Bostone. Dabar priklauso 
prie Gedimino kliubo Ha-

nelegališką įsakymą mažin
ti pagaunamų žuvų skaičių. 
Sako, praeitą savaitę 18 
žvejų laivų išplaukė į juras, 
bet nė vienas iš jų nepar
vežė “pollack” (treskos) 
žuvų. Prokuroras spėja, 

! kad žuvininkai tą žuvį pa-

JIS PRIEŠ TRUMANĄ “Dainos” Draugijos 
Piknikas

TERORO AUKA

“Dainos” Draugija, ku-! 
rios chorui vadovauja p-lė j 
Amelia Tataronytė, nutarė 
suruošti savo nariams ir 
daininkėms “šeimynišką” 
pikniką, kuris įvyks atei
nantį sekmadienį, rugpiu
čio 24 d., Billericoj, d. Ma- 
cevičienės ūkyje.

Visiems “Dainos” nariams 
yra pranešta apie tai laiš
kais; bet jei kas tokio laiš
ko nėra gavęs, tai šiuo pra-į 
nešimu yra paantrinama.1 
kad kiekvienas “Dainos” Į 
narys, kuris norės šiame 
piknike dalyvauti, nevėliau1
šio penktadienio turi pra-1 Seržantas Clifford Mar- 
nesti apie tai Keleivio ofi-ltin angIų kareivis kurj ž
san .nes rengėjams reikia dai teroristai Palestinoj su
žinoti kiek užsakyti maisto ir korį kartu J
ir gėrimų. Išlaidas apmo- žantu MKe Pai ž d .
L’no nvAnnmi Ano lioi rio lzn_ . - v

Senatorius Robert A. 
Taft, iš Ohio, yra vienas iš 
stambiųjų republikonų va
dų ir griežtas prezidento Į 
politinis priešininkas. Re
publikonų tarpe jau prasi
deda didelė agitacija R. A. 
Taftą išstatyti kandidatu į 
prezidentus ateinan čiais 
metais.

Mokytojai Protestuoja
Prieš Paramą Tikybi

nėms Mokykloms

kės proporeionaliai tie,_ ku- teroristai tuOs kareivius'
rie piknike dalyvaus, išsky
rus dainininkes.

Piknikan visi važiuos nuo 
“Keleivio” namo, kaip 
10:30 iš ryto. todėl tą va
landą visi jau turi būti prie 
“Keleivio” susirinkę. Kas

pa-
korė atsikeršydami už ang
lų teismo sprendimą prieš 
suimtus teroristus.

Juozas Meskellis Ligoninėj

Cambridgietis Juozas

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas raus.—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sąuare
Hardicare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway, So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
VVatches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliancea

379 W. Broadway, So. Boston 
Tel. ŠOU 4649

BORIS BEVERAGE CO.

verhille. Bet i miestą jis ma ?
žai vyksta, sako jam galvą! gav?veI sverte 1 jurą. bet 
skauda mieste ir ant fanuos: negabeno j uostą, kui jos 
visada gerai. j kaina yra žema. _

Klemensas verčiasi, pieno’. Bet unijos viršininkai sa
.......... _ ukiu ir turi apie 80 melfia-!£d?l_JĮ£»«“ ,Dl.evas.

sumažintų majorui kalėji-imų karvių. Javų nesėja, bet ?auarmo bausmę. Curley dabar! tik pašarines žoles: alfalfą,, P^una ir jie siūlo, 
* - - ’ - . dobilus, komus žalius nu-!kad Piokuroros patrauktų

piauna ir susiiuoja. Tun geri»l Dlev§ 1 te,sma- 
daug šimtų obelių po lau
kus, bet sako nėra kada jų 
prižiūrėti ir neapsimoka

Šią savaitę Bostone vyk
sta metinė “Mokytojų Na
cionalinės Federacijos” kon 
vencija. Mokytojų atstovai 
be kitų klausimų svarsto, 
ar valstybė ir valstijos turi 
remti tikybines mokyklas ir 
priėjo prie išvadų, kad ne
turi. Sako, jei valstybė ar 
miestai remia privačias ti
kybines mokyklas, tuo pa
čiu yra sulaužomas musų 
konstitucijos reikalavimas, 
kad valstybė nesikištų į pi
liečių tikybinius reikalus. 
Musų šalies Įstatymai lei
džia norintiems kurti priva
čias mokyklas, bet kas to-

pavėluos, vienas nežinos, MeskelHs
kur važiuoti. Rengėjai.| duodamas aitomobiliu
C J C. LJ- : t_~i. ko uogavęs žmogų, bet jis Sugedo Stabdi^ Treke, nesustoj„ Du pjucininkai

