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Alijantų Ginčas su Rusais 
Berlyne

KAS MAITINS BERLYNO 
VOKIEČIUS?

Rusai užėmė didelę dali 
Vokietijos, kuri anksčiau 
buvo amerikiečių ir angių 
valdoma, o, mainais, rusai 
įsileido anglų, amerikiečių 
ii- francuzų kariuomenės 
dalis i Berlyną. Visi sąjun
gininkai sutarė Berlyną val
dyti bendrai. Bet dabar ru
sai reikalauja, kad anglai ir 
amerikiečiai patys maitintų 
tas Berlyno miesto dalis, 
kurias jie valdo. Tatai reiš
kia. kad anglai ir amerikie
čiai turėtų gabenti maistą 
vienam milionui 700 tūks
tančių žmonių iš Vokietijos 
vakarų, kur maisto visada 
trukdavo ir negautų visai 
maisto iš rytinės Vokietijos,

kur maisto visuomet buvo 
perteklius. Dėl to klausimo 
Berlyno padalinimas į at
skiras valdymo sritis susi- I 
trukdė. Liepos 5 d. mūsiš
kiai jau turėjo pradėti šei
mininkauti savo miesto da
lyje, bet rusai neleido jiems 
miesto valdymo perimti. 
Amerikiečiai iškabinėjo 

( skelbimus miesto gyvento
jams, o rusai juos nuplėšė.

Anglai skelbia, kad rusai 
visą Berlyną apvalė nuo ma
šinų, visos dirbtuvės tuščios 
ir telefonai iš namų visur iš
imti. Anglai ir amerikiečiai 
galvoja apleisti Berlyną vi
sai, bet gal dar bus susitar
ta. Jei nepavyktų visai su
sitarti dėl Berlyno maitini
mo, tada “didieji trys” tu
rės tą klausimą išspręsti.

DA VIENAS “ČARTERIS’

Buvęs valstybės sekretorius Stettinius laiko San 
Francisco konferencijoj priimtą Jungtinių Tautų Čar
terį pasaulio taikai išlaikyti. Bet rašalas ant to čarte
rio da nenudžiūvo, o Rusija jau atplėšė plotą žemės 
nuo Čekoslovakijos ir dabar kimba prie Turkijos.

Ką dabar darys 
lenkų armija?

Ji turi 250,000 kareivių po 
alijantų vadovybe
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Bolševikai Grąžina Dvarų 
Gadynę Lietuvoje

Londoniškė Lenkijos vai-į ĮSTEIGĖ JAU 104 SOVIE- 
džia turi 250,000 kareivių; TIŠKUS DVARUS 
armiją, kuri iki šiol kariavo
įvairiuose frontuose po ali-į New York (LAIC) — So- 
jantų vadovybe. Dabar, kailvietų Rusijos oficiozas “Iz- 
alijantai

Mirė Australijos 
premjeras 
J. Curtin

Canberroje, Australijos 
sostinėje liepos 5 d. mirė 
Australijos vyriausybės mi
nisteris pirmininkas JOHN 
CŪRTIN. Nuo jaunų dienų 
J. Curtin buvo veiklus dar
buotojas darbininkų judėji- 

• me, dirbo unijose, buvo re
daktorium. o paskui atsto
vu parlamente ir Darbo 
Raitijos vadu. Nuo 1941 me
tų J. Curtin vadovavo Aust
rai! ios darbininku valdžiai.
Mirė širdies liga.

MAŽIAU FARMERIŲ, 
DAUGIAU MAISTO

pripažino naują 
Lenkijos valdžią, kuri buvo 
sudaryta pagal Maskvos pla
ną. londoniškė lenkų vy
riausybė pareiškė protestą 
ir atsišaukė į savo armiją, 
kad ji pasiliktų jai (londo- 
niškei vyriausybei) ištikima 
ir remtų jos teisę kalbėti 
tautos vardu.

Alijantai tuo tarpu siūlo 
lenkų armijai dvi propozici
jas: arba grįžti namo ir pa
dėti Lenkijai atsistatyti, ar
ba pasilikti po Anglijos vė
liava.

Kurį pasiūlymą lenkų ar
mija pasirinks, tuo tarpu da 
nėra žinios.

viestija,” Nr. 50 praneša, 
kad jau iki š. m. kovo 1 die
nos Lietuvoje buvo įsteigti 
104 sovchozai, tai yra bend
ri valstybiniai komunistiniai 
dvarai. Lietuviai džiaugėsi

komisijai painformuoti pa
bėgėlius iš Baltijos valsty
bių, dabar esančius Švedi
joje, kad jiems, jei jie no
rės, bus leidžiama grįžti į 
savo gimtuosius kraštus. 
Kelionės išlaidos bus pam
pintos. Nors toksai pabėgė
lių gryžimas esąs švedų vy
riausybės pageidaujamas, 
tačiau niekas nebus verčia
mas gryžti. Toliau, pabėgė-nepriklausomybės metu pa

sidarę savažemiais ukinin- liai buvę painformuoti, kad

RUSAI LIETUVOJE

“Keleivis” jau kartą ra
šė, kad nišai Lietuvoje į 
visas atsakomingas vietas 
skira rusus atėjūnus. Visi 
tarybų Lietuvos komisarai 
turi rusiškus vice-komisarus. 
Ir lietuviai komisarai ir ru
sai vice-komisarai yra Mas
kvos skiriami, bet Maskva 
nenori palikti lietuvius vie
nus. kad jie kartais nenu
kryptų nuo “linijos.” Todėl 
prie kiekvieno lietuvio bol
ševiko yra pastatytas rusas 
bolševikas.

Ne tik į komisarų vietas, 
bet ir visur kitur praneši
muose iš Lietuvos vis daž
niau užtinkame rusiškas pa
vardes. Vilniaus miesto gal
va paskirtas LEONID PU
ŠINIS. Tas dar iškreipė sa
vo pavardę, kad skambėtų 
“lietuviškai,’’ bet kiti nebe
mato reikalo to daryli. Lie
tuvos miškų komisaru pa
skirtas PONOMAREV. J. 
Paleckis užkabino medalius 
pasižymėjusiems lietuviams, 
kuriu pavardės skamba MO- 
ROZOV, KAPRALOV ir 
pan. Lietuvos komsomolo 
instruktoriai. pasižymėję 
likvidavimu buvusios žemės 
ūkio sistemos, yra LOZA, 
MIRONCOV. SKROL. Ro
kiškio komsomolo sekreto
rius TTMOFIEJEV pasižy- 
mėio. kaip pačiūžų sporto 
mokytojas.

Per karą žmonių skaičius 
ant Amerikos farmų žymiai 
sumažėjo. Agrikultūros de
partamentas apskaičiuoja, 
kad šių metų pradžioje ant 
farmų gyveno tiktai 25 mi
lionai 190 tūkstančių žmo
nių. Tai yra 5 milionai 79 
tūkstančiai mažiau, negu 
1940 metais.

Kur pasidėjo farmų gy
ventojai? 5 milionai 136 
tūkstančiai pametė farmas 
ir išsikėlė gyventi į miestus, 
kur susirado darbo pramo
nėje ar kur kitur, o vienas 
milionas 805 tūkstančiai 
jaunimo iš farmų išėjo į ka
riuomenę. Gyventojų skai
čius išsilygino šie ktiek tuo, 
kad ant farmų gyventojų 
prieauglis buvo žymus. Jis 
siekė per karo metus vieno 
miliono 907 tūkstančių.

Gyventojų ant farmų su
mažėjo, bet Amerikos far- 
meriai dabar pagamina 35 
nuošimčius daugiau maisto, 
negu prieš karą.

2000 ORLAIVIŲ DAUŽO 
JAPONIJĄ

Liepos 10 d. 2000 Ameri
kos orlaivių nuo orlaivių ne
šiotojų ir iš artimųjų bazių 
daužė Japonijos miestus. 80 
japonų aerodromų aplink 
Tokio buvo apmėtyti bom
bomis. Amerikiečiai nori iš
daužyti Japonijos aviaciją, 
kad ji nebegalėtų kliudyti 
darant invaziją. Orlaivių 
nešiotojus saugojo galin
giausieji Amerikos karo lai
vai. Keturius iš jų praneši
mas išvardija, tai yra did- 
laiviai Massachusetts, India 
na, South Dakota, Iowa.

BOMBŲ LIETUS ANT 
JAPONIJOS

Liepos 6 d. francuzų ka
riuomenė užėmė dalį Vokie
tijos. vadinamą Saaro sritį, 
kur yra daug anglių. Oku
pacija įvykti tvarkingai

Jau virš mėnesio laiko 
Amerikos bomberiai kas
dieną daužo Japonijos mies
tus, pramonės įmones, uos
tus, laivus ir geležinkelius. 
Kasdien dideli būriai sun
kiųjų Amerikos bomberių ir 
naikintuvų skraido virš Ja
ponijos ir numeta po kelis 
tūkstančius tonų bombų. 
Jau keliosdešimts Japoni
jos didesnių miestų yra iš
griauti ir išdeginti. Japoni
ja ruošiama invazijai.

LENKAI JAU ĮSIVERŽĖ ČEKOSLOVAKIJON

Juodas sklypas šiame žemėlapy parodo čekoslova- 
kų Ciešiną. į kurį šiomis dienomis įsiveržė bolševikų 
vadovaujama lenkų armija. Po pereitojo karo Ciešinas 
buvo priskirtas prie Čekoslovakijos, bet 1938 metais, 
kai Hitleris užpuolė Čekoslovakiją, Ciešiną užėmė len
kai. Per karą jį buvo okupavę vokiečiai, o dabar jis 
virto ginčijama teritorija ir lenkai vėl pavartojo smur
tą. Čekoslovakų delegacija išvyko tuo reikalu Mask
von.

TITO PYKSTA IR GRŪ
MOJA GRAIKIJAI

Jugoslavijos diktatorius 
Tito skelbia, kad tūkstan
čiai slavų makedoniečių bė
ga iš Graikijos, kur gink
luotos bandos ir graikų mi
licija plėšia ir naikina ma
kedonų kaimus. Graikijos 
vyriausybė sako, kad’ prie 
Jugoslavijos rubežiaus vie
tomis pasirodė ginkluotos 
makedoniečių bandos, ku
rios buvo sudįaustos. Tito 
skundžiasi, kad graikai šau
do į Jugoslavijos teritoriją. 
Dar neaišku, ar Tito jieško 
rimto ginčo su Graikija, ar 
tai tik paprastas Balkanų 
sportas.

SPALIŲ 14 VISUOTINI 
RINKIMAI FRANCIJOJ

Franci jos vyriausybė nu
tarė daryti spalių (octobe- 
rio) 14 d. naujo parlamen
to rinkimus. Naujai išrink
tas parlamentas turės ap
svarstyti naują Franci jos 
konstituciją.

FARMERIAI, SAUGO
KIT GALVIJUS

FRANCUOS KOMUNIS
TAI SIŪLO VIENYBE

Francuzų komunistų va
das Duclos siūlo Franci jos 
socialistams sujungti abid
vi partijas į vieną ir daly
vauti bendrai rinkimuose. 
Socialistai dar nieko neat
sakė į tą siūlymą. Duclos 
pagarsėjo tuo, kad jis pasi
rašė Maskvoje parašytą laiš
ką, kritikuojantį Amerikos 
komunistus. Po to laiško 
paskelbimo mūsiškiai komu
nistai pakeitė “liniją.”

Vis dažniau skaitome po
licijos pranešimus apie gy
vulių vagystes. Pasitaiko, 
kadjarfnefis nuėjęs j Savų 
ganyklą pažiūrėti gyvulių, 
neranda vieno ar daugiau 
galvijų. Dažniausiai vagys 
lanko tas ganyklas, kurios 
yra toli nuo farmerio na
mų. Mat, tada vagys turi 
daugiau laiko gyvulį pavog
ti ir pabėgti. Pasitaiko, kad 
vagys gyvulį papiauna ga
nykloje ir išsiveža mėsą, o 
farmeris beranda tiktai kru
viną odą ir atmatas.

Dabar miestuose trūksta 
mėsos ir mėsą lengva par
duoti. Jei vagys dasigabena 
iki miesto, tai jau išleisti 
juodojoj rinkoj nėra sunku. 
0 policijai nelengva yra to
kius “mėsos kupčius” pa
gauti užtat, kad dabar juo
dasis turgus “žydi” ir pilna 
visokių nelegališkų mėsos 
pirklių.

Fermeriai gerai padarytų, 
jei savo galvijus daugiau 
saugotų.

Farmerio Vaikau.

kais, dabar gi vėl grąžina
ma dvarų gadynė, taip lie
tuvius slėgusi baudžiavos 
metu, tik tas skirtumas, kad 
vietoje ponų, dabar j>onaus 
komisarai.

Tame pat laikraštyje pra
nešama, kad pereitais me
tais uždėtosios rekvizicijos 
grudų, bulvių, mėsos ir pie
no iš Lietuvos ūkininkų jau 
išjieškotos.

Galima suprasti, kiek 
sunkumų tas sudarė Lietu
vos ūkininkams, nacių oku
pacijos, kare ir kitų sunku
mų išvargintiems.

Švedijoje jiems nebusianti 
leidžiama jokia politinė 
propaganda.

Iš tos žinelės aiškėja, 
kad nežiūrint sovietų spau
dimo, švedai, nors ir pri
versti imtis kai kurių prie
monių, vis dėl to pagerbia 
pabėgėlių teises į prieglau
dą.
Italijos lietuviai gavo 25,000 

svarų drabužių

NUŠOVĖ 8 KARO 
BELAISVIUS

Vienas sargybinis vokie
čių karo belaisvių stovykloj 
Salina, Utah valstijoj, nak
čia pradėjo šaudyti i belais 
vių barakus ir nušovė aštuo
nis bemiegančius belaisvius, 
o 20 sužeidė, kodėl sargy
binis šaudė į belaisvius, aiš
kinama.

NEPARDUODA GELŽKE- 
LIŲ MEDŽIAGOS 

ISPANIJAI
Per metus, iki birželio 30 

d. FBI turėjo daug darbo.! Fašistų Ispanija norėjo 
Federaliniai agentai susekė.nupirkti Amerikoje 100.000
ir nuvilko į teismus nubaus
ti 13,813 visokių prasikaltė
lių, tame skaičiuje 10 šni
pų ir 45 sabotažninkus

tonų įvairios gelžkelių me
džiagos, ypač plieno bėgių. 
Amerikos valdžia uždraudė 
tą užsakymą pildyti.

▼ rcK i£hu ■ ju i>- Kvimiiiitiu
partijos diktatūra -Lietuvoj

AMERIKA PRIPAŽINO 
VARŠUVOS VALDŽIĄ
Amerika ir Anglija, ne

laukdamos paskelbiant rin
kimu Lenkijoje, pripažino 
Varšuvos vyriausybę. į ku
rią buvo įtraukti keli lenkai 
iš užsienių ir iš lenkiškų 
grupių pačioje Lenkijoje. 
Atrodo, kad Washingtonas 
ir Londonas skubėjo pripa
žinti Varšuvos vyriausybę, 
kad greičiau nusikračius 
“lenkiško klausimo,” kurs 
ne mažai erzina demokrati
nių šalių visuomenę. Dabar 
bus ramiau. Rusai turės sa
vo lėlių valdžią Varšuvoje, 
o demokratijos turės ramią 
sąžinę.

nrani ia----
drabužiu
rrrvrj^;

New York (LAIC)—Mas
kvos oficiozas “Izviestija” 
Nr. 93 praneša, kad Lietu
vos valstybinė leidykla jau 
išspausdino Stalino raštus 
“Apie Leniną,” “Apie leni
nizmo Pagrindus,” “Apie 
dialektinį ir istorinį mate
rializmą”; taipgi išleistos 
Stalino gyvenimo aprašy
mas lietuvių kalba. Okupa
cinė sovietų vadovybė Lie
tuvoje verčia lietuvius savo
mis lėšomis, panaudojant 
savas leidyklas, gaminti pro
pagandinę sovietinę-komu- 
nistinę literatūrą. Tokių 
raštų dabar daugiausia ir 
spausdinama Lietuvoje.

To paties laikraščio Nr. 
50 įdėtas pranešimas apie 
padėtį Lietuvoje, kuriame 
pirmoje vietoje pabrėžiama, 
kad ten gyvenimas tvarko
mas pagal komunistų par
tijos nutarimus.

Roma (LAIC) — Italijo
je atsidūrę lietuviai pabėgė
liai dėkoja USA lietuviartls 
už atsiųstus drabužius. ‘Ro-

OfIA LVumMTZC-'VV • Kg
ir batų vyrams, 

moterims ir vaikams. Dra
bužiai buvo BALFo išsiųs
ti kovo mėnesyje per Ame
rican Relief for Italy. Tuo 
pačiu metu buvo išsiųsta 
drabužių siuntinys ir Fran- 
cijoje gyvenantiems lietu
viams.

Lietuvių šalpą Italijoje 
prižiūri Stasys Girdvainis, 
Lietuvos ministeris prie Va
tikano.

Simonaitis laisvas

Okupuota Vokietija —
Amerikos kariuomenės oku
puotoje Vokietijoje atsira
do Simonaitis, žinomas Ma
žosios Lietuvos veikėjas ir 
pirmas Klaipėdos krašto su
kilėlių Direktorijos pirmi
ninkas.

Iki amerikiečių atvyki
mo, Simonaitis buvo vokie
čių kalinamas koncentraci
jos stovykloje.

Penkeri metai nuo baisios 
areštų nakties Lietuvoje

Lietuviai pabėgėliai rengia
si leisti laikraštį

PAGAVO GIRTĄ SOVIE
TŲ OFICIERĮ

Vienas girtas rusų oficie- 
ris Berlyne įsiveržė Į Ame
rikos WAC barakus ir no
rėjo išgvaltavoti vieną ame
rikietę. Mergaitė pradėjo 
rėkti. Riksmą išgirdo vienas 
kareivis amerikietis, rusą

New York (LAIC)—Vie
nu iš pinnųjų sovietų oku
pacinės valdžios rūpesčių 
Lietuvoje, dar pirmosios o 
kupacijos metu (1940 m.), 
buvo likviduoti patriotinės 
lietuvių visuomenės vadus. 
Naktį iš liepos 11-12 d. Lie
tuvoje, pagal iš anksto pa 
mostą planą, boševikų buvo 
pravesti masiniai areštai, 
kurių m p t u buvo suimta a- 
pie 2,500 asmenų, priklau
siusių įvairioms Lietuvos 
politinėms grupėms. Tai bu
vo pirmas sovietų pasiren 
girnas rinkimams į “liaudies 
seimą.” Po to sekė uždarv 
mas visų nekomunistinių 
organizacijų ir kiti prievar
tos veiksmai.

Šveicarija (LAIC)—Vie
name žymesnių Europos 
miestų susispietęs lietuvių 
komitetas nutarė leisti lietu
višką savaitraštį. Laikraštis 
manoma pradėti leisti, kai 
Europoje ims veikti paštas 
ir geležinkeliai.

Keturi kapai nacių iškan
kintųjų lietuvių

U. S. Okupuota Vokietija
(LAIC) — Vokietijoj, Rot- 
tenburgo kapinėse yra pa
laidoti keturi lietuviai, mi
rę nacių koncentracijos sto
vykloje: Sitkevičius Juozas, 
Simerlaitis Motiejus, Mali
nauskas ir Milkevičius Vin
cas.

Pabėgėlių padėtis Švedijoj

Stockholmas (LAIC) — 
Švedų vyriausybė, kaip pra
neša “The American-Swe-

nuginklavo ir atidavė Sovie- dish News Exchange,” pa
tų karo policijai. vedė oficialine? svetimšalių

RUSIJOJ SUGRIAUTA 
DAUG NAMŲ

Baltarusijoj (Gtidi’o’r) 
vokiečiai per karą suprio- ė 
ar sudegino vieną miliooą 
215 tūkstančių namų. taip 
skelbia Maskva.
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IŠ SAVO TĖVYNES
KAIP GYVENA LIETU

VIAI VOKIETIJOJ

“Naujienos” rašo apie 
lietuviu tremtinių ii- bėglių 
gyvenimą Vokietijoj ir sa
ko:

“Amerikos okupacijos zono
je tremtinius šelpia JAV ka- 
ruoraenė. Tie, kurie turi šio- 
kią-tokią pastogę, mieste arba 
sodžiuje, gauna maisto. Kurie 
neturi buto arba kambario, v- 
ra apgyvendinti tam tikrose 
stovyklose — “Dtsplaced Per- 
sons’ Camps.”
“Pradžioje šitų stovyklų gy

ventojus Amerikos kariuome
nė aprūpindavo maistu iš savo 
atsargų. Dabar 'Naujienos’ ga
vo žinių, kad maistą ir kitus 
reikmenis tremtinių stovyk
loms, kurios yra Amerikos ka
riuomenės priežiūroje, prista
to UNKRA.
“Galima tikėtis, kad panašiai 

yra tvarkomi tremtinių reika
lai ir britų okupacijos zonoje.
"Vienas dalykas yra tikras— 

tai tas, kad JAV karo admi
nistracija ir UNRA apgins tas 
nelaimingas karo aukas nuo 
bado. Badu jpe nemirs ir, vei
kiausia. gaus gydytojų pagal
bą ligoje.”

Vienok labai bloga yra 
su drabužiais. Daugumas 
pabėgėlių yra nudriskę, bai
gė nešioti paskutines drapa
nas, be avalinės. Čia Ame
rikos lietuviai turės parody
ti savo gerą. brolišką širdį 
ir gelbėti vargstančius tau
tiečius.

KOKI IŠEITIS IŠ BAISIOS 
TRAGEDIJOS?

