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Varžytynes Tarp Anglų ir ftnsų 
Gali Sukelti Karą

Reikalauja Laikyti Ameriką Stiprią — Remti Jungtine* 
Tautas — Siūlo Pratęsti Priverstiną Kareivia

vimą Bent Metams

Prezidentas Truman Chi- ftą Daryti SU Franko
cagoje, kalbėdamas armijos 
dienoje, perspėjo Amerikos 
žmones, kad varžytynės tarp 
Rusijos ir Anglijos viduri
niųjų ir artimųjų Rytų kraš
tuose gali staiga virsti ka
ru. Prezidentas sako, Ame
rika turi būti stipri, nes tik
tai turėdama didelę jėgą 
musų šalis galės prisidėti 
prie taikos išlaikymo.

Prezidentas pakartojo, 
kad Amerika visomis pajė
gomis yra pasimošusi rem
ti Jungtinių Tautų Organi
zaciją ir jis mano, kad Jun
gtinės Tautos gali išlaikyti 
taiką ir išspręsti visus ky
lančius nesusipratimus ir 
ginčus. Bet Amerika turi 
būti stip'ra. Šiandien Ame
rika negali būti atsiskyrusi 
nuo pasaulio ir jei kiltų ka
ras, Amerika negalėtų sto
vėti nuošaliai. Taiką reikia

Diktatūra?
Lenkijos atstovas Jungti

nių Tautų Organizacijoj, 
Oscar Lange, siūlo visoms 
Jungtinėms Tautoms nu
traukti santykius su Fran
ko diktatūros valdžia Ispa
nijoj. Už Lenkijos nugaros 
stovi lenkų “globėjas” Ru
sija. Tą siūlymą remia ir 
Francija.

Amerika ir Anglija nese
nai kreipėsi per diktato
riaus Franko galvą i ispa
nų tautą su pasiulymu tai
kiu budu pašalinti Franko. 
Bet nei Amerika nei Angli
ja savo pasiūlymo niekuo 
neparėmė. Diktatorius Fran 
ko šeimininkauja Ispanijoj 
toliau ir nemano trauktis.

NORI PRATĘSTI NAUJOKŲ ĖMIMĄ Irano Krizis Dar 
Nepraėjo

Rusija Išprievartavo Iraną, 
Išgavo Aliejų ir Protestuoja
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Amerika ir Anglija tikėjosi 
sukelti ispanų armijoj bruz- 

gelbėti, kol dar karas neki-l dėjimą prieš Franko ir tuo 
jo. 0 taiką išgelbėti galima keliu jį nuversti. Bet kol 
tiktai turint jėgą. _ J ka^tosviltys jeišsipildė.. 

Prezidentas Truman dar, Dabar prieš Jungtinių

Kongrese dabar eina kaišti ginčai dėl privalomos 
karo tarnybos pratęsimo. Karo ir laivyno departamen
tai reikalauja pratęsimo. Už tą patį stojo ir preziden
tas Trumanas. Bet kongreso politikieriai bijosi už tai 
balsuoti, kad rinkimams atėjus nepralaimėtų savo 
“džiabų.” Šioj nuotraukoj matosi karo ministeris Pat- 
tersen (kairėj) ir laivyno ministeris Fonestal (deši
nėj), kurie aiškino Senato komisijos pirmininkui, kad 
naujokų ėmimo įstatymas turi būtinai pasilikti.

Rusai Perkasi Ame
rikos Milionierių

Dvarus ___

Siūlo “Keturių Di
džiųjų9' Konfe

renciją
Tautų organizaciją kyla 
naujas galvosūkis: ką da
ryti su generolu Franko dik
tatūra, kuri yra Hitlerio ir 
Mussolinio paskutinis pali
kimas Europoj?

sakė. Amerika stovi už iš
laikymą nepriklausomybės 
ir teritorialinės neliečiamy
bės visų mažų kraštų. Ypač 
Tolimuose Rytuose Ameri-' 
ka stovi “už taiką ir saugu
mą.”

Amerikos prezidentas ne- Juozas Vargas Turi 
Septynias Pačias

kos Mandžurijoj ir Viduri

Šiomis dienomis Sovietų 
Rusijos agentai Amerikoje 
nusipirko savo vakacijoms

niųjų Rytų kraštuose. Pre
zidentas kalbėjo iš Soldier’s 
Field, Chicagoje, jo kalbos 
klausė 70.000 žmonių. Kar
tu su prezidentu kalbėjo ka
ro sekretorius Patterson ir 
generalinio štabo viršinin
kas generolas Eisenhower. 
Ir prezidentas ir karo vir
šininkai kvietė Ameriką 
būti stipria, o šiuo tarpu 
siūlė pratęsti priverstino 
kareiviavimo įstatymą bent 
vieniems metams, kad A- 
merika galėtų turėti užten
kamai galingą kariuomenę.

ARGENTINOS VALDŽIA 
BUS PRIPAŽINTA

Amerikos valdžia rengia
si pripažinti pulk. Perono 
vyriausybę Argentinoj ir 
žada pasiųsti ten savo am
basadorių. Pietų Amerikos 
valstybės, kaip Brazilija. 
Chili ir kitos jau pripažino 
ar rengiasi užmegsti su Pe
rono vyriausybe normalius 
santykius. Rinkimuose Ar
gentinoje laimėjo Peronas, 
todėl jo valdžią reikės pri
pažinti, kaipo teisėtą Argen
tinos vyriausybę.

Prekybos laivyno jurinin
kas, Juozas Vargas, 34 me
tų amžiaus, pakliuvo į teis
mą už tai, kad jis turėjo 
septynias pačias ir nebuvo 
ėmęs nė vieno divorso. Ap
sukrus jurininkas turėjo po 
pačią “kiekviename uoste.” 
Dabar Vargas sako, kad jis 
norėtų divorsuoti visas sep
tynias pačias ir vesti savo 
gyvenimo draugę, su kuria 
jis susilaukė šešių vaikų, 
bet su kuria jis neturėjo 
progos susituokti. Bet ar jis 
gaus septynis divorsus, tai 
gana abejotina. Pirma jis 
turės kalėjime pasėdėti už 
daugpatystę.

J. Vargas aiškina, kad 
jurininkui reikia daug pa
čių. Jis sako, nuvyksti žmo
gus kur į kokį uostą, pinigų 
turi, ką daryti? Reikia že- 
nytis, tada viskas atrodo 
smagiau. J. Vargo vargai 
dabar aiškinami Milwaukee 
teisme, kur jurininkas gy
vena ir kur jis susilaukė še
šių vaikų su pačia, kurios 
nebuvo vedęs.

PENKI RUSAI ATSTO
VAUJA LIETUVĄ

I Rusijos “tautų tarybą” 
ir “aukščiausią tarybą” nuo 
Lietuvos buvo neva “išrink
ti” tarp kitų komunistų par
tijos žmonių sekantys rusai: 
Ivan Tichonovič Grišin, A- 
leksandr Nikitovič Isačen- 
ko. Fiodor Gabrilovič Ko- 
valiov, Aleksandr Petrovič 
Sokolov ir Michail Andre- 
jevič Suslov.

Praeitą savaitę Jungtinių 
Tautų Organizacija nutarė 
atidėti Irano klausimą iki 
gegužės 6 d. iki kurio laiko 
rusai turi atitraukti savo ar
miją iš Irano žemės. Rusija 
pasižadėjo tą padalyti.

Bet vos praėjo 12 valan
dų nuo šito Jungtinių Tau
tų Organizacijos nutarimo, 
Rusija ir Iranas pranešė, 
kad rusai gauna Irane 
50-čiai metų aliejaus kon
cesijas. Tuo tikslu sudaro
ma bendra rusų-iraniečių 
bendrovė, kurioje rusai tu- 

' rėš 51 % šėrų per 25 metus.
Irano vyriausybė žada tą 

susitarimą leisti parlamen
tui patvirtinti, kada tas par 
lamentas bus išrinktas atei
nančią vasarą.

Vadinasi, rusų kariuome
nės buvimas Irano žemėje 
ir grasinimai privertė Irano 
valdžią nusileisti ir duoti 
rusams aliejaus koncesijas. 
Rusai išgavo iš Irano pasi
žadėjimą ir dėl jų remiamų 
“sukilėlių” patenkinimo A- 
zerbeidžano provincijoj. Tų 
“sukilėliu” vadas “Rusijos 
apsaugoj” vyksta į Tehera
ną tartis su Irano valdžia

'jntnnn.uci
Amerikos vyriausybė pa

siūlė sušaukti Paryžiuje ba
landžio 25 d. “keturių di-

37 akrų dvarą Long Islan- džiųjų’’ užsienių reikalų mi- 
de. Šita vieta iki šiol pri- nisterių konferenciją aptar- 
klausė Standard Oil Com- ti taikom klausimams su Ita- 
pany of New York korpo- lija. Suomija ir Balkanų 
racijos magnatams. Jų pa-! kraštais.

SAKO, DAVIAU ĮSAKY
MĄ ŽUDYTI RUSUS

Hitlerio maršalas W. Kei
tei Niurembergo teisme pri
sipažino davęs įsakymą žu
dyti rusus belaisvius. Tokį 
įsakymą maršalas Keitei 
davė dar prieš vokiečių-ru- 
sų karo pradžią. Teisme 
maršalas bandė aiškintis, 
kad rusai blogai elgėsi su 
suimtais vokiečiais, bet jam 
buvo įrodyta, kad jo įsaky
mas buvo išleistas dar prieš 
karo pradžią. Maršalas pri
sipažino išleidęs tokį žvė
rišką įsakymą. I

Paryžiuje Susirinks "Keturių 
Didžiųjų" Valstybių Atstovai

Svarstys Taikos Sutartis — Žada Paruošti Taikos 
Konferenciją — Gali Iškilti Lietuvos Klausimas

Valstybės sekretorius J. 
Bymes pranešė, kad ketu
rios didžiosios valstybės su
tiko su jo pasiulymu su- 

Sovietų laikraštis “Trud” Į šaukti Paryžiuje Amerikos, 
praneša, kad Rusijoj vieno-; Anglijos, Rusijos ir Franci

Pirmas Streikas 
Sovietų Diktatūroj

je dirbtuvėje (laikraštis ne 
sako, kokioje vietoje) kilo 
streikas. “Trud” sako. Ele
ktros darbininkų unijos į- 
galiotinis davė įsakymą 
streiką pradėti todėl, kad

jos užsienių reikalų minis- 
terius aptarti taikos sutar
tims. Toki konferencija į- 
vyks balandžio 25 d.

Taikos sutartys turi būti 
paruoštos iki gegužės pir-

nežiurint pakartotinų rei- mos dienos. Bet kol kas nie- 
kalavimų ir susitarimų fa- ko neparuošta. Keturių val- 
briko direktorius nepageri- stybių atstovai negalėjo su- 
na darbo sąlygų, neįveda sikalbėti dėl Italijos koloni- 
dirbtuvėj būtinų apsaugos jų likimo, dėl Triesto mies- 
priemonių. nepraveda ven- to ir dėl daugelio kitų klau- 
tiliacijos ir, bendrai, visai
nesiskaito su dirbtuvės dar-

Simų.
“Keturių Didžiųjų’

bininkų sveikatos apsau- ferencija apsvarstys ir kitus 
ga. Padėtis pasidarė toki klausimus, ypatingai opiuo- 
nebepakenčiama, kad kito sius Europos klausimus. Ne
išėjimo nebuvo, kaip su- ra abejonės, kad rusai vėl

kon-

stabdyti dirbtuvėj darbą. 
Tai pirmas streikas so

vietų diktatūroje, apie ku
rį viešai kalba kazionas 
laikraštis “Trud.” Tas laik
raštis vadinasi profesinių 
sąjungų ’ (unijų) organu, 
bet tikrenybėje yra valdžios

reikalaus pripažinti jiems 
Baltijos šalis. Ar Amerika, 
Anglija ir Francija sutiks 
“palaidoti” Baltijos šalių 
nepriklausomybę ?

statyti tenai karališki rū
mai, įrengti parkai, mau
dynės, teniso aukštės, šli
fuoto marmuro laiptai ir ki
ti prabangos dalykai kai
navo milionus dolerių.

Kapitalistus, kurie gyve
na tokiuose raškažiuose, 
komunistai visados vadin
davo “dykaduoniais,” “dar
bininkų klasės parazitais” 
ir kitokiais nenaudėliais.

Dabar tokiais parazitais 
virsta patys komunistai. 
Rusijos liaudis merdi nuply
šusi ir išalkusi, Amerika ir 
šiandien siunčia jai visokią 
pagelbą. kad neišmirtų ba
du, o Sovietų valdžios at
stovai Amerikoje perkasi 
turčių pilis ir vasarnamius!

Ir visa to akyvaizdoje 
mūsiškiai komunistai vis 
dar nesiliauja plepėję, kad 
Stalino diktatūra esanti 
“darbininkiška valdžia”!*

Konferencijoj dalyvautų 
Amerika, Anglija. Rusija ir 
Francija. Jos tikslas butų 
paruošti taikos sutartis su 
Italija ir kitomis mažesnė
mis “ašies” valstybėmis.

Kaip žinoma, gegužės 
pradžioje Paryžiuje turėjo 
susirinkti 21 valstybė į tai
kos konferenciją aptarti di
džiųjų valstybių paruoštas 
taikos sutartis; bet didžio
sios valstvbės nesusitarė dėl 
tų taikos sutarčių. Todėl A- 
merika siūlo, kad susirink
tų atsakom ingiej i tų di-
džiųjų valstybių ministeriai prezi(ientas Truman sa. 
ir paruostų taikos su artis. R } . jauni žm 5ulau. 
Dabar eina derybos dėl ke- , ;'Q •» . .. .?• . ,

mirr>SL. • •* -i - , I laikraštis, »kaip ir visi kitiKa i u įteikė protes-Į j jk j Rusjjoj ra Val-
te Jungtinių Tautų Organ - , idžj j Xvau_
zacijai dėl jos priimto nu- . vaWžios ,itiką
tarimo Irano klausimą dar J v *persvarstyti gegužės 6 d. KodeI Trud 
Rusai sako, jokio reikalo
svarstyti Irano klausimą 
nebuvo ir nėra. Klausimą 
reikia visai atmesti. Rusų 
atstovas J. T. Organizaci
joj sako, kad tos organiza
cijos nutarimas yra “netei 
singas ir nelegalus.”

Taip dabar klausimas ir 
stovi. Rusai privertė Iraną 
duoti jiems aliejų ir kartu 
jie protestuoja dėl Jungti
nių Tautu Organizacijos ki
šimosi į jų aliejinius reika
lus Irane.

BALSUOTI GALIMA 
TURINT 18 METŲ

deryb
tūrių konferencijos.” Jei 
konferencija pavyktų, tai 
gal ir platesnė taikos kon
ferencija greitu laiku galė
tų susirinkti.

Streikuoja 800,000
Darbininkų

Jau antrą savaitę strei
kuoja 400,000 minkštųjų 
anglių kasyklų darbininkų. 

aPle 5^ i Visi pasitarimai tarp darbi-
streiką viešai kalba, kodėl njnkų unijos ir darbdavių 
slepia kokioj dirbtuvėj pVje nieko neprivedė. Ad- 
streikas kilo, visa tai yra ministracija sako, šią sa- 
dar neaišku. Bet jau pats Vaitę “ką nors reikės dary-
faktas, kad diktatūros reži
me kilo darbininkų streikas 
ir kad to streiko valdžia 
nebedrįsta paslėpti nuo vi
suomenės. rodo, jog darbo 
sąlygos Rusijoj pasidarė 
nebepakenčiamos, darbinin
kų protestų jau nebegalima 
paslėpti.