Pasiuto Bėgti. jį į,. jam bebėgant į.
~ ..... . , vyko kita nelaimė, jis užga-Pirmadieni vienas trokas vo vi automobiįį ir 

Rozbūiyje staiga sugedo, žeidį sunkiai žm0^, 
stabdžiai nebedirbo ir tro- kui ir ats atsimlg| į sptuI_ 
kas pasileido 60 mylių grei- Dabar jr kaltininkas ir 
tumu 1 pakalnę Tpoko sofe- jo aukos ligoninėj 
ns, Henry J. Lanoue, pa- ® J
siutusį troką nepametė vai
ravęs. bet stengėsi jį vai
ruoti taip. kad jis nieko ne- i 
užmuštų. Jam pavyko

Dr. Pašakarnis Grįžo

--.r I Vari Tie?j iii<^ i j/i nwvt j—

sėdi Danbury, Conn 
Faliniame kalėjime.

fede-

Mirė Antanas Gedartas

Melrose, Mass mirė senas Kainos pigios, o priežiūros 
reikia daug įdėti. Todėl jis 
specializuojasi ant pieni
ninkystės ir tas sako dabar Į 
geriausiai išsimoka. Zofija

į teismą 
kam jis žuvininkams nelei
džia pagauti daugiau žuvų.

Ką prokuroras pasirinks 
bausti dar nežinia.

va
sa-

Pirmadienį, August 18, 
iš- sugrįžo D-ras J. L. Pašakar- 

vengti didesnes nelaimes, nis į savo ofisą po trumpo 
kol pagaliau trokas sustojo, f nesveika vimo. Jis praeitą
Tik šoferio padėjėjas šok
damas iš bėgančio troko, 

. skaudžiai susižeidė galvą ir
kias mokykla? kuria, tas sutriuškino sau ranką, 
turi jas ir išlaikyti. O kas
nenori kaštytis, tas gali sa
vo vaikus leisti į viešas mo
kyklas, kurios yra prieina
mos visiems šalies vaikams.

Vedė Juozas Borisevičius

Lowelle streikuoja S,000 
Darbininkų

“Keleivio” skaitytojas. An
tanas Gedartas, 58 metų 
amžiaus. Amerikoje jis iš
gyveno 40 metų. Iš Lietuvos

pieni-|Uėl Aukštų Kainų Užsidarė

Praeitą sekmadienį Juo
zas Borisevičius. žinoraas 
Broadway graborius. susi
tuokė su p-le Helen Rud- 
nickiute iš Dorchester. Juo
zas Borisevičius yra sunus 
prieš kurį laiką mirusio be 
ne seniausio lietuvio grabo

Mėsos Turgus

Šį pirmadienį aštuom 
tūkstančiai Lowellio Boot 
bovilninės audinyčios dar-Į riaus" Bostone.''Linkiu’daug

velionis paėjo ir Akmenės Egounis turi nemenki vištų 
miestelio, Šiaulių apskrities, ūkį. Pagal lietuvišką pa- 
Lietuvoje velionis paliko
vieną seserį ir kitą seserį 
paliko čia Amerikoje, Mrs.
Bessie Kirkus Chicagoje.

East Cambridge didelis 
DeVito mėsos turgus šį pir- 

protį ji ir tvarko ta ūkio madienį užsidarė. ,Savinin- 
dalį. Egouniu šeima vra la- k^i aiškina, kad mėsos kal
bai draugiški ir malonus nos tiek yra iškilusios, jog 
žmonės. pardavinėjimas mėsos ne-

Velionis buvo našlys. Jis 
palaidotas rugpiučio 9 d. 
Tebūnie jam lengva Ameri
kos žemelė.

Stevensonai nusipirko 
namą Floridoj.