Šimtai tūkstančių lietuvių 
dabar gyvena išsklaidyti po 
Įvairius Europos kraštus.
Ypatingai jų daug Vokieti
joj. Vienus tų lietuvių vo
kiečiai prievarta išvežė prie 
darbų, kitus jie už įvairias 
bausmes buvo ištrėmę Į sto
vyklas, o labai daugelis pa
tys bėgo nuo besiartinančios 
raudonosios armijos. Lietu
vių tremtiniai Įteikė Ameri
kos ir Anglijos karo vado
vybėms Vokietijoj platų pa
aiškinimą, kaip ir kodėl lie
tuviai atsidūrė Vokietijoj.
Lietuvių bėgimo priežastis 
buvo ta, kad jie jau žinojo, 
kas tai yra rasų bolševikų 
okupacija.

Bolševikų viešpatavimas 
Lietuvoje 1940-1941 me
tais :

"... pasireiškė viešojo gyveni
mo užsmaugimu <:r nesiskaity
mu su pagrindinėmis žmogaus 
ir piliečio teisėmis. Viena tik 
komunistų partija... galėjo 
veikti, kaip organizuotas vie
netas. laikyti susirinkimus, 
turėti savo spaudą... Komunis
tų pravesta žemės reforma 
kai kuriuos ūkininkus visiškai 
išstūmė iš jų ūkių, o kitus 
paliko tik laikinais nuominin
kais... prasidėjo rusinimo po
litika... buvo Įvesta milžiniš
ka šnipinėjimo sistema. Visi 
Įtariami esą naujos tvarkos 
priešai — o i tą kategoriją į- 
ėjo visa tauta — buvo sekio- 
jami. Be NKVD agentų ir pa
čių komunistų buvo daromos 
pastangos Į tą negarbingą dar
bą įtraukti ir vaikus, kad jie
nranešinėtu anie savo šeimas. _.................. ... .. . .
Niekai nebuvo tikras dėl ry. lietuviai bėgliai ir trem- 
tojaus: kruvinos ekzekueijos. tunai vargia Vokietijoje. o 

•perpildyti kalėjimai, trėmimai ^lllkusiejl Lietuvoje ken- 
i Sovietu Rusija - tai buvo Cla Pnespaudą po bolsev® 
kasdieninė, taip'karti lietuviu Ietena' Vien! yra ares- 
taatos duona... Ūkininkams. klU.S.a-
dargi mažažemiams buvo už
dėta nepakeliama rekvizicijų 
našta... Darbininkuose, nežiū
rint demagoginių pastangų Į- 
rodyti. kad jie yra tikrieji 
krašto šeimininkai, bet koks 
prielankumas išblėso, nes ir 
jie turėjo pakelti kaskart 
brangstantį gyvenimą ir nuo- 

. lat augančius reikalavimus 
nudirbti daugiau, negu kad 
žmogaus jėgos leidžia.”

Toliau tremtinių pareiški
mas kalba ’apie lietuvių bai
sią tragediją, trėmimą i Si
birą: '

“Paskutinis ir karčiausia 
smūgis ištiko lietuvių tautą, 
kai 1941 m. birželio 14 d... bu
vo pradėtas masinis lietuvių 
trėmimas Į toliausius Sovietų 
Sąjungos kraštus. Sovietų a- 
gentų banda, atsiųsta šiam 
reikalui i IJetuvą, išvežė dau
giau kaip 40,000 Lietuvos vy
rų, moterų ir vaikų. Iš vėliau 
surastų dokumentų paaiškėjo, 
kad buvo suplanuota išvežti 
virš 700,000 lietuvių, o Į jų 
vietą atgabenti kolonistus iš 
rytinių Sovietų Sąjungos kraš
tą.”

Pabėgėlių pareiškimas 
sako, kad:

"... butų skaudus įžeidimas 
mažos, nelaimingos lietuvių 
tautos tvirtinti, kad lietuviai 
savo noru paliko savo gimtą
ją žemę ir bėgo į Vokietiją ne 
gelbėdamiesi nuo naujo bolše
vikų teroro ir galutino likvida
vimo, o dėl simpatijų nacio
nalsocialistinei santvarkai...
Dėlto priverstinas tremtmių- 
pabėgėlių grąžinimas Į Lieta* 
vf, kai ji yra Sovietų ©kapuo
ta, batų ne tik priešingas tarp
tautinės teisės dėsniams, bet 
taipgi reikštų neabejotiną grą
žinamųjų mirtį.’*

benami, kaip 1941 metais, 
į Rusijos gilumą. “Naujie
nos” tuo reikalu sako:

“Iki ateis taikos konferencija, 
kuri galutina,-; išspręs Lietuvos 
likimą, šita baisi padėtis gali 
privesti lietuvių tautą prie žu
vimo. Todėl svarbiausrs reika
las šiandien yra, kad Lietuvo
je butų atsteigtas teisės sto
vis:

"Kad pasiliautų NKVD tero
ras Lietavoje; kad hutų su
stabdyti žmonių deportavimai 
iš Lietuvos, ir kad butų leista 
jos gyventojams ramiai dirbti 
ir tvarkyti savo apgriautas so
dybas.

“Jungtinės Valstybės ir Bri
tanija, kurios teikė Rusijai vi
sokią pagalbą, kada ji gynėsi 
nuo Hitlerio armijų, turi teisę 
ir pareigą pakelti savo balsą 
prieš Maskvos smurtą.”

NAUJAS ČARTERIS TIK 
“PIRMAS ŽINGSNIS”

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
padės ir musų broliams Lie* 
tavoje.

Pažangus laikraštis “Nevv 
Leader” aptaria senate da
bar svarstomą Jungtinių 
Tautų čarteri ir sako. kad 
jis reikia priimti. Čarterio 
didžiausias trukumas yra 
tas, kad jame nėra numaty
ta, kaip sudraifsti didelę 
sauvaliaujančią valstybę. 
Kitas trukumas, kurį būti
nai reikia pašalinti, yra ta
me, kad tą čarterį galima 
pakeisti tik tada, jei visos 
didžiosios valstybės su tuo 
sutinka.

Vienok, nežiūrint visų 
trukumų, čarterį reikia pri
imti o Amerika turi gyvai 
nauioj tarptautinėj organi
zacijoj dirbti. Darbas paro
dys trtikumus, o viešoji pa
saulio nuomonė darys spau
dimą į galinguosius ir vers 
juos ne naudotis piktam sa
vo galia. Laikraštis sako, 
kad:

"Rusijos delegacija (San

PREZIDENTAS TRUMAN ŽUVAUJA

r-

Prezidentas Truman (stačias) su savo draugais žuvauja Puget Sound van
denyse. netoli nuo Olympia. VVash.

Europos Skauduliai

Kas Sąvaitę
Lietuviai norvegų fiorduose, tinėmis nuotaikomis žaisti.

Žiūrėkite, ir Maskva Įverti-
Karas Europoje pasibai

gė. bet Lietuva neturi nei 
taikos, nei laisvės. Ji gyve
na antrą bolševikų okupa
ciją-

Pranešimai sako, kad ir 
Norvegijoje randasi lietu
vių. Didžiuma jų studentai.

I totalitarinę okupaciją. Mu- 
įsų sąjungininkai, Lenkija ir 
( Jugoslavija dabar yra taip 
pat pavergtos, kaip prie vo-

na didingą Lietuvos senovę 
— ko daugiau jums reikia?

Kaip bebuvę su ta seno
ve. Naujovė tačiau yra to
kia:

Tūkstančiai geriausių 
Lietuvos sunu ir dukterų
buvo ištremti i šiaurės Ru- 

Buvusieji Lietuvos okupan-, siją o kurie da liko tietu- 
tai naciai juos išgabeno j * voje, jie neša sunkų okupa- 
Norvegijos fiordus, vergų C1jos jungą. Jie neturi nei 

duonos, nei laisvės; viešpa
tauja smurtas ir beteisė.

fiordu*
(lamams.

Galit įsivaizduoti, kokia 
tų žmonių padėtis. Kol na
ciai valdė Norvegiją, jie 
viską graibstė ir gabenosi 
Vokietijon. Norvegai bada
vo, ir šiandien jie nėra so
tus.

Milionai dolerių “ant vėjo’
Amerikonai yra geri biz

nieriai. kartu jie yra žuvy
tės spekuliantams, štai pa-

Bet jei sunku norvegams,! ,a sunkiau lietuviams Šian-i Bos?on? dien/astis Globė- 
praneša, kad liepos ketvirtą 
East Bostono arklių lenkty
nių Dovvns įstaigos savin in

dą sunkiau lietuviams. Šian-l 
dien jie yra tremtiniai ir 
gyvena iš svetimųjų malo
nės ar nemalonės.

Lietuvis kenčia norvegų 
fiorduose; jis kenčia ir Af-Netoli Berlyno susitinka Dėl sienų valstybės dau-Į kiečių. Dėl lenkų dar eina 

“trys didieji.” Trumanas. I giausiai riejasi. Kas bus kalbos, protestai ir pasita- ^KZda’toi* karti
Churchillas ir Stalinas, tar-Įgaspadorius, kurs spręs sie-frimai, o Jugoslavija liko vi-'11'
tis dėl suderintos politikos j nų klausimą? Jei reikalas sai “užmiršta.” Ją valdo
Europoje ir Azijoje. Euro 
poje prieš “didžiuosius” bus 
galybė klausimų, kuriuos 
reikės išspręsti. Svarbiausie
ji klausimai bus tokie:

Ką daryti su Vokietija?

Nacių Vokietija yra su
mušta i dulkes ir pelenus. 
Vokietijos miestai išardyti, 
pramonė sugriauta, armija 
nelaisvėje, o visa Vokietija 
okupuota. Bet ką daryti su 
ta Vokietija? Ar apkarpyti 
jos sienas ir kam kiek duo
ti vokiškos žemės? Ar pa
likti Vokietiją vieningą, ar 
suskaldyti ją i kelias dalis 
ir padaiyli iš tų dalių ne- 
priklaussomas valstybes: Ba-

paliks, kaip jis buvo ikišiol. 
tai stipresins grobs, ką iis 
norės, o silpnesnieji duos ir 
tylės. Rusai jau “išvadavo” 
dali Čekoslovakijos, apiplė
šė savo sąjungininką. Tie 
patys rusai pradeda gvalta- 
voti Turkiją dėl Karsko ir 
žiuri godžiai į Konstantino
polį. Jaltos konferencijoj 
“trys didieji” padėjo Rusi
jai apiplėšti kitą sąjunginin
ką — Lenkiją. Ar “trys di- Suomijos, kaip ji jau yra 
dieji” ir vėl laimins Rusi- Italijoj ir dabar Austrijoj? 
jos grobimus ir tylės dėl j Ar bus grąžinta laisvė kraš- 
mažujų tautų pavergimo? tams. kuriuos Rusija, susi- 

Atkariauti kraštai

Vokiški naciai buvo už
kariavę veik visą Europą.

1 Sumušus vokiečius buvo

Maskvos pastatytas smurti
ninkas Tito, raudonosios ar
mijos padedamas. Ar bus 
grąžinta visiška, vidaus ir 
išorės laisvė Jugoslavijai. 
Lenkijai. Čekoslovakijai ir 
mažai Albanijai? Ar bus su
daryta bendra (amerikie-

vanją, Saksoniją. Prūsiją. _ ____
Viurtembergą ir kt.? Kaip;gjąžinta laisvė Francijai, 
valdyti vokiečiu? dabar: ar'Norvegijai, Danijai, Olandi- 
kiekviena okupacine armija jai Liuksemburgui. Belgi- 
valdys, kaip 11 išmano., ar jaj įr Graikijai. Tie kraštai 

e . ra -.?3Jun.Įlr}Įnkų atgavo savo nepriklausomy- 
valdzia visai Vokietijai. bę įr tvarkosi, kaip išmano 

V okiečiai per karą piešė j,. norj jiems tik reikia pa- 
įr rabavojo visą Europą. ((jėti “atsistoti ant kojų” ir
KaiP atĮmn įs jų suplėštą;apsiginti nuo bado. 
trrnhi? Kt»in hunsti “karo' ~ ’ *

kams davė 1,697,379 dole
rių pajamų, o šunų lenkty
nės Wonderlande davusios 
464,524 dolerius.

Viso kartu bus 2,162,379 
doleriai.

Tuos milionus sudėjo nai
vus laimikio jieškotojai. 
Vienas ir kitas laimėjo, bet 
tūkstančiai pralaimėjo. 

Liepos ketvirtą Anglijos j Milionai doleriu “ant vė- 
emjeras Churchill važinė- jo” — can vou beat it?

čies pasibaigs, kada jis ga
iės sugryžti į savo tėvų kraš
tą. į laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą?
Ką pasakė Churchill

premjeras 
jo Londono gatvėse ir savo

čių, anglų, rusų ir francu-;klausytojams sake: 
zų) kontrolė ant buvusių , ,m?s turėsim land- 
priešo šalių: Vengrijos,1 kairę, daugelis kon- 
Bulgarijos, Rumunijos ir (tinento valstybių pashs ne j 
- -• • • • socialistinį žmoniškumą, bet

į komunistinį smurtą...
Ir daugiau. Churchill pa

sakė: Jeigu pralaimės Ang-

jo
Nebematys tekančios saulės

Gen. MacArthur prane
ša, kad Filipinų salos pilnai 
išlaisvintos. Iš 450.000 japo
nų, kurie buvo Filipinuose, 
liko tik 30,000. Jie slapsto
si salynų kalnuose bei pel-

I-------
Pagrindinis klausimas

Pastovią taiką galima su
kurti tiktai ant teisingumo 
pamato. Be teisingumo, be 
tikros laisvės, “trys didieji” 
padalys ne taiką, bet padės

dalybų Teherane ir Jaltoj.
Smurtas Pabalčio valsty

bėse. smurtas Lenkijoje ir
smurtas Balkanuose...

Darbo Fartijos politika
yra miglota, jos vadai darė 
ir veikiausia darys stambių 
paklaidų. Bet jie nėra kalti

• ^aip baustu Karoj Demokratiškos laisvės ne-
‘ Tokių vo-'tun tie kraštai, kurie iš vo- ....._  .....

kiškų klausimų dabar yra, ki«ko jungo pateko i Rusijos1 vien tik kalbėti, 
devynios galvbės. ______ L______________________

pagrindus trečiam pasauli
niam karui. Churchill žade- už Teheraną ir Jaltą, 
jo žiūrėti, kad Europa ne-Į
patektų i naują policini ir! Oro šposai Hitleriui 
totalitarinį jungą Atėjo lai- Buvuffo ItaKj diktato- 
kas tikrai žiūrėti, n - -- - -o ne

J. D

Padekime VargstantiemsFranci jos vieta Europoje
“Didžiųjų'’ valstybių 

skaičiuje dabar vėl skaito-Į Broliai ir Sesės Lietuviai! 1 tiesioginiai ir per organiza- 
ma Francija. Bet savo “di- Patikrintomis žiniomis iš j ei jas. kurių žinioje dauguma“ i • i • * i. * ♦ •* • i _ i • •

‘di
dumo” francuzai dar nega 
H paremti tankais, orlaiviais! 
ir galinga armija. Todėl 
Francijos nėra “trijų di
džiųjų” pasitarimuose. To
dėl anglai varo franeuzus 
lauk iš Sirijos. Todėl kar
tais kalbama apie “nusavi
nimą” franeuzų kolonijų.

Bet be Francijos nėra Eu
ropos. Francija kas kart eis 
stipryn ir “didieji” noroms 
nenoroms turės užleisti jai 
vietą ir balsą sprendžiant 
Europos klausimus. Koki ta 
vieta bus ir kada “trys di
dieji” pradės kviesti fran
euzus, kaip lygiateisius. į 
savo pasitarimus?

Valstybių sienos
Kaip tik nutilo Europoj 

sunkiosios anuotos, prasidė
jo visuotinos į-ietenos dėl 
valstybių sienų nustatymo. 
Ar Jugoslavijai duoti Tries
to uostą ir Karinti ją (Aust
rijos dalis); ar Ciešino ang
lies kasyklos turi priklausy
ti Lenkijai ar Čekoslovaki
jai? Ar francuzai gaus Saa
ro anglies kasyklas?

Francisco konferencijoj) vado
vavo kovai, kad išlaikius blo
giausias pirmykščio plano sa
vybes.”

Rusija vadovavo reakci
jai ir imperializmui San 
Francisco derybose, tokia

EThoįfoš, lietuvių tre'ftitfnių tremtinių yra.
ir karo aukų skaičius ten 
siekia kelių šimtų tūkstan
čių asmenų skaitlinę.

Visai natūralu, kad musų 
visuomenė jau nuo senai

Komisija numato platų

riaus Mussolinio žentas, 
grovas Ciano, parašė atsi
minimus. Jie yra spausdina
mi Bostono dienrašty “Glo
bė” ir kituose Amerikos 
dienraščiuose. r

1940 metų rugpiučio 28 
d. Ciano darė tokį užrašą: 

“Visą kaltę už negalėji-
,_ , - mą pulti Anglijos Hitlerisdarbą pačios _musy visuo- ant Jis sako.

menės tarpe. Jau patsai d i 
delis skaičius Lietuvos trem 
tinių pasako, kiek mes jų

rūpinasi gelbėti tai, kas dar tarpe turime sau artimųjų, 
yra galima išgelbėti. Tr?ra- J
tinių šelpimo — aprūpinimo 
maistu ir drapanomis—rei
kalais gražiai rūpinasi
BALF. Teisinę ir pajieško- . _ . . . .
jimų pagalbą stengsis teik- tarnavimų skyrius, kuns pa
ti naujai įsteigtoji Ameri- tarnaus tremtiniams susiras-

giminiu. draugų ir kaimy
nų. Todėl komisija rinks 
visas informacijas apie 
tremtinius ir jų būklę. Biu
re veiks pajieškojimų ir pa

kęs Lietuvių Tarybos komi
sija, kurios raštinė veiks 
Lith. Amer. Council, Sočiai 
Service Boreaa vardu, 233 
Broadway, New York 7, 
New York.

Jau dabar kasdien gau
nami pluoštai telegramų, 
laiškų, paklausimų ir pra
šymų apgint tremtinių teisi
nę būklę, surasti gimines, 
arba pagelbėti Amerikon

ti savo gimines savitarpyje 
ir Amerikoje. Tiems, kurie 
turi galimybės čia atvykti 
mes stengsimės padėti susi
tvarkyti formalumus. Tai 
yra tik dalis įvairių darbų, 
kuriuos Biuras stengsis dir
bti. Savaime aišku, darbas 
priklausys nuo padėties rei
kalavimų ir nuo veikimo ga
limybių.

Musų visuomenė, kuri vi-
atvvkti Nauiai isteiatoinsaa^ išrodo savo .jautrumą komisija iengšs “ .žmoniškumo
bą išplėsti per savo padali- 
nius-skyrius po visas musų 
kolonijas.

Komisija savo darbe va
dovausis lietuvybės ir arti

j'eikaiaisi, čia turės progos 
pasireikšti. Tegu pajaus 
musų vargo broliai ir sese- 
įys, kad yra kas juos atjau
čia, jais rūpinasi. Lietuvis,

mo pagalbos dėsniais ir jos’kad ir nustojęs savo tėvy- 
i__  nės. turto, artimuiu. kplian-artimanisieji uždaviniai bus "ės, turto, artimųjų, kėliau 

šie • damas įs vietos į vietą po
a) sutvarkyti tremtiniu pasaulį, vistiek ži-

teisinę padėtį; Į10 ,lro.r eltI- ko I k«
- - 1 kreiptis.

Visi mes ar musų tėvai.
b) ras 

venimo
jiems saugias gy-itf jiem 

vietas;
yra pažangių žmonių nuo- c) aprūpinti jų kulturi-;^*^a*se. atsisveikindami 
monė ‘ i nius ir moralinius reikalus. Lietuvoje su namiškiais, ta

kad reikėtų mažiausia dvie
jų savaičių gražaus oro. 
Tuomet butų galima neitra- 
lizuoti Anglijos laivyną ir 
daryt invaziją. Bet iš visko, 
ką jis pasakė, man regis, 
jog karo veiksmai yra ati
dėti neribotam laikui.”

Taigi, oias kirto šposą 
Hitleriui — tikėkit, jei no
rit. Mes pasakysim tiek:

Nebėra reicho, pebėra ir 
Hitlerio. Faterlande šian
dien viešpatauja Generolas 
Skurdas.
Jų patriotizmo stygos

Bolševikų Rusijoje pasi
rodė nauja knyga apie Lie
tuvą. Joje yra giriami seno
sios Lietuvos vadai, Vytau
tas ir kiti.

Tai naujas Maskvos po
sūkis, noras lietuvių patrio-

rėme sudiev ir žadėjome jų 
neužmiršti. Atėjo sunki ban
dymų valanda; neužmirški
me ir padėkime savo tau
tiečiams.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Tremtinių Reikalams 
Komisija:

Joną* Grinius, pirm.,
Adv. Laukaitis, vies-pirm.
Elena Devenienė, sekret.
A. Gabaliauskienė ir adv.
K. R. Jurgėlą, nariai.

Japonija netekusi 
žiausia 400,000 vyrų. 
yra žuvę.

400,000 vyrų daugiau ne
matys tekančios saulės kraš
to. O tai yra tik dalis kai
nos, kuri buvo sumokėta už 
Mikado ir jo pakalikų nuo
dėmes, už agresiją.

Hitleris pražudė milionus 
vokiečių, ir pralaimėjo: Mi
kado pražudys daugiau mi
lionų, ir pralaimės.

Ne visuomet agresija 
duoda gera nuošimčių. 
Newarko kliedėjimas

Komunistų “Laisvė” turi 
retą eilių kalvį. Joną Kaš- 
kaitį. profesija jis yra dak
taras’ ir gyvena Nevvark, N. 
J. valstijoj. Vinco Mickevi
čiaus-Kapsuko atminimui jis 
parašė tokią “poeziją”:

“Nebemoja, nerašo, no- 
moko ranka...

“Pranašingas jo balsas 
nutruko...