“DIEVAS MAN LIEPĖ ŽU
DYTI,” SAKO BEPROTIS

KAIP RUSAI IŠPLĖŠĖ 
MANDŽURIJĄ

Vis daugiau žinių ateina 
apie milžiniškus rusų plėši
mus Mandžurijoj. Didelėse 
anglių kasyklose Mandžuri- 
įoj, Fushun mieste, rusai 
išplėšė kasyklų įrengimus ir 
elektros stotis. Kur seniau 
buvo iškasama kasdien po 
10,000 tonų anglių, dabar 
vos beiškasama 1,000 tonų, 
nes kasyklos apiplėštos. Ki
tos pramonės stovi, nes dirb
tuvės ištuštintos.

Kinijos vyriausybės armi
ja sumušė komunistus už 
Mukdeno ir jau prisiartino 
70 mylių prie Changchuno, 
Mandžurijos sostinės. Bet 
Harbine ir Changchune ru-' 
sai apginklavo daug komu-1 
nistų, todėl laukiama naujų 
susirėmimų. •

PUSĖ BILIONO ATOMŲ 
BOMBOMS

Amerika dabar, nežiūrint 
į taiką, vis dar išleidžia per 
metus 500.000,000 dolerių 
atominių bombų gamvbai 
ir jų pagerinimui. Tiesa, 
tiek pinigu išleidžiama ne

kę 18 metų. gali eiti į ka
riuomenę kraštą ginti, tai 
kodėl jie negalėtų turėti 
balsavimo teisę renkant 
kongresą, prezidentą ar vie 
tos pareigūnus? Preziden 
tas taip sakė jauniems re
porteriams Chicagoje, ku
rie ten turėjo su juo pasi
matymą.

Vakarų Europa (LAIC) 
—Sąjungininku įstaigoms 
Niuremberge VLIKAS įtei
kė nuosekliai ir dokumen-

Pamišęs Dės Moines gy
ventojas, William C. Irwin. 
įpuolė į siutini ir pagriebęs 
kirvį užmušė savo motiną 
ir du vaikučius. Vėliau pa
mišėlis iš šautuvo sužeidė 
mažą kaimynų mergaitę. 
Policija per vargą pamišė
lį nuginklavo. Suimtasis sa
ko, “Dievas man liepė išžu
dyti mano šeimyną.” Pami
šėlis padėtas į kalėjimą, o 
teismas, tur būt, tikrins jo 
proto sveikatą.

MILANE LAIMĖJO 
SOCIALISTAI

ti,” kad tą streiką greičiau 
baigus.

Del anglių trukumo pra
deda užsidaryti visa eilė 
plieno dirbtuvių. Kol kas 
anglių badas dar nėra per
daug didelis, bet jis kas
dien eina didyn.

Viso šiuo tarpu Amerikoj 
streikuoja 800,000 darbi
ninkų. Didžiausias streikas 
eina anglių kasyklose, kiti 
mažesni vis dar tęsiasi elek
tros priemonių išidirbystėje.

RADO DAUG AUKSO 
JUROJE

tiktai bombų gamybai, bet tuntai paruoštą memoran 
ir tyrinėjimams, kaip ato- durną apie karo metu Lietu- 
minę energiją pritaikvti tai- voje, tiek nacių, tiek bolše- 
kos gamybai. vikų įvykdytus kriminalus

Šiaurės Italijos pramonės 
centre, Milano mieste, įvy
ko vietos savivaldybės rin
kimai. Socialistų partija iš
ėjo laimėtoja iš rinkimų. 
Antroj vietoj eina krikščio
nys demokratai, trečioj — 
komunistai.

Amerikos karo valdžia 
surado daug aukso juroje, 
prie Japonijos pakraščio. 
Auksą ten buvo nuskandinę 
japonų militaristai, kad vė
liau panaudojus jį Japoni
jos apginklavimui. Vienas 
darbininkas, kurs padėjo 
tą auksą skandinti, papa
sakojo apie tą auksą “gei
šai.” mergaitė išplepėjo to
liau ir taip žinia pasiekė o- 
kupacijos armiją. Dabar 
auksas žvejojamas. Sako, 
ten esą už milionus dolerių 
turto.

RIAUŠĖS JAPONIJOJ 
PRIEŠ RINKIMUS

DIDYSIS SAPNININKAS
Netrukus išeis iš spaudos Didysis Lietuviškas 

Sapnininkas, kur bus išaiškinta 5000 su viršum sap
nų. Kaina bus $2. Kas prisius užsakymą dabar, gaus 
už $1.

“Kel.” Administracija.

PAGIMDĖ 4 KŪDIKIUS

Mrs. Leo Pierce. kurios 
vyras buvo užmuštas darbe, 
pagimdė ketvertą kūdikių, 
tris berniukus ir vieną mer
gaitę. Du naujagimiu tuoj 
mirė, o du kiti gvvena. Mrs. 
Pierce gyvena Kelso mies
tely, Washingtono valstijoj.

Japonijos komunistai su
rengė didelę demonstraciią 
prieš japonų valdžią Tokio 
mieste. Komunistų vedama 
minia užpuolė ministeriu 
pirmininko palocių ir iš
daužė jame langus. Astuo
ni policininkai buvo sužeis
ti. Amerikos karo policiia 
demonstrantus išsklaidė. 
Rinkimai Japonijoj įvyksta 
šią savaitę.

» I
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KROKODYLIŲ POPIERI
NĖS AŠAROS

Sako, krokodylius kai su
valgo savo auką, jis gailiai 
apsiverkia. Pirma suvalgo, 
paskui apsiverkia.

Panašiai elgiasi dabar 
Anglija ir Amerika dėl ge
nerolo Michailovičiaus liki
mo. Jos neva už ji užsistoja, 
bet jos pačios išdavė visą 
Jugoslaviją ir jos karišką 
vadą Rusijos imperializ
mui. Jei ne Anglijos ir A- 
merikos politika, Jugoslavi
joj ne viešpatautų šlykšti 
diktatūra.

Generolas Miehailovičius 
buvo pirmas priešinimosi 
vadas Balkanuose. Apie jo 
žygius Amerika ir Anglija 
labai gerai žino. Amerikos 
valdžia turėjo pas Michailo- 
vičių ryšių karininkus ir 
puikiausiai žino, kad jis nė
ra nei išdavikas, nei koks 
fašistas. Dabar ir vokiečių 
šaltiniai patvirtina, kad Mi
chailovičiaus priešinimasis 
Balkanuose buvo rimtas ir 
daug pakenkė vokiečių ka
ro planams. “C. S. Monitor” 
dėl to sako:

“Generolo Michailovičiaus in
dėlis i alianty kovą nebūtinai 
turi remtis ant amerikiečiu 
pasakojimų. Patys naciai pri
pažino, kad generolas Michai- 
lovičius ir jo četnikai suardė 
jų planus. Hitleris sako, kad 
jugoslavų četnikai užtęsė jo 
karo veiksmus Balkanuose du 
mėnesius ir tokiu budu sujau 
kė visą karo planą.
“Mažiausia, ką \Vashingtonas 

gali padaryti Michailovičiui 
apginti, yra užtikrinti teisin
gą teismą. Juk galima sakyti, 
kad Amerika dalinai yra at-
?*2Uivrciiiii£<x u r, Jiivriainjviviau?'
dabartinę bėdą, nes ji apleido 
jo vyriausybę ir rėmė Mask
vos parinktą Tito po trijų di
džiųjų konferencijos.”

Geraširdžių Washingtono 
politikierių nuomonė čia 
puikiai išreikšta. Jie išdavė 
Jugoslaviją, jie kalti dėl Mi
chailovičiaus “bėdos.” to
dėl jie... siunčia notą dikta
toriui Tito ir prašo iš bude
lio “teisingo” teismo nekal
tam žmogui ir musų sąjun
gininkui.

vienas komunistas šnipinės 
Rusijos naudai prieš savo 
šąli.

AMERIKOS GINKLAI 
NULĖMĖ KARĄ

Amerikos Armijos amu
nicijos skyriaus ouvęs vir
šininkas, generolas Levin 
Campbell sako:

“Ginklų kiekiai, pasiųsti .per 
karą Į Rusiją, buvo milžiniš
ki ir dėka tai Amerikos pagel- 
bai rusų armija buvo geriau 
ginkluota, kaip vokiečių armi
ja. Iš tikrųjų, Amerika ap
ginklavo pasaulį.”

Apginklavo, bet nepasa
kė vardan ko ji apginkluo
ja pasauli. Kada vokiečių 
fašizmas buvo sumuštas, ru
sai užėmė vokiško fašizmo 
vietą ir smaugia silpnesnes 
tautas taip pat, kaip jas 
smaugė Hitleris. Net ir Ira
ne, iš kur rusai traukiasi ne
atsitraukia, Amerikoj pa
dirbti tankai nešė iranie
čiams pavergimą ir terorą. 
Amerikos galybė didelė, bet 
jos politika šilima. Tai yra 
viso pasaulio ir pačios A- 
merikos nelaimė.

DEL PABĖGĖLIŲ 
LIKIMO

Amerikos spaudoje buvo 
pasirodę įtartinų žinių apie 
Baltijos pabėgėlius. Buvo 
įtarimų ir šmeižtų, kad tie 
pabėgėliai esą pronaciai, 
karo kriminalistai ir dar ki
taip pravardžiuojami. Buvo 
net neva iš “autoritetingų 
šaltinių” skelbiama, kad 
pabėgėliai bus grąžinami į

KIEKVIENAS KOMUNIS 
TAS—SNIPAS!

Buvęs komunistų dienraš
čio “Daily Worker” redak
torius, L. F. Budenz, atsi- 
metęs nuo komunistų ir grį
žęs į katalikų tikybą, liudi
jo kongreso tyrinėtojams a- 
pie Amerikos komunistų 
partiją. Jis sako:

“Komunistų Partija Ameri
koje yra Sovietų Rusijos už
sienių reikalų ministerijos tie
sioginė ranka. Komunistų par
tija tarnauja svetimai valsty
bei ir niekada nė per plauką 
nenukrypsta nuo tos tarny
bos.”

L. Budenz* sako, Rusijos 
politika yra toki pat, kaip 
Hitlerio. Rusija siekia, per 
penktą kolumną, per savo 
agentus ir šnipus, sudaryti 
palankias sąlygas Rusijai į- 
sigalėti pasaulyje. Pagal L. 
Budenz, kiekvienas komu
nistas Amerikoj “yra gali
ma* šnipas prieš Ameriką.”

Louis F. Budenz žino a- 
pie ką kalba. Jis per 10 me
tų buvo komunistų dienraš
čio redaktorius ir turėjo 
progos įsitikinti, su kuo tu
ri reikalą. Ką jis sako, tas 
ir be jo visiems buvo aiš
ku. Komunistų partijos vi
sur yra Sovietų Rusijos a- 
genturos. Kiekvienas komu
nistas yra pirmiausiai Rusi
jos patriotas. Jei Rusijos in
teresuose reikalinga, kiek-

rusų vergiją.
Ti m roiL-ali

Lietuvių Taryba kreipėsi su 
trimis pareiškimais į Vals
tybės departamentą. Iš Val
stybės departamento atsa
kymų į skundus matyti, kad 
visos tos šmeižiančios žinios 
apie pabėgėlius buvo sklei
džiamos kokių tai neatsa- 
komingų žmonių, kurie ant 
suvargusių, nelaimingų pa
bėgėlių kupros nori įsiteikti 
Rusijos diktatūrai.

Iš paskutinio Valstybės 
departamento atsakymo į 
ALT skundą galima many
ti, kad gandai apie privers
tiną pabėgėlių grąžinimą 
yra prasimanymas. Valsty
bės departamentas dėl to 
rašo:

“Generolas McNarney (Ame
rikos kariuomenės vadas Vo
kietijoj) sakė. kadangi toks 
žygis nebuvo planuotas, tai 
jis negalįs suprasti, kaip to
kios visiškai klaidingos žinios
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DOVANA AMERIKOS KARO DIDVYRIUI

Vienos patriotinės organizacijos atstovas New Y or- 
ke iteikė generolui Eisenhoweriui dovaną užtai, kad 
sumušė Italiją ir Vokietiją. Iš dešinės pusės stovi ve
lionies Willkio našlė.

Metai Nuo Roosevelto 

Mirties
Prieš metus laiko, pernai 

balandžio 12 d., mirė Fran- 
klin Delano Roosevelt, tris- 
dešimtpirmasis Amerikos 
prezidentas. Jis mirė karui 
jau einant prie pergalingo 
galo, kada prieš visą pasau
lį kilo taikos sunkus klausi
mai.

Prezidentas F. D. Roose- 
veltas paliko labai gilų pėd
saką Amerikos gyvenime. 
Jis prezidentavo didelių su
krėtimų laikuose. Pirmiau
siai, tik jam stojus į prezi
dento vietą, Amerika, kaip 
ir visas pasaulis, gyveno 
sunkų ekonominį ir sociali
nį krizį. Prezidentas Roose- 
veltas pirmas Amerikoje 
pasuko į visai naują kelią*

Ji

Iranas Lentynoje
arba

VISI PATENKINTI

Susibarė Rusija su Iranu. 
Iranas pasiskundė Jungti
nių Tautų Organizacijai 
(UNO). Gera teta, UNO,

Kas Savaite
Lietuvių Tremtinių Veikla

Aliantų okupuotoje Vo
kietijoje gyvena virš 100,-

išklausė skundo ir nutarė) 000 lietuvių tremtinių. Pas-

Karas buvo laimėtas 
laimėjo Amerikos jėga.

Dar Amerikai neįsitrau 
kus į karą, bet Europos ka
rui jau siaučiant veik dve
jus metus, prezidentas Roo- 
seveltas, bendrai su Angli
jos karo vadu Churchillu, 
paskelbė pasauliui demok
ratijų karo tikslus, taip va
dinamą Atlanto čarterį. Su 
tuo dokumentu kruvinas pa
saulio imtynes nušvietė ge
resnės ateities viltis. Pa
vergtos ir kenčiančios pa
saulio tautos sudėjo savo 
viltis ir lūkestį į Amerikos 
galybę ir į Amerikos karo 
vado žodį. Įsitraukus Ame
rikai į karą, Atlanto Čar- 
teris buvo įrašytas į visų

kovoje prieš kapitalizmo 
krizės pagimdytą skurdą.
Jo vykdoma “naujoji daly- nvs 

i ba” buvo revoliucija Ame
rikos socialiniuose santy
kiuose. Valstybė ėmėsi va
dovauti kovai prieš skurdą 
ir nedarbą. Valstybė ėmėsi 
tvarkyti ūkį. Valstybė pasi
juto atsakominga už žmo
nių gerbūvį.

Išeinant iš to nusistaty
mo Amerikoje buvo išleis
ta visa eilė įstatymų, kurie 
dabar jau giliai įleido šak
nis į visą musų gyvenimą. 
Rūpinimasis bedarbiais, so
cialinis draudimas, minima- 
linis atlyginimas už darbą 
ir kiti tokie įstatymai šian
dien yra visų priimti ir įsi
gyvenę.

Prezidentas Rooseveltas 
stovėjo Amerikos priešaky
je tame laikotarpyje, kada 
pasaulis greitais žingsniais 
žengė į naujas karo imty
nes. Kartu su prezidentu

kariaujančių valstybių karo 
tikslų pareiškimą, o “ketu-

palikti reikalą išspręsti 
“tiesioginėms deryboms.” 
Kažkaip iš tų “derybų” nie
ko neišėjo. Rusai “derėjo
si” su tankais ir orlaiviais, 
o Iranas neturi nei tankų 
nei orlaivių. Iranas skundė
si antru kartu.

UNO vėl reikalą svarstė. 
Nutarė išklausyti, kodėl I- 
ranas nepatenkintas. Kai 
Iranas pasakojo savo bėdas 
UNO aukštiems žmonėms, 
Rusijos atstovas smagiai 
laiką leido po New Yorko 
karčiamas. Jis UNO posė
džius boikotavo.

UNO galutinai nutarė pa
siųsti telegramą Rusijai ir 
Iranui užklausti, kaip rei
kalas stovi su jų “derybo
mis.” Iranas atsakė, kad jo
kių derybų nėra, rusai nesi- 
deri, bet tiktai reikalauja. 
Rusija irgi atsakė trumpai 
ir aiškiai: sako, susitarėme, 
kad musų armija apleis I- 
rarto žemę per 5 ar 6 savai
tes...