“Keleivis” juos lanko vi
są laiką nuo pat fanuos įsi
gijimo. O anksčiau jie irgi 

B. K. jį skaitydavo. Velionis Ge- 
jgužis yra juos keletą kartų 
i farmoje aplankęs. Gero pa
sisekimo.

Korespondentas.
Iš Miami miesto gavom 

žinių, kad Jonas ir Rožė 
Stevensonai jau nusipirko 
tenai namą už $14,000 ir 
apsigyveno pastoviai.

Žada Pakelti Senatvės 
Pašalpas

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.

savaitę praleido savo va 
samamy ant Cape Cod.

Jo ofisas buvo atdaras! 
visą laiką vadovybėj Dr. 
Amelia E. Rodd-Rudokiu- 
tės.

Busas Susidūrė su Auto
mobiliu

Miesto vienas busas pir
madienį pavakarėj susidūrė 
su automobiliu ant Concord 
ave. Trys žmonės buvo sun
kiai sužeisti.

Draugai Stevensonai yra 
“Keleivio” skaitytojai ir ge
rai žinomi Bostono apylin
kės lietuviams, nes per ilgus 
metus turėjo pavyzdingą 
vištų ūkį Randolphe ir Jo
nas daug veikė čia lietuvių 
ūkininkų sąjungoj. Šį pava
sarį Stevensonai savo ūki 
pardavė už $30,000 ir išvy
ko Floridon.

Kolumbo Vyčių Kongresas 
Bostone

Amerikos Kolumbo Vy
čiu metinė konvencija pra
sidėjo šį antradienį Bosto
ne. Vyčiai šiais metais nu
tarė savo konvencijos posė
džiuose neliesti užsienių

Gubernatorius. Bradford 
praneša, kad Massachusetts 
valstijoj 85 tūkstančiai se
nų žmonių gauna senatvės 
pašalpas (old age assis- 
tance) ir valstija padeda 
išlaikyti 30,000 neturtingų 
tėvų vaikų. Ikišiol pašalpos 
buvo mokamos išeinant iš 
1946 metų kainų, bet dabar 
pragyvenimas pabrango 
virš 13 nuošimčių, todėl nuo 
šių metų rugsėjo mėnesio 
senatvės pašalpos ir para
ma vaikų išlaikymui bus 
pakeltos. Viso valstija tam 
reikalui išleis per metus 
2,600-000 dolerių daugiau.

beapsimoka. Norint uždirb
ti reikia nuo vartotojų lup
ti pašėlusias kainas, o pir
kėjai vienaip vien skun
džiasi ir dėl kainų ir dėl 
mėsos neužtenkamo geru
mo. DeVito iškabino didelį 
užrašą ant savo mėsos stan
dų: “No Meat—Prices Too 
High”.

DeVito kviečia mėsos 
vartotojus boikotuoti bran
gią mėsą, kol kainos bus 
nuleistos.

bininkų stojo į streiką. Gin 
čas eina dėl uždarbių pa
kėlimo dėl apmokamų ato
stogų ir dėl pašalpų ligoje. 
Lowell darbininkai reika
lauja tų pačių sutarties są
lygų. kokias iškovojo sau 
Fall River audinyčių darbi
ninkai.

Pagavi Tris Southbostoniš- 
kius Bevagiant

laimės. D. P.

So. Bostono Statyba 
Atidėta

RADIJO PROGRAMA

Skaudžiai Susižeidė Mrs. 
Jankunienė

1

Musų Valstijoj Gyventojų 
Padaugėjo

Cenzo biuras Washingto- 
tone. kurs daro gyventojų 
surašinėjimus, skelbia pas
kutinius pasikeitimus gy
ventojų sąstate atskirose 
valstijose. Massachusetts 
valstijoj gyventojų skaičius 
nuo 1940 metų iki 1946 me
tų vidurio paaugo 273,000 
ir dabar musų valstija turi 
4,590,254 gyventojus.

Tiys So. Bostono jauni 
vyrai. 21 metų amžiaus, šį 
pirmadienį nakčią pakliuvo 
į policijos rankas. Jie įsi
laužė į vieną rašomų daik
tų krautuvę ant Bedford 
st ir ten juos užklupo poli
cija. Jie bandė pabėgti, bet 
policijos šūviai į orą du tuoj 
privertė pasiduoti, o trečias 
buvo vėliau pagautas. Pas 
jaunus vagilius rasta daug 
suvogtų prekių.