“Ir paliko dejonių skur
džiųjų banga:

“Nebetekome vado Kap
suko...

“Tu—mus Leninas! Mar
kso kareivis žvalgus!

“Mes tau prižadą bendrą
jį duodam:

“Mes sukelsime kovą! su- 
kelsim vergus!

“Kovoje tėra musu paguo
da!”

“Griausmas aplinkui ap
suko, balsas nutruko—Kap
suko.” Galūnės šiaip taip 
sulipdytos, bet senso nei už 
centą.

Skaitant tą besaikį dievi
nimą, darosi pikta ir šlykš
tu.

Tam žmogui nevyksta su 
operacijomis, nevyksta ir su 
poezija.

St. Strazdo.

ma- 
” Jie

IŠŽUDĖ 47 POLITINIUS 
KALINIUS

Italijoj į Schio kalėjimą, 
netoli Venecijos, įsiveržė 15 
partizanų ir išžudė 47 poli
tinius kalinius, o 26 sužei
dė. Užmuštųjų skaičiuje bu
vo 13 moterų.
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GYVENIMAS |Į KAS SKAEKL RAŽO
1 tas oram įvenuio

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS 16 CHICAGOS LIET VV1Ų GYVENIMO
trumpom prakalbom. Nau
jas delegatas sakė. kad jis 
tarnaus visiems siuvėjams 

Birželio 29 d. lietuviai i lygiai, be skirtumo jų pa- 
kriaučiai rinko savo lokalo1 žiūrų ir nusistatymo link jo.

KRIAUČIŲ 54 LOKALO 
DELEGATO RINKIMAI

delegatą. Susirinkimas vy 
ko Labor Lyceum salėje. 
Vakaras pasitaikė labai 
karštas ir nore kliaučiai yra 
pratę karštį kęsti, bet tą 
vakarą ir jiems buvo per
daug. Susirinkimas buvo 
skaitlingas ir tokioje kait
roje visi nervuodamies lau
kė susirinkimo pradžios.

Pagaliau unijos viršinin
kai sulipo ant steičiaus, o 
pirmininkas ilgai mušė su 
plaktuku i stalą iki visi ap
rimo ir nustojo ūžti. Alisai 
perskaitė dienotvarkę. Ji 
priimta vienbalsiai. Sekre
torius skaito gautą laišką, 
kuris kviečia kriaučius pa
remti* Lietuovs žmones ir 
paskirti auką Bendrajam A. 
L. Fondui. Laišką pasirašė 
Juozas Laučka. Laiškas pri
imtas, o Montvila pasiūlė 
paskirti auką $500. Komu
nistai tuoj pradėjo nerimti, 
vienas net pradėjo šaukti, 
kad “mus nori apgauti” ir 
siūlė pirma rinkti delegatą, 
o paskui jau svarstyti kitus 
reikalus. Susirinkimas su 
tuo sutiko.

Kandidatų į delegatus 
buvo du: J. Buivydas ir 
prieš du metus buvęs dele
gatu A. Bubnys. Kada Bui
vydas pakilo išeiti iš salės, 
daugelis susirinkusių pradė
jo ploti, o komunistiniai 
baubliai pradėjo bliauti ir 
baubti. Bet baubimas kriau
čių nepabaidė. Kai buvo 
sprendžiama, kuris kandi
datas pirma balsuoti, aiški 
dauguma pareikalavo pir
ma balsuoti J. Buivydo kan
didatūrą. Pirmininkas buvo 
priverstas leisti ant balsų 
pirma J. Buivydą, o paskui 
A. Bubnį. Balsuojant di
džiuma balsų pasisakė už J. 
Buivydą ir jis išrinktas 54 
lokalo delegatu.

Kai buvo paskelbta, jog 
Buivydas išrinktas delega
tu, komunistams praėjo no
ras baubti. Kai kurie jų 
greit apleido susirinkimą ir, 
matoma, nuėjo kur nors ap
laistyti savo smutką.

Prieš linkimus komunis
tai buvo “šiur,” kad jie lai
mės. Daugelis siūlė ‘,‘betin- 
tis” $5> prieš vieną, kad 
Bubriys bus delegatu. Kurie 
betinosi, dabar moka rub
lius ir gailisi, kodėl jie tuos 
pinigus nepragėrė už Stali
no garbę.

J. J.

DAR APIE KRIAUČIŲ 
MITINGĄ

Nutarė paskirti $500

Išrinkus delegatą, kriau
čių susirinkimas nutarė pa
skirti Lietuvos žmonėms 
šelpti 500 dolerių auką. Už 
tai Brooklyno kriaučius rei
kia pagirti už jų jautrią šir
dį ir supratimą Lietuvos 
žmonių begalinio vargo.

Aptarus kitus reikalus nu- 
taita. kad kriaučių metinis 
piknikas įvyksta liepos 21 
d. Dexter Parke, 2:30 vai. 
po pietų. Jžanga 25c. Neuž
mirškite dieną ir vietą.

Susirinkimas užbaigtas a- 
bejų, senojo (Ch. Kundro
to) ir naujojo delegatų

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Uikaadžių
čia gaunama ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

MORCESTER, MASS.

Birželio 29 d. I^bor Ly
ceum svetaiėnje buvo kriau
čių ACW cf A. lokalo 54 
nepaprastas susirinkimas. 
Dalyvavo virš penkių šimtų 
narių. Buvo renkamas biz
nio agentas (delegatas).

Prieš rinkimus ėjo smar
ki agitacija už A. Bubnį, 
kurį komunistai indoisavo į 
delegatus. Socialistai, kata
likai ir bepartiniai kliau
čiai indoreavo J. Buivydą.
Už Buivydo kandidatūrą 
pasisakė “Amerika.” Kata
likai, socialistai ir beparti
niai kl iaučiai stojo prieš A. 
Bubnį dviem sumetimais. 
Viena, kad jis perdaug len
kia stiklelį ir kam susidėjo 
su komunistais, kurie yra 
didžiausi neprieteliai Lietu
vos nepriklausomybės.

Komunistai stojo prieš J. 
Buivydo kandidatūrą todėl, 
kad jis pametė jų vierą ir 
yra socialistas. Argumentus 
prieš jį kėlė tokius, kad jis 
Howard Clothing Co. už
dirba gerą algą ir lietuviš
kų dirbtuvių padėties “nėr 
žino.” Agitacijos budais ko
munistai šį kartą sukirto 
patys save. Jų žmonės kiek
vienam kriaučiui lindo į a- 
kis su laižybcmis, duodami 
du ir tris dolerius prieš vie
ną, kad jų kandidatas Bub
nys laimės linkimus. Laižy-
MM MMTM VCCaVSge

Visi stebėjosi: “Kas čia 
darosi?” Visi suprato, kad 
reikia eiti į lokalo susirinki
mą ir pastoti kelią tiems pi
niguočiams. Na, ir prisirin
ko.

A. Bubnys jau yra buvęs 
bent kelis kartus biznio a- 
gentu. Jis pirmiau prieš rin
kimus pasiskelbdavo, kad 
jeigu jį išrinks, tai bus ke
lios bačkos alaus. Būdavo 
rinkimai pasibaigė ir eina 
desėtkai ir šimtai kriaučių 
į nusakytą vietą alučio ger
ti. Tas buvo skelbiama ir 
prieš šiuos rinkimus.

Tie piniginiai betai ir tas 
girtas fondas tiesiog masi
no kaip kuriuos kriaučius. 
3et rimtesnius žmones ta- 
ai erzino. Gera dalis net 
(omunistų simpatikii biau- 
rėjosi, kad betais ir alumi 
norima pravesti Bubnį į de- 
egatus. “Jeigu, sako. tik 

tiek progresyviai nuprogre- 
savo, tai mes remsime Bui
vydo kandidatūrą.”

Pradėjus susirinkimą, 
nrmiausia perstatomas J. 
Buivydas kandidatu, o ant
ras A. Bubnys. Duodama į- 
nešimas apkalbėti delegatų 
inkamumą. Didžiuma bal

sų apkalbėjimo klausimą 
atmeta. Paleidus balsuoti, 
Buivydas gavo 193 balsus 
prieš Bubnio 163 balsus. J. 
Buivydas išrinktas vieniems 
metams delegatu.

Užgiriama visa lokalo 
valdyba vienbalsiai. Ch. 
Kundrotas išrenkamas 
Joint Trade boardą vien-f 
balsiai.

Milžiniška didžiuma siu-* 
vėjų, prieš 17 balsų, pasi-Į 
sako paaukoti lietuviams. 
šelpti $500.00. »

išrenkama keturi nariai i 
komitetą, kurie eis į ACW 
generalinį ofisą su ragini
mu, kad dirbantieji kriau- 
čiai viršaus 36 valandų gau
tų laiką ir pusę mokėti. 
Rengimo pikniko komitetas 
padaro pranešimą, kad pik
nikas įvyks liepos 21 dieną
Dexter Parke. Visi 
dalyvauti.

SUIMTI JAPONAI VAROMI GARDAN

Chicagiečiai ruošiasi ant
rais drabužių rinki

vajui

Bendrasis Amerikon Lie
tuvių Šalpos Fondas paskel
bė naują drabužių rinkimo 
vajų. kuris eis per tris mė
nesius — liepos, rugpiučio 
ir rugsėjo.

Kad geriau pasiruošti 
drabužių rinkimo vajui, šio
mis dienoms įvyko visa ei
lė pasitarimų. Juose paaiš
kėjo, kad Amerikos lietu
vių pagalba yra reikalinga 
ne tik Lietuvos žmonėms. 
Jos reikia ir keliems šim
tams tūkstančių kitose vals
tybėse išblaškytų lietuvių.

Pereitame drabuži!) rin
kimo vajuje Chicagos lietu
viai gerai pasirodė. Reikia 
manyti, kad ir Šio vajaus 
metu jie netižsileis kitų ko
lonijų gyventojams.

ta
Guamo saloje paimti paskutiniai japonai suvaromi į gardą. Amerikiečiams 
ą paėmus, kelesdešimt japonų kalnuose išsilaikė ištisus metus.

Delegatas Ch. Kundrotas pie daugybę tų, kurie gyve- 
pasako Olimpą atsisveikini- na padoriai ir normaliai,
mo prakalbėlę. J. Buivydas, 
užimdamas delegato vietą, 
taip pat pasako trumpą pra
kalbėlę. Po prakalbos susi
rinkimas tapo uždarytas.

Vyt. Katilius.

niekas ir neužsimena.
Tai tiek iš musų padan

gės.
Senas Clintonietis.

BALTIMORĘ. MD.

CLINTON, IND. Pamaldos sugadino 
prakalbas

ADMINISTRACIJA 
NORI ŽINOTI—

isKas siuntė jrtnigus 
Holyoke, Mass. Liepos 5 d. 
mes gavom “Keleivio” kon
verte pinigų, matyt, prenu- 

1 a ik rasti.

Džiaugiasi, kad audra 
nekliudė Chicagos

Naktį iš birželio 27 į 28 
d. daugelis chicagiečiu lau
kė “baisios audros.” Mat, 
radijas pranešė, kad už 120 
mylių jau siaučia audra ir 
daro “milžiniškų nuostolių 
visai apylinkei.” Tūli ko
mentatoriai da pridėjo: 
“Galimas daiktas, kad aud
ra pasieks ir Chicagą.

Balandžio 4 d. “Keleivio” 
laidoje buvo įdėta Mrs. Ju- 
lia Jackevich žinelė apie 
Clintono lietuvius ir čio
nykštį jaunimą. Pagal žino
mą pasakymą, “nelabasis 
nėra toks juodas, kaip jį 
piešia.” Nėra taip blogai ir 
pas mus, kaip Mrs. J. J. ra
šo.

Mes lietuviai čia turime 
ne vieną, bet kelias organi
zacijas: turime SLA 121 
kuopą su 16 narių, turime 
LRKSA kuopą, TMD 53-ėią 
kuopą ir LDS. Paskutiniu 
laiku įsikūrė ir ALT skyre
lis. Žinoma, visos tos orga
nizacijos yra gan silpnos, 
bet visgi jos gyvuoja ir šį 
tą daro. Tik niekur neteko 
girdėti, kad Mrs. J. J. ku
rioj nore iš tų organizacijų 
dirbtų.

Kas dėl musų jaunimo, 
tai pasakysiu, jog yra viso
kių. Jei pagal netikusius 
spręsti apie visus, tai visi 
išrodys netikę. Bet jei pa
žiūrėsime į nesugedusią, 
blaivią ir darbščią daugu
mą. tai nebus ko liūdėti. 
Yra netikusiu, bet kur jų

meratą už laikraštį, bet_ ______
siuntėjas ar siuntėja užmir-Į Daugelis tą naktį nemie- 

i so paduoti savo vardą ir ad- gojo. Vieni vaikščiojo gat-
resą. Į antri buvo suėję į

Talei. kas tuos pinitTUS “Eoicmantno ’’ Rat •linkmeTaigi, kas tuos pinigus 
Birželio 16 d. Lietuvai! siuntė, malonės atsiliepti ir 

Vaduoti Sąjungos 4-tas sky- paduoti mums savo vardą 
rius čia buvo surengęs pra-1 ir gyvenimo vietą, 
kalbas ir plačiai reklamavo.
kad bus 3 misionieriai. Bal- 
timorės lietuviai pripratę

suomet savo
Lro/l miciAnion/ii vri_

“KELEIVIS”
636 Broad v/ay,
So. Boston 27. Mass.

misijas laiko 
parapijos salėj, o šitos pra
kalbos buvo rengiamos lie
tuvių svetainėje, ir dagi an
trame aukšte. Todėl žmo-

beismantus.’’ Bet audros 
jie nesulaukė, viskas buvo 
gerai. »

Tiesa, buvo stiprus vėjas, 
kuris nunešė krautuvių iš
kabas ir apdraskė kai kurių 
namų stogų, to ir užteko.
rVnirgioiiaia v\iw^cs±zvlxii rxx*xrlo_ X^TC»V*^X<XVK7XC» IIUViTVVirU JZT-----
ryta Bureau apskrityje.

kietijos. Laiško autorius yra 
Dr. J. Gudsuiskis, jis šau
kiasi pagalbos i 3avo dėdę 
Kauiaki.

Dr. Gudauskas, kaip ir 
ukstančiai kitų Lietuvos 

gyventojų, buvo išvežtas j 
Vokietiją, kada ją valdė 
Hitleris. Jis tarnavo Berly
no ligoninėse ir sako. kad 
alijantų karo aviacijai dau
žant Berlyną buvo sunaikin
tas visas jo turtas ir patą 
vos išliko gyvas.

CbLageje mirė da vienas 
“Kelly,” palikęs $259,000

Ccok apskrities ligoninė
je mirė tūlas Chaiiestino 
Chiesa, 69 metų senelis. 
Kol buvo sveikas, jis vaikš
čiojo iš Įstaigos įsaigon ir 
rinko išmaldas. Kada susir
go, buvo nuvežtus į apskri
ties ligoninę.

Senelio liga laivo įsipenė
jus ir jis mirė. Vėliau betgi 
buvo surastas testamentas, 
kuriame jisai skiria 500 do
lerių už “famili.ics dūšias.” 
Valdžia ėmė teirautis u* su
rado. kart tai butą turtingo 
žmogaus; banke rasta net 
250,000 dolerių!

Pirm keliii metų Chica
goje mirė tūlas Kelly, kuris 
irgi paliko tūkstančius do
lerių. Tada atsirado godi 
namo savininkė, advokatas 
ir graborius, kurie norėjo 
greitai pralobti. Mirusio 
turtą jie užrašė sau ir ban
dė gauti.

Vietoj turto jie susilaukė 
bylos, o vėliau ir bausmės.

Lietuvis laimėjo bylą 
VVash i n gtone

SUBMAR1NA1 SKANDI
NA JAPONUS

Amerikos povandeniniai 
laivai nuskandino dar 10 

nės. kurie interesuojasi. mi- ;aponų laivų. Tuo budu mu
su submarinai jau paskan-sijomis, čia neatėjo. Kitiems 

gi misionieriai nepatinka, 
nes jie tik save giria, o ki
tus peikia. Dirbant vieningą 
darbą Lietuvos labui reikė- 
ų daugiau meilės ir vieny

bės, o ne patiems girtis.
Publika negalėjo sulauk

ti misijų pabaigos ir išvaikš
čiojo iš salės.

Vera Mikniauskienė.
• S—'4" -v-r

VOKIEČIA1 NUŽUDĖ 
AMERIKOS KORES

PONDENTĄ

Associated Press kores
pondentas Joseph Morton 
buvo vokiečių nužudytas š. 
m. sausio 25 d. J. Morton 
buvo suimtas Slovakijoj, 
kur jis buvo nusileidęs su 

taip, kad jei koks bloznas’17 amerikiečių ir anglų ka- 
padaro ką negera, tai apie reivių padėti sukilusiems 
tai visas svietas kalba, o a- slovakams.

nėra? Tačiau jie čia nėra 
skaitlingi. Paprastai via

>1

f iaus kviečia

Skaudžiai nubaudė Chica
go* lietuvį Banį

dino 1,163 japonų laivus, 
tame skaičiuje 140 įvairaus 
dydžio karo laivų.

Padekime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

šiomis dienomis Nacions- 
lė Darbo Santykių Taryba 
davė svarbų nuosprendį. 
Buvo taip. Buick kompani
jos Įstaigoje, Melrose Par
ke, dirbo lietuvis Juozas 
Bagdonas. Kompanija jį at
statė iš darbo, kaip “netin
kamą darbininką,” bet uni
ja užstojo savo narį ir kom-

Cook apskrities teisme 
šiomis dienomis pasibaigė 
lietuvio Prano Banio byla.
Teismas nusprendė, kad Ba-, 
nys turi sumokėti 3,200 do-įpanija buvo apskųsta Na- 
lerių tūlam vyrukui, kuris Į cionalei Darbo Santykių 
pirm keturių metų buvo už-lTaiybai Washingtone.
gautas Banio automobiliu. I

SIELOS
BALSAI

(, H A ŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

n«r» rtaugelhi spalvuotą puikią paveikslu,
223 puslapiu dvifžio, apie 150 fvairlą eiti?.
11 FA LINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

» u HAKOS. AEIMVNIAKOS IR DARBININKIŠKOS 
»IKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Audimo apdarais $1.25.

Remkime aukomis Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir jos 
Informacijos Centrą, kuris 
skleidžia pasaulyje teisin
gas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tau
tos troškimus. Iškirpkite iš
pildė šį lapelį ir pasiųskite 
kartu su savo auka Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cent
rui : American Lithuanian 
Council, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III., U. S. A. 
Čekį arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu.

žemiau pasirašęs (usi) siun- 
Į čia Amerikos Lietuvių Tarybai
$..............auką paremti lietuvių
tautos kovą už laisvę.

Banys teismo sprendimu 
nepatenkintas ir savo bylą 
kelsiąs į aukštesnį teismą.

Senatorius Pepoer pasisa
kė už Lietuvą

(parašas)

(adresas) 
Dėkodami Tamstoms už 

kooperavimą, paliekame 
Sū pagarba,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas:

L. šimutis, Dr. P. Grigaitis, 
M. Vaidyla.

“Laisvoji Lietuva9

Birželio 29 d. viename 
Chicagos viešbuty buvo pa
šaukti musų spaudos atsto
vai. Juos pašaukė senato
rius Claude Pepper, kuris 
dalyvavo San Francisco 
konferencijoje.

Pepper davė pranešimą, 
kiek gero nuveikta San 
Francisco konferencijoje. 
Pranešimą girdėjo ir “Nau
jienų” reporteris. Pastarasis 
vėliau klausė, kuo tos kon
ferencijos priimtas čarteris 
gali prisidėti prie atsteigi- 
mo nepriklausomos Lietu
vos?

Senatorius Pepper atsa
kė, kad tiesioginiu budu 
čarteris nieku neprisidėjo, 
bet netiesioginiu budu jis 
kalba ir už nepriklausom? 
Lietuvą, čarteris kalba a 
pie tautų suverenes teises, 
kada nore ir Lietuva parei
kalaus šitų teisių ir jos bus 
svarstomos.

Kadangi senatorius Pep
per yra mirusio prezidento 
asmeniškas draugas, tai iis 
vengė kritikuoti Roosevelto 
administracijos darytas pa 
klaidas Teherane ir Jaltoje

l Taryba išklausė kompa
nijos ir unijos parodymų ir 
davė nuosprendį. Jisai bu
vo toks:

Kompanija pasielgė ne
leistinai. atstatydama Juo
zą Bagdoną, iis turi but su
grąžintas į darbą ir gauti 
atlyginimą už sugaištą lai
ka.

Birželi baigėme su 
šalčiais”

'rudens

MrtiMMM ta 
kiekviena* ai

a.ue konverte, bet _ _ _ .
tr nepamrriktt pviltpyt Stt

o ir “Keli

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

tnln«ta knyga. 
Pinigu* ceriai

id-

Mėnesinis Urugvajaus lietu
vių laikraštis, leidžiamas Urug. 
Lietuvių Kultūros Draugijos.

Kaina metams $1.00. Adre
sas toks: Lituania Libre, Rio

Lietuvis jieško pagalbos 
Chicagoje

Visą birželio mėnesį Chi
cagoje buvo nenormalus o- 
ras, vis šalta ir šalta. Vienu 
arpu termometras rodė tik 

52 laipsniu šilumos — rei
kėjo paltų!

Pradžioj? liepos oras at
šilo, gal susilauksime tikros 
vasaros.

“Draugai” pradėjo 
zyiruoti

Pas Chicagos lietuvius 
komunistus pasireiškė visų 
galų suirimas. Veik kas sa
vaitę jie šaukia savo “kap
šiukų kliubo” susirinkimus 
ir tariasi dėl “linijos” pa- 
Veitinm. Mat. ktmunistų va
das Brotvdei is jau išdrėbtas 
iš vadovvbės. jo vieton at
sistojo Fosteris. Dennv ir 
buvęs chicagietis WiIIiam- 
sonas. Maskva įsakė atgai
vinti komunistę parti ią ir 
daugiau nedeklamuoti už 
demokratija. Kai kurie tuo 
nepatenkinti, jie sako: kaip 
išrodys. jei imsim spjaudyt 
į tą šulinį, iš kurio tik va
kar gėrėme?