Susirinko UNO vėl į po
sėdį ir nutarė: Priimt dėme 
sin, kad Rusija žada ištrau
kti savo armiją iš Irano že
mės iki gegužės 6 d. ir pa
dėti Irano bylą į lentyną 
iki to laiko. Tai ir viskas.

Iranas dabar džiaugiasi, 
rodo linksmą veidą: UNO 
mus užsistojo, busim laisvi! 
Rusija irgi patenkinta: Mes 
taip sakėm, tai ir darom. 
Viskas tvarkoje, aliejus mu
sų! Daugiausiai patenkinta 
pati UNO: atlikau didelį 
darbą, padėjau Iraną į len
tyną. Patenkintas ir rusų 
atstovas Gromyko: jis da-

kiausios žinios sako, kad 
tremtiniai turi 88 įvairaus 
turinio ir dydžio laikraščius, 
turi 15 gimnazijų, 8 pro
gimnazijas ir vieną amatų 
mokyklą.

Tremtinių reikalus atsto-( 
vau ja Lietuvių Tremtinių'zagareivis,
Bendruomenė, tam tikra or 
ganizacija.

Taip yra anglų, ameriko
nų ir francuzų okupuotose 
zonose. Apie rusų okupuo
tą zoną žinių nėra. Jų ne
praleidžia raudonųjų oku
pantų cenzūra.

Tai rodo, kad ir vargų- 
kryželių takelius mindami
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galėjo būti skelbiamos ir dar- Rooseveltu Vokietijoj prie 
valdžios pnejo Hitlerio va
dovaujama karo partija. 
Vokietija apsisprendė už 
karą. Dar prieš tai karo ke
liu buvo pasukusi galingiau
sia Azijos valstybė — Japo
nija. Ne iš karto, bet daug 

eičiau, negi kiti Ameri-

gi kaipo paeinančios iš aukš
čiausių Amerikos militarinių 
šaltinių Vokietijoje.”

Vadinasi, vyriausias ka
riuomenės vadas Vokietijoj 
nieko nežino, o kokie tai 
“aukščiausieji militariniai gr 
šaltiniai” visvien melagin- kos politiniai vadai, prezi- 

1 dentas Rooseveltas suprato, 
kad Amerika negalės užsi- 
tverti nuo pasaulio gaisro 
jokiais izoliavimosi norais 
ir jokiais “neitralumo” įs
tatymais. Jis tą suprato ir 
pradėjo ruošti Ameriką ne
išvengiamam karui. Roose
veltas pastatė Ameriką į fa
šistinės reakcijos priešų ei
les.

Rooseveltui teko vado
vauti Amerikai ir sunkiau
siais karo metais, teko mo
bilizuoti Amerikos milži
niškas jėgas karui laimėti.

gai informavo Amerikos 
spaudą. Pagal gen. McNar
ney, amerikiečių zonoje Vo
kietijoj randasi 75,000 pa
bėgėlių iš Baltijos šalių. Jei 
vedant tyrinėjimą pasirody
tų, kad jų tarpe yra nacių 
bendradarbių, tokie žmonės 
bus pašalinti iš stovyklų ir 
jiems nebebus teikiama pa
šalpa. Jei rastųsi karo kri
minalistų, su jais bus pasi
elgta, kaip ir su kitais karo 
kriminalistais. Bet pabėgė
lių masė gali būti rami, nes 
Amerikos valdžia nesiren
gia jų išduoti rusiškiems 
Baltijos kraštų budeliams.

Pabėgėlių klausime Ame
rikos valdžia lyg neturi aiŠ-

sisiekimas su pabėgėliaisiDegeii
vis dar suvaržytas. Net ir 
tokių gandų kilimas rodo, 

kios politikos. Jau veik me- kad kartais ir “aukštose”

Čarteris” buvo garsinami 
visam pasauliui, kaipo įro
dymas, kad mes kariauja
me už kilnius tikslus, o ne 
už savanaudiškus interesus.

Karui dar neįpusėjus. 
kaip tik Amerika pajuto sa
vo galybę ir pamatė, kad 
karas bus laimėtas, gražus 
Atlanto Čart. pažadai bu
vo numesti į šiukšlyną. Tas 
kilnių obalsių išsižadėjimas 
irgi liūdnai rišasi su prezi
dento F. D. Roosevelto .as
meniu. Kodėl, kokiais su
metimais ir kokių aplinky
bių verčiamas prezidentas 
pasisuko į tradicinę “įtakų 
sferų” politiką, yra antraei
lis klausimas. Faktas yra, 
kad Atlanto čarterio skel
bėjas pats išsižadėjo savo 
paskelbto dokumento ir pir
ma iš Teherano, o paskui 
iš Jaltos parvežė Amerikai 
šlykščiausią šio karo dova
ną: imperialistines pasaulio 
dalybas, silpnesnių tautų 
pavergimą ir visų kilnių o- 
balsių išsižadėjimą. Mainais 
už Atlanto čarterį Roosevel
tas davė pasauliui bereikš
mį išdėlį, Jungtinių Tautų 
Organizaciją, kuri jau spė
jo įrodyti, kad ji nič nieko 
nereikš silpnų ir pavergtų 
tautų išlaisvinime.

Prezidentas Rooseveltas 
mirė tuo metu, kada Ame
rikos pergalė jau buvo tik
ra. Jis paliko Amerikai per
galę ir kartu paliko didžiau
sią Jaltos balą, iš kurios jo 
įpėdiniai nepajėgia išsikas
ti. Jei pats Rooseveltas butų 
gyvas, gal jis butų sugebė
jęs pasukti Amerikos politi
ką iš Jaltos vėl į Atlanto 
Čarterį. Mirtis nutraukė vi
sus spėlioj’imus ir viltis. Li
ko nejauki tikrenybė ir liko 
Jaltos palikimas, kurį tik 
griežtas Amerikos politikos 
pasisukimas gali išnaikinti.

tai laiko, kaip karas Euro- vietose trūksta aiškumo dėl 
poj baigėsi, "o “sijojimas” Amerikos humanitarinės po-' miesiema! 
vis dar nebaigtas, pašto su- litikos pabėgėlių klausime.'-----------

“Keleivis” visada yra gera 
dovana draugams ir pažįsta
miems. Užsakykit jį savo arti-

McCormick Vėl Laimėjo
Republikonų partija dar 

lieka Chicagos McCormic- 
kų šeimos “praperte.” Šio
mis dienomis buvo susirin
kęs republikonų nacionalis 
komitetas. Jo pirmininku y- 
ra paskirtas senosios gvar
dijos žmogus, B. Carroll 
Reece — radikališkų frazių

. meisteris, bet sužiedėjęs at- 
------- ---- Tafto-Brickerio
šersties.

Pažangieji republikonai
nepatenkinti ir laukia ką 
darys Stassen, jų aspirantas 
prezidento vietai.

Išrodo, kad ir jis nieko 
nepadarys. Republikonų se
noji gvardija dar gaji, ji 
nori skaldyti ir valdyti. 

Deja, ir demokratų par-
išvietintieji musų broliai tijoje vis stipriau ūžia sau- 
rupinasi ateitimi. Bolševi- tų reakcijos vėjai — kas
kams nepavyko sunaikinti 
visą lietuvių inteligentiją, 
jiems nepavyks sunaikinti 
ir Lietuvą.
Kepta* Karvelis—Medyje!

Chicagos komunistų “Vil
nis” paskelbė žinią, gautą 
neva iš Vilniaus. Joje skai
tome:

“Bėgyje penkių metų Ta-j 
rybinės Lietuvos visos įmo
nės, kaip ir žemės ūkis, dvi
gubai duos daugiau produk
tų, kiek pagamindavo prieš 
karą.”

Tikėkite jus, neišmanė
liai — už penkių metų Lie
tuvoj visos upės pienu ir 
midum srovens...

Tai nuogutėlis humbugas, 
keptas karvelis medyje. Ru

bus?
Toks Komunistų “Rojus”

Musų komunistai nuolat 
plepa, kad Rusija turi pa
saulyje “demokratiškiausią 
konstituciją,” geriausius įs
tatymus, o laisvė—kiek tik 
nori (kol neateina čekistas 
su revolveriu).

Bet štai ką sako jų didy
sis Mozė Leninas:

“Diktatūra, tai yra galia, 
tiesiai rymanti ant prievar
tos, nesurišta jokiais įstaty
mais”...

Šitą komunistų “vieros 
artikulą” galit rasti Lenino 
brošiūroje, “Proletarų revo
liucija ir renegatas Kauts- 
kis,” pusi. 13. Brošiūrą iš
leido ir lietuviai komunis-

sija turėjo visą eilę staliniš-' — deja, savęs diskredi- 
kų “piatilietkų” ir — nusu- tavimui.
so! Šiandien joje nestoka Je, Rusija turi “demok-

V_  •- i TTYTZA__ rJi;_oar gTjs } puseuzius
ir Irano nevala nesipainios 
jam po kojų. =.. . , .

Kol UNO galiūnai plepė-ltinmkai* 
jo, rusai Irano aliejų išgė-1 Kolonizuot Alaską?
re. Bet UNO patenkinta. 
Pamanykit tik, ji padėjo 
Iraną į lentyną...

V. E.

Draugu Talka
Aukų “Keleivio” namui 

išpirkti gavome iš seka
mų draugų: J. Girdenis iš 
Richfield Springs, N. Y. — 
50 centų, A. K. Klimas iš 
Minerville, Pa. — $1; K. J. 
Kodis iš Danville, III. — 
$2.50; Tomas Bayko iš 
Cambridge, Mass — S1.50, 
F. Shimkus iš Rheinlander, 
Wis. — $5; Mrs. E. Rama- 
šauskas iš Chicagos — $1; 
J. Welles iš Detroito—50c.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingą ačiū.

IMiteiits Atsakymai.

Frank Slavinski, Olean,
N. Y. — Laiškus į Lietuvą 
reikia rašyti taip pat, kaip 
prieš karą. Jei laiškai nenu
eina, tai ne dėl adreso kal
tės, bet gal yra kitos prie
žastys. Rašykite ne tik gi
minėms, bet pažįstamiems 
ir kaimynams, gal kas pasi
skelbs ir praneš, kas atsiti
ko su jūsiškiais Lietuvoje. 

MEDALIAI IR AŠAROS

New York (LAIC) — 
“Pravda” nr. 34 praneša, 
kad 1,250 lietuvių motinų 
buvo apdovanotos meda
liais už gausių šeimų išau- 
ginimą. “Pravda” nepasa-

tik vieno “produkto,” utė- raiškiausią konstituciją,” 
lių. Į bet ji turi ir diktatorių Sta-

To paties galima laukti ir) _ kuris skerdžia milio- 
Lietuvoje, kol ją valdys sta-i nus žmonių.
liniški bukapročiai ir smur- Partizanai Čekoslovakijoj

Vienas laikraštis praneša:
“Nesenai Pragoj policija 

suėmė virš šimtą asmenų, 
kurie apkaltinti dalyvavimu 
sąmoksle, su tikslu nuversti 
dabartinę Pragos vyriausy
bę. Šiame sąmoksle dalyva
vo nemaža partizanų”...

Ot, Jurguti, ir devintinės! 
Čekoslovakiją juk išlaisvino 
bolševikai, ar ne? Tai kam 
tie partizanai?

Tam, kad ir radikališki 
čekai, paragavę stalinišku 
laisvių, nebenori “rojaus.”

Aišku, suimtieji bus su
šaudyti. Bet užtai jie galės 
padėl :oti savo vadui Bene- 
šui. Jo’ flirtas su Maskva 
duoda baisių pasėkų.
Mėsa Lipa į Medį

Skerdyklų darbin'nkams 
buvo padidintos algos ir pa
sėkoje to — mokame dau
giau už mėsą.

Tas pat plieno industrijo
je, tas pat kitur. Jei taip — 
kas laimėta ?

Mažai, ar suvis nieko. Y- 
pač sunku tiems, kurių al
gos liko tos pat — baltakal- 
nieriams ir mažų įstaigėlių 
tarnautojams.

Infliacija riaumuoja, in
fliacija mauroja, infliacija 
zovada laksto. Paskui ją at- 
rėplios ir depresija.
Nenori tos “Vienybės”

Pagalios, Berlyno socia
listai atsisakė vienytis su 
komunistais. Anglų ir ame
rikonų zonose tuo klausimu 
buvo pravesti balsavimai.

Milžiniška dauguma bal
sų Berlyno socialistai atsi
sakė vienytis su komunis
tais.

Gerai padaryta. Komunis
tai juk nenorėjo vienybės: 
jm tenorėjo socialistu orga
nizaciją naikinti, tai ‘ir vis
kas.

Vienas žmogus ir viena
me laikraštyje paskelbė to
kį šūkį:

“Skubinkime apgyvendin
ti Alaską išvietintaisiais.”

Jis turi galvoje išvietin- 
tus lietuvius ir skundžiasi, 
kad tūli “kritikai-teisėjai” 
jam nepritaria. Esą, tie kri
tikai yra susirūpinę tik “pi- 
nacine politika.”

Jei užtektų to “skubinki
me,” viskas butų tvarkoje. 
Bet reikia daugiau, reikia 
išteklių ir kolonizuojamųjų 
sutikimo!

Ir, lyg tyčia, to nėra. O 
pats sumanytojas ir tų “pi- 
nacų” dar neturi!

Kaip toje pasakoje: kal
nas gimdo peliukę...
Daug Vokiečių—So What?

Vienas Chicagos “Drau
go” bendradarbis praneša:

“Vokietijos industrija, 
kada ji pradės veikti, galės 
išmaitinti ne daugiau kaip 
50 milionų vokiečių, tad 20 
milionų yra perdaug.”

Pasak jo, francuzų atsto
vas Berlyne davęs tokį pa
siūlymą: 20 milionų pervir
šį pasiųst į Ameriką...

Tas francuzas tur būt 
mano, kad Amerika yra di 
džiulis gurbas, į kurį gali
ma mest viską, kas tau ne
reikia — so what?
Marš, mari, bernužėliai

Brooklyno komunistų 
“Laisvė” praneša, kad Wa- 
shingtone bus “taikai laimė
ti” konferencija, į kurią jau 
maršuoja brooklyniečiai Šo- 
lomskai ir Žalnierius Orma- 
nas. Iš Chicagos maršuoją 
Sakalas ir Batutis.

Tik Pruseika, tik Mizara 
nemaršuoja — kas, ar jie 
nenori laimėt taikos?

Tai ne taikai laimėti, o

ko, kiek sūnų ir dukterų 
buvo nuo motinų atimta, 
deportuota į Sibirą, užda
ryta į kalėjimą, arba nužu
dyta. Nuskriaustųjų motinu Rusijai bustinti konferenci- 
ašarose tie medaliai tikrai ia. Į ją rinkosi Šolomskui 
blunka. ’ , lygus tipai, kvislingai.

O komunistai sakė ir pra
našavo, kad “bus vienybė,
OlJS •••

J m ir.,oro. Panašą “suby- 
tlna —finej St Strazdi

V
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne
Ii Kriaučių Susirinkimo • A. Bimba nebuvo dar išvy- 

----------  j kęs į Rusiją, o jam jau at-
Kovo 27 d. buvo kriaučių rodė, kad po saule Stalinu 

54 skyriaus nepaprastas su-įgyventi labai patogu. Užtad 
sirinkimas. Nepaprastas bu- negalima nieko naujo iš 
vo tuo, kad reikėjo rinkti at- Antano išgirsti, kaip tik 
stovus į Amalgameitų Uni-; viskas ko puokiausiai! 
jos šaukiamą dvimetinę kon- Iš požeminių komunisti- 
venciją gegužės 5 d. Atlan- nių kanalų teko girdėti, kad 
tie City, N. J. Kriaučių ga- A. Bimba vyko pas saulę 

‘ ‘ pasikalbėti, ar nesuteiks 
jam ambasados vietos, kaip 
kad suteikė lenkui Lange 
riebią vietą Washingtone. 
Antanas turi didelius norus.