Pakilo Smetonos Kainos

Pirmadienį Bostono lai
kinas majoras J. B. Hynes 
pranešė miesto tarybai, kad 
planuojamieji du dideli na
mų projektai So. Bostone ir 
South End turės būti atidė
ti. nes esąs priešingumas 
tarp federalinio statybos 
įstatymo ir valstijos patvar
kymų. Bus tęsiama statyba 
namų veteranams ir miestas 
užtraukė tam reikalui dar 
2 milionų dolerių paskolos, 
o So. Bostono dykumos už
statymas bus atidėtas.

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

1. Muzika
2. Dainininkė Kleo Kau- 

chienė iš Dorchesterio.
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius; o skelbibus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Orlaivis Išgelbėjo Sergan
čius Žvejus

Nuo sekmadienio saldžio
sios Smetonos puspantė pa
brango vieną centą, o rūgš
čios Smetonos puspantė pa
brango 2 centus. Taip .pra
neša Mass. pieno kontrolės 
komisija.

Po Kaitrų AtvėsoDaugiausiai gyventojų 
padaugėjo per karo metus 
vakarinėse valstijose, kur Praeitą savaitę Bostonas 
per karą išaugo galinga ir apylinkė kepė nepapras- 
pramonė. Taip pat padau- tame karštyje ir drėgnume.

skaičius ir Karštis sieKė 99 laipsnių

Šį antradienį orlaiviail 
pargabeno iš juros du dve-' 
jus. kurie staiga toli nuo 
pakraščio buvo susirgę. 
Abudu žvejai radosi 150 
mylių nuo Bostono ir laivai 
per radio prašė pagelbos. 
Orlaiviai nuvyko ir parga
beno ligonius į Bostoną, 
kur jie padėti į ligoninę gy
dyti. Parvežtieji žvejai yra 
R. Kennedy iš Dorchesterio 
ir George Landry iš Glou- 
cesterio. Juos išgelbėjo pa
kraščių sargybos orlaiviai.

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broadway 

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

Bedėdama baltinius
_ skalbiamą mašiną draugė Į gėjo gyventojų 

politikos, bet jie žada pasi- Jankun i e n ė , “Keleivio” j visose pramoningose valsti- šeštadienį karščiai pasi 
sakyti griežtai prieš Ame-skaitytoja ir kaimynė nuo jose. tuo tarpu kai žemės baigė su stipria audra ir sa-
rikos komunistų veiklą. E. Broadway, užpraeitą sa-,ūkio valstijose gyventojų vaitės galas buvo vėsus, šią
Konvencijos programoje vaitę skaudžiai susižeidė skaičius paliko tas pats. ar- savaitę oro pranašai ir vėl
yra numatvta apsvarstyti, ranką. Buvo nuvežta į ligo- ba net sumažėjo. Naujojoj gąsdina žmones su dideliais1 • 1 • *t • 1 • * • 1 x J 1_ • _ • * • a » • • 77 *kaip kovoti su tvirkinan- ninę, bet dabar jau grįžo ir Anglijoj tiktai viena Ver- 
čiais filmais ir panašus iau- gydosi namo. Linkime greit monto valstija per karą ne
rimo artklėjimo klausimai, pasveikti. teko 6233 žmonių.

karščiais, kurie žmonėms 
per trumpą laiką iki gyvo 
kaulo įgryso.

Sutvarkymui Mirusių Asmenų Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, prie parko ir 
netoli juros, mūrinis 9 šeimų, po 3 kambarius, nesenei iš
taisytas namas. Įplaukos: $4170.00; išlaidos su šiluma ir 
aptarnavimu, bei taxais. $3300.00. Kaina $20,000. Reik Įne
šti $5000.00. Likusi: morgečius 4%. Kreipkitės pas:

ADV. F. J. BAGOČIUS,
302 W. Broadway, South Boston. Mass.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST AJE & INSURANCE

- 409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

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

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

OR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: ano 2 iki 4

ir noo 7 ild 8

546 BR0ADWAY
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1220

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieaiaia:
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Central B<

CAMBRIDGE, MASS.

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Kirabal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ UGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kaadiea 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir i to- Į 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
226 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tai. SOUtb Boaton 4618