Chicagcie lietuviu komu-
___  ___________ _ Chicagietis spaustuvnin- »;taip nedaug. Jų bus

de Janeiro 4001, Cerro, Monte- kas A. D. Kaulakis šiomis da„ mažiau, pakeitus lmi- 
video, Rep. O. del Uruguay. I dienomis gavo laišką iš Vo- ją*” Lietuvi*.
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Kaip Lietuviai Kovojo 
Už Savo Spaudą

APIE DIDU} KNYGNEŠĮ JURGI BIELINJ
(Pabaiga)

Vieną sykį. pavasari, vos 
pradėjus sniegui tirptų at
bėgo “dėdė” pas mus uždu
sęs su vienu batu ant kojos, 
o kitą pilną molio prisem
tą, rankoj nešinąs. Tuojau 
nusirengęs, kojas nusiplovė 
ir užlipo ant krosnies. Jis 
papasakojo, kad bėgo nuo 
raudonsiulių, kurie jį sutiko 
prie Dvariukų važiuojant 
su knygomis. Jis. jų veja
mas. pametė arklį su kny
gomis ir, bėgdamas Mūšos 
pakrantėmis. įlindo į verde
nę. kur ir nutraukė jam vie
ną batą. Pas mus jis tuokart 
gulėjo ant pečiaus daugiau 
kaip savaitę. Mano brolis 
Jonas buvo nuvažiavęs į 
Bielinio tėviškę atvežti jo 
žmonos su vienu sunumi. Jo 
žmona, išbuvus pas mus vie
ną naktį, išvažiavo. Atme
nu. kaip šiądien dėdės tar
tus žodžius:

—Nors aš. vaikai, ir ser
gu. tačiau nemirsiu, kol ru-

—Zdrapstui, Maik!
—Nesuprantu, ką čia tė

vas drapstai.
—Aš sakau tau gud mor

nink ruskai.
—Bet mes nesame rusai, 

tėve, tai kam tas rusiškas 
žargonas?

—Maike, aš iš džiaugsmo 
taip darau.

—O ko tėvas džiaugiesi?
—Džiaugiuos, Maike, kad 

bedievybei bus jau kaput.
—Kaip tai?
—Ogi taip. Maike. kad 

šliuptarniai jau atsiverčia 
prie pono Dievo. Ve, Čika
goj buvo labai zajadlas vie
nas bedievis komunistas. 
Būdavo, kai eina pro baž
nyčią, tai kišeniuie špygą 
rodo. O ar tu žinai, kas da
bar su juo atsitiko?

—Gal paslydo ant šlapio 
šaligatvio?

—Ne. Maike; jis dovano
jo kunigui du lotu, ir kuni
gas dabar pastatė bažnyčią 
ant tos žemės.

—O iš kur tėvas žinai, 
kad tas komunistas buvo 
“šliuptarnis”?

—Aš turiu istoriškus da- 
vadus, Maike. Apie 35 me
tai atgal, kai mano parapi
ja budavojo naują bažny
čią, tai aš buvau nuvažia
vęs Į Picburką aukų rinkti. 
Tenai pamačiau plakatus, 
kad bus didelis aidoblistų 
mitingas. Nuėjau i tą jų so- 
braniją ir gavęs balsą pa
prašiau. kad sumestų man 
aukų ant bažnyčios pasta
tymo. Eet aidoblistų prava- 
dyrius tuoj atkirto, kad ma
ne reikėtų uždaryti j kreiz- 
auzę. ba. sako, tik kreiziai 
stato bažnyčias. Na, o dabar 
tas pats žmogus apieravojo 
ant bažnyčios net du lotus 
žemės. Vadinasi, ant senat
vės pamatė savo misteiką ir 
atėjo j razumą.

—O man išrodo kitaip, 
tėve.

—Nu, o kaip?
—Man rodos, kad dabar 

tėvas turėtum ištirti jo pro
tą.

—Kodėl? '
—O kodėl jisai Pittsbur

ghe norėjo tėvui galvą ana
lizuoti? Todėl, kad rinkai 
aukas bažnyčiai statyti. Jo 
įsitikinimu, bažnyčias stato 
tik pamišėliai. O jeigu da
bar jisai paaukoto bažny
čiai du sklypus žemės, tai 
reiškia, kad dabar jis pats 
daro tą patį. ką tėvas darei 
35 metai atgal. Kitaip pa
sakius, dabar jam pačiam 
reikia ištirti pakauši.

—Žinai, Maike, kad tu 
čia nevisai šlėktai nukalbė
jai. Kibą reikės man nuva

so iš Lietuvos neišvysiu... 
Mes juokėmės iš jo žo

džių ir laikėme juos svajo
ne.žiuoti i Čikagą ir nusivesti 

tą žmogų pas daktarą Grai- 
čiuną. kad ištirtų razumą.

—Graičiunas. tėve, dabar 
užimtas kitokiais klausi
mais.

—Kokiais?
—Jis mokinasi giedot su 

paukščiais.
—Aš žinau tavo misli, 

Maike. Tu norėjai išvirozyt, 
kad Graičiunas su “Vilnies” 
bolševikais išsimufino Į bu- 
šius ir trajina raseiską rojų 
pasidaryt. Aie tas nieko ne
reiškia. Maike. Rojus ne ro
jus. bet jeigu žmogus pra
deda čenčiuot savo politi
ką, tai razumas turi būt iš
tirtas. kad nepadarytų ko
kios durnystės.

—šitaip galvojant, tėve, 
ai visiems bolševikams rei
kėtų protą ištirti, nes jų po- 
itika keičiasi kaip oras.

—Šiur. Maike, kad rei
kėtų. Ale visiems padaryti 
opereišiną butų perdaug 
darbo. Pirma reikia tik vie
na iškanivolvt.* *

—Na, tai laimingos klo
ties, tėve!

MASKVOJ NUBAUSTAS 
AMERIKOS KUNIGAS

Pas mus “dėdė” kai kada j 
atvažiavęs palikdavo daug J 
knygų, kurias mano brolis! 
Jonas išvežiodavo. Dalį jų 
paimdavo Jonas Bitaitis iš 
Gumbelių irgi platinti. Li
kusias knygas slėpdavom 
ant kūtės ir kaimyno Ku- 
rapkio daržinės pastogėje, 
kur buvo iškastas knygoms 
rūsys: kai kada knygas už- 
kasdavom vyšnyne.

1905 metais jis buvo už-1 
ėjęs pas mane Šiauliuose ir: 
skundėsi savo sunumi Kip
ru. kad paklydo, kaip ir aš 
kad paklydęs, nes mes visi 
esame virtę socialistais. Po { 
to su juo nebesusiėjau.

J. Sakalauskas rašo: Kar-Į 
tą. dar man tebegyvenant 
Kanopėnuose, bene 1891 
m., atvažiavo pas mane Bie
linis pasiimt laikraščių. Pa
sitaikė. kad kaip tik tuo lai
ku į Aleknus pas Neteckį: 
atvažiavo pasiimti malda-; 
knygių ir Slyvauskis su Na-i 
•uševičium (abu panevėžiš- 
kiai).

Ryto metą, susidėję vėži
nei in laikraščių bei knygų, 
nutarėme visi kartu važiuo
ti Panevėžio link. Pakeliui 
užsukome nakvvnėn oas» X
Papreckį. Smagiam vyrų 
būreliui netruko ir kalbų; 
vieni pasakojo apie viso
kius nuotykius, kaip žanda
rus apgavę. kiti kalbėjo a- 
pie griūvančią Rusijos galy
bę ir atgimstančią Lietuvą. 
Ypatingai karštomis kalbo
mis pasižymėjo Bielinis. To
kios kalbos Naruševičiui ne 
visai tiko, nes šis žmogelis 
knygnešio amatu vertėsi 
vien dėl pelno ir paprastai 
nešdavo tik maldaknyges. 
Neiškentęs ir sako:

—Na. o ką jau jus su ši
tais laikraščiais darysit, ar 
silkes vyniosit?

Bielinis, be galo užsiga
vęs. trenkė su kumštimi į 
stalą, sakydamas:

—Jus, tur būt. išgamos e- 
sate, kad drįstate taip saky
ti. Laikraščiai tai ugnis, ir 
su ta ugnimi sudeginsim ru
są Lietuvos žemėje!

—Padarysit tiek, kiek su 
liežuviu nosį pasieksi! — 
burbtelėjo Naruševičius.

Ir kaip visi nustebo, kai 
Bielinis, nieko nelaukda
mas, įkišo liežuvį j vieną, i 
kitą šnervę ir juokdamasis 
pridūrė:

—Aš padariau, bet pada
ryk tu! O su jumis aš dau
giau bendrauti nebegaliu; 
jus važiuokit savo, o aš sa
vo keliais.

Negaišdami sėdom į ve
žimėlį ir nuvažiavome pas’

Iš Maskvos pranešama, 
kad pereitą savaitę tenai 
buvo nubaustas 100 rublių 
pabauda Romos katalikų 
atnigas Iveooold M. Braun, 
Amerikos pilietis iš VVorces- 
terio. Ji teisė trijų moterų 
eismas dėl žmogaus sumu

šimo. Teisme buvo parody
ta. kad šis dvasininkas su
mušė francuzų ambasados 
Ivorninką (kiemsargį). Su
muštasis pristatė į teismą 
daktaro liudymą. parodantį, 
kad jam buvo sulaužytas 
nosies kaulas. Bylos klausė
si ir Amerikos ambasados 
atstovas.

ANGLAI UŽLEIDŽIA 
MAGDEBURGĄ 

RUSAMS
Anglai pasitraukė iš ame

rikiečių užkariauto ir anglų 
ikišiol valdomo Magdebur
go miesto. Magdeburgas už
leidžiamas rusams, kurių 
kariuomenė jau užėmė tą 
miestą. Rusams užleidžia
mą ir daugiau Vokietijos 
žemės. Saksonija ir Tiurin- 
gija pereina i rusų rankas. 
Vokiečiai, kurie gali, bėga 
į anglų ir amerikiečių oku
pacinę zoną.

Ar jūsų sūnūs tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
iis greičiau sugryžtų? Tai 
•emkite musų šalies karo 
įstangas,

Didžiulį į Griežionis.
Ten laikraščius pasidali

jome, dalį palikę Didžiuliui, 
Bielinis nuvažiavo į Mintau
ją, o aš pas Simą Žvirblį, 
Nydokių parapijoj.

Vėl, rodos, tais pačiais 
1891 m, ėjo Bielinis į Tilžę 
per Šakalinę. Beinant per 
rubežių pamatė jį pasienio 
sargybiniai ir pradėjo vy
tis. Susigavo jau vokiečių 
pusėj ir norėįo parsivaryti 
atgal, bet Bielinis eiti griež
tai atsisakė, sakydamas, 
kad greičiau jį užmušią. ne
gu sugrąžinsią. Ir» ką tuo
met su juo nedarė! Sumušė, 
atėmė batus, drabužius, pi
nigus ir negalėdami parsi
vesti, pusnuogį paliko. Vos 
Tyvas nuėjo pas artimiausį 
ūkininką, kuris nuvežė jį į 
r ilžę ligoninėn; čia išgulė
jo apie porą savaičių.

Atsimenu, kai sykį 1912 
m. atėjo jis pas mane jau 
senukas, lankoje “Baltąjį

Erelį” nešdamasis. Lei
džiant šį laikraštuką pritru
ko jam lėšų, ir, iš niekur 
paskolos negavęs, buvo pri
verstas šešias savaites pa
prastu darbininku dirbti 
vienoje Tilžės lentpjūvėje,1 
kol uždirbo reikaimų pini
gų. O kaip jis tuomet su
vargęs buvo: lankos-pūslė
tos, pats visai be sveikatos, 
tačiau dvasia buvo toks pat 
jaunas ir galingas, kaip ir 
jaunatvės dienomis.

Daug galima butų papa
sakoti apie šį didijį Lietu
vos kariautoją, jei ilgi me
tai, sunkus vargai nebūtų 
daug nuotykių iš atminties 
išdildę. Vargu ar kas kitas 
yra tiek dirbęs, tiek kartų 
pavojų matęs, kaip šis žmo
gus. Visuomet drąsus, ener
gingas, darbe nenuilstąs J. 
Bielinis visą savo gyvenimą 
praleido, važinėdamas po 
visus Lietuvos kampelius, 
mokydamas, laisvės minti 
žmonių širdyse skiepyda
mas.

—Nenusiminkite, — sa
kydavo Jurgis. — jei kar
tais žmonės musu nesupran
ta ir aklai sau kilpą ant ka
klo neria; atminkite: ateis

Sovietų Rusija-Pasaulio Milžinas
PLOTAS, KLIMATAS, GYVENTOJAI. TURTAI

—
Rusija vi a viena iš didžiausių pasaulio valstybių. Ji Į 

užima pusę* Europos ir. visą šiaurinę Aziją, nuo Uralo 
kalnų iki Ramiojo vandenyno (Pacifiko). Pagal plotą, 
tiktai Britų imperija gali susilyginti su Rusija, nors. 
šiaip jau, tos dvi valstybės tiktai savo plotų didumu ir 
tėra panašios: Britų imperija, nežiūrint savo pavadini
mo. yra palaida sąjunga visai nepriklausomų valstybių, 
tuo tarpu Rusija, irgi nežiūrint savo pavadinimo—Socia
listinių Tarybų Respublikų Sąjunga — yra labiausia: 
centralizuota valstybė pasaulyje.

Rijcįjos plotas prieš antrąjį pasaulini karą apėmė 
virš 8 milionų ketvirtainių mylių. Rusija yra beveik tris 
kartus didesnė, kaip Jungtinės Amerikos Valstybės, o jei 
imti J. A. Valstybes su Alaska. su Filipinais ir su viso
mis tolimomis salomis, tai Rusija vis dar bus pustrečio 
karto didesnė už musų šalį. Rusija yra keturis šimtus 
kartų didesnė už Lietuvą ir 45 kartus didesnė už Vokie
tiją. Jei sudėsime į krųvą J. A. Valstybes. Kanadą ir 
Meksiką ir jei prie jų pridėsime Salvadoro. Nikaragvos, 
Kostarikos, Panamos. Kubos, Haiti ir Dominikonų res
publikas, tada tik gausime žemės plotą to dydžio, kaip 
Rusija.

“Rusija neturi širdies”
Rusijos platybės tęsiasi nuo tolimos, šaltos šiaurės 

ir siekia karštų, saulės kepinamų Centralinės Azijos sri
čių, netoli tropikų. Rusijos plotai, neišmatuojamos jos 
platybės, karo laikais pasirodė didelė apsauga valstybei 
nuo priešų. Hitlerio šarvuotos divizijos antrame pasau
liniame kare, kaizerio aimijos pirmame pasauliniame 
kare, o prieš 130 metų Napoleono didžiojo armija susi
dūrė su ta pat kliūtimi: sunkiai įveikiamomis Rusijos 
platybėmis. Pirmame pasauliniame kare vokiečių karo 
vadas Hindenburgas skundėsi, kad Rusija neturi širdies, 
į kurią galima butų suduoti mirtiną smūgi. Kaizerio ar
mija nepajėgė okupuoti susmukusios, revoliucijos netvar
koje paskendusios Rusijos. Napoleonas buvo pasiekęs 
Maskvą, bet jo 600,000 vyrų armija paskendo Rusijos 
platybėse, o kai ištiko žiemos šalčiai, išdidus užkariau
tojas vos beišnešė savo kaili iš Rusijos gelmių. Hitlerio 
greitos, šarvuotos divizijos buvo dasiritusios iki Volgos 
ir Kaukazo, bet ir jos nesurado Rusijos širdies, i kurią 
sudavus, tą milžinišką valstvbę butų galima perblokšti. 
Hitleris buvo užėmęs Rusijoje daugiau kaip penkias 
Francijas, daugiau kaip septynias Lenkiįas, bet Rusijos 
tas nepaklupdė todėl, kad rusai turėio kur trauktis, tu
rėjo kur rinkti savo ir iš sąjungininkų gautas jėgas ir 
ruoštis vėlesnėms imtynėms.

Klimatas
Kaip Rusija plati, taip įvairus yra ir jos klimatas. 

Šiaurėje, per Europą ir Azija eina tundrų juosta. Tai 
klaikus kraštas. Vasaros ten labai trumpos, o žiemos bai
siai šaltos. Tundroje auga tiktai krūmokšliai ir samanos.

Žemiau į pietus eina plati ir turtinga girių juosta. 
Šiaurės spigliuotujų girių išnaudojimas Rusijoje dar ką 
tik prasidėjo. Seniau iš tų girių tik medžiotojai prista
tydavo žvėrių kailių apdarams.

Po girių juostos eina maišytų augalų kraštas. Tai 
maždaug Lietuvos klimatas, kur užtinkame ir girias ir 
dirbamus laukus. Pietų Rusijoj yra stepės, derlingo juod
žemio plotai. Stepėse neauga medžiai, bet užtat puikiai 
uždera kviečiai, tabakas, daržovės ir kitokie augalai.

Palei Juodaią ir Kaspijos juras ir Kaukazo tarpu
kalnėse Rusija turi šiltųjų kraštų, kur auga visi šiltųjų 
kraštų augalai. Padaliau, ji turi plačias dykumas ir pu- 
siaudykumas Azijoje.

Žemė* gelmių turtai

Rusijos žemės paviršius yra įvairus ir turtingas. Bet 
ne mažiau turtingos ir Rusijos žemės gelmės, kur užtin
kama anglis, geležis, auksas, varis, natta, durpės, žemės 
dujos, manganezas, cinkas, švinas, fosfatai, potašas ir 
kiti mineralai. “World Almanac” šitaip pasakoja apie 
Rusijos žemės ir jos gelmių turtus:
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PREZIDENTAS GAVO ŽUVJ

Prezidentas Trumanas rodo iškėlęs lašišą (salmo- 
ną), kurią vienas žuvininkas pagavo ir jam dovanojo, 
šalia prezidento stovi senatorius Warren Magnuson.

laikai, gal jau musų kaulai, pradės galvoti. Pamils lais- 
į pelenus bus pavirtę, bet; vę ir vargu ar norės kuo- 
žmonės susipras ir kitaip; inet išsižadėti.

“Sovietų Sąjungos žemė tikrenybėj turi visus mu
sų laikų civilizacijos medžiaginius gamtos turtus: Įvai
rių rūšių mineralų, paprastųjų ir brangiųjų: visų ru
sių medžio, išskyrus tropikų šalių; visų rusių žemės 
javams, daržovėms ir vaisiams auginti. Apie 38' '< So
vietų Sąjungos teritorijos, 3.124,360 ketvirtaines my
lias. dengia girios. Paviršius tinkamas žemės ukiui yra 
apskaičiuojamas virš 1,037.400,000 akrų.”

Rusijos gyventojai
Didelė ir turtinga Rusijos žemė, bet kiek gi ji turi 

gyventojų? 1939 metais prieš karą Rusija skelbėsi turin
ti 170 milionų gyventojų. Ant kiekvienos ketvirtainės 
mylios ploto Rusijoj 1939 m. gyveno apie 20 žmonių, 
Amerikoje ant kiekvienos ketvirtainės mylios plotė gy
vena 41 žmogus, Lietuvoje — 130 žmonių; Francijoj— 
197; Italijoj — 355; Vokietijoj — 363 ir Anglijoje — 
668. Rusijoje tiktai 20 žmonių gyvena ant vienos ket
virtainės mylios ploto!

Negalima sakyti, kad Rusijoje vietos nėra. Jei viso 
pasaulio žmones perkelti į Rusiją, rusų žemė visvien ne
būtų taip tirštai apgyventa, kaip Italija. O jei viso pa
saulio žmones perkelti į Rusiją ir dar padauginti juos 
tris kaltus, tai visviena ir tada Rusija nebūtų tirščiau ap
gyventa. kaip Anglija. Todėl nebūtų jokio pagrindo sa
kyti, kad Rusijos žmonės neturi kur gyventi, ar neturi 
ateities savo teritorijoj. Jie turi vietos ir gyventi ir dau
gintis. Vienok keistas dalykas vyksta su Rusijos gyven
tojų skaičiumi.

1914 metais Rusija turėjo apie 170 milionų gyven
tojų. Po pirmo pasaulinio karo gal 25 milionai gyven
tojų pakraščiuose nuo Rusijos atsimetė, bet užtat per 25 
metus kasmet gyventojų skaičius didėjo. Rusijoj gimimų 
skaičius yra labai aukštas, apie 23 per tūkstantį gyven
tojų. Toks gimimų skaičius duoda apie 3 milionus gyven
tojų prieauglio kas metai. Todėl Rusijoje gyventoju skai
čius nuo 1914 metų iki 1939 metų galėjo pašokti iki 225 
milionų. Vietoj to jis buvo apie 170,000.000.

1933 metais Stalinas skelbė, kad Rusijos gyventojų 
skaičius yra 168 milionai, o 1937 metams jis pranašavo 
gyventojų skaičių 180 milionų, nes, Stalino žodžiais: 
“mirimų skaičius puolė, o gimimų skaičius pakilo ir gry- 

i nas gyventojų prieauglis yra nepalyginamai didesnis. 
Mes dabar turime metini gyventojų prieauglį 3 milio
nus.” Antras penkių metų planas numatė, kad Rusijos 
gyventojų skaičius 1938 metų pradžioje bus 180 milionų 
700 tūkstančių.