JUROS BANGŲ SUGRIAUTAS MIESTAS

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

Stalino Kultas - Lietuvių Kultūros Draugi- 
--------- ! jos pinigų, kai tuo tarpu

Montevideo. — Stalinas, draugija yra skolinga dig. 
kuris užsidėjo sau ant pe- Juozui Babiliui 300 pezų, 

į čių caro karininkų papuo-į neskaitant jau tų 500 pezų, 
’ šalus ir pasiėmė jų militari- įdėtų į spaustuvėlę, kurioje 
• nes tradicijas, yra 66 metų yra spausdinama “Laisvoji 
i amžiaus. Ta proga stalinis- j Lietuva” veltui... ir “veltui” 
tai ir jų simpatizantai “var- yra dirbamas pragaištingas 
dan socializmo” suruošė Lietuvai darbas!

na daug dalyvavo susirinki 
me.

Išklausius iš unijos įstai
gų pranešimų, pasirodo, 
kad dabar labai trūksta 
kriaučių. Darbų yra ir net • tas visiems žinoma. Būti 

Taip pat darbinin- “Laisvės” redaktorium, tai 
koks čia cinas? Na, jeigu 
ambasadorium, tai butų 
“samting”! Gal būt tie gan
dai ir teisingi...

Artimi Bimbos bičiuliai 
supranta kitaip. Jie sako:

perdaug, 
kai užditai uždirba neblogai, nors 
žinoma, darbas yra akordi- 
nis.

Perskaitytas šv. Jurgio 
draugijos laiškas, kuriame 
“išaiškino’’ dėl ko jie per
eitais metais nepirko kriau- “Kad Bimba nori būt am-• __ •___ A_ m. v.-i- v.™.čių rengiamo pikniko bilie
tų. Jurgio draugijos pirmi
ninkas ir sekretorius norė
jo iššaukti ginčus, bet kriau
čiai tuščių ginčų nenori ir 
diskusijas su perskaitymu 
laiško, uždarė. Veikiausiai

basadorius, tai nėra naujie
na. Bet kad jis tos vietos 
negaus, tai ne koks išmis- 
las. O negaus todėl, kad e- 
sąs labai žioplas ir nemo
kytas.” Aš pilnai su tuo su
tinku. Bimba tinka tik me-

kad tuom ir visas reikalas i lams skleisti. Tuo tikslu jis 
pasibaigė. ir po Švediją pasivažinėjo.

Nutarta siųsti tris atsto- Siulinis.
į Amalgameitų Unijosvus

konvenciją, sumokant jiems 
kiekvienam kelionės išlaidų 
ir už išliktą laiką po $170. 
Kandidatavo F. Milašaus
kas, F. Vaitukaitis, L. Šer
kšnys, A. Bubnvs, P. Gra
bauskas ir Ch. Naciunskas. 
Išrinkti: F. Milašauskas, F. 
Vaitukaitis ir L. Šerkšnys.

Nutarta pasiųsti į Amal
gameitų Unijos konvenciją 
kriaučių delegatą J. Buivy
dą, sumokant jam kelionės 
išlaidom vieną šimtą dol.

Delegatas J. Buivydas’mi- 
duodamas raportą pažymė
jo, kad atlaikė jau visų lie
tuviškų dirbtuvių darbinin
kų susirinkimus. Per susi-

CHICAGO, ILL.

LSS Centralinės Kuopos 
Susirinkimas

Kovo 20 d. “Naujienų” 
name Įvyko LSS centrali
nės kuopos narių susirinki
mas. Nors buvo nusistatyta 
kuopos narių susirinkimus 
šaukti kiekvieną mėnesį kas 
trečią trečiadienį, vienok 
praėjo trys mėnesiai ir su
sirinkimai vis buvo atideda-l*i imn tulauut jia

kad nariai, kuriuos išrin- 
kom į valdybą žiemos lai
ke, yra labai prirakinti prie
savo darbo. Dabar reikia ti-

rinkFmūš“ bu™ pen-ėnkami ! k«l!s-. kad kuopos susirinki- 
dirbtuvių darbininkų pirmi/mai visgi bus saukiami, kaip 
ninkai ir komisijų nariai. yra nusistatyta,
Pasirodo, sako J. Buivydas, 
kad visose dirbtuvėse pasi
liko tie patys pirmininkai.

Dabar kai kurios dirbtu
vės turi “garbadin” “tap-

Už tą darbą kaip 
kur moka “overeoačių” prei 
są. Bet ne visur. Pas mumis 
palietė tris dirbtuves: Ar- 
makausko, Mitchulio ir Ša- 
laviejaus, ir mes užsikirto- 
me... Ar mes gausime už 
tuos “garbadynus” daugiau, 
ar ne, tai sunku kas šian
dien pasakyti, nes ir dar
bininkai nenori mestis į ko
vą, kuomet unija “garbady- 
ną” skaito vistiek “topeoa- 
čių.” Kuomet tokia padė
tis yra, tai sunku ką išpešti.

Išklausę delegato prane
šimo, kriaučiai baigė mitin
gą. ~

Prosininkas.

coacių.

Bimba Jau Parvažiavo iš 
Sovietų Rusijos

Kaip jau visiems yra ži
noma, A. Bimba buvo išvy
kęs į Sovietų Rusi ią, sako
ma. kad buvo ir Lietuvoje. 
Dabar Lietuva irgi po rusų 
valdžia ir skaitoma “šešio
liktoji sovietų respublika.”

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai* 

gių ir Užkandžių
čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Artist'a Conception •# Iorfhqwok« 10,000 Feet under the Sea and Ensuing Tidal Waves

Ši nuotrauka parodo Hilo miestą Havajų salose, kurį sunaikino pakilusios 
Pacifiko vandenyne bangos. Viršutinė vaizdelio dalis parodo artisto nuomo
nę, kaip tos bangos kilo.Jo supratimu, 1.000 pėdų gilumoje nukrito žemyn ju
ros dugnas. Besiverždamas į tą įdubimą vanduo išbėgo didžiausiomis ban
gomis i salos pakraštį ir pridarė tenai sunkių nuostolių.

Detroite Bus Dideles Prakalbos Dienos 
Klausimais

Balandžio 28 čia Kalbės 
S. Michelsonas iš Bostono 

ir Vietiniai Kalbėtojai

99

mi ir vaišinami nemokamai, 
bet šiaip svečiai turės įsigy
ti bilietus iš kalno. Bilietų 
kaina $2.50 asmeniui. Vė-

kiekvieną
menesi trečią trečiadienį. 

Šiame susirinkime apta
rėme daug svarbių dalykų. 
Nutarta ir paskirta Belgijos 
socialistų fondui $25. Nu
tarėme rengti Gegužės Pir
mos paminėjimą. Nutarėme 
rengti gegužės 26 d. pikni
ką Liberty darže. Perrinko
me valdybą, Į ją įėjo šie 
draugai: organizatorius J. 
Kondraska, finansų raštin. 
—A. Ripkevičia ir protoko
lų rast.—J. B. Aglinskas.

LSS centro reikalais pa
keltas klausimas apie “Ke
leivio” perėjimą į organiza
cijos rankas ir tarėmės, 
kaip kuopa gali prisidėti 
prie “Keleivio” namo išpir
kimo. Kokių nors nutarimų 
šiame susirinkime nepada
ryta, reikalas dar bus ap
tartas sekančiame kuopos 
narių susirinkime.

Drg. P. Grigaitis pranešė 
susirinkimui gavęs laiškų iš 
Europos nuo Lietuvos social
demokratų. Jų padėtis yra 
sunki, jiems reikalinga pa
gelba, kad jie galėtų veik
ti, susisiekti su kitų šalių so
cialistinėmis organizacijo
mis ir dirbti dėl Lietuvos iš
laisvinimo. Jiems reikalin
ga skubi pagelba. Susirin
kimas tą įvertino ir čia pat 
suaukavo $45 Lietuvos drau 
gų veikimui paremti. Nu
tarta pasiūlyti LSS centrui 
įkurti Lietuvos socialdemo
kratų rėmimo fondą ir vi
sose kuopose ir tarp prijau
čiančių draugu sukelti grei
tu laiku $2.000. Geros va
lios lietuviai gali jau ir da
bar prisidėti prie to reika
lo savo aukomis. Aukas rei
kia siųsti musų kuopos fi
nansų raštininkui: A. Rip
kevičia. 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III.

J. B. Aglinskas.

i vj," bet nėra turėję progos liau pranešime apie tai dau- 
susipažinti su jo vedėju, ku- giau.
ris per 40 metų jį redagavo. Iki pasimatymo prakalbo- 
Taigi dabar galėsime su juo se ir bankiete. 
pasimatyti ir pasikalbėti.

Turėsime ir vietiniu kai- —Detroito Lietuvių Socia
listų Sąjungos 116 kuopa , . . , ... -
rengia dideles prakalbas ba betojų, kūne kalbės dau- 
, . -n- ciausia vietinifliš įptnvinlandžio 28 dieną, reiškia, 
pirmą nedėldienį po Vely
kų. Prakalbos įvyks North- 
westem High School Audi
torijoj. Ši vieta detroitie- 
čiams yra gerai žinoma ir 
tenai paranku privažiuoti iš 
visų miesto dalių. North- 
western mokykla randsi 
prie 6300 Grand River ir 
West Grand Boulevard. 
Privažiuoti galima Grand 
River arba Grant Beit gat- 
vekariu, taip pat Tiremam 
arba Dexter busais.

Vyriausiuoju kalbėtoju 
bus “Keleivio” Įstaigos ve
dėjas S. Michelsonas iš Bos
tono, kuris detroitiečių yra

Stalino gimtadienio sukak
tuves, kurias taip entuzias
tiškai tautininkai ruošdavo 
A. Smetonai, Italijos fašis
tai Mussoliniui, o hitlerinin
kai Hitleriui.

Laikydamasis naci-fašis- 
tinių vadizmo principų, sta- 
linistų savaitraštis “Justi
cia” šitaip paminėjo “vo- 
džiaus” gimtadieni

1- mas “Justicia” pusla
pis: du straipsniai apie Sta
liną ir viena Stalino foto
grafija.

2- ras ir 3-čias “Justicia” 
puslapiai: trvs straipsniai 
apie Staliną ir dvi Stalino 
fotografijos.

4- tas “Justicia” puslapis: 
du straipsniai apie Staliną, 
viena poema Stalinui, dvi 
Stalino fotografijos, vienas 
aprašymas ruošiamo pami
nėjimo Stalino pagerbimui 
ir kariški Stalino nuopelnai.

5- tas ir 6-tas “Justicia” 
puslapiai: du straipsniai a-Į 
pie Staliną, du straipsniai 
paties Stalino, viena Stalino 
fotografija ir viena Stalino 
skulptūros reprodukcija.

7-tas ir 8-tas “Justicia” 
puslapiai: vienas straipsnis 
apie Staliną, viena poema 

Į Stalinui, viena poema “Pa- 
’ šaulio išlaisvintojui” ir vie
na Stalino garbei nupaišy
to Stalino portreto repro
dukcija.

Skaitytojui, be abejo, ir 
nenoroms skverbsis į galvą 
ši mintis: O kiek puslapių 
apie Rusijos darbininkiją? 
Nei vieno, gerbiamieji! Mat,

Ar tai tam tapo įvestas 
“Laisvojoj Lietuvoj” baž
nytinis puslapis, kurio troš
ko tik kun. Grigaliūnas, čiu- 
čelis ir Jazauskas?

Kun. Grigaliūnas jau pra- 
mokino Juliu Jazauską “gy
vojo rožančiaus” ir keletą 
politiškų “zbitkų,” bet ne- 
pramokino naudingų ir gra
žių dalbų, — nepramokino 
kaip išvengti kompromitavi
mo kitų ir savęs paties, kaip 
reikia išvengti noro skristi 
ne sulig savo išgalės...

Ši traicė, kun. Grigaliū
nas, čiučelis ir Jazauskas. 
išėjo prieš socialistus “į ko
vą” pačiomis sukčiausiomis 
priemonėmis. Jų kovos him
nas skamba:

Gal Dievs duos?
Gal pavyks?
Atsigriebsim visi trys!...
Laikas yra geriausias liu

dininkas: dar pamatvsim. 
širdelės, kaip tie šlubiai 
šoks...

“Keleivio” Koresp.

Balsas iš Škotijos
Mrs. U. Bonovita iš Paw- 

tucket, K. 1. mums prisiun
tė laišką nuo jos drauges, 
Mrs. McEvan iš Skoiijos. 
Laiške tarp kitko rašo:

... Apgailestaujam ir at-
jaūviam jūsų suuies sRat 
mą, kad jus gavote iš tėvy
nės tokį laišką, labai gaila 
jūsų sesutės ir tokio pulko 
siratėlių. Toj Lietuvoj tai 
nei daktarų nei nieko... Mes 
rašėme į Lietuvą, bet ne
gaunam jokios žinios. Pas 

' mus beveik niekas negauna 
laiškų iš Lietuvos...

Musų sūnūs Jonukas jau 
paleistas iš laivyno, tai jau 
šiemet šventėm Naujus Me
tus visi sykiu. Jis labai daug 
ką papasakojo, nes daug pa
saulio matė...

Viskas butų gerai, tik pas 
mus labai blogai su valgiu. 
Kaip buvo per karą, taip ir 
dabar, nieko nėra, arba kad 
ir yra kiek ko, tai be stam- 
pių negausi. Tai jau mums 
nusibodo toks gyvenimas. 
Karas pasibaigė, bet gero 
nėra ir musų tėvynę raudo
nieji barbarai smaugia ir 
niekas jiems nieko nesako. 
Užtat ji gal ir liks po Sta
lino batu ir vėl musų bro^ 
lių vaikai bus siunčiami į 
Sibirą. Nėra teisybės ant 
svieto, kas drūtesnis, tai to 
ir teisybė.

... Aš norėčiau jūsų pra
šyti ar jus neišrašytumėt 
man metams laikraštį “Ke
leivį” iš Bostono. Man jis 
patinka ir mano sesuo jį 
prenumeravo, bet dabar iš 
šitos šalies negalim pasiųsti 
pinigų. Labai negerai be ge
ro laikraščio. Teiravaus ir 
per bankus ir per paštą ir 
negalim pasiųsti pinigų. To
dėl prašau jūsų, drauge, tą 
padaryti ir kaip tik bus ga
lima pasiųsti pinigus, tai 
mes jums pasiųsime...

Su pagarba.
Jieva.

B Keblaitienė 1 tokia Jau vadizmo “lygy- 
i be : viską padaro vadas, o 
I ne tauta, ne darbo žmonės, 
kurie sunkiai velka vado 
priespaudą.

“Keleivio’’ Koresp.

BALTIMORE, MD.
giausia vietiniais lietuvių 
reikalais.

Pradžia kaip 2:30 popiet.
Įžanga 30 centų asmeniui. : Balandžio 14 d., sekma-

Taigi prašome visus De- dienį, čia įvyks Jurgio Sa- 
troito lietuvius atsilankyti, vaičio prakalbos. Prakalbų 
o mes neabejojam. kad bu- pradžia 2:30 vai. po pietų, 
site daugiau negu paten- Vieta — Lietuvių svetainė- 
kinti. je, 851 Hollins St.

Kviečiame visus pasiklau 
syti ką tik iš Europos atvy
kusio jauno lietuvio apie jo 
ir musų tautiečių pergyve
nimus Europos karo audro
je. Jis turi daug ką mums 
papasakoti, o mes galėsime 
iš jo daug ką sužinoti. To
dėl, visi baltimoriečiai, gau
siai atsilankykit į šias pra
kalbas.

Prakalbas rengia Balti
morės Lietuvių Draugijų 
Tarvba.

Vera Mikusauckas, sekr.