1937 metais Rusijoj buvo padarytas gyventojų su
rašinėjimas. Vietoje lauktų ir numatytų 480 milionų, bu
vo suskaityta daug mažiau. Atsakom ingi už gyventojų 
surašinėiimą statistikos biuro vedėjai buvo sušaudyti, 
kaip sa botažninkai. surašinėjimo daviniai nebuvo pa
skelbti ir buvo įsakyta daryti naujas gyventojų suraši
nėjimas. Naujas surašinėjimas parodė gyventojų skai
čių 1939 metams 10,000,000 mažesnį, negu buvo numa
tyta: vietoj 180 milionų, jis parodė tiktai 170.000,000. 
Smulkmeniški daviniai iš to antro surašinėjimo irgi ne
buvo skelbiami.

Dar vienas pažymėtinas dalykas metasi Į akis Ru
sijos gyventoju sąstate. 1914 metais Rusijoj, jos 1939 
metų sienose, buvo 67 milionai 700 tūkstančių vyru ir 
67 milionai 900 tūkstančių moterų. 1926 metais Rusijoje 
jau buvo 71 milionas vyrų ir 76 milionai moterų. Mote
rų skaičius pralenkė vyrų skaičių 5 milionais. Tas skir
tumas lytiniame gyventoju sąstate buvo aiškinamas ka
ro ir pilietinio karo pasekmėmis. Bet 13 metų vėliau, 
1939 metų gyventojų surašinėjimas vėl parodė padidė
jusią nelygybę gyventojų lytiniame pasiskirstyme. Tais 
metais vyną buvo 81 milionas 600 tūkstančiu, o moterų 
skaičius siekė 88 milionų ir 800 tūkstančių. Moteni skai
čius dabar jau pralenkė vyrų skaičių 7 milionais 200 tūks
tančių.

Rusijos nuostoliai žmonėmis antro pasaulinio kaio 
metu nėra dar tiksliai žinomi, bet tie nuostoliai rai- 
čiuojami nuo 20 iki 30 milionų žmonių’

(Bus daugiau)
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Lietuvių Tautos Likimas |
šių metų pavasarį Rusijo- Į prievartos darbų. Gabena- 

ję lankėsi anglų parlamen-Į mi už neištikimybę Mask- 
to komisija. Tos komisijos! vai; gabenami kaip “antiso- 
nariai turėjo prosrcs pa m a-j v ietis kas elementas”; gabe- 
tyti daugiau sovietiško gyi narni ir kitokiais vardais 
venimo, negu paprastai ma-j i akrikštyti. Gabenami tuks-
to užsienių korespondentai, 
kurie gyvena Maskvoje at
skirti nuo vietos gyvenimo 
ir apstatyti “aniolais sar
gais.”

Vienas tos komisijos na
rys, parlamento atstovas 
John Parker, parašė savo 
Įspūdžius iš kelionės po So
vietu Rusiją. “Manchester 
Guardian” kovo 23 d. jis 
šitaip rašo apie Rusijos 
“tautybių politiką”:

“Iš pirmo žvilgsnio gali
ma manyti, kad Sovietų 
‘tautybių politika’ neišlaikė 
karo bandymo. Kai kurios 
iš mažesniųjų tautybių So
vietų Sąjungos ribose laike 
vokiečių invazijos pasirodė 
neištikimos sovietams ir už 
bausmę buvo deportuotos. 
Krimo totoriai buvo išga
benti. regis, į Uzbekistaną, 
kur žmonės kalba panašia 
i totorių kalba; Volgos vo
kiečiai buvo išsklaidyti po 
Šiaurės Sibirą, kur kraštas 
panašus Į kraštą palei Vol
gą. Kalmukai, vieninteliai 
Europos budistai gyvento
jai ir iš išvaizdos visiškai 
panašus i kinus, taip «pat 
buvo išgabenti į centralinę 
Aziją. Kai kurios tautelės

tančiais ir dešimtimis tūks
tančių.

Žinių iš Lietuvos ateina 
mažai. Rotomskio “užsie
nių” reikalų komisariatas 
siunčia į Ameriką daug pro- i 
ragandos, bet labai mažai 
žinių. Bet ir Maskvos pa-į 
statytos lėlės Vilniuje nepa
slepia, kad Lietuvoje eina ‘ 
“valymas.” Lietuva valoma 
nuo lietuvių, o “pasidariu-! 
sias spragas” užpildo atei
viai iš Rusijos. Valoma Lie-i 
tuva. valomos ir kitos Pa- 
balčio šalys.

New York “Times” birže
lio 21 d. iš Stockholmo pra
nešė tokią žinią:

“Planuojama padidinti 
Talino gyventojų skaičių 
nuo 150,000 iki 500,000.. 
Tas bus padalyta imigraci-: 
jos keliu. Įrodymas, kad 
imigracija jau vyksta yra 
tas, kad tarybų Estijos va-j 
dio stotys vis labiau ir daž
niau mini žmones su rusiš
komis pavardėmis.”

Amerikos Liet. Inf. Cent
ras nesenai per Stockholmą 
gavo žinią, kad Maskvos 
valdžia numato įkurti Pa- 
balčio šalyse daug prieglau
dų karo našlaičiams ir to-

KELEIVIS, SO. BOSTON

EISENHOWER TARP NAMIŠKIŲ

Didis alijantų karo vadas. gen. Eisenhousr, kuris 
sunaikino Vokietijos militarizmą, dabar atostogauja 
AmPlikoip {'va matosi namiškiu tunu.

KNYGU IR ŽOLIŲ ikėju»i už antro vyro. bet jo pavUr-, Shorthand arba trumpraš 
c* wne.nc v įdė nežinoma. Spėjama, k*d tebegy- . . , -• -SANDELIS I vena Chicagos apylinkėje.

------- j Valickaitė Sofija, Vinco duktė, ki-
Aukao Altoriukas, maldų knygelė, j iusį į; Šiaulių m. ir gyvenusi Chi- 

Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido' cagoje ar apylinkėse.
viršeliais ...................................... $1.75 Jieškomieji ar apie juos žinantie-

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

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

Kaktas į Gyvenimų, atsidaryk du
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gy.vęnimo turtus, arba 
fneilško apsivėditno' gyvenimas $1.00

Nebijok Mirti,'knyga au paveiks
lais ................................ . ................. 60c.

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

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

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

ji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania.

41 West 82nd Street,
New York 24. X. Y. 

arba
Consulate of Lithuania.

30 X. 1-aSalle Street, 
Chicago 2, III.

AR ŽINOT, KAD

tis jau buvo žinomas pirm 
krikščionybės eros.

Krikščionių vienuolynas 
yra skolintas iš pirmiau at- 
siradusių tikybų.

KARMA PRIE MIESTO

Rcvcre, Mass., 8 kambarių namas, 
garažas, visi patogumai, šildoma 
karštu vandeniu kūrenama aliejum, 
2*6 akrų geros žemės daržui arba 
vištoms. 400 pėdų frontas ant busu 
kelio. Geri 8 lotai statybai. Tik 25 

i minutės nuo Bostono. Greitam par-A nglijos lordų rūmai y- davimui už $6,soo.
....._____ __ ..... ™ Į1“*® institucija. Jos na-|

saka ................................................. 25c. j 1‘iai negauna algų. Tel. Everett 4063
Gudrus Piemenukas, vargo apsa-: ■ ■ , . - ...... -

kymai ................. ........................... 25c.
Sveikata Ligoniams, knygutė ap

rašo apie 350 vaistažolių .... 25c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas 

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

^Stebuklingas’Zerkolas. graži ap^ I, Zell’o mokslinės studijos
saka ............................................... '

Grigcrius. gražus skaitymai

GEROS KNYGOS
NUPIGINTOS VASAROS LAIKUI

Gyvulių Protą* — D-ro ves lietuvių žinyčios pa- 
veil slu. Kaina buvo $1.00, 

25c-j pie gyvulius. Autorius aiš- dabar tik 50c.
t kiną visokius keturkojų pa-i „ „ r..,

3<8 J pročius ir prigimtį. Pavvz-i .. -’ve,^ata Didele, gra- 
F idžiui, kodėl šimelis loja ant ™ t aižyta ir gausiai •- - -..............• . .. iliustruota D-ro Graičiuno

L'žkeiktoo 3 karalaitės 
Keliauninkai į Palestinų 
Davatkų Gadzinkos . ..
IKarinė Pana, graži apysaka 25c., . i- o tz --i • „ikRagana, tikras atsitikimas .. 35c. j menulio . Ką leiskia aikhą 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir bailumas? Kodėl gVVUli.li arašyta knyga. Paprasta 

musu nupi-žvaigždes ....... ................. ioc. .. ztpfji uimlp įrantai tu-> kaina Š_.o0, mus
ri silpnas akis h-greitai ap-^ kaina-$1.50.

iŠ šiaurės Kaukazo, aplink, Riu budu ajįyvendinti Ijat 
tos^Rusai'^'ukrainieuai Ame'ik°je'

“K52i oS££“b2S?Č *»’“•.Ar la'>? y' i Sieto. B.l«i-Jęno Smel-
nai ant Gedimino kalno Birštone, su 1 & tOKia gUClll, KPip ZlflO- Į stOl'iaUS dainOS 11' eilės. Kny- 
mciiužės paveiksiu ................... 25c. nės apie ja mano? Kodėl
?iSrr’p«SstSyguU..,£: vieni gyvuliai gin^i nuo 
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno S3VO pi'ieSU, O kiti bėga. Ii' 
u vi /........  20c ' daug kitokiu dalykų. Kny-
Karvės ir nauda iš jų, geresnių ga CllflellO IOlTTiatO, 

sūrių padarymas, su paveikslais 25c., puslapiu. Kaina buVO $1.25.
su^^'.^.^S^abartikeSc. i* .

Kaistas, aprašymas apie Chieagos. D~ui«; Q » 1 ^8 VHlZuHiS. AtVlFUtŠS tlll-
lietuvius ..A......... ................... si.25Biblija Satyroje—Tai vra ka bne sveikinimams arba

Nedoras žydas, jaunų merginų i knyga, kur Biblijos pasago- koreSpondencijoms. o ypač
kantri Elena, graži pasaka ” 25ci; Jl.mal . yFa atvaizduoti JUO- sjaįs metais, kuomet UŽ Lie-
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm,, KingHIS p<iV ClKSldlS. lYHllKl • hjvną nPnrikirilicom vblP A"~

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas buVO $1 00 dabar tik 50c I •, neP£ "40c., 3 tuzinai už $1. ouvo w.w, tidtMi uk uuv. . menkos lietuviai veda to

ra gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 
•pd arais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Lietuvos Vaizdai, tai yra 
atvirutės su gražiais Lietu-

iTnętV^iiznnd’vri^nasi^nu" apskaičiavimais vien,Bet Lietuvoje sunku būda-
- tVij?S iki Šių m--ų i - “Keleivį” sugauti, nes

pasakyta, kad ukrainiečiai 
iš’ krašto į vakarus nuo Cur- 
zon linijos (iš rytų Lenki
jos) buvo ypatingai apgy-: 
vendinami Kritnė

N. Y-, P. Karpa iš Bluffton, 

Canada. Joseph Vosilius iš 

Brooklyno: A. liaubrekas iš

N. “LS,l^“T"nS,^RMOJ85e. Kokiu. Dievu. Žmoni, jįtemptą Kovą
Nuo cukrinės įioos ............  80c. Garbino Senovėje?—Paraše

60c.
$1.20

gūžės mėnesio galo išvežta visi jį čiupdavo. Užsirašyti
į Rusijos gilumą apie 170,- buvo nelengva, nes sunku Clevelando; A. Peslik, Phelps, 

000 žmonių. Tomis pat ži- būdavo rubli nusitvert. Kai Wis.; Mrs. Eva Balanus, Wor- 

niomis iž Lietuvos jau i»-1 tik atvažiavau Kanadcn ir cester, Mass.; Vaitunonis, E. 

tremta apie 200,000 žmonių į gavau darbo, pirmutinį do-’Hampton, L. I.; Lapicki, Jo- 

ve™'inanu , visokio amžiaus ir visokio, leri pasiunČiau“Keleiviui”,jliet.IU.;A.Sakalaaskas,Bro6k-
’vbė nusnres už#iėmimo- žinios kalba a* kad mane lankytų. “Relei- field, X Y.; Jo, pjioi. s iš Phi- Sovietų \ VI IdU. Y >e nuspl ęs, nl-p JJpt,,vojp siaučianti ha-I tric* m-jn i-»-j n-oi-ioncie l-rtV. InHoInlin P 

jog yra nesaugu laikyti sa
vo valstybės * pasienyje to
kią tautą, kaip^ lietuvių, ku
ri gali būti ilgus metus prie
šinga Sovietams, o todėl ga
li lietuvius išgabenti kur 
nors kitur. Vienok reikia 
tikėtis, kad Sovietai to ne
dalys ir turės užtektinai pa
sitikėjimo į savo tvarkos pa
sisekimą ir pagerėjusį gy
venimą. kurs ateis su taika.”

Taip, atsargiais žodžiais, 
Anglijos parlamento narys 
pasako, kad Rusijoj ištisos) 
tautos yra dangenamos iš 
vienos vietos į kitą. “Išva
duoti broliai” iš lytinės Len 
kijos yra siunčiami į Krimą. 
nes jie yra neištikimi. Kri- 
įno totoriai išdangenami iš 
jų tėviškės, kur jie gyvena 
apie 700 metų ir siunčiami 
į Uzbekistaną. Volgos vo
kiečiai išsklaidyti po platų 
Sibirą ir t.t. Už neištikimy
bę bolševikų diktaturos re
žimui tautos baudžiamos iš
trėmimu. Ištrėmimas vyksta 
sunkiausiose sąlygose, ko
kias sau tik galima įsivaiz
duoti. Nualinta Rusija, dar
gi jei norėtu, negalėtų šim
tus tūkstančių ir net mili
jonus žmonių mėtyti iš vie
nos vietos į kitą bent kiek 
žmoniškesnėse sąlygose. To
kis ištrėmimas praktikoje 
yra n? kas kitas, kaip žmo
nių naikinimas.

Koks likimas laukia lietu
vių tautą? Anglu parlamen
to narys John Parker ma
no kad visa lietuvių tauta 
įaii būti ištremta iš savo 
gyvenamos žemės j plačios 
Rusi ios užkampius. Atsar
gus ir mandagus anglas pri
duria : “reikia tikėtis,” jog 
nišai to nedarys...

Kas vyksta Lietuvoje
Ar rusai trems visą lietu

vių tautą, niekas negali pa
sakyti. Gal tik Maskvos dik
tatūrom viršūnės galėtų tą 
paslaptį atidengti. Kol kas 
m s žinome, kad iš Lietu-

pie Lietuvoje siaučiantį ba-jvis” man yra geriausis laik 
dą, maisto rekvizicijas, žmo j rastis ir aš nemanau su juo 
nių medžiokles... Į skirtis.

Reikia tikėtis, kad visa 
lietuviu tauta nebus išsklai

ladelphia. Pa.; T Kancis, iš 

Brooklyno: S. Stonaitis. Roches

ter, N. Y.; Mr<. V. Kazlauskas, 

•J. Liutkevich. į iš Springfieki. Mass.

---------------  Visiems ačiū!

dyta ir išnaikinta. Reikia Gerbiamoji Keleivio Re-i

___  _ Kompletas buvo, 50c., da-
Iksas. Tai labai įdomus ii į ^ar 35c. 
pamokinantis leidinys. Die ; žemaitės Raitai Karo 

Metu. Knyga didelio forma
to, ant dailios popieros, i- 
iiustruota, piešia baisius ka-

Vidurių valytojas .................
Nuo veneriškų ligų ...........
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

.......................... eoc- vų ir tikybų istorija paduo-
s.'di»a nuo saulfe garbini-

Nuo vandenligės ........................ 60c.! mo iki krikščionybės laikų. __ ______
N£ver“^"T!°. ,katar°.bci. h85c. Juri ?7?: PuslaPiu- į ro vaizdus" Lietuvoje. Kai-
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c.

Vyriškumo pataisymas ............ 85c.
Trajankos, stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis ....................... 35c.
Plankų aujrinfojas — saugoja juat

nuo pražilimo ........................ 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart bum)

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

i Žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
do visokius skaudulius, apdegimus
ir t.t............................................... $2.25

85c.
M. ŽUKAITIS, (41)

3.35 Dean St.. Spencerport. X. Y.

dirbti, kad Lietuvos žmo- ‘ dakcija! i f>E»n 4 iz/’i izio
nėms padėtume. Bet reikia Siunčiu malonų praneši- ICttlJAKi lJUS 
ir suprasti, kad lietuvių tau- .mą. kad aš suradau “Kelei- ATSAKYMAI t! Bailių arbata arba mostis
ta pergyvena didžiausia ne-iviui’’ viena nauja skaityto-
laimę; ji visa pasruvusi Į ją. mane atsilankė po- G Necko G tojai. 
krauju ir ašarom^ rą kartų svečias, o pas mus _j j ; { , ,* j į bank

S. Daugirda*, kaip pas laisvus žmones. T kitaf
Keleivis ir Naujienos nieką-' •

Arti 100 puslapių pašvęsta na buvo 50c., dabar 25c. 
vien tik senovės iie&sBųl - >
dievams apibudinti. Čia yra
aprašyta daugiau kaip 3u 
įvairių Lietuvos dievų, die
vaičių ir šventųjų. Bet kny
ga ne religinio pobūdžio.
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny- i 
gos viršeliai papuošti seno

Prašom pasinaudoti pro
ga ir įsigyti gerų knygų nu
pigintum kainom.

ližsaky mus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS” 
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Skaitytojų Rainai
Gerbiama Redakcija!
Siunčiu money orderį 

$3.50 už prenumeratą ir no
rėčiau pabrėžti keliais žo
džiais apie blogą Lietuvos 
padėtį.

Gavau vakar laišką iš Vo
kietijos nuo Ernesto Liu- 
binsko, mano sūnėno; tar
nauja Amerikos armijoj jau 
penki metai. Dabar vyras 
skundžiasi, kad gavo ato
stogų ir norėjęs važiuoti iš 
Vokietijos į Lietuvą aplan 
kyti tėvelių ir giminių apie 
Kauną. Bet rusų vyriausybė 
neįleido io į Lietuvą. Tai
gi, man labai dyvai. kokia 
ten ta Stalino saulė šviečia 
Lietuvoje, jei Amerikai su
mušus fašizmą, rusai susi- 
rioglinę į musų tėvynę ne
beįsileidžia nei lietuvių pa
žiūrėt. kas ten darosi ir ap
lankyti saviškius. Bereika- 
’o “Liaudies Balsas” užsto
ja už tuos rusus.

įraukiu atkeliaujant Mai
kio su tėvu. nes jau pasiil
gau.

Draugiškai,
S. Labutis.

R. R. I. Westeros. /Vita.

Pasveikinimas
Sveikinu Maikį su Tėvu 

ir visą “Keleivio” štabą su
silaukus jums 40 metu iubi- 
’ėjaus, ir linkiu iums ilgiau
siu metu. “Keleivį” aš na-

.žistu iau 30 metų su vir- 
vos jau gabenami žmonės į»šum. Da Lietuvoje būdamas 
Sibiro ir kitų tolybių kon-lbėgdavau pas kaimvna pa- 
centracijos stovyklas prielsiskaityt Maikio su Tėvu.

, ; įu paimti negali. Savo pa-da neprasisalina Tai mano |iki^ . 
srecias kartą ir klausia, ko-;-v(i -
dei mano stalas popieriais i - p y Brooklyne. - Rin- 
uzvei^tas. As jam atsakau. k; j “šnapsonų
kad tie popieriai tai mano f,.ontas-F palaimėjo, todėl
maldaknygės, nes darbinin
kams svarbu skaityti ir per
skaičius protauti. Svečias 
susigundė ir nutarė pasiųs-' 
ti seniui Maikio Tėvui ant 
puspadžių ir gyvatinės...

A. Davis, YVaukegan. III.

korespondencijos nebedėsi
me. Ačiū už prisiuntima.

G. J. Strimaičiui. Bl'idge- 
port, Ct.: J. Jakimavičiui. 
Phila., Pa. ir M. Bakunui 
Stratford. Conn. — Ačiū už 
iškarpas ir paveikslus.

Su Maikiu ir jo tėvu ne-j------------- -------------------
noriu skirtis. Nors jau gy-' n j HFWOIHt4/ 
venų senystes laikus, bet' 1
visgi norisi gyventi du me-į Pajieškau bro..o Antano Lukšio, 
tus. tad ir Maikio tėvui siun-j ki!usio,b. Par' «Pskr - Roz«>i-

___ x _____ I valsčiaus, (i^tauty kaimo. Jis
ar kas apie jj žino malones pra

Taip pat aš veliju ir pra
šau visų Keleivio kostum?- 
rių. visi siųskit ne mažiau, 
kaip po penkinę. Mačiau ki
ti siunčia ir po dešimtinę, 
tai jie gal dar jaunystės gy
venimą gyvena. Labai ge
rai. kad puikiai prijaučia.

Vėlinu Keleiviui gero pa
sisekimo ir ilgo gyvenimo.

K. P Šim kon i s.
YVorcester, Mass.

MAIKIO TĖVUI PO 
PENKINĘ

nešti man jo adresą. (29)

JUOZAS LUKŠAS.
1576-B Clark St.. Montreal, Canada

J ieškomi Asmenys
Aleknavičiotė Stase, 1928 m. iš

vykusi iš Kauno ir gyvenusi Brook- 
lyn, N. Y.

Andriuškevičius Juozas, gyvenen j 
Brooklvn, X. Y.

Baltrušaitienė-Bracaitč Stasė, ki
lusi iš Šiaulių apskr., Kurtuvėnų 
vai., Pabijočių kaimo, eryvenusi Chi- 
cajroje.

Elsbergas Vladas, Izidoriaus su
jus, kilęs iš Raseinių miesto.

Jaseliunai, Mykolas ir Steponas, 
ryvenę Chicajjoje ar apylinkėje.

Grigaliūnas Stasys, pyvenęs Grand 
tapids, .Mich.