Bankietas Grižusiems 
Kareiviams Priimti

Gegužės 11 d., kaip 7:30 
vakare, yra ruošiamas ban
kietas sugrižusiems iš tar 
nybos kareiviams priimti ir

gerbti. Bankietą rengia 
352 kuopa ir Kareivių 

labai gerbiamas ir laukia- Rėmėjų Draugija. I. A. S. 
mas. Detroite yra labai Hali patalpoje, prie 24th ir 
daug “Keleivio” skaitytojų,! Michigan.
kurie labai mėgsta “Kelei-: Visi kareiviai bus priima-

DIDYSIS SAPNININKAS
SU SALEMONO GALVA

Pranešam, kad Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
jau spaudoje ir netrukus bus gatavas. Tai bus tokia 
sapnų knyga, kokios iki šiol Amerikos lietuviai da 
nėra turėję, čia bus išaiškinta daugiau kaip 5,000 
visokių sapnų, ir prie to da bus “Salemono Galva.” 
Gryno skaitymo bus 300 puslapių.

Sapnininkas kainuos $2, bet kas užsisakys tuo
jau, gaus tik už $1.

Užsakymus prašom siųsti į “Keleivio” admi
nistraciją, šitokiu adresu:

636 Broadway,
“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

J. Savaičio Prakalbos

LIETUVOS MOKYTOJAI 
VERČIAMI ŽIŪRĖTI, KAD 
VALSTIEČIAI ATIDUO-. 

TŲ PYLIAVAS

I

Apie Tai, Kaip Žmogaus 
Menkystė Šovė į Savo 

Paties Skrybėlę...

Montevideo. — Sirgti va
dizmo didybės manija šian
dien yra labai madoje. Tą
ja liga serga didesnio kali
bro individai, lygiai kaip ir 
mažesnio. Ta liga pas mus 
susirgo improvizuotas atsa- 
komingasis žurnalo “Lais
voji Lietuva” redaktorius, 
Julius Jazauskas.

Vieną gražią naktį, “ka
žin kas darė prieš Julių Ja
zauską atentatą”: šovė per 
langą į Juliaus Jazausko 
ant sienos kabančią skrybė
lę, manydamas, kad tai 
“Laisvosios Lietuvos” re
daktoriaus galva...

Šis įvykis buvo užregist
ruotas policijos komisaria
te paties “vado,” ir kas? 
Juokas ir sarmata visai U-

New York (LAIC)—So- nigvajaus lietuvių koloni- 
vietų šaltiniai skelbia kaip ! jai. Policija išaiškino, kad 
Lietuvos mokytojai savo pats Julius Jazauskas šovė
auklėtinių tėvams Įsąmoni
ną “reikalą laiku atiduoti 
pyliavas.” Kaip pavyzdys, 
minimas Tauragės apskr. 
liaudies švietimo inspekto
rius Paulauskas, kurs, be- 
inspektuodamas mokyklas, 
aktyviai prisidedąs prie pa
ruošų (pyliavų) propagan
dos. Laukuvos progimnazi

į savo skrybėlę su tikslu: 1) 
padaryti sau reklamą, ir 2) 
išprovokuot drg. Juozą Ba
bilių ir jo idėjinius draugaus 
Urugvajaus lietuvius socia
listus, primetant jiems pa
sikėsinimą prieš Jazausko 
gyvybę.

Yra buvę visokių juokų, 
bet tokio, kaip “politiško

jos direktorius’ Kelpša ir atentato" ruošimas prieš 
mokytojai, ląnką valstiečių Jazauską, tai dar nebuvo, 
susirinkimus, ragina iš an-' Juliaus Jazausko menkys- 
ksto nugabenti privalomas ta pasireiškė tada, kai jis 
duokles,' ir taio panašiai, pradėjo eiti besąžiniško liu- 
Kaip žinome, Lietuvos ūki- dininko misiją: žūtbūt įro-

CLEVELANDO LIETUVIŲ ŽINIAI

Biblijos Studentų paskaitos atai- 
buna kas septinta diena, pradedat

____r ________ „_______ __ _____ _ _ Ivriai nuo 5 vai. vakare ant Paek
ninkai turi privalomai ga- dyti teisme ir žmonėse, kad Hali. i44*» Ea«t 82M ir wade p»r* 
benti okupantams grudus, draugas Juozas Babilius y- **—*—■ ***- 
pieną, mėsą. bulves, ir t.t. ra pasisavinęs Urugvajaus

Avė.. Cleveland. Ohio. Iėilmaa *2nd 
Street. Jonas Babilius kalbia temoje: 
“Ar paaaalls bus sunaikintas?“
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Aliejaus Atsargos
Rusijos nesenai buvo 

rusų pranešta, kad 
j'rieškarinės Sovietų Rusi
jos sienose randasi 3,500,- 
000,000 tonų aliejaus atsar
gų, arba mieruojant bačko
mis, rusai turi 22,500,000,- 
000 bačkų aliejaus atsargų 
žemėie. Amerika aliejaus

10C' mažiau,

ji dar nėra 
tas atsargas

atsargų turi 
negu Rusija.

Rusija kasdien iškasa nuo 
650.000 iki 800,000 bačkų 
aliejaus, o Amerika kasdien 
iškasa 4,400,000 bačkų alie
jaus. Reiškia, Amerika ka
sa šešius kartus daugiau a- 
liejaus. kaip Rusija. Todėl 
ir Amerikos aliejaus atsar
gos išseks daug greičiau, 
negu rusų atsargos.

Dabartiniu metu visos Eu
ropos aliejaus atsargos yra

gas zemeje ir 
net pradėjusi 
išnaudoti.

Artimųjų ir Viduriniųjų 
Rytų aliejų dabar naudoja 
Anglija ir Amerika. Anglai 
iškasa maždaug apie 60‘"<, 
o Amerikos “aliejaus intere
sai” ten iškasa apie 40' < 
aliejaus. Francuzai ir olan
dai irgi turi trupinius to a- 
liejaus.

Vien Irane skaitoma, kad1 
aliejaus atsargos ten siekia 
20,000,000,000 bačkų! Da
bar Irane aliejų kasa Ang- 
lo-Iranian Oil Company, 
kuri yra anglų vyriausybės 
kontrolėje. Bet anglai ne vi
są Irano aliejų turi savo ži
nioje. Šiauriniame Irane an
glai koncesijų neturi ir ru
sai pakartotinai bandė ten

rusų žinioje. Albanijoj, Ven- išgauti is Irano vyriausybės 
grijoj, Rumunijoj ir Lenki- sau koncesijas. Kada Irano 
joj visas aliejus yra rusų vyriausybė nesutiko įusų 
globoje ir bolševikai ne- , patenkinti, tada rusai sugal- 

; snaudžia, jie savo “globoja-! vo j o padalyti “sukilimą ’ A- 
ma” aliejų pompuoja be jo- j zerbeidžane ir tą dvokianti 
kios atodairos. Tokiu budu'bizni jie pakrikštijo “demo- 
prie Rusijos aliejaus atsar-

BOMBOS SPROGIMO AUKA

kratų kova už autonomiją.'

—Alou, Maik!
—O ką daugiau tėvas pa

sakysi?
—Vaike, šiandien aš tau 

pasakysiu didelę navyną.
—Tėvas turėtum sakyti: 

naujieną, ne navyną.
—Okei, Maike, tegul bus 

ir naujiena.
—Kokią?
—Žinai, Maike. neužilgo 

galėsim iš atomų zacirką 
virti.

—O kur tokius niekus tė
vas girdėjai?

—Maike, čia ne niekai, 
ale pastipusiai geras išradi
mas. Zakristijonas sakosi 
girdėjęs toki advertaiziną 
ant radijo. Sako, užsimanei 
valgyt, pagavai saują ato
mų. pliopt Į puodą — ir za- 
cirka gatava!

—Tėvas girdėjai, bet ne
supratai ką. Vienas radijo 
komentatorius pranašavo, 
kad ateitv atomų energija 
bus galima vartoti vietoj 
elektros jos negelba busią 
galima ir maistą virti: b''* 
tai nereiškia “zacirką” iš 
atomų gaminti.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
toks kytras, tai išvirozyk 
maų. kas yra didžiausias 
mokslinčius tarp lietuvių.

—Tarp lietuvių da nėra 
nei vieno žmogaus, tėve. 
kuri butų galima pavadinti 
“didžiausiu mokslinčium.”

—Vot. ir nežinai. Maike. 
Didžiausi mokslinčiai yra 
“Laisvės” ir “Vilnies” re
daktoriai.

—Kodėl tėvas vadini juos 
“mokslinčiais”?

—Todėl, kad iie viską ži
no. Jie kritikuoja visas ga- 
zietas ir pasako, kur gerai 
parašyta, o kur šlėktai.

gų prisideda dar Europos 
aliejaus atsargos, kurios, 
tiesą pasakius, nėra labai 

• didelės. Bet Europos alie- 
' jus dabar tarnauja rusams.

gerai, kad Į savo lizdą pa-' Amerika yra 
škudija. ; aliejaus vartotojas pasauly-

—Bet aš girdėjau, tėve.! je. Po Amerikos eina Eu- 
kad jis norėjo eit i kunigus, ropa, kuri savo aliejaus ma- 
bet negalėjo nei klieriko pa- žai teturi, o dabar, kada ru- 
siekti. Tai kur jau čia tie sai užgriebė Europos abe
jo gabumai? j jaus šaltinius, Europa liko

—Į klierikus, Maike, ne- Į visai be aliejaus. Didžiausie- 
lengva išeiti. Reikia loty- ji aliejaus vartotojai Euro- 
niškai mokėti ir reikia mer-ipoje yra Anglija. Francija, 
gų išsižadėti. I Italija ir kitos Vakarų Eu-

—Tas ne tiesa, tėve. Štai, ropos šalys, kurios savo a- 
Jonas Liūtas, buvęs Brook- liejaus visai neturi. Prieš 
lyno tautininkų lyderis ir karą Europa kasdieną im- 
vedęs žmogus, iš karto i portavo 500.000 bačkų alie- 
dvasiškių luomą Įstojo. Pir- jaus. Dabar numatoma, kad 
ma buvo graborius. paskui Europa turės importuot kas- 
pardavinėjo laivakortes, o! dieną mažiausiai 600.OOO 
dabar jau kunigas. bačkų aliejaus. Importuoti

—Tai tu rokuoji. Maike, 
kad Liūtas subytino komu
nistus ant mokslo?

—Žinoma.
—Bet jis nemoka vorlai- 

viu skraidyt.
—Komunistai irgi nemo

ka.
—Na, jeigu tu su manim 

nesoglasnas, vaike, tai ga
lim šitas diskucijas užbaig
ti, o aš tau duosiu kitą klau
sima. Ot. zakristijonas man 

' bajine, kad Dzūkijoj buvo 
šitoks atsitikimas. Užėjo 
baisi perkūnija ir žaibai 

• pradėjo šaudyt kaip iš ar- 
1 motų. Vienas dievobaimin
gas ūkininkas norėjo paimt 
maldaknygę ir pasimelst, 
kad Dievas apsaugotų jo 

į stuba nuo perkūno. Ale kaip 
tik jis siekė šventa raštą, 
perkūnas trenkė j jo auzą, 
primušė jį pati ir bud inkus 
sudegino.

—Bet tai nėra joks klau
simas, tėve.

—Jes. Maike. aš noriu 
tavęs paklausti, kaip šitą iš- 
figeriuot: čia žmogus nori 
pagarbint poną Dievą, o čia

iš kur?
Nugi iš Artimųjų ir Vidu

riniųjų Rytų. Iš Irano, Ira
ko, Arabijos. Tuose kraš
tuose yra diždiausieji alie
jaus šaltiniai ir tie kraštai 
turi pusę viso pasaulio alie
jaus atsargų. Apskaičiuoja
ma. kad “Rytų kraštai” tu
ri 61.500,000,000 bačkų a- 
liejaus atsargų. Jei pasaulis 
vartotų tiek aliejaus, kiek 
dabar, “Rytų kraštai’’ galė
tų visam pasauliui pristaty
ti užtenkamai aliejaus per 
30 metų!

Šiuo tarpu Rytų kraštai 
tiek daug aliejaus negami
na, bet ten yra milžiniškos 
atsargos. Štai kodėl rusai 
veržiasi i Iraną. Į Kurdista
ną ir i Turkiją, juos vilioja 
aliejus. Tik ne visai aišku, 
kodėl nišai negalėtu tenkin 
tis savo aliejumi. Jie turi jo 
užtenkamai. Jie gari' gerti ir 
persigerti to nešvankaus 
skystimo, bet jie vis mano. 
kad jiems neužteks. Rusija 
turi dideles aliejaus atsar-

Arabijos aliejaus atsargos 
siekia irgi 26,000,000.000 
bačkų. Visas Arabijos kraš
to aliejus priklauso Ame- 

, rikos “aliejaus interesams, 
didžiausiasi Arabijoj aliejaus koncesijas 

turi Texas Company ir Stan 
dard Oil Company (Kali
fornijos kompanija). Tos 
kompanijos koncesijas turi 
bendrai ir bendrai kasa a- 
liejų. Tos pačios kompani 
jos turi aliejaus koncesijas 
ir Bahrein saloje, kur alie 
jaus atsargos siekia 500 mi- 
iionų bačkų.

Irake aliejaus koncesijos 
priklauso anglams, ameri
kiečiams. olandams ir fran 
euzams. Irake ir mažame 
krašte, Katar. prie Persijos 
Įlankos, aliejaus atsargos 
siekia li.000,000,000 bač
kų. Apie 10.000.600.000 ba
čkų aliejaus atsargų randa
si Kuwait kunigaikštystėje, 
prie tos pačios Persijos i- 
lankos. Čia irgi koncesijos 
priklauso amerikiečiams ir 
anglams.

“Rytų kraštai” yra turtin
giausi aliejumi. Pusė pasžu-

Brooklvne vaikai rado kaž-kieno pamestą bombą 
ir pradėjo ją daužyti. Bomba sprogo ir 8 vaikus sun
kiai sužeidė. Vienas jų čia matosi ligoninėj operuoja
mas.

”Ju Musų Tarpe Nėra
Stutthofo Koncentracijos Stovyklos Kankiniai

5?

Išvietintų lietuvių laik- ramina, pagaliau atsisveiki- 
raštis “Lietuvių Žinynas” na ir Puodžius užgęsta... 
deda aprašymą, kaip lietu- Tuo pačiu metu mirties pa- 
viai politiniai kaliniai buvo tale guli visa eilė musų liki- 
naikinami vienoje iš žiau- mo draugų. Po kelių dienų.
riųjų nacių stovyklų Vokie
tijoj. Straipsnis sako:

1943 m. kovo 26 d. Stutt
hofo koncentracijos lagerio 
kalinių skaičius padaugėjo 
ir 46 lietuviais. Tuo metu 
šiame lageryje buvo per 
4.000 kalinių, kurie arti
miausiu laiku turėjo visi iš-

alandžio 18 d. apie 8 vai. 
rto palieka mus Mariam- 

polietis gimn. direktorius, 
Zigmas Masaitis. Jis Į ligo
ninę pateko tuojau po IV.3 
mums surengto “baliaus”

į2
ry

—Ar žinai, tėve, kad kuo! perkūnas jam i pakaušĮ! 
mažiau žmogus išmano, tuo! Lyg išeina, kad rb'evac 
daugiau iis nori kitus mo-' neretu musu maldų. Mudu 
kinti? Taip yra ir su komu-**11 zakristijonu diskusavom 
nistų redaktoriais. Tūli ju’ šitą klausimą visa vakara 
da nemoka gerai lietuviškai ,r negalėjom prieiti prie tol- 
rašyti, ir nemoka jokios ki-i ko- Taigi, gal tu salėtum 
tos kalbos. Į ™an išvirozyt. kodėl per-

—Aš mislinu, Maike, kadį klin?* žmogų mušė?
tu turi misteiką. Jie daug 
žino. Jie net ir anie raplc- 
nus rašo. Ypač daug žino
jimo parodo jų Šliomkė.

—Gal tėvas turi galvoje 
šolomski?