Grisraliunas Mykolas, gyvenęs ar 
Tai tebegyvena Chicagoj ar apylin
kėje.

Kasparavičius Kazys, kilęs nuo 
Simno ir gyvenęs Bostone ar apy
linkėje.

Krasinskaitė Aleksandra, kilusi iš 
Skapiškiu k., Girkalnio vai., Rasei
nių apskr. Spėjama, kad gyvena 
"hieagoje ar apylinkėje.

Kudirka Juozas, arba jo šcimo« 
nariai.

Mikoliūnas Jonas, gyvenęs Chica- 
goje ar apylinkėje.

Narbuza Jurgis, kilęs iš Stimiš- 
kių k. ir gyvenęs Brooklyne.

Paltanavičius Adomas, gyvenęs 
Rumford, Me.

Jieva, gyvenus:

Pajieškau broli' Vinco Urbiečio.
Manau, kad jis tarnauja Amerikos "~pjūkįnavičiūtė 
kariuomenėj. Zurintieji apie jį ma- .Rumford, Me. 
lonės man pranešti, už ką busiu la- Petraška Adomas, kilęs nuo Kal
bai dėkingas. (30) įbieriškio ir gyvenęs Bostone; ar jo

apylinkėje.
Petraška Juozas, kilęs iš SimnoS. PRP.IETIS,

6ft!> Blarkford Street.
Xew IVestroins: r, B. C., Canada

REIK ALfM. \ ŠEIMIMNK Ė 
Turi žinoti visa namų <larl*» ant 

'a»iuoj. htri btu: -veika ir linksmo 
nudo, ne tingite , mylinti tvarką ir 
švara. Aš esu r lys ir turiu sunu.

Maikio Tėvui po penkinę pri

siuntė šie draugai: Tonv Ya- 

cina is Lccontes, Pa.. K. Suba- 

tienė iš St. Louis, Mo., Mike 

Namavitch š Glen Riddle. Pa.. 

Mrs. K. Valionis iš Philadelphi

jos. Mrs. Marion Eukitis iš Bid- 

deford. Me., John Lapinski iš 

Joliet, III.. Anna Vaikšnrs iš 

East Hampton, L. U. Povilas, 

Kriaučiukas is Staten Island |

kerai moteriškei 
irancšiu laišku.

■ -a vieta. Daugiau 
(29)

J. A. MARKUN.
K. 6, Fort Plain. N. Y.

Pajieškau Juozo Mailos. Girdėjau, 
kad gyvena anie Mnnt-eala. Kana
doj. Jis yra kilęs is Vilkaviškio aps
kričio, Mietvią ka io. Meldžiu jį pa
tį atsi’iepti arba kas apie jį žino 
man pranešti, už ką tariu širdingą 
oriu. Meldžiu atsiliepti ir kitų mano 
pažvstamų. su kuriais pirmiau susi
rašinėjau. bet Cabar jų adresų netu

gyvenęs Bostone, ar apylinkėje.
Piliponytė Liucė, ištekėjusios pa

vardė? nežinoma, kilus iš Klaipėdo- 
krašto, Šilutės apskr., Dronšilių km. J 
Spėjama, kad gyvena Chicagoje ar 
apylinkėje.

Polekauskai, Boleslovas. Antanai 
ir Juozas. Amerikoj žinomi dar ir 
kaip Paulakowski, kilę iš Suvalkų 
apylinkės.

Pozulp Jacob, gyvenęs 6924 So. 
Eairfield Avė., Chicagoje. Spėjama, 
kad ir dabar Chicagoj tebegyvena.

Rudokai, Jieva, Antanas ir Juo
zas, gyvenę Worcester, Mass.

Srebaliai. įpėdiniai prieš apie 2fl 
metų mirusio Srebaliaus, kilusio nuo 
Rietavo, Telšių apskr. Jo našlė prieš 
karą buvo grįžusi Lietuvon, o vai
kai gyvena Amerikoje.

Šiukšųenė-Grigaliunaitė Julia, gy-- 
venanti Chicagoje ar apylinkėje.

Svoinickas Stasvs, kilęs iš Josvai
nių miest., Kėdainių apskr.

Urbonienė-Bracaitė Juzė, kilusi •«nu (29)
JUOZAS PUNSKAS. ; *iau.'ri ap?<kr Kurtuvėnų vai., Pa-į

3loS S Habto-1 -it , Chiearo; IU. 'ke,,s mrta!< ‘

LENGVAS RUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Karas Euroę°3e
J«f aorite tinotJ apls kar* lr kita*
Įvykius, tai skaitykit* “Naujienas".

"Naujiaooa** yra pirmas lr didilausfas ttshrv^ 
disnraitis Amerikoje.
Ufairaiykita "Naujienas" liandlea. ' Naujlau^ 

įtrata metams Amerikoje (Itimaat Ckfr»
l), 98.00. Chicagoja ir 

Orderj ar dakj siųsklUi

“NAUJIENOS"
17S9 South Halsted Strsst 

"CHICAGO, HJJNOII

I
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Moterims Pasiskaityt
A. ▼ a« flrvBm fm7Aws>i| SKYSIU TVAKKO

M. MICHELSONIENt.

Šeimos Krizis
Rašo J. Baldauskas

(Tęsinys) . jg šeimos. jos užsiima visuo-
Kiti manė šeimos negero- menės ir politikos darbu, 

vių tikriausiais kaltininkais jos virto kliubu nariais, jos 
esant žydus: jie, girdi, šukė- būna visur: kavinėse, res- 
lę šią baisią lyties revoliu- tauranuose, šokių namuose, 
ciją, jie ir yra atsakingi už jų nebūna tik namie. Aš tu- 
visas negeroves, nelaimes, riu visu balsu sušukti, kad 
kokių žmonija iki šiol neži- tas prakeiktas emancipaci- 
nojo. Žydai, girdi, savo n?- jos skonis atėmė iš manęs 
ribotu, nežabotu lytiniu in- žmoną ir iš dukters moti-
stinktu šia visuotinio ištvir- ną.”
kimo liga užkrėtė visus žmo Taigi matome, kur šei- 
nes; jie išgalvoję isterinį mos negerovės kaltė: mo- 
materializmą, socializmą, terš ekonominis, kultūrinis, 
komunizmą, sugriovusius politinis savarankiškumas, 
sveikus šeimos pagrindus. Ne, neduoti moterims tojo

. ?n/Įi, literatūra, dlaustį joms žaisti šioje au- 
Į^ikrasciais, kinais, madom torjtetu aadvnėje laisve ir 
ištvirkinę milionus jaunų uždaryti dvyniais raktais

^ie lsu^e e" su vaikais virtuvėje su mal- 
rį, Noidau, Fi eudą, Wasse. - daknyge rankoje. Vokiečių 
maną. Alfiedą Adleri, pa- tautos vadas Hitleris buvo 
teisinusius lytini ištvirkimą žadėjes parodvti moterims, 
mene. literatūroj, moksle, - - -
filosofijoj. Jie pirmieji iš
mokę žydę moterį dėvėti

nes?e.^'1(-^ k?!*1-’'I vės, tuomet gryžtų tie gra- 
dideliais pliekt je n uzpa-L^g senj ]ajkak kada mote- 
kalyje Įsknprmais, suknelę , ryg pas kirpėjas neidavo,
ir a —r u kojos ant kojos nekeldavo Aišku, uz toki dideli pra K. sidabriniu portsigaru ne-
sikaltimą turi jie būtitat- nešiodavo. ‘ '
sakingi, lyg be žydų nebūtų

REEEIVB,30. BOSTON

Vasarą jDRAPANOS TURI BUT L1UOSOS

asaros kaisčiuose drapanos turi but pasiūtos iš lengvutės materijos ir
kaip galima liuosesnės, kad nevaržytų judėjimo.

Knygų Bargenas 
i Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. t.

Štai čia knygų sąrašas:

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.Bažnyčia sako, kad bavo, o moks

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 

į kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- 
nus prastoj savo arkoj autalomti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų . 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da- i
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos j KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai cpvnvtll??
ir kitų veislių žmonės? &itie ir j*”*- V EJhė •
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigais, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdė-^“
Knyga be galo

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... Stic.

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 

. šitam vetaale. kius dievus garbino senovės indai bei 
_ _ nu. Kas žodis—tai > arijo nai, egiptėnai, chaldai, asyrai,

faktas; kas sakinys—tol nauja* ku- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
nigų argumentas gnuva. Mokslas ir ...................................
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................ 26c.

atsiradę suknelių.

kur jų vieta, pririšti jas prie 
vaikų, virtuvės ir bažnyčios 
pareigų, tada praeis negero-

Kitas, nežinomas 
rius. tame pačiame

auto-
“Sek-trumpu

didelių priešaky ir uzpaka- madieni(/, n£mery. atsaky_
ly iškirpimų, lyg be ,zyduidamas j minėtą ankietą, be 
nebuvo kas rašo erotinių ro- ’ daugelio kitlf priežičių, 
manu n psichoanalitmių ty-; jaįkė šeimos krizio priežas- 
nnejimų. Jei kaltininko ne- timi moters ožį, kaprizą 
ra. tai reikia jis išgalvoti ir (yy,^ matyt, nesiožiuoja).

Autorius rašo:
“Pažįstu žmogų, kuris iš-

mraLiiMA ♦zs.rlAl rvwvz\m<^iuuci, nau jv &uiuna

kartą nenuvesta teatran.

ant jo visa tai suversti, kaip 
ant atperkamojo ožio; vi
suomenės sąžinė, mat, bus 
ramesnė.

Autorius, didžiai moterų 
laisvės nekęsdamas, pyks
ta: “Kuomet moteris kartu 
su manim ateina pas kirpė
ją, kuomet ji laisvai užde
da koją ant kojos (supan
čiot, tą laidokę, tada ji ne
pajudintų savo kojų. — J. 
B.), išsiima iš savo ridiku- 
lio sidabrinį portsigarą—aš 
nustojau gerbęs moterį. (Oi, 
kokia didi autoriaus rūsty
bė! Uždraust visoms mote
rims rūkyt.—J. B.) ir nu
stojau ją gerbęs todėl, kad 
perėmusi iš vyro jo nepri
klausomumą ir neceremc-

per dažnai dėl to savo vo
rui prikaišiojo, kad vyras, 
to nepakęsdamas, ėmė ir 
atsiskyrė.”

Šiokiam kriziui išvengti, 
suprantama, reikia visuo
met savo žmoną vesti teat
ran arba jai neinant — pa
likti namie. Jei ir po šito 
nepaklausys, ožiuos, tai, at
siminus Niezschės protingą
jį patarimą, einant pas žmo
ną nepamiršti pasiimti bo
tago, geriausio nuo visokių 
kaprizų vaisto.

Kita žmonių rūšis linko
nlngumą. ji nustojo būti utį- šeimom krizio - priežasties 

’jieškoti prieškarinių dienų 
Rusijoj, manydami čia esant 
visų negerovių kaltininkę. 
Vienas vokietis žurnalistas 
Galin rašė: “Rusijoj šeima 
ne tik pairusi, bet visiškai

terimi.”
Vietomis autorius nusilei

džia: “Aš suprantu įgimtą 
moters jausmą būti elegan
tiška ir gražia, todėl atlei
džiu jai aš (tik kažin ar ii 
tojo atleidimo prašo!) ir 
dažytas lupas, paišytas akis 
ir tualetus.” Bet kerštingu 
tonu prabyla musų išmin-

Kaip Išnaikint Tarakonas
Gerb. Moterų Skyrius: t letenis No. 658 sako, kad 
Aš labai norėčiau. Kad geriausis ir pigiausis būdas 

man pagelbėtumėt arba pa- tarakonams išnaikinti, tai 
tartumėt, kaip išnaikir.t.i ta- pauderis vadinamas Sodnam 
rakonus. Aš pirkau visokius fluoride, kuris naikina juos 
“medicinus”. bet vis nieko gan pasekmingai. Tam tik- 
negelbsti. Labai yra nema- ru pustuvėliu galima pri- 
lonu būti stuboj, kur vra va- pusti tų miltelių į visus ply- 
balų. sius, kur tik tarakonai ran-

Už patarimą tariu širdin- dasi. Tarakonai tuoj nuo jų 
gą ačiū. apsvaigsta ir išlindę iš visų

Draugiškai,
Jūsų skaitytoja M. S.

vai vadinosi, kur jie gyveno ir Ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga standi ir labai užimanti.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA y” *L°°
KRISTAUS VIETININKAS? MATERIALISTIŠKAS 

Parašė kun. M. Valadka. Knyga ISTORIJOS SI. PRATIMAS.
drąsiai kritikuoja Romos Kataliku gį knygelė aiškina proletariato fi- 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka* 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.26 kiną, tai perskaityk šitą knygelę.

Kalba labai lengva. Knyga protau- 
KA1P SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jantiems darbininkams neapkai-

vt v u i i STATYDAVO SAU ŽEMĘ nuojama. Kaina ..........................‘ 25c.
Nonn End. Michelangeloi i^tai įdomus senovės filosofu da- snrmi7Mn tstibiii mckykloj. j leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal ir.UKI.lA.

Puriom. - Cuvin !daugel* autoriV parašė Iksas. Antra Sis veikalas trumpais ir aiškiai* oOUtnn l.OolOllC . lid\m knygutes dalis yra; -Umrkačtaa n»o- faktais parodo, taip iki šiol keitėsi 
mokykloj. kslas arba Kaip Atsirado Kalbos." draugijos formos, ir kodėl turės būti

Jamaica Plain: Mary Cur-jfo’^pusL.2’.^?'’^.................... įoe.
ley mokykloj

Roxbuiyje. Timilty, Mai- Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą caro Alek- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
sandro II. laibai puikus ir nesun- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 
So. Boston, 1S13, pusi. 61...........25c. stos duoda daugiau spėkų, kitas ma

žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
TABAKAS. druskos ir kitų panašių dalykų? Ko-

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- jam reikia riebalų Šituos klausi- 
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 5J“S *uP^a>’ tiktai iš šios knygutė*, 

į daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- D-ras G-mus. Kama .. 15c.
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. itlTTtflf’IT miDiTic_________ iy09 m., pusi. 63............................ 25c. KUNIGŲ CELIBATAS.

„ . , „ •» knygelė parodo, kodėl Romo*
. ŽINGSNIS PRIE SV1ESOS. popiežiaus kunigai nesipačiuoja. ČiaMUSU skaitvtoja K. Suba-. Vieno akto vaizdelis ir monolo- išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 

Tipno i5 T nnic Vn ian gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- jo* pasekmės ir doriškas dvaaiškijo* L l vii c ia oi. L/UUk. .viu., .ĮdU tuvaitė. So. Boston, Mass. nupuolimas, šią knygą turėtų per-
kelinti metai užrašo Keleivi‘1914 m., pusL 23........................ 10c. skaityti kiekvienas vyras, tėvas ;-
... ... . * įannikaitis. kurie treidžia. kad ia m<kuriai nore pavargėlių prie-, “Salomėja- tena. dukteris Vneo.

1 Roslindale: Washington 
ilrving mokykloj.

tm, Emerson ir Theodore 
Roosevelt mokykloj.

VVest Roxburyje: Robert 
Gould Shavv mokvklose.

pakeista* kapitalizmas. Kaina 25c.

D£LKO REIKIA ŽMOGUI
NIHILISTAI GERT IR VALGYT?

plyšių pradeda aklai vėžlio- 
ti ir kristi negyvu Tuomet 
reikia sušluoti ir sudeginti. 
Kadangi sodhim fluoride y- 

Naminių tarakonų yra net ra nuodai, tai reikia saugo- 
penkios skirtingos veislės., tis. kad tie milteliai nepa- 
Tai vra toks naminis bru- tektų i vakri.•> - — — — ~ y —
das, kurio kiekviena gera Antras būdas tarakonams 
šeimininkė turėtų kaip ima- naikinti, tai boraksas, kurio 
nydama saugotis. Tvarkiu- galima padulkinti vieno, ar- 
giausia ir švariausia viltu- ba sumaišius su cukrum, ka- 
vė atrodo apleista ir nešvu- va ar miltais. Angliškai va
ri, jei po ją laipioja Parako- dinasi: Borax powder. 
nai. Jie landžioja visur ir Trečias būdas, tai visiems 
viską aplaipioja. nešiodamiĮ žinomas Paris Green, žalie- 
visokį nešvarumą ir liet] ji milteliai, kurių pribarsto- 
bakterijas. Neapsakomai ma apje sjnką, pečių ir pri- 
šlykštų darosi matant juos | pučiama į visus plyšius, 
vėzliojant po indus, bliudus., Yra ir kitokių būdų bei 
puodus, o dažnai ir maistą ; nuodų, vienok namams šie 
teršiant. J trys yra geriausi ir paran-

PATARIMAS

Kadangi tarakonai labai 
mėgsta šilimą, tai jų dau
giausia būna vasara, o vir
tuvėj. kur visuomet šilta ir 
ma&to yra. jie- laikosi ir vei
siasi per ištisus metus. Nie
ko nedarant, jie visą namą 
užplūsta. Dienos laiku jie 
pasislepia plyšiuose ir reUi. 
kada pasirodo: išlenda tik 
nakties laiku, kuomet tam-

pakrikusi: vyras nežinot su. todėl šeimininkė dažnai
ir nepastebi, kad jos virtu 
vė yra tarakonų apsėsta. Pa
mato tik tuomet, kai atėjus 
virtuvėn staiga uždega švie
są. Tarakonai šviesos bijo
si ir visu greitumu nešasi į 
plyšius pasislėpti.

Tarakonai maitinasi ki
tais negyvais vabalais, savų 
kiaušinių lukštais ir visokiu 
maistu, koki tik suranda: o 
kur maisto nėra. tenai jie 
čiulpia vilnonius drabužius, 
apgriaužia knvgas ir kitus 
popierinius daiktus, net ra
kandų ir čeverykų odą.

Užsiveisę spaustuvėse ir 
knygynuose tarakonai pri
daro blėdies už tūkstančius 
dolerių, apgriauždami ir ap
teikdami apdarytas knygas, 
nes jie labai mėgsta tuos 
klijus, kuliais knygų apda
rai prilipinami.

Tarakonai daug blėdies 
padaro ir laivams, kur jų 
randasi tūkstančiais, nepai
sant visų pastangų juos iš
naikinti. Mat. jie mėgsta ne
tik šilimą, bet ir drėgmę. 
Laivuose jie netik viską ap- 

Kairėj matosi Mrs.* Kathleen ‘keazTey,'2O metų am- griaužia, bet ir apteikia, kas 
žiaus moteris, kuri grįždama iš Baltimorės traukiniu palieka nemalonų, sargi
namo, prapuolė ir nuo birželio 4 dienos niekas apie nantį dvokimą, 
ją negirdėjo. Dešinėj matosi jos motina su mažu vai- Jungtinių Valstijų Agri- 
kučiu, kurį prapuolusi moteris paliko. Į kultūros Departamento biu

žmonos, žmona nežino vy- 
ro, vaikai — savo tėvų. Mo
teris yra trumpalaikio sma-

tingasis autorius: “Šių lai- guriavimo įrankis, visoj Rū
kų moteris nuėjo prieš savo;sijoj negirdėtas istvirki- 
pašaukimą visuomenėje irimas.”
šeimoje. Musų žmonos išėjo i (Bus daugiau)

PRAPUOLĖ KELIONĖJE

GEROS ŠIRDIES 
MOTERIS

pavargėlių pne-;“SALOMĖJA" terįs, dukteris ir mylimosios’hep*-glaudai, kur randasi lietu-1 Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- pultą j tokią kunigų globą. Parai# p, , , - ę, galva. Drama viename akte, pa- kun. Geo. Tosmsend Fox, D. D., sn-
V1U. naoar drauge Olioaiie-, rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- lietuvino Ferdinand de Samogitia.
nė vėl tokią auką padarė. kiekvienam perskaityti. 25c. Kaina ........................................... 26*.
Tai yra labai gražus darbas. “O. s. s." KODCL Aš NETIKIU
Štai ką mums rašo vienas , AJba ?škj.,n’5- v‘eno ak' I DIEVĄ?. i j farsas, labai juokingas ir geras e . ... -įnamis IS Marvlando sene- perstatymui. Kaina ................... 15c. Laisvamanis čia pasako, kodėl JI*~ negah ***?- Pilna "gumentų, kurią“Ų pi įeglauclos . DĖL PINIGv nesumuš joks jėzuitas. Kaina to*

........................v- • Trijų aktų ir septynių scenų dra- knygutės ........................................ 20*.Gerbiamieji! Noriu pa- ma. Pagal L. ToLstojų, parašė A. A.
rašyti jums nore keletą ei- Xeckys' Kama .................. 35c- Kl RGI VISA TAi NYKSTA?
lučiu ir Dasakvti kad aš' KARĖS NUOTAKOS , Kur nyksta risi tie lobia:, kurio**IUCIU pasasyti. Kaa a..
skaitau Keleivį Šitoj prie- vokiečių “li^arS^au^??/^- fW>janU>ęolidškai-ekon«m«šką klau

kiausi.
Reikia tačiau žinoti, kad 

neužtenka tarakonus išnai
kinti. Norint tikrai namu$. 
nuo to brudo ąpsaugotj, rei
kia švariai juos užlaikyti, 
nelaikyti aikštėje jokio mai
sto nei trupinių. Taipgi, ne
laikyti per naktį sinkoje ne
plautų indų ir atviram inde 
išmatų. Sinka taipgi turi 
but kas vakaras karštu van
deniu ir stipriu muilu iš
plauta.

Nerasi ten nei tarakonų, 
nei kito brudo, kur yra šva
ri ir supestinga gaspadinė.

I «
MIESTAS DUODA MO

TERIMS PAMOKU

Kaip prezervuoti (kenuoti) 
maistą žiemai

Bostono mokyklų valdyba 
nutarė duoti moterims eilę 
pamokų apie daržovių ir 
vaisių prezervavimą žie
mai.

Pamokos prasidės liepos 
16 ir tęsis iki rugpiučio 31, 
nuo 9 vai. į-yto iki 1 vai. 
poniet, du ar tris rytus į sa
vaitę — kaip pageidaus tų 
pamokų lankytojos.

Čia paduodam sąrašą tų 
mokyklų, kuriose tos pamo
kos bus duodamos:

Bostone: Prince School.
E. Bostone: Joseph H. 

Bames School.
Brightone: William Ho- 

ward Taft School.
Dorchester: Matthe\v mo

kykloj, William Russell mo
kykloj, Woodrow Wilson 
mokykloj.

glaudo j jau 7 metus. Dabar laimingą moterų likimą. . ,
as čia gyvenu sunkiausias .......... ky.
dienas, nes neateina lankv- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA, 
tojų nei draugų. Liko tikii x . i Klosimu. J 9 turety pcnk&ityti kiek- T si Biblijos pa<utir»a 1 Kanaoa tolVienas pasauly draugas, tai nas ^katalikas Jr «>c£ii;ta«. Parakė knygos neįsileidžia, llabai jjokinga »o 

paveiksiais. perstatos- 
nuotikius nuo prieš su

tvėrimo pasaulio iki užginiimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigaL li*. 3S2 puslapiai. Kaina .... k..•»<>

ma
aide:

sima aiškina garsuis Vokietijos so-
mokratų teoretikas Kari Kaut»- 
Kaina ................................... 10c.

Keleivis.. Jeigu aš ir jo ne- KainanderveWe' vertė V*rdunM ioc paikiais5ttSaU.‘ tei įgausi kaip ........a.,,
miręs. Ačiū jums labai.

Stasys Gabrielis.”
Į tą prieglaudą mes .siun

tinėjam vieną Keleivi nuo 
savęs. Dabar siuntinėsim du 
—vienas -bus nuo draugės į 
Subatienės. Pekla

PADĖKA

Mrs. Macevičienė ir Alek
nų šeimyna širdingai taria 
ačiū už visų giminių ir drau
gų širdingą užuojautą musų 
liūdnoj valandoj, kada tu
rėjome persiskirti su musų 
mylimu vyru ir tėvu Antanu 
P. Macevičių.

Macevičienė ir Aleknos.

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.

Parašė
METELIONIS.

1

Prakilnus
Prakilnus, malonus 

Pasaulio jausmai
Ir gilios svajones— 

Poetu skausmai.
Jovaras.

Draugei
Nors man ant šios žemės 

Ir nieko neliks.
Bet vardas tavasis 

Širdyje paliks.
Tave atsiminsiu

Nors busiu toliausia.
Nors jurose vargo 

Paskęsiu giliausia.
Jovaras.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nao 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 

tol yra melas ir ap- 
aa hUm Jisai sando, kad toj vietoj, kur Bibli

ja sako borus kitąsyk pekla, daba
ga. Ir pridėta* 
žemėlapi* totai patvirti
na.

Kaiaa 25 ceatoi.

CM B*OADWAY.
Mk BOSTON. MASS.

Taipgi tr pa*
A M. MKKLIONI

7747 Mary AvąaMt
Detroit, Mich.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo- 
nė* gyveno Rojuje. Bet mokslas Koja 
visai atmeta. .Mokslas mano, xao 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl te? manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c

D2IAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir lotos fonės. Daugiau juokų, n*, gu Amerikoj mtinšaino. Šioje knygo

je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humons- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina............... 25c.

MONOLOGAI IR
DEKIJIMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Vmokios temo*: 
darbininkiškos, revolijci< nienskoa, 
tautiško*, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 

koncertams ir tt. Antra pa
laida. Kaina .................. 28c

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kito* apysakos. 11) Ne-

■Mtikintis Vyra*; (2j žydinti Girto; 
I3> Klaida; (4) Korekla Jose noro- 
doma kaip žmonės paikai tiki į vise- 

prietarus, on-tus ir tt..........l5e

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo iu ap»Mango!i. Parašė

D-ras F. Matulaitis Antra, peržiūrė
to ir papildyta laida Kaina . 25e.

EILftS IR STRAIPSNIAI.
ftioj knygoj telpa 23 gražio* eilės, 

•k udaugybė straiprnių. juokų ir tt.
Puikiai iliustruota. Kama 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.Arba kaip tėvų vartojami «vaigl- 
namieji_ gėrimai atsiliepi* jų v»t-
Kr Kas yra i 

kūdikių W 
lityti šitą

^ra arba tikisi kada nor* 
tėvais, būtinai turėtą 

knygute. Kaina 10c.
“Kalėm*,” B36 Broadw«y,

South Baaton, M«*a.

t
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Kova su Gamta
Nuo neatmenamu laikų 

žmonės veda kovą su gam
ta. Kaip žiloj senovėj, taip 
ir dabar žmogus darė ir da
ro pastangų nugalėti gam
tos jėgas ir padalyti jas sau 
naudingomis.

Dalydamas palyginimą 
tarp kovos su gamta ir žmo
nijos tarpusavio karų, skai
tytojas gali pasidaryt klai
dingų išvadų. Jis gali pasa
kyt: koks čia palyginimas, 
juk gamta nežudo žmogaus, 
o žmogus žmogų žudo.

Tai butų klaidinga. Da
lykas čia yra toks, kad žmo
gui lengva stebėti tuos reiš
kinius, kurie vyksta trumpo 
jo gyvenimo metu; da leng
viau vertinti tuos Įvykius 
jam regima nauda ar ne
nauda. Sakysime, šis karas 
Europai pridarė tiesiog pa
sibaisėtinų nuostolių ir to
dėl mes sakome, kad karas 
yra pragaištingas, netekom 
daug turto ir gyvasčių.

Bet kelintam ateina Į 
galvą tokia mintis: kiek 
nuostolių pridaro dulkių 
audros, kurios siautė ir siau
čia Jungtinėse Valstijose? 
I dykumas ir vandenynus 
audra nuneša milionus tonų 
pačios derlingiausios že
mės; nubiednėję farmeriai 
palieka savo ukius ir bėga 
į miestus; jų žemė virsta 
nenaudinga dykuma.

Šitie nuostoliai lieka ne
pastebimi dėl dviejų prie- 
žesčių. Viena, dirvos naiki
nimas eina palengva; ant
ra. didžiuma žmonių nieka
dos nėra matę vadinamų
jų dulkių sukuriu (dust 
bowl). Butų kitaip, jei, sa
kysim, dulkių audra susyk 
išnaikintų kurios nors vals
tijos dirvožemi; jei visi far-
mnrioi vionn Irar+iv onloicfn

XU1 V 1V11U VVS WĮ/»V IkTVU

savo žemes. Tuomet visi a- 
pie tai kalbėtų ir skaičiuo
tų nuostolius — panašiai, 
kaip šiandien yra skaičiuo
jami karo pridaryti nuosto
liai.

Kiek laiko atgal rusų ra
šytojas Iljinas tuo klausimu 
davė gerą straipsnį. Manau, 
kad musų skaitytojams bus 
Įdomu susipažinti su jo pa
grindinėmis mintimis. Ilji- 
nas pradeda taip:

Jau bus apie 10,000 me
tų, o gal ir daugiau, kaip 
žmonės veda kovą su gam
ta; veda ją tolimose ir ne
derlingose dykumose. Prįeš 
-8 metus viena amerikonų 
ekspedicija buvo nuvykus i 
vidurinę Aziją. Netoli A<į- 
chababo ji rinko arčhebld- 
gines iškasenas. Po ; storį 
smėlio klodų ir vandens su- 
našų ji rado senovės drėki
nimo sistemos liekanų. Pa
aiškėjo, kad tie Įtaisai bu
vo padalyti 10.000 metų at
gal!

Taigi, 10.000 metų atgal

žmonės jau turėjo drėkini
mo sistemą; jie vedė kovą 
su dykuma. Bet ar toji sis
tema buvo pirmoji?

To niekas nežino, bet vi
siems gali but aišku, kad 
drėkinimo sistemą pravedu- 
sieji žmonės per ilgus am
žius kovojo ir kitomis prie
monėmis su gamta. Rastoji 
drėkinime sistema buvo jų 
kolektyvio darbo vaisius.

Svarbu žinoti ir kitą da
lyką. Anų laikų žmonės ne
turėjo nei garinės žemse
mės, nei gero kastuvo. Vis 
dėlto jie sugebėjo keisti sa
vo šalies gamtą, dykumoje 

Įdaryti derlingas sody-pas:
basas!

Tokia kova su gamta ėjo 
visur — Egypte, Indijoj, Ki
nijoj ir Mezopotamijoj. Vi
sur žmonės statydavo dide
lius sląstus gamtai — pyli
mus ir tvenkinius vandeniui 
gaudyti, kada jis liedavosi 
per upių krantus, dideliu 
potvinių metais. Da kitur u 
pės būdavo pertveriamos 
muro sienomis, taip kad 
vanduo lietųsi i laukus. Vie
nur tie vandeniui tekinti ka- 
nalai-ravai buvo siauri, ki
tur platus.

Bet ne visur toks darbas 
buvo galimas, nes ne visur 
yra upių. Kasgi tekiais at
vejais buvo daroma?

Ten, kur nebuvo upių. 
žmonės jieškodavo požemio 
vandens gyslų, ir jų suras
davo! Jie kasė žemę, lindo 
gilumon ir iš ten imdavosi 
sau reikalingo vandens. 
Štai ką jie darydavo. Pa
kalnėj jie iškasdavo eilę šu
linių, toliau jie pravesdavo 
požeminius kanalus. Tais 
kanalais iš aukštesnių vie
tų bėgdavo vanduo; bėgda-
va i ’7omccrwe vifltūc 1 1qii_▼ VZ * OVIIIVCIIIVCT TlVVCAtC) *
kus.

Iš šulinių vandenį jie sem 
davo molio semtuvais. Bū
davo taip: asilas ar kupra
nugaris suka ratą, kuris Į- 
taisytas rentinio viršuje. Iš
keltą samti žmogus pildavo 
Į lovius, kuriais vanduo bėg 
davo Į kanalus ir drėkinda
vo žemę.

Darbas buvo nelengvas. 
Tuos Įrankius žmonės pasi
darydavo, kaip sakoma, 
nuogomis rankomis. įvyk
davo ir nelaimių, būdavo 
aukų. Sakysime, žmonėms 
po žeme besirausiant, žemė 
juos užgriūdavo. Be to, jų 
iškasti kanalai vėliau užsi
kimšdavo smėliu ir dumb
lu. Pagaliau, kiekvienas di
desnis potvinis ir vandens 
antplūdis išversdavo ir nu
nešdavo tvenkinių sienas.

Taip būna ir šiandien: 
potvinio metu vanduo iš
griauna net labai storus 
tvenkinius. Pavyzdžiui, ka
da iškyla Mississippi upės 
vanduo, jis išverčia paupio

pylimus ir užlieja tūkstan
čius akrų derlingos žemės! 
Tai ką jau sakyt apie seno
vės Įrengimus, kurie buvo' 
daug menkesni?

Tokiais atvejais žmonės, į 
lyg skruzdės, vėl stverdavo-! 
si darbo — lysdavo i pože-j 
mi, dirbdavo ir žūdavo. 
Kas paisė tuometinio ver
ge? Gavęs Įsakymą dirbti, 
jis turėdavo dirbti ir žūtį 
kitaip* ji nudėdavo ponas- 
valdonas.

Tokių vergų triusu žiloj 
senovėj buvo Įruoštos drė
kinimo sistemos. Daugelis 
jų išliko net iki šių dienų. 
Pavyzdžiui, aukštutiniame 
Egypte da ir šiandien yra 
drėkinami laukai tais kana
lais, kuriuos iškasė faraonų 
vergai. Tas pat vidurinėje 
Azijoje, kur ištisos sodybos 
gauna vandeni tik dėka se
novėje iškastų kanalų bei 
šulinių. Tie kanalai ir tven
kiniai išliko tik todėl, kad 
metai iš metų, šimtmetis iš 
šimtmečio žmonės juos tai
sė ir naujino.

Musų žemėje tur but nė
ra Įstabesnio paminklo triū
sui, kaip tos drėkinimo sis
temos.

Bet žmonės ne tik kure 
dykumų oazes; jie kartu ir 
griovė. Tokių griovimo pa
minklų kur kas daugiau, 
negu kūrybos paminklų. 
Štai pavyzdis. Išorutinėj A 
zijoj, nuo Amu-Darjo upės. 
prasideda dykuma. Senovės 
žmonės ten buvo Įruošę 
nuostabią drėkinimo siste
mą. Jos vandeniu buvo ap- 
i*upinama visa apylinkė, 
net už šimto amerikoniškų 
mylių! Bet ten galima ma
tyt žmogaus akim neaprėpia 
ma eilė išgriautų tvenkinių 
ir drėkinimo kanalų. Tai 
naikinimo paminklas — pi
kti žmonės atliko nuostolin
gą darbą.

Mokslininkų ekspedicijosoimn"F V a 1 ioizfn iftt nv u--- —--- f r\l i__iRTiunu

CElVIS, 50. BOSTON Septintas puslapis

13 GUBERNATORIŲ SVARSTO MAISTO KLAUSIMĄ

Trylik os rytinių valstijų gubernatoriai buvo suvažiavę New Yorke pasitarti maisto klausimu. Pvti- 
nėse valstijcse maisto trukumas jaučiamas aštriausia, nes čia yra daugiausia didelių miestų, kurių gy
ventojai maisto negamina.

rėjom tokias abėcėlinės or
ganizacijas, kaip WPA ir 
CCC. Jų darbą nutraukė zo
vada atlėkęs karo dievaitis 
Marsas/ ‘ Bet nutraukė tik 
laikinai; savo kovą su gam
ta Amerika turės vest ir to
liau, jei nenorės prarasti 
milionus akrų derlingos že
mės.

Bet Amerikos atžvilgiu 
pats žmogus yra kaltas; jis 
moka už savo padarytas 
klaidas. Pelnų jieškodamas, 
savo godumą vaikydamas, 
žmogus iškirto miškus. Miš
kuose laikėsi drėgmė. Be 
miškų žemė išdžiuvo. Žemė 
išdžiuvo ir viesulas išnešė 
dirvažemj debesiais. Likusi 
žemė pasidaro niekam ne
verta, ant jos niekas nebe
auga.

Kaip sakėme, šiuo tarpu 
žmogaus kova su gamta yra 
nutraukta; paskutiniais me
tais ir pati gamta kažkaip

KARO NUOSTOLIAI

Per paskutinę savaitę A- 
merikos karo nuostoliai sie
kė 6258 žmonėmis. Visi A- 
merikos karo nuostoliai iki 
šiol siekia 1,036,937 žmo
nių. Tiek yra žuvusių, su
žeistų ir be žinios dingu
sių.

Karo gamyba
Pernai metais Amerika 

padirbo karo medžiagos už 
61 bilioną dolerių. Tai yra 
daugiau amunicijos, negu 
padirbta 1943 metais, kada 
tam reikalui išleista 56 bi- 
lionai dolerių. Peniai pa
statyti 30,889 laivai, pa-

šuo raketierius, pa p io vė
sėsiąs vištas

Karo sekretorius skelbia, į. Z. 9į q59 orlaiviai ta- kad Okinavoje, iki birželio Idirbtl orlaiviai, ta
27 d. amerikiečiai turėjo
tokius nuostolius: 8252 už
muštų, 34,165 sužeistų ir 
1781 dingusių be žinios. Ja
ponų nuostoliai Okinavoje 
buvo daug didesni: 107,046 
japonai buvo užmušti ir 10,- 
£78 paimti i nelaisvę.

TANŽERAS IR VĖL 
INTERNACIONALINIS 

MIESTAS

me skaičiuje 16,048 sunkie 
ji bomberiai, 17,565 tankai, 
595,330 trokų, 3,284 sun
kiosios ir 7,454 lengvos ka
nuolės, 152,000 orlaivių ra-i 
kietinių kanuolių ir 215,- 
177 “bazukų” arba pustre
čio colio prieštankinių ka
nuolių ir galybė visokios a- 
municijos.

Paryžiuje amerikiečių, 
anglų ir franeuzų atstovai 
tariasi dėl Tanžero miesto!

Apskundė skerdyklų 
kompaniją

Kainų administracijos o-

Brightono apylinkės far
meriai pastaruoju laiku ėmė 
pasigesti vištų. Tai vienur, 
ati kitur iš nakties dingda
vo vištos. Buvo skundų po
licijai, patys farmeriai sau
gojo vištas, bet vis nepa
vykdavo pagauti vagišių.

Pagaliau, jis buvo sučiup
tas. Mat, užsimanė imti dau
giau, negu pajėgė apžioti.

Pasirodė, kad tas raketie
rius yra rudas šuo. įlindęs 
vieno farmerio vištininkan 
jis sukėlė didelį triukšmą, 
papiovė šešias vištas, bet 
tik su viena bandė pabėgti.

Šuo buvo pagautas ir ati
duotas policijai. Kadangi 
nėra žinios, kam jis priklau
so, per kuri laiką policija 
ji laikys ir jei neatsišauks 
savininkas, šuo bus nušau
tas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1906 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pečiu laiku kunigai 
tų valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė virių, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota ii po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalia yra padalyta f apskričiu. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis ra latviais, aprašymu visų 
muilų ra lenkais Ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą ii lauko ir ii vidau.
Kaina.....................................................fl.00

BBLBIVI8
636 Braadvray, Sa.

dykumų vidury dažnai už
tinka tokių drėkinimo Įren
gimų. Reiškia, kadaise ten 
gyveno žmonės, žaliavo der 
lingi laukai. Bet atėjo pikti 

1 žmonės ir sunaikino tuos i- 
rengimus. Pasėkoje to, oa
zės gyventojai turėjo bėgti 
iš dykumos, nes pristigo 
vandens, o dykumoje van
duo yra brangiausis daik
tas — be jo žūsi. Tų žmo
nių gyvenimą šiandien pri
mena tik viena-kita smėlių 
apnešta mečetė ar karava
nų daržinės tvora.

Tuos senovės pastatus ir 
drėkinimo sistemas griovė 
ir gamta, bet dažniausia pa
tys žmonės. Senovėje, kaip 
ir šiandien, ėjo karai. Pik
tieji užkariautojai, kurie į- 
vairiais laikais verždavosi Į 
rytų šalis, visų pirma dras
kė ir griovė drėkinimo sis
temas. Atimti priešui van
denį, reiškė jį nuginkluoti 
ir nugalėti. Taip juk elgėsi 
ir Tamerlanas, kuris pusšeš
to šimtmečio atgal sugriovė 
didžiausią senovės žmonių 
drėkinimo sistemą išvidinėj 
Azijoj — Chorezmo oazę. 
(Oazėm yra vadinamos van 
deningos ir derlingos vietos 
smiltynų dykumose.—Red.)

Musų žemės rutulis turi 
labai daug dykumą. Seniau, 
mums nežinomais laikais, 
tos dykumos tačiau buvo 
apaugusios miškais, kuriuo
se bastėsi vieoki gyvūnai, 
jų tarpe ir žmogus. Bet slan
kant amžiams kitėjo musų 
žemės paviršius: derlingi 
laukai pavirto į vandenynus 
ar lekiojaDČio smėlio dyku
mas. Ir musų laikais yra pa
našių reiškinių.

Imkime tą šalį, kur patys 
gyvename —Jungtines Val
stijas. Pas mus irgi dideli 
plotai žemės virsta Į neder
lingą dykumą. Toks gamtos 
procesas eis ir toliau, jei 
žmogaus ranka jo nesulai
kys. Juk ne bereikalo yelio- 
nies prezidento Roosevelto 
administracija buvo susiru- 
pinus sodinimu medžių, da
gi ištisų miškų. Tam juk tu-

sušvelnėjo ir Amerikos va
karuose nepridaro tiek ža- ir apylinkės likimo. Prieš fisas praneša^ 
los. Bet tai yra laikinas da- karą i anžeras buvo vaido- skundė J. Cohen šKerayRių 
lykas. Kada nors vėl susi- mas bendrai franeuzų, ang- į kompaniją Brightone. Byla 
lauksime tokių viesulų. Ūki- lų. ispanų ir italų. Karo me- užvesta federalio teismo ru- 
nmkai vėl dejuos, laikraš- tu Ispanijos diktatorius bu- muose. Cohen yra kaltina- 
čiai apie tai rašys, o moks- vo pasigriebęs tą miestą, mas už spekuliaciją, už ė- 
lininkai ir valstybės vyrai Dabar Franko turi grobį a- mimą didesnių kainų, negu 
darys apskaičiavimus jr t įduoti ir Tanžer vėl bus į leidžia kainų administraci- 
planus kovai su gamta. 0 tarptautinis miestas.
jeigu su gamta nekovos, 
turtingai Amerikai gręs rim 
tas pavojus.

Tiesa, amerikonai yra, 
darbštus žmonės. Jų pas
tangomis atkariauta daug 
tokios žemės, kuri ir šian
dien stovėtų pelkynu ar 
saulės kepinama ir vėjų ne
šiojama smėlio dykuma.
Pavyzdžiui, tokia Kalifor
nija ir šiandien butų mažos 
reikšmės dykuma, jei ne 
žmogaus triūsas ir kova su 
gamtos jėgomis. Jungtinių 
Valstijų tvenkiniai, jų re
zervuarai ir bendrai drėki- 
riimo sistema daro stebuk
lus; ji šimtą kartų tobules
nė už senovės drėkinimo Į- 
taisymus. Bet tai yra vien 
mažmožis, tik pradžia dide
lio darbo. Ateis laikas, ka
da reikės didesnio darbo, 
sunkesnės kovos su gamta, 
jei žmonės- norės išlaikyti; 
ką jie . turi šiandien. Bet 
nereikia nusiminti. Žmogus 
yra toks gyvūnas, kuris ne
sitenkina vienu laimėjimu. I 
Jis pasikinkė elektrą, turi' 
telegrafą, telefoną, radiją. į 
lėktuvus, net rakietas! Tai 
vis žmogaus laimėjimai jo į 
kovoj su gamta.