—Meiks no difrens, Mai
ke, ba jie vistiek ne lietu
viai, o maskolbemiai. Ale

—Perkūnas, tėve^ nežiūri 
kur mušti. Tai yra akla 
gamtos iėga ir mald<lmis 
nuo ios neansisaugosi. Nuo 
perkūno galima apsisaugoti 
tiktai mokslo priemonėmis, 
perkūnsargiu. Jei tas ūki
ninkas butu pasistatęs ant 
stogo perkūnsargi, perku-

galvas turi neblogas. Tik Š "eb,rtų jam nuosto,i”

—Olrait, Maike, dabar aš 
eisiu ir pasakysiu apie tai

cilistas kalba. Tik priTk|zakristijonut
jam uodega — ir lėks kaip!--------------------------
varna Į bušius. Vab’k to aš Ar pakalbinai savo pažfsta- 
ir sakau, Maike, kad jis ne- ””” ir draugus užsisakyti “ne
durnas sutvėrimas, tik ne- kivį”?

paskaityk, kaip tas jų šliom- 
skis rašo apie raplenus, tai 
rodos, kad skraidvmo

nas. Prie fizinio skausmo 
— dezinterijos — prisideda 
ir dvasinis — brolio Algir
do mirtis. Spėjama, kad 
buvo užsikrėtęs ir vidurių 
šiltine.

Pagaliau 1943 m. birže
lio 7 d. apie 6 vai. ryto ne
tenkame mariampoliečio 
gimn. dir. Antano Januše- 
vičiaus. Tai pirmasis, kuris 
mii*šta jau turėdamas “gar
bės kalinio” vardą ir teises. 
Pagerinus lietuvių grupės 
kalinių sąlygas, Januševi- 
čius dirbo dezinfekcijos ka
meroje. Ten užsikrėtė dė
mėtąja šiltine ir mirė. Vel
tui Dr. Antanas Starkus 
stengėsi išgelbėti: pervar
gęs organizmas ir nusilpusi 
širdis neišlaikė.

Tuo metu, kai vienas po 
kito musų draugai apleido 
ŠĮ pasaulį, visiškai netoli ri
bos Į kitą pasaulį buvo Mac
kevičius, Žukauskas, prof. 
Sruoga, Stanevičius, Dargi- 
navičius, Meilus, Briedikis, 
Čiubei’skis, kun. Yla, Nara- 
kas ir Blažys. Diena po die
nos ir jų gyvybės kibirkštis 
turėjo užgesti... Žinoma, pa
mažu butu buvę sunaikinti 
ir likusieji, tačiau čia su
minėtieji jau buvo atsidū
rę stovyklos ligoninėj, iš ku
rios išeiti buvo beviltiškas ' 
dalykas. Bet štai 1943 m. 
gegužės 30 d. gaunamas i- 
sakymas lietuvių kalinių — 
Įkaitų grupei suteikti “gar
bės kalinių” teises. Tuo au
tomatiškai nubraukiami 
mirties sprendimai, ir pa
gerinamos gyvenimo sąly
gos.

Pagrindinis dalykas yra 
tai. kad esame izoliuoti nuo 
bendrosios kalinių masės, 
kur kiekvieną beprotiškai 
mušdavo. Dabar ir ligoninėj 
dirbąs Dr. Starkus jaučiasi 
drąsiau. Jis niekeno neper
sekiojamas gali ramiai gy
dyti savo tautiečius. Kiek 
galėdamas jis padeda vi
siems kitiems likimo drau
gams, neatsižvelgdamas i 
tai, kurios jie bebūtų tauty
bės. o tai koncentracijos la
gerių gyvenime yra retas ir 
neįprastas dalykas.
Šių eilučių autoriui dar ne
senai teko gyventi Lenkijo
je. Ten jis sutiko dešimtis 
buvusiu Stutthofo kalinių, 
kurie jį klausdavo vis to pa
ties. “kur yra prof. Dr. Star
kus.” Kada ju paklausdavo 
kuriam reikalui io reikia, 
jie atsakydavo: “ŠĮ žmogų 
norėčiau sutikti — jis man 
yra išgelbėjęs gyvybę.’’

1945 m. sausio 25 d. pra
sidėjo Stutthofo koncentra
cijos lagerio evakuacija. 
Rodos, kad ten su kremato- 
rijos kaminu, anapus Įelek
trintų užtvarų, paliekame 
ir pačią mirtį. Tačiau deja. 
Tik išsivadavęs iš SS rankų, 
Pucko miestely, užsikrėtęs 
dėmėtąja šiltine 1945 m. 
kovo 28 d. miršta prof kun. 
Alf. Lipniunas. Sugrįžęs Į 
Stutthofo lageri kiek vėliau 
miršta ir Dr. Pranas Ger
mantas.

malkas nešant. MasaitĮ mir
ties dieną sanitarai buvo iš
tempę Į ligoninės prausyk
lą, ten buvo parmušę ant 
cementinių grindų ir ilgai 
spardė kojomis, daužė laz
domis ir kt. Jis mirė visiš
kai netekęs sąmonės.

1943 m. balandžio 19 d. 
apie 12 vai. dienos palieka 
mus Algirdas Tumėnas. Jis, 
kaip ir Masaitis. nebuvo at
gavęs savo jėgų po bal. 3 
d. Vėliau jis dar keletą kar
tų buvo stipriai sumuštas. 
Prie visa to prisidėjo dezin- 

naujokai. Įsakyta išsirikiuo- terija. Mirdamas persižeg- 
ti ir išvykti Į miško darbus., nojo ir paprašė atsisveikinti 
Tos dienos mes stutthofie- su likimo draugais ir arti- 
čiai nepamiršime. Dirbome maišiais.
prie malkų. Kiekvienam Balandžio 20 d. apie 3 
reikėjo bėgte bėgti 600-700; vai. po pietų išsiskiriame su 
metru (apie pusę mylios—: Petru Kerpe. Del s^nvvo 
Red.) su vos pakeliamu me- amžiaus ir silpnos sveikatos 
džio gabalu. Nelaimė tam. jau pirmomis dienomis jis 

visiškai palūžo: ne kartą 
pasiskųsdavo likimo drau
gams, kad iš čia išeiti jis 
nesitikis. Mirdamas visiškai 
ramiai ištarė paskutini žo
di: Lietuva...

1943 m. gegužės 14 dieną, 
apie 7 vai. ryto iš gyvųjų 
tarpo išsiskiria mariampo-
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lio aliejaus atsargų! Štai ko
dėl tie Rytų kraštai turi to
kią milžinišką “strateginę” 
svarbą Per antrą pasaulini 
karą Irano aliejus aprūpino 
kuru visa Pietų Europos ir 
Afrikos frontą.

Aliejaus turi Pietų Ame
rika, bet palyginus su “Ry
tų kraštais” ios atsargos yra 
nedidelės. Aliejaus randasi 
Olandų Indijoj, Burmoj ir 
kituose kraštuose, bet visur 
gamyba yra nedidelė ir at
sargos neperdidžiausios. 
“Artimieji ir Vidurinieji 
Rytai’’ yra riebus. Del jų ir 
UNO prakaituoja, o Jaltos 
žmonės, kai kalba apie Ira
ną. prisimena net Atlanto 
Čarterį...

I ' K. N.

miną, o jų vieton ateiti kiti. 
Išimčių nebuvo daroma ir 
lietuviams ^politiniams kali
niams. Priešingai, prieš juos 
pradžioje buvo griebtasi y-' 
patingai griežtų naikinimo 
priemonių.

Štai, pav. 1943 m. balan
džio 3 d. sekmadieni, ka
da kiti lagerio kaliniai ne
buvo varomi Į darbus, lietu
viams. kurie čia buvo dar

NUO JUROS NUKENTĖJUSIEMS PRIEGLAUDA

Amerikos armiia Havajų salose Įtaisė prieglaudą 
žmonėms, kurie nukentėjo nuo juros bangų. Šitoj prie
glaudoj dabar randasi 3,000 benamių žmonių. .

kuris gabalo nepakelia ar 
kuriam per smėli bėgant 
nukrinta nuo kojų klumpės. 
Prižiūrėtojai lazdomis bei 
vadinamaisiais guminiais 
“knipeliais” čaižo tam pe
čius ir galvą. Po tokia naš
ta. prisimename, suklupo 
prof. Jurgutis. Keletas drau
gų metė nuo pečių naštas 
ir pripuolė prie nelaimės 
draugo pagelbon:

—Ak, jus šitokie, pra
keikti kalės vaikai! — su
šunka musų prižiūrėtojas, 
r paleidžia j dalba savo i 

’ankius. Profesoriui atsisto
ti padedama. Sugriebę mc- 
:žio gabalus, skubame to
lau. Beveik visų veiduose 
matyti kraujas... Prof. Jur- 
:učiui taip pat...

Tačiau tai nei pirmas, nei

lietis agr. Ignas Budrys. 
Pirmomis kacete buvimo 
dienomis agronomas laiko
si nuostabiai tvirtai. Tačiau 
senyvas amžius neatlaiko e- 
samų sąlygų: lazda ir jį pa
laužia ir paguldo lagerio li
goninėn. Konstatuojama dė
mėtoji šiltinė. Prieš mirti 
keletą dienų buvo visiškai 
nustojęs sąmonės. Jo di
džiausias troškimas buvo 
dar nors karta išvysti šeimą 

Lietuvą. Su šiais

Iš 46 liekame gyvi ir lais
vi 35. Tik spėjus mums ap
sidairyti laisvėje, vėl išky
la nauji pavojai: bolševikų 
saugumo organai areštuoja 
Ylą^čiuberskį, Malinauską, 
Butkų, Rimašauską. Masko- 
nį ir Buragą. Paskutinysis 
ių nepaleidžiamas — dings
ta be žinios. Gyvieji vėliau 
ar anksčiau vėl susitiksima,___________ ,______ ,___  .ir Lietuvą. Su šiais dviem.

oaskutinis atsitikimas — su žodžiais lupose jis ir užge- susitiksime ne kaip kaliniai, 
’azda, kumštimi ir knipeliu 80... ? kaip laisvi žmonės laisvc-

kiekvienamel Ta pačia dieną apie 3 v.
popiet miršta kaunietis gim
nazijos direktorius Kazvs 
Bauba. Jis su šiuo pasauliu 
atsisveikina lagerio pirtyje 
ant dviejų savo likimo drau
gų Butkaus ir šerno rankų.
Pora dienų prieš tai Bauba 
buvo gavęs mirtiną smūgį Į 
^alva. Mirties priežastis — 
kraujo išsiliejimas Į smege
nis.

1943 m. gegužės 15 die
ną, apie 1 vai. nakties mirs

susiduriame 
žingsnyje. Prie to prisideda 
šaltis, badas, utėlės ir stoka 
noilsio. Kai kurie užsikre
čia viduriu dezinterija—iš 
karto palūžta.

Pagaliau 1943 m. balan
džio 14 d. sulaukiame pa
ties skaudžiausio smūgio: 
apie 7 vai. ryto miršta buv. 
finansų kontrolierius maj. 
Stasys Puodžius. Veltui ma
joras mirties patale šaukia
si Didžiojo Teisingumo ir

ie musų tėvynėje, tačiau 11 
draugų negrįš. Jų iau nie
kada neturėsime savo tar
pe... Tačiau ryšys tarp mu
sų lieka stiprus: jeigu iie 
mirė už gyvuosius, gyvieji 
gyvens ir dirbs savo gimto
sios žemės gerovei ir už mi
rusius...

Lietuvos. Prof. B. Sruoga ji ta vilnietis Vytautas Tumė-į

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus.



Penktas puslapis

Graikijos Vyriausybė
Naują Graikijos vyriau

sybę pasiėmė sudaryti Pa- 
najotis Poulicas, valstybės 
tarybos pirmininkas. Nauja 
vyriausybė bus koalicinė, į 
ją įeis dešiniųjų ir centro 
partijų atstovai. Tos parti
jos laimėjo kovo 31 dienos 
rinkimus.

Pagelba Kurdistanui
Rusai atsiuntė Irano kur

dams savo kariškus specia
listus ir daug karo medžia
gos. 20 tankų ir daug kito
kių ginklų pribuvo i Sauj-' 
bulagh, kurdų žemėje. Ru-; 
sų specialistai ir ginklai tu
ri tikslo padėti kurdams at
siskirti nuo Irano.

Albanija Šiaušiasi
Rusijos pastatyta Albani

jos diktatoriška valdžia į- 
žeidė anglų diplomatinę 
misiją Albanijoje. Anglija 
dėl to nutarė nutraukti dip
lomatinius ryšius su Mask
vos lėlių valdžia Albanijoj.

Nabašninkas Posėdžiauja
Šį pirmadienį Ženevoje, 

Šveicarijoj, susirinko į po
sėdi senai jau mirusi Tau
tų Sąjunga. Tos Sąjungos 
pirmininkas norvegas Dr. 
Carlo Hambro sako. Tautų

Hitlerio Liokajus
Maršalas W. Keitei pasi

sakė Niurembergo karo kri
minalistų teismui, kad j;s 
buvęs ne vokiečių armijų 
vadas, bet tiktai uniformuo
tas Hitlerio liokajus. Jis tu
rėjęs vykdyti, ką Hitleris 
jam liepdavo. Vokiečių ka
ro vadų posėdžiai būdavę 
tokie: “Hitleris ateidavo, 
kalbėdavo ir išeidavo.”

KELEIVIS, SO- BOSTON 

DERYBOS DEL MAINIERIŲ STREIKO

Valdžios tarpininkas Paul Fuller (kairėj) tariasi 
su kasvklų ir unijos atstovais dėl angliakasių stieiko 
baigimo. Vidury sėdi kasyklų atstovas Ezra Van Horn, 
o dešinėj pusėj — unijos įgaliotinis John T. Jonės. 
Kol kas prie sutarties da neprieita Streikuoja apie 
400,000 angliakasių minkštosios anglies kasyklose.

Sudie, brangi drauge,' 
lauksiu atsakymo.

Magdalena. 
1946 m. Vasario 4 d. j

Didelis Siuntinys j

Pasiųsta Drabužių, Batų 
Kitų Daiktų Tremtiniams

ir

NUPIRKO MAISTO 
PRODUKTŲ UŽ 

$4,011.25

“Vaikai Prie Valdiškų 
Darbų”

“Keleivio” skaitytojas P. 
Bučys iš Rockford, III. pri
siuntė mums laišką iš Lie
tuvos nuo saviškių. Laiške 
rašo:

Miela sesut:
Gavome nuo jūsų laišką 

1945 m. gruodžio 29 d. ir 
džiaugiamės, kad jus musu 
dar nepamiršote.

Mes ikišiol dar esame vi
si sveiki. Gyvename taip: 
aš su vyru dirbame žemę, 
vaikai prie valdiškų darbų 
Petras ir Antanas dirba 
prie geležinkelio, Stasys

Varšuvoj Paroda
Lenkai Varšuvoje išstatė 

parodai du nacių vadus, 
Greiserį ir Fischerį. Jie iš
statyti geležinėj dėžėj. UžSąjunga susirinko perduoti. . ..... „ , .

- - - - - jų apžiūrėjimą sargybi
niai ima mokesti — duonos

nešvankiame Irano aliejų- luomo kilęs, tapęs šalies gal 
je, o visas tas maudynes jie va, į juos ir težiūrėjo. Jei 
veidmainiškai krikštija “tai-, turčiams stoka vo lėšų įmo
kos gelbėjimu*’ ir dar kitais! nei ar verslui — jis rūpino 
puikiais vardais.

visus reikalus naujai gimu
siai Jungtinių Tautų Orga
nizacijai.

Jei Amerikos ir Anglijo; 
politikieriams tikrai tautų

nekę ir penkius kiaušinius.; laisvė rūpėtų, aš pirmas 
Vėliau tie nacių 
nuteisti.Raudoni Nuomininkai

Rusų armija išnuomavo 
iš Vengrijos valdžios 50,- 
000 akrų žemės. Rusai sa
ko. ta žemė jiems reikalin
ga daržams įrengti ir ja- riuomene pietinėj Palesti- 
vams auginti. Vengrų vals- noj. Žydų teroristai ten iš
tikčiai bus varomi į bau-i sprogdino tris gelžkelio til- 
džiavą raudonarmiečių iš-; tus, o policija padarė ant jų 
nuomuotą žemę apdirbti. medžioklę.