Tokių ir da didesnių lai
mėjimų žmogus sieks ir at
eityje. Nors gręsia pavojai 
—žmogus juos nugalės; su 
laiku j&- pasikinkys visą" 
gamtą, kad jam tarnautu. !

K. VJ

ja.

kad jis ap1- -—J--1-1-- šįmet Liepos Ketvirtoji 
Bostone praėjo ramiai. Nie
kur nesimatė fejerverkų, 
nebuvo ir kitokio triukšmo. 
Tik miesto gatvės ir užmies
čio keliai buvo pilni auto
mobilių. Aukų skaičius ir 
po visą Ameriką šiais me
tais buvo tik 93 žmonės.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties tr sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų’dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butą galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meili Ir fi kur JI pe

reina?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei- 

kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia Silabinis žiedas? Raita

Ž antrosios šlėbė? Jaunosios švdras? 
tvžiu barstymas jauniems ant ral-yžių barstymas jauniems ant gal

vų? “Medaus Mėnuo?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti 

prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo io priklauso 
gyvenimo laimi ar nelaimė. Bet ką 
viai slepia, tą atvirai pasako “Teiem- 
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
opiauaia kiekvienos seuayn<» klausi
mas. Ir "Teisingą* Patarėjas'* eta 
pauckia (domių informacijų.

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

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei- 
ringas Patarėjas” pasakys jums viską.

nas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki iv gražus? Kaip turi užailav- 
kyu nėščia moteris? Kaip reikia au- 
g-uti audikį?

Moteries anatomija ir fiziologija, 
kodėl katugama turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

i visus šiuos klausimus ‘Teisingas 
CalarepSo" atsako aiškiai ir nieko 
'lesiepdaioas.

Knyga gtazi, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

APDAUŽĖ TRIS ANGLU 
KARO LAIVUS

Japonų kamikaze (saužu- 
džių) orlaiviai užpuolė an
glų karo laivus ir tris orlai
vių nešiotojus lengvai suga
dino. Laivai nedaug tenu- 
kentėjo ir dalyvauja toliau 
Pacifiko kovose.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškia:: 
Kaip prasidėjo pasaulis Y—iš kur ir kaip atsirado šerne?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—ir dmtg-dasg kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaud ^ti tokie mokslo vei
kalą:, kaip Weilso “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Zmoy aus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina >1.60 Užsisakykit “Teisiny- 
Patarėją.**

KELEIVIS
836 BROAOWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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'Aštuntas puslapis

FARMERIAI PADEDA 
JUODOSIOS RINKOS 

SMUGcLNINKAMS
Ka inų administracija gal 

paims nagan visus

KELEIVIS, 50. BOSTON

Ruošiasi suvaržyti juodąją 
rinką

Kaltina geležinkelių 
kompanijas

Nr. 28, Liepos 11 d., 1945

BOSTONO LIETUVIAI 
MINĖJO LIEPOS 

KETVIRTĄ

lietuvių masinis mitingas. 
Reikia pasakyti, kad šj kar
tą nebuvo tiek publikos, 
kiek galėjo būti. Dalinai 

Pasisakyta už nepriklauso- ►gal dėl to, kad šis mitingas
buvo paskubomis suruoštas 
Dalinai yra kaltas ir musų 
žmonių nerangumas.

Mitinge buvo vienbalsiai 
Liepos 4 d. So. Bostono j priimta rezoliucija už ne- 

High School auditorijoj įvy-i priklausomą ir demokratinę 
ko Bostono lietuvių masinis į Lietuvą. Rezoliucijos kopi-

mą Lietuvą; kalbėjo Walsh, 
Laukaitis ir kiti, buvo 

meno programa

Kainų tvarkymo admi
nistracija ruošiasi suvaržyti 

' juodosios rinkos veiklą. Sa
koma, kad nuo liepos 15 d. 

Kainų administracija p r a-i skerdyklos turės dėti ant 
neša. kodėl Mass. valstijos'mėsos kainų administraci- 
gyventojai neturi nei kiatt- jos antspaudą. Jeigu mėsa 
širdų, nei vištų. Vištas ir* bus neantspauduota, ji skai- 
kiaušinius superka atvykę- ty&ia juodosios rinkos mėsa 
iš New Yorko juodosios rin- ir pardavėjai bus persekio
kos šmugelninkai. Lž tuzi
ną kiaušinių jie moka po 80

jami.
Rimti padėties stebėtojai

mitingas-prakalbos. Plakai 
bas ruošė Bostono Lietuvių 
Komitetas Lietuvos Nepri
klausomybei Ginti.

Mitingą atidarė komiteto 
pirm. adv. J. Grigalius. Pa
aiškinęs mitingo tikslą ir 
svarbą, adv. Grigalius pa
kvietė Dr. Jakimavičių bū
ti pirmininku.

Mitingas buvo pradėtas 
su Amerikos ir Lietuvos

jos nutarta išsiuntinėti mu
sų valstybės pareigūnams, 
taipgi kitų valstybių atsa
kingoms Įstaigoms.

centų ir po dolerį. Lž svarą tam netiki. Vietoj antspau- 
" ‘ dų, jie siūlo suregistruoti 

gyvulius, kad farmeriai ne
galėtų juos parduoti juodo
sios rinkos spekuliantams.

gyvos vištos moka po 60 ir 
po 75 centus.

Viliojami tų pasakiškų 
kainų, farmeriai savo pro
duktus pardunda šmugel- 
ninkams." Teisėto verslo biz- 

negali nieko nusi-ReP-J menai 
i pirkti.

Susižeidė Dorchesterio lie

tuvis, Butkevičius

Kendall 
nio
skaudžiai susižeidė sena 

. . . , . .... Dorchesterio gyventojas
himnais, kuriuos sugiedojo juozas Butkevičius. Jisai ė- 
dain. Antanėlis ir i aura.-o jį darbo ir nupuolė sto- 
Po to buvo pakviestas kal-;tįes laiptais, persiskelda- 
bėti Bostono laikinasis ma- i mas gaiva
joras J. Kerrigan. Butkevičius buvo nuvež-

Kemgan kalbėjo apie A-.las j Cambridge miesto li-įEetr
rtierikos kolonistų kovas uz !gOninę, j0 gyvastis pavoju- “ 
savo laisvę: apie tai. kaip ;e 
buvo paskelbta nepriklauso- į * ___________
mybės deklaracija ii kaip i>, Armija giria Stasi Gaputi 

trylikos kolonijų, turėjusių1 _____

K a i n ų ad m i n ist rac i jos 
žmonės tyrinėjo farmerius 
— žinoma, nepasisakydami 

j kas iie yra. Farmeriai jiems__  Sųuare požemi-, .
geležinkelio stotyje ■ s3“? Taip: .,

susižeidė senas Dabar :alria> 
po kaines

kios dienos.*

pasipelnyt, 
vėl ateis sun-

OPA žmonės sako. kad 
i prie kiekvienos didesnės 
i farmos dabar galima matyt 
! lentų su užrašais: “Frešh 

and Chickens.” Bet. 
Bostono pirkliai jų negau-1

Ii laivų statybos paleido 
15,000 darbininkų

Bethlehem kompanijos 
Hingham laivų statybos į- 
monė. kurioj pernai dirbo 
virš 21,000 darbininkų, da
bar dirba tik apie 6.000. ki
ti jau paleisti iš darbo. Vie
ni jų susirado darbo kitose 
įmonėse, kiti da vaikšto be 
darbo, bet tokių esą ne
daug.

Tos kompanijos įmonėse 
dirbo nemažai ir motėm.

Yra bulvių, kada bulvės 
* jau pūva

Viena Bostono krautuvė

i , , , udgumdo iiimu? dumk
vos ketvertą milionu gyven-1 Cpl. Stasys Gaputis. kurio! New Yorko. atsiranda 
tojų šiandien yra Išaugusi ;,lėdės Martinas ir Antanas j kiaušiniu ir višta, 
milztnisaa valstybe. tį'“ltl! Gailučiai gyvena South Bos-j Kainu administracija 
♦lis 133 milionus gj^ven.o; tone. šiomis dienomis atvy-1SVarsto priemones k 

•ko namo pasisvečiuoti. tuo šmugeliu.
Ryšium su jo atostogomis, I _ _______

iš armijos mums prisiųsta
krašto, iinformacijų:

Stasys Gaputis yra geras 
artileristas. Jo 105 hovritze-

jų. Be to, Kerrigan pasisa
kė už nepriklausomą Lietu
vą, ragindamas lietuvius ko
voti už savo tėvų 
laisvę.

Antras kalbėjo senatorius
David I. Walsh. Jo kalba 
buvo ilgoka ir prielanki lie
tuviams. Senatorius smerkė
bolševikiškus 
kurie smurto 
bė Pabalčio 
savo grobio nemano atsiža
dėti. Be to, Walsh reiškė 
apgailavimo, kad demokra
tinės valstybės, jų tarpe ir 
Amerika, nuolankauja Mas
kvos agresoriams. Senato
rius tačiau mano. kad tas 
nuolar.kavimas turės pasi
baigti. Lietuva atgaus savo 
nepriklausomybę ir laisvę. 
“Lietuvos žmonėms Rusija 
yra simbolis tokios pat ag
resijos, kaip ir Vokietija”— 
sakė Walsh. “Lietuva neno
ri nei rusiškų, nei vokiškų, 
nei kitokių valdonų, ji bus

Massachusetts karo vete
ranų (legionierių) vadas 
Riley kaltina geležinkelių 
kompanijas, kad jos skriau
džia iš fronto gryžtančius 
veteranus. Pinigingi civili
niai žmonės gauną gei-ą 
maistą, o veteranams duo
dami “tik likučiai.”

Boston and Maine gele
žinkelių kompanija sako, 
kad ji nedaranti skirtumo. 
Už pietus valdžia skilia ka
reiviui vieną dolerį ir jis 
gaunąs dolerio vertės.

Kova prieš karvelius
Majoras Kerrigan liejiė 

apvalyti miesto rotužę nuo 
karvelių, bet niekas nežino
jo kaip tai padaryti. Neži
no nei pats Kerrigan.

na: jiems pasakoma, kad, .
"nėra"' kiaušinių, "nėra” irįPere1^ savaitę paskelbė 
vištų. O kada atvažiuoja j
juodosios rinkos pirklys iš' - „ . , - ... . ,• ves išpirko, v eliau paaiske-1

bulvių “bargeną.” Tuoj su
bėgo būriai moterų ir bul-

ir

covai su

j jo, kad tas bulves pirkliai 
buvo nuslėpę, bet kada jos 
pradėjo puti. paleido į rin
ką, kaip “bargeną.”

rų batalija išleido arti 30,- 
000 šovinių ir tuo budu pa
dėjo išmušti nacių armijas 

. i iš Belgijos ir Olandijos at- 
keliu pasigro-;gai j Vokietiją ir nugrudus 
respublikas ir jas §kntus mylių atgal su-i

sišiekė su rusais ties T<»r-'nes

Bostone gaminama 
arkliena.

Gryžta vis daugiau Europos 
karo veteranu

į. Bostono prieplauką at-

įjiajLKsiu? gguniuvi irpai
davinėti arklieną. Per' saagresorius.

sišiekė su rusais ties Tur
gau, prie Elbos upės.

Dalyvavęs Belgijos, Olan
dijos ir Vokietijos kovose, 
Stasys Gaputis turi medalį 
už gerą elgėsi, kaspiną su 
kovos žvaigždėmis ir vieną 
medalį už tamvbą iki Pearl 
Harbor.

Nuo savęs galiu pridurti, 
kad Gapučiai yra ilgame
čiai “Keleivio” skaitytojai 
ir rėmėjai.

savaitę atplaukė trys dide-
-X -XI ‘‘Ui laivai-' Šią savaite jų. at-vaitę esą išleidžiama 10 va-ĮpIauks Jaugiau, 

įgonų arklienos. Pnyna zmo-i Veteranus pasitinka spe-

Juozas Šliažas mirė 
vokiečių nelaisvėj

laisva!”
Trumpai kalbėjo adv. Ka- Lietuviu 

linauskas. po jo kalbos rink- South Bostone 
ta aukos kovai už Lietuvos
laisvę. Surinkta arti 300 dol.

Ivoškienės vadovaujama 
vaikučių grupė gražiai pa
sirodė, ji susilaukė gausių 
publikos aplodismentų.

šeimyna 
gavo iš ar

mijos pranešimą, kad jų 
sūnūs, Juozas Šliažas. mirė 
vokiečių karo nelaisvėj. Jis 
pateko nacių nelaisvėn Bel
gijoj, kuomet vasario mėne-

Gubernatorius nori 
$33,000,000

Massachusetts gubernato
rius pareikalavo, kad legis
latura užgirtų $33,627,750 
biudžetą statybos darbams. 
Lž tuos pinigus jisai sakosi 
pristatytų daugiau ligoni
nių, bent vieną naują kalė
jimą ir t.t. Kaoangi valsti
ios ižde tiek pinigu nėra., 
tai gubernatorius siūlo už-« 
traukti paskolą.

Išrodo, kad šitą valstiją 
politikieriai visiškai paskan
dins skolose. Gyventojai ne
galės nei procentų išmokė
ti.

NAIKINAM BRUDĄ
(Bug Extermination)

Naikinam blakes, tarakonus, žiur
kes, peles ir t.t. Nei' rūpesčio, nei 
varKu. (31)
AUDI.EY EKTERMINATING CO. 
91 Ma> wood St.. K»xburv. Mass.

Tel. GARrison 3535

Reikalingos Moterys
Diiių plaut

$24 į savaitę su valgiu, arba 
$27 be valgio- Dirbt 6 dienas. 
Darbas pastovus ir vieta sma
gi. Kreiptis tuoj pas

B L I N S T R U B’S 
304 Broadway, So. Boston

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

G)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & I.NSLRANCE

414 W. Broaduray
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0348
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Koxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

LINKSMIAUSIĄ, DIDŽIAUSIĄ, VISŲ LAUKIAMĄ

PIKNIKĄ if BOND RALLY
-----  Rengia -----

LIETUVIŲ RADIO KORPARACIJA
NEDELIOJ, LIEPOSJULY 15 DIENĄ

KEISTUČIO DARŽE, Oakland Grove, E. Dedhame
Puiki, įdomi programa, kaip tai, I. J. Fox kompanijos 
vadovaujant Bernardui Koričiui, magikas “CAMERON 
the Mysterious,” dainuos 11 metų jaunuolis, Vincukas 
Motiejaitis iš Worcesterio, kuris tun nepaprasčiausią 

balsą visoje Amerikoje 
tarp lietuvių iš jaunuo
lių to amžiaus; dainuos 
Birutės Radio Choras ir 
Kvartetas. Bus “Miss 
Vietory” kontestas, lin
ksmos muzikos gros 
merginų Helen’s Polka 
Dots orkestras; gardžių 
valgių ir gėrimų, ir bus 
good time visiems.

Galėsit įsigyti seka-, 
mas dovanas: f

1— I. J- Fox kailinis kau

tas.
2— -Colonial Maple Bed- 

room Setas.

3— Porcelain Top Dinette 

Setas.
4— Studio ,Couch ir tris 

pflhera.

5 — $35 Lapei Pin ir Earr- 

ing Setas.

6— 10 pieee Leather -Mili- 

tary Setas.

7— $20 Permanent Wave.

8— Electric Table Lamp. Į

Pirkit Bonus šiame piknike nuo pigiausios iki brangiausios kai
nos, kad greičiau užbaigti karą su Japonija. Rengkitės dabar 
ir susitarkit su draugais susitikti nedėlioj. Julv 15-tą. Keistučio 
Darže. Oakland Grove. E. Dedhame. Lietuvių Radio Korp. Bond 
RALLY ir 11 metų sukaktuvių RADIO PIKNIKE.

Brangus Radio Klausytojai: Jus girdėjot mus per paskuti
nius 11 metų kas sekmadienio-nedėlrios rytą 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte. per radio stotį 1VORL. dabar MUMS ir MUSŲ DALYVIAM 
butų labai malonu susitikti asmeniškai su jumis per šj pikniką.

STEPONAS MINKUS. Programų Vedėjas. 

VALENTINA MINKIENĖ. Muzikos Vedėja.

Directions to Oakland Grove, Keistutis Park:
Take Boston Elevated-from anywhere in Boston to 

Forest Hills; then take Dedham Car via Washihngtor» 
St. to Grove St.. East Dedham.

BY AUTO—Route 128 from anyvvhere to Dedham, 
then to East Dedham.

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE, MASS.

Gyv. 31132

nenorėjo jos pirkti, bet , cialė komisija, su kariuome- 
, !au apsiprato ir per- ngS maršais ir dainomis.
ka. Kai pareikalavimas pa- ____________
didėjo, tai mėsininkai irj Somervillėj, po numeriu 
kainą pakele. ■ Maple St., pasikorė A.

Arkliena čionai atvežama. Gilligan, 50 metų vyras.
iš Iowa ir Montana valsti-' ------------------
jų. kur yra
arkliu.

dabar

daug laukinių RADIJO PROGRAMA

•Tel. 28624

sį vokiečiai padarė paskuti- 
Trumpai kalbėjo adv. šal-; nį puolimą prieš amerikie- 

na ir buvo pakviestas kai- čius.
bėti SLA prezidentas adv. i ----------------
W. F. Laukaitis, kuris nuo{
A. L. Tarybos buvo nuvy
kęs į -Jungtinių Tautų kon
ferencija San

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

1—Armonistas Jerry Tra- 
. - . . ... montozzi iš Brightono.

nutaie pasiūt specialią —Dainuos Vinc. Motie-
de egaciją į a.-nmgtoną.j jajtjs VVorcesterio. akom- 

e egacija įpareigota reika- panuos Marijona Mešikenė. 
'auti. kad federale vynau- ‘ 3_Pasaka apie Magdutę 
svbe ištirtu padėti maisto r -
rinkoje, nes kaip šiandien Po programos parašykite 
esti. maiste rinką baigia ap- savo įspūdžius ir nusiųskite 
sėsti spekuliacijos sąrančiai. š*uo adresu* W0RL Sta-

______ ' tion, Lithuanian Program.
Boston, Mass. S. Minkus.

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5 
no j 7 iki 9 

Seredoj-i 9 iki 12 
ir susitarus

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas akis ir tinka
mu laiku susrrąžinu šviesa. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAMRENCE. MASS.

Šunes nuveikė policiją

Reikalauja ištirti padėtį 

maisto rinkoje

United 
Veterans 
mis dienomis 
ir

American VVar 
organizacija šio- 

turėjo

Lankėsi svečiai

NAMAS IR 25 AKRAI MIŠKO

Pasakė, ka jis mano apie 
čia gimusių lietuvių kovą 
už savo tėvu krašto nepri- 
klauscmybę ir ko buvo pa
siekta San Francisco kon-

Važiuodamas savo auto- 
Franciscoj. mobilium staiga mirė senas

worcesterietis, R. Mears. 
Mirties priežastis buvo šir
dies liga.

Nelaimės metu Mears’o 
automobily buvo keturi šu-

Musų redakcijoj lankėsi 
du malonus svečiai, drg. K. 
Bukaveckas iš Cliffside, N. 
J. ir drg. A. -Jonaitis, iš 
Brooklyno. Abu draugai y-

Moderniškas 6 kambarių namas, 
maudynė ir "eras sun porch. įvesta 
uaro šilima. Yra du garažai; vienas 
mūrinis dviem karam, kitas vienam. 
Yra 25 akrai miško. Gali būt išpar
duotas lotais. Dauguma žemės prie 

. . « vieškelio. Keturios mylios nuo City
ra Lietuvių Darb. Draugijos Hali. Pusė mylios nuo miesto lini- 

nariai. " ” " v

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų or<any Nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas 

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

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

BOSTON. MASS.
Tel. Commonweslth 4570

'Vyk. K-o nariai. Bostone’JOS‘ 
svečiai pabus keletą dienu.

Parsiduoda už cash.

ferencijoje. P. Laukaitis i nes. Kada atvyko policija ir: 
griežtai atsiribojo nuo “pi- bandė imt lavoną, šunes jos1, 
gių bloferių” lietuvių tarpe, neprileido. Kova tęsėsi per' 
kurie giriasi “misijomis” ir 20 minučių ir policija ją 
suvedžioja žmones, nešda- pralaimėjo. Teko šaukti mi- 
mi į lietuvių tarpą nevieny-Į rūsio dukterį, kuri išprašė 
bę. ' šunis ir leido policijai paim-

Tuo ir baigėsi Bostono ti jos tėvo lavoną.

Handicap

Neleidžiami

Kreiptis: 405 Stafford St_
Worcester 3. Mass. (37)

BROCKTONE GERIAUSIA VIETA UŽEITI 
VYRAMS IR MOTERIMS

yra pas

STEVĘ BAGDONĄ
Jis pagamina lietuviškų kilbasų &u rukščiais kopūstais.

paukštienos ir kt. (30)
Ir jis tun: gerų gėrimų, stiprių ir lengvų.

595 So. Main Street, Brockton, Mass.

Subatos Lenktynės

n.c PAUL REVERE
Pridėta $5<X)0. Vaikai

ŠIITUI,K DfflVNS

Tel. SO<J. 4645
Take advantage of CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OIL PERMANENT 88. 
Speciai fram 8:30 A. -M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $50 
•Luxurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundings. 
at

. C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 F. Rroadaay. South Boston, Mass.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Geriausia Užeiga Vyramų ir Moterims Yra

SOUTB BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROABWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 2305

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieni

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE. R»m 27 

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

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE C0.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Ihsured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-j 
Iimas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADYVAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tei. SOUth Boston 461S

i