Polemika ir Kritika

vadai busi prieš juos nusilenkčiau. De- 
ja, jie rūpinasi aliejumi.

—-----  Del aliejaus jie “laisvę** gar-
Nerami Palestina bina, o jei jiems nėra alie- 

Vienas žydas buvo nušau-j jįnio išrokavimo, jie tautų 
laisvę begėdiškai išduoda.

K. Barstytis.
tas ir 30 suimta laike susi 
rėmimų su policija ir ka

AR HOOVERIS 
HUMANISTAS?

TAUTŲ LAISVĖ IR “BRO
LIAI ALIEJUJE” i

Triukšmas dėl Irano 
leaerva eina mažvn.— ----- v--- --------—T-
rodos, bus padalytas ir ru
sai visgi gaus atsikąsti iš jo 
gerą ir riebų gabalą. Bet ir 
Anglijos-Amerikos “aliejaus 
interesai” nebus nuskriaus
ti. Jei rusai čiulps šiaurinį 
Irano galą, kiti geradariai 
melš jo pietinį galą. Visas 
triukšmas apie Irano “lais
vę” palengva nurims. O jei 
dėl Irano UNO nusisuktų 
sau sprandą, tai dėlto nič 
niekas neverktų. Vienas 
veidmainių padaras butų 
mažiau, tai ir viskas.

Kada mūsiškiai Jaltos, 
Teherano, Potsdamo ir Mas
kvos žmonės pradeda per
daug šaukti apie “tautų 
laisvę,” visada reikia pa
kraipyti nosį, kur čia dvo
kia aliejus. Be aliejaus kva
po musų jaltininkai tautų 
“laisvės” nesupranta. Bet 
kur smirdi aliejus, ten jie 
“už laisve’’ nesigaili savo 
liežuvių. Kad tai tikra tei
sybė, o ne piktas prasima
nymas, aš galiu įrodyti 
“juodu ant balto.” Imkime 
vieną pavyzdį:

Iranas turi 12 milionų gy
ventojų. Lenkija turi 30 mi
lionų gyventojų. Už Irano 
“laisvę’’ mūsiškiai jaltiečiai 
ne savo balsais bliauna, o 
lenkų tautą jie pardavė 
Maskvai už ką? Nieks dar
gi nežino, kiek jie gavo už 
30 milionų lenkų laisvę. At
rodo, kad nieko negavo.

Iranas antrame pasauli
niame kare nesudėjo jokių 
aukų. Lenkija sudėjo šešius 
milionus gyvybių. Iranas 
jiems “brangus,” o Lenkija 
buvo išduota!

Iranas antrame pasauli
niame kare buvo Hitlerio 
pusėje, bent pradžioje. Rei
kėjo apkulti Irano kariuo
mene. nuversti ten diktato
rių šachą ir tik tada Iranas

pa-; 
Iranas.

demokratijoms Lenkija bu
vo išduota, jos žemės Jalto
je buvo padalytos jos visai 
neatsiklausus, o kas liko iš 
dalybų Irgi buvo atiduota 
Maskvos budeliams engti.

Iranas yra atsilikusi šalis. 
Lenkija yra vakarų Europos 
šalis. Irane viešpatauja feo
dalinė tvarka, o Lenkija, 
musų geradarių akyse, yra 
“krikščioniška tauta.” Už 
Irano laisvę UNO liežuviai 
plyšta, o Lenkija parduota...

Aš paėmiau pavyzdžiui 
Lenkiją. Galime imti ir ki
tus pavyzdžius. Pavyzdžiui. 
Jugoslavija. Ta šalis sudėjo 
1,700.000 gyvybių aukų. Bet 
jos laisvė buvo parduota, 
Churchillis jugoslavų tautą 
judošiškai išdavė, o Ameri
kos galiūnai nepajudino 
pirštų, kad Jugoslavijai bu
tų grąžinta laisvė. Galinede- 
ii jugoslavams užkorė Rusi
jos kvislingą ir budelį Tito.

Imkime Kiniją. Ta šalis 
aštuonius metus sunkiai ka
riavo. Ji sudėjo milionus

Humanistas, lietuviškai 
reiškia žmonių draugas, jų 
budo žinovas ir t. p. Prof. 
K. Pakštas savo rašiny “Lie
tuvių Kolonizacijos Klausi
mu” H. Hooverį lygina prie 
Romos papos ir Anglijos 
pirmininko asmenybių, kai
po humanista.

Ant kiek Romos papa ir 
Airijos pirmininkas huma
nistai — nežinome, bet H. 
Hocveri. kaipo buvusį J. Y. 
prezidentą — visi Amerikos 
piliečiai ir bendrai gyven
tojai žino.

Hooverio prezidentavimo 
metu šaly pasireiškė di
džiausias nedarbas ir skur
das, liečiąs apie 40 milionų 
šalies gyventojų. Tiesa, ne
darbas ir bankų verslų už
sidarymas visus palietė, bet 
daugiausia nukentėjo darbi
ninkai ir skurdomenė. Tin

si, kaip jiems pagelbėti, 
badaujančią skurdomenę jis 
tik pažadais "teatsižvelgė" 
— “gerlaikis jau čia pat. už 
kampo.” Kita ko iš jo skur
domenė nesulaukė. Apart 
raminimo žodžių Hooveris 
nesisielojo vargšų likimu.

Kai kas iš senatorių jam 
priminė, jis lengvai atsakė, 
kad tai ne šalies, o draugų 
ir pažįstamų reikalas saviš
kius gelbėt. Tai tulžinio as
mens ranka numojimas, o 
ne humanisto širdies balsas. 
Hooverį gali apibūdint kai
po geradarį arba atsargų 
šalies šeimininką jo sėbrai, 
jo klasės šulai ir tai tik ar-

pne kuliamosios masinos— 
mašinistas, o Vacys moki
nasi Prekybos mokykloje 
Šiauliuose. Dabar jau yra 
aštuntoj klasėj.

Pranešame, kad 1945 m 
gegužės 8 d. mirė brolis 
Juozas, palaidotas Sereikių 
koplyčios šventoriuje. Dė 
kavojame už laišką ir lauk 
sime kito laiško.

Dar truputį: Sūnūs Pily 
pas vedęs ir dirba savo u- 
kį su šeima, o Povilas prie 
kuliamos mašinos — maši
nistas, o šeima dirba žemę. 

Jus mylintis,
Julė su Šeima.

Prierašas: Drg. P. Bučys 
prie to laiško pastebi: 
“.. . Brolis Juozas yra mi
ręs. Jis buvo didelis socialis
tų kuopos veikėjas Wauke- 
gan. Ilk, tai tegul draugai 
žinos. Aš prisimenu brolį 
Juozą 1919 metais gegužės

Kovo mėnesio pabaigoje 
BALF Sandėlyje buvo tikra 
rugiapiutė — paruošta tūks
tančiai svarų drabužių, ava 
ynės, maisto, knygų, mo- 
cykloms reikmenų ir kitų 
daiktų siuntiniai lietuviams 
tremtiniams įvairiose Euro
pos valstybėse. Per tą laiką 
paruošta:

1.008 pundai (balęs) ir 15 dėžių
jvairių drabužių .......... 84,845 sv.
277 dėžės įvairios avalynės
(22,318 porų) ............. 29,835 sv.
122 dėžės įvairių knygų 13,672 sv.
10 dėžių chirurgijos intru-
mentų ................................ 2,247 sv.
35 dėžės mėsos ekstraktų 1,235 sv. 
113 dėžių įvairių maisto pro
duktų ............................. io.lSO sv.
11 dėžių mokykloms reikmenų

..................................... 821 sv.
40 dėžių drabužių ir aval. 5,041 sv.
$4,000 vertės maisto produktų siun
tinys.

Šių daiktų ir maisto pro
duktų siuntinių bendroji 
vertė siekia per $120.000.

Kovo pabaigoje BALF 
gavo įvairių maisto produk
tų už $4,011.25, kurie ski
riami lietuviams tremtiniam 
Europoje. Šiai maisto dova
nai aukas sudėjo šie lietu
viai :

Philadelphijos lietuviai 
už $2,000.

Bostono BALF skyrius— 
$450.

Ansonia, Conn. lietuviai
— $243.35.

Baltimorės Liet. Draugi
jų Taryba — $70.00.

Domeikai, Rockford, III.
— $120.00.

Los Angeles, Cal. lietu
viai — 251.

Kulpmont, Pa. BALF 89 
skyrius — $30.

Liet. Moterų Draugija, 
Minersville, Pa. — $32.

Toronto, Canada lietuviai 
—$200.

Athol, Mass. BALF sky
rius — $150.

Homestead. Pa. lietuviai 
—$247.90.

East St. Louis, III. lietu
viai — $42.

Thompsonville. Conn.
BALF 97 skyr. $50.

Utica, N. Y. šv. Jurgio

Reikia pastebėti, kad iki 
šiol buvo didelis trukumas 
batelių vaikučiams, kurie, 
kaip jau buvo skelbta anks
čiau, kai kur net basi vaikš
čiojo. Su šiais siuntiniais 
Europą išėjo 8.000 poru ba
telių vaikučiams Vokietijo- parapija — $125. 
je. Taip pat 821 sv. mokyk-Į Iš viso už $4.011.25. 

iikmeloms reikmenų, kurių taip 
reikia lietuvių vaikams. Be 
naujų batelių vaikams, kar
tu išėjo apie $3.000 vertės 
naujų drabužėlių vaiku
čiams, naujų megstinukų. 
kuriuos numezgė darbščios 
BALFo veikėjos įvairiuose 
miestuose. Tarp išsiųstų dra
bužių yra nemažai skrybė
lių. rankinukų, patalynės, 

ir kitu rei-

Šis siuntinys ir kitų mais
to dovanos lietuvius tremti
nius turėtų pasiekti prieš 
pat Velykas.

STOVYKLOS ŽMONĖS 
VALGĖ ŽMOGIENĄ

mėnesį, jis atvežė pas ma-n
timai. neperviešai. Daugelis,ne ant ūkės Stilsoną ir And-! lietpalčių, siūlų 
kad ir jo paties republikonų nulį, mokinomės komuniz- kalingų daiktų.

mo, gjan(jjen jau mirš
tam viens po kito sykiu su 
komunizmu...”

partijos, kilnadušių ir tikru 
humanitarų, Hooverį. dėl jo 
neatsižvelgimo i varguome
nės būklę, viešai per spau
dą smerkė. Turčių laikraš
ty “Chicago Tribūne” daž
nai rašoma prieš Hooverio 
dalyvavimą viešajame gy
venime.

Savo prezidentavimo lai
ke pats Hooveris labai lin
kėjo Vokietijai gelbėt pa
skolinti pinigų, ar bent at
leidimo nuo mokėjimo sko
lų. Vokietija jo gerą širdį 
panaudojo ginklavimuisi 
naujam karui. Hooverio no
ras pasirodyt geni veržima
sis į labdaringas komisijas,

Lietuvius r____.___Lurupujc 
Lankant

Amerikos pulkininkas J. 
Taylor sako. Vokietijoj na
cių stovyklose karo belais
viai kentė io toki badą, 
kad kartais valgė žmogie
ną. Taip buvo Mauthausen 
stovykloje, kur išbadėję 

SEA NYMPH, o likusiejiI belaisviai maitinosi savo 
pakrauti ant kitų laivų. ku-Į žuvusiu draugų lavonais.

irus kn_

Didesnė šių siuntinių da
lis pakrauta ant laivo S/S

1*111 1 IVČ naur įcnlmilrži loyiaurvvi, Įritin i vi
plauks balandžio mėn. 
džioje.

pra-

tingieji kad ir prarado da-j niekas daugiau, kaip poli- 
lį turto, tačiau gyveno kaipitinis manevras, matykite, ir 
gyvenę, turtingai ir ištagin-’aš turiu širdį, atjaučiu. Juo 
gai netik namie, o išteko Hooveris mažiau viešai ro- 
važinėtis svetur ilgoms ato
stogoms. iiems pagelbos ne
reikėjo. Hooveris pats iš to

dysis. juo musų šalies 
ventojams bus ramiau.

Anis Rūkas.

gy

aukų. Bet kada Jaltoje susi
rinko “trys nelabieji,” jie; 
Kiniją padalijo, jos uostus 
užleido rusams, jos gelžke- 
lius irgi atidavė rusams, o 
milionų kinų likimas šian 
dien yra neaiškus. Jaltos 
dalybos buvo daromos kinų 
visai neatsiklausus. Ir klau
syk po to, kad
ninkams Irano

neužmiršai. Šitokiame laike 
musų jalti- labai didelis džiaugsmas, 
‘laisvė” ru- kad kas iš kur atsiliepia, 

pi. Ne laisvė, bet aliejus Musų šeima yra išlikusi

Laiškai iš Lietuvos
“Daug yra tokių, dingę be žinios karo metu.”

“Kel.” skaitytoja Mrs. A. i kokią kiaulę, taip ir gyve- 
Luskus iš Hartfordo prisiun- na.
tė mums laišką iš Lietuvos/ Baltinsiu Antano sūnūs 
kuriame rašo: įgyvenęs Višakiškės kaime

Sveikinu tave. Agotėle, ir. yra žuvęs 1945 metų kare 
dėkavoju tau. kad manęs' Vokietijoj ir daug yra tokių 

’ dingę be žinios karo metu. 
Simonauskų visos šeimos 
taip pat nėra. Vaikai žuvę,

pems rupi.
Galime paimti ir Baltijos 

šalis pavyzdžiui. Tos šalys 
'Karo nepradėjo. Pirma Hit
leris ir Stalinas susėdo prie 
kruvino stalo ir tas tautas 
pasidalijo. Paskui Stalinas 
susėdo prie tokio pat kruvi
no stalo su musų “laisvės” 
mylėtojais ir tas nelaimin
gas tautas vėl sukišo į Mas
kvos imperializmo gerklę. 
Taip galingieji prekiauja 
mažųjų ir silpnesnių tautų 
laisve. Bet paklausyk jų, tai 
jie yra “tautu laisvės” tik-

pasisuko “su demokratijo-I riausieii angelai. Gal ir an
gelai. bet aliejuoti...

Irane musų jaltininkai ne 
laisvę gina. bet dalijasi alie
jumi. Ten susitiko lygus 

broliai aliejuje” ir bendrai

mis." Lenkija kariavo pnes 
Hitleri iš pat pirmos karo 
dienos. Lenkija buvo viena 
ištikimiausiu valstvbių de
mokratijų kare prieš vokiš-

po
karo sveika ir gyva. Dide
lį nesmagumą turėjome, nes 
mano jauniausioji dukrelė 
prigėrė bežaisdama, įpuolė 
į prūdą. Dabar ji butų bu
vusi keturių metelių. O kiti 
vaikučiai. Albinutė ir Vytas 
Mariamnolėje mokinasi. Al
binutė lanko 8-tą klasę, o 
Vytas — penktą. Jauniausi? 
sūnūs Antanukas Pilviškiuo
se lanko pirmą klasę. Na
muose aš turiu sesers Onu
tės dukterį už augintinę jau 
penkti metai, o jos mama 
Kinkienė, mano sesuo, yra 
mirus. Taip pat miręs ir jos 
patėvis Karpavičia. Mama 
atskirai pasistačiusi triobe- 

‘ les pagal geležinkeli gyve
na. paėmus Kinkienės šunų 

i ir dukterį ir visi trvs gyve-
ką fašizmą. Už ištikimybę išsimaudė naudingame, bet. na, turi karvę, užsiaugina'

o tėvai nežinome kur. Daug 
namų yra tuščių, kuliuose 
niekas negyvena. Musų kra
šte gyventi butų neblogai 
tik su rūbais kiek blogiau 
Musų kraštas nuo Pilviškių 
iki girių yra sveikas ir ne
išdegintas. o Pilviškių mies 
tely jau ir akmens baigiasi 

Namų vietose tokios duo 
bės, kad visą namą įvers 
tum. Tik Jurkštų gatvės ga 
le kelios bakūžėlės yra ir 
taip oat stotis yra neišgiiau 
ta. O nuo Pilviškių iki Vo 
kietijat ir kaimuose mažai 
namų matyti. Vilkaviškis 
taip oat suardytas, kaip ir 
Pilviškiai. Jurašiu Kazimie
ras taip pat po karo gyve
na. Jie visi sveiki ir gvvi. 
tik Jonas išvažiavęs į Vo
kietija ir jokių žinių nuo jo 
negirdėti.

BALF pirmininkas kun 
dr. J. B. Končius vasario 
mėn. pabaigoje, po lanky
mosi Danijoj ir Švedijoj, 
antrą kartą tremtinių reika
lais lankėsi Danijoj. Grį
žęs į Vokietiją, savo pane
šimuose rašo. kad nesenai 
Bremeno uoste gauta 180,- 
000 svarų drabužių siunti
nys, pasiųstas į Hanau. kur 
pačiam pirmininkui prižiu- 
int, jis bus paskirstytas ši
aip: 50% Britų zonai, 40% 
Amerikos zonai ir 10% 
raneuzų zonai. Be to, 
Frankfurte gauta BALFo 

nusiųstos 45 dėžės vaistų. 
Vaistai išsiųsti į Detmoldą. 
kur per Liet. Raudonąjį 
Kryžių išdalinti lietuvių sto
vykloms Britų zonoje. Prieš 
kurį laiką buvo gautas ki
tas didelis vaistu siuntinys, 
kuris išdalintas lietuvių sto
vykloms Bavarijoje.

Iš pirmininko pranešimų 
matyti, kad lietuvių sveika
tos reikalai pakenčiamai 
tvarkomi: daug lietuvių sto
vyklų dabar turi savo am- 
bulantorijas su geriausiais 
lietuviais gydytojais-specia- 
listais. Aplamai, beveik vi
sos stovyklos gerai tvarko-! 
mos lietuvių.

Visose stovyklose, kur te
ko BALF pirmininkui lan
kytis, lietuviai iį priima ne
paprastu entuziazmu ir dė
kingumu. Jo atsilankymai 
stovyklose suteikia išvargu- 
siems lietuviams tremti
niams didelės moralinės pa
ramos ir sustiprinimo; jo 
asmenvje jie mato Ameri
kos lietuvius, ištiesiančius 
iiems taip reikalingą bro
liškos pagelbos ranką.

BALF Biuletenis.

ctįko mir 
kiam belaisviui, jo draugai 
išimdavo širdi. plaučius ir 
kepenas ir valgydavo. Tas 
pulkininkas pats buvo na
cių nelaisvėj ir pats kentė
jo didelį badą.
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Šiuos siuntinius išsiuntus, 
BALF sandėlis gerokai pa
tuštėjo. Vadinasi, dabar y- 
ra daug vietos krauti ir pa
ruošti naujus siuntiniu. To
dėl, nuoširdžiai dar kartą 
dėkodami už visą pagelbą 
ir aukotus daiktus lietuviam 
tremtiniam, laukiam iš BAL 
Fo skyrių, šalpai prijaučian
čių draugijų, asmenų ir 
BALFui kooperuojančių 
organizacijų: naujų drabu
žių siuntinių, maisto, ava
lynės, mokykloms reikmenų, 
knygų, žaislų vaikams, spor 
to ir mankštos įrankių, meš
keriojimo įrankių ir kitų 
daiktų. Visus aukojamus 
daiktus prašome siųsti į j 
Lithuanian Relief Warehou- 
se, 101 Grand St.. Brook- 
lyn 11, N. Y.

BALF Buletenis.

Brangieji rytų kaurai yra 
daromi iš ožio ir kitu pana
šių gyvūnų plaukų. Jie nu
dažomi tam tikru daržovių 
sunka, kuri niekad neblun- 
ka.

I

AR JUSV PLAUKAI ŽYLA?
Ar jie dryžuoti, nublukę, nususę, 

negyvi? .Jei taip, tai tuojau šitas 
žymes pašalink, vartodamas musu 
naują, sanitarinį gaivintoją, kuris 
duos žvilgančią jaunystę, plaukai 
liks natūralus ir gražus. Musų gai
vintojas yra nepavaduojamas Juo
diems, Vidutiniai Šviesiems, Tam
siems ir Geltoniems plaukams. Pri- 
siųsk $1.00 ŠIANDIEN, o gausi ši
to saugaus, greitai veikiančio vaisto. 

MARVO ENTERPRISE, (16)
114 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Vinco ir dėdės 

Kazio Serbentų. -Jiedu kilę iš Ma
riampolės apskričio. .Jie patys ar ži
nantieji apie juos malonės man pra
nešti jų adresus. (15)

O. SERBENTĄ.
7136 S. Richmond, Chicago 29, III.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SPALVUOTU 2EMLAP1U.SU

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1906 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
ta valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, l«et 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina .......................................................... $1.00

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston. Mass.
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Moterų Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ

Poeto Meilė
Pakreipk i mane galvužę —Tuomet atsiųsk man

ir paklausyk... giltinę, — atsakė {Mietas.
lais laikais, kai dai die- metu piemenų die

vai bendravo su žmonėmis, p tūnojęs arti
vienas Atėnų dainius sude- miaugiame krumyne, SUnė- 
jo Zeuso gai oei giesmę, ku- ožio g^mas ir
n suteikė tam dievui t gindamasis nuo musių gar- 
dziaugsmo, kad jisai nu- ^žiakvape mirtos šakele, at- 
sprende atlyginti poetui pa- sišaukė Pšiurkščiu balsu: 
gal savo džiaugsmo dydi.
Didis ir spindulingas, pana
šiai i tekančią viršum miško
saulę, nusileido jis nuo O- 
limpo ant pamario uolos, 
ant kurios sėdėjo dainius, 
parėmęs rankomis galvą, 
žiūrėdamas i begalinį juros 
lygi, Įsiklausęs į monotoniš
ką vilnių ūžėsi. Išvydęs 
prieš save žemės ir dangaus 
valdovą, dainius sumišo, bet 
Zeusas meiliai kreipėsi i jį:

—Tu išgarbinai mane 
giesme, verta mano garbės 
bei galybės, ir aš noriu tau 
atsidėkoti. Aš suteiksiu ta
vo žodžiui tokią galybę ir 
žavą, kad jo klausydamos 
aptils juros vilnys, o skrėją 
dangumi debesys sulėtins 
savo lėki; aš duosiu tavo 
žodžiui tokią galybę ir bur
tus, kad garbingiausi vyrai 
už tavo dainą apkraus tave 
auksu bei purpuru, ir tu bu
si tarytum gervedis, vedąs 
visą pulką gervių, o grakš
čiosios moterys atiduos tau 
savo švelnias sielas ir bal
tus kunus. Aš padarysiu ta
ve stiprų, turtingą ir lobin- 
gą.

Bet dainius, krestelėjęs 
galvą, atsakė:

—Dievu ir žmonių tėve Į 
Tavo dovanos ir lobiai auk
štesni už paprastų mirtin
gųjų nuopelnus, bet man jie 
nereikalingi. Aš ir be jų 
jau lobingas. galingas ir lai
mingas.

Nustebo Olympo viešpats.
—Kaip tatai? — paklau

sė jisai. —Ant tavo nugaros, 
dainiau, aš matau dulkėtą 
apsiaustą ir vargingo kelio 
dulkes ant kojų. o tavo ran
kose keleivio lazdą. Ilgesys 
suraukšlėjo tavo kaktą: ta
vo lupose slapstosi sielvar
tas ir liūdesys. Tu benamis, 
kaip paukštis netekęs lizde
lio; tu vienišas, kaip kalnų 
erškėtys — ir tu sakaisi e- 
sąs stiprus, turtingas ir lai
mingas? Ką gi tu turi?

—Turiu vieną moterišką 
širdį, kuri manęs klauso,— 
atsakė poetas.

Nusišypsojo dievų ir žmo
nių tėvas ir, padėjęs spin
duliuojančią ranką ant dai
niaus peties tarė:

—O ką, jei aš padarvsiu 
taip, kad ji tavęs nebeklau
sys?

—Tuomet duok jam ant
rą, tėve Zeuse.

K. Tetraajer.

Ar Tau Negaila?.,
Kam tu užgauni 
Mano širdelę,
Kam tu nutrauki 
Meilės giesmelę?...

Kam išblaškai man 
Saldžias svajones,— 
Argi negaila 
Sielos dejonės?...

Tavo skaistumą 
Aš pamylėjau.
Su tavim būti 
Troškau, norėjau.

t
Kam tad suki jau 
Veidą i šalį—
Mano krūtinė 
Ištvert negali...

Viskas man žuvo, 
Vėjais praūžė,—
Mano svajonės.
Mano laimužė.

Gesta saulutė, 
Niaukiasi veidas, 
Mano krūtinėj 
Tilsta jau aidas...

J. Steponaiti*.

Vėjavaikis
Pasikinkęs jauną vėją.
Vėtrą šaunią apkabinęs. 
Leidžiuos per padangių plynes 
Su pavasariu lenktyniais.

Gulbė—kelią!
Gervės—kelią!
Debesų keliu didžiuoju 
Aš važiuoju.

Mano skraistė lengvo ruko 
Plasta padangėj ištisus.
Mano vėtra kai padūko— 
Išsislapstė žvaigždės visos.
Mėnuo nuo dangaus paspruko.«
Kas man vėtrą paviliotų?
Kas man vėją pažabotų? 
Debesų keliu didžiuoju 
Tik aš vienas tevažiuoju...

Kazys Binkis.

KALTINAMOJI MOTERIS ISTERIJOJ

Šiomis dienomis Brooklyne prasidėjo žmogžudys
tės byla, kurioje Esperanza Pisanti yra kaltinama nu
žudžiusi kita moterį, kad gavus jos vyrą. Skaitant pro
kurorui kaltinamąjį aktą, Mrs. Pisanti įpuolė isterijon, 
pradėjo klykti ir blaškytis. Byla turėjo būt pertrauku 
ir teismo atendantai nešte tą moterį išnešė.

ĮDOMUS ROMANSAS...

Fotografas atsitiktinai padarė dviejų vaikučių nuo
trauką. Berniukas laiko mergaitės rankutę, o ji žiuri 
jam Į nuleistas akutes. Ar čia meilė, ar kas?...

Laiškas Moterų 
Skyriui

AR GALI TĖVAS UŽ
DRAUSTI SUNUI 

VESTI?

Didžiai gerbiama p. Mi- 
chelsoniene:

Nors esu nuolatinė šio 
skyriaus skaitytoja, tačiau 
neturėdama svarbaus rei
kalo nedrysau jums rašyti. 
Dabargi aš esu baisiai su- 
sirupinus ir nusiminus dėl 
savo vienturčio sunaus. Rū
pinaus ir nuolatos verkiau, 
kuomet jis užbaigęs High 
School jįtojo karo tarny
bon, o dabar, jam sugry- 
žus, dar didesnio smūgio ir 
širdgėlos susilaukiau. Mes 
visą savo gyvenimą pa- 
šventėm savo vienatiniam 
šuneliui. Abu su vyru sun
kiai dirbdami taupėm kiek
vieną centą vaiko mokslui. 
Ruošėm prie garbingesnio 
ir lengvesnio gyvenimo, ne
gu mes turime.

Na, ir ką? Nagi būdamas 
tarnyboj jisai isiklepojo Į 
merginą, daug už save se
nesnę, ne musų tautos, pa
prastą ofiso darbininkę. 
Susijieškojo darbą ir ruo
šiasi vesti. Apie ėjimą ko- 
legijon jau nė kalbėti ne
nori. Sako, mokytų yra per
daug.

i gaitės gali tekėti sulauku
sios 12 metų: Kentucky, 
Louisiana, Maryland, Mis- 
sissippi ir Virginia; 13 me
tų — New Hampshire; 14 
metų — Alabama, Arizona, 
Arkansas, Georgia, Iowa, 
North Carolina. South Ca
rolina. Rhode Island, Tex- 
as ir Utha; 15 metų mer
ginos — California ir Mis-
souri; 18 metų — visur.

KĄ REIŠKIA PRIE VAL
GYMO MUZIKA IR 

GĖLES

"Keleivio” Knygos

tą merginą, nes tas ji tik 
užgaus. Sakykit, kad už
baigęs mokslą galės apsi
vesti, jei vis da mylėsis. 
Tokiame atsitikime reikia 
takto ir atsargumo. Ašaros 
ir grasinimai nieko negel
bės; taip pat negelbės ir 
advokatas, nes Illinois val
stijoj vyras gali vesti ir be 
tėvų leidimo sulaukęs 18 
metų. Matyt, jūsų sūnūs 
gerai tatai žino.

Reikalaujamas Amžius 
Vedybom*

Apie “dvasišką peną” 
lietuviai kalba tik juokais, 
nes manoma, kad tikrovėje 
tokio “peno’’ nėra. Tuo tar
pu gi žmogaus dvasia turi 
labai daug Įtakos Į maistą. 
Gilus susijaudinimas, rū
pestis, piktumas — labai 
veikia virškinimą. Būna at
sitikimų. kada žmogus pa
valgęs šitokiam dvasios 
stovyje sunkiai apserga, 
nes virškinamieji organai 
sustoja veikę.

Tiesa, žmogaus dvasia 
arba ūpas negali pavaduo
ti paties maisto, tačiau nuo 
dvasios stovio priklauso, ar 
suvalgytas maistas eina 
sveikaton, ar sukelia vidu
rių suirutę.

Todėl niekad nereikia 
valgyt prastam upe. Virš
kinamieji organai veikia 
geriausia tada, kada žmo
gus jaučias smagiai. Dėlto 
gerose valgyklose valgymo 
metu griežia muzika, stalai 
užtiesiami
mis staltiesėmis ir ant sta
lu statomos gėlės.

Olga.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia tako, kad boa*. • -
las sako, kad neboto. Jeigu bute, tai 
kaipgi Nojus botų galėjęs surinkti i 
kelias dienas tisų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po tisų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad tis* 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip ii Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveiaiiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam* veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios fld galo.
Kaina ... •••••• ••• • • • • •

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RUA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL ...................................... 10c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63.......................... 25c.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.,
Vieno akto vaizdelis ir monolo

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23....................... 10c.
NIHILISTAI

Tragedija trijuose

Jei nori žinoti, kaip senv*eje lietumi gyveno, tai perskaityk šitą ki»y- 
,*. i u jos auŽUlue.1. kad vyrai turėjo 
įaug pačių, o žmonos po ketu. vjiu» 
'aibai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Ka.ua ____

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
iARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos kalboje
■ki šiol da net.uvo. Čia aprašyta ko
rius dievus garbino senove* in-lai b*i 
trijonai. egiptėnai (baidai, asyrai. 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaiu *;e die 
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie sentikius su žmonėmis turė
to. Knyga stamti ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

aktuose. Vei-1

MATERIALISTIŠKAS
(STORUOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi
li Zofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas

S’mdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
us, tai perskaityk šitų knygelę. 

Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkam* neapsai- 

nuojama. Kaina ........................ 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, „a:p iki šiol keitėsi 
Jraugijos formos, ir kode! turės boti 
sakei s tas kapitalizmas Kama 2»x.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

i i

IlOKvUlja tl IJUVOV CaAVMVO^e V _ v • _
kalas perstoto nužudymą caro Alek- Įatšaus nepagalvojęs zmogua.
sandro II. Labai puikus ir nesun- ** k° ko ** valf?iožmogui silDSta? Ir dėlko vienas rrai-kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
vi£> reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 

Švariomis balto- bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina .. $1.85

Sulaukęs 21 metų vyras 
gali vesti be tėvų sutikimo 
visose Jungtinėse Valstijo
se, o Coloradoje, Idahoje,
Illinois, Michigan, Minne
sota. Nevada, New Hamp
shire. North Carolina, So.
Carolina, Tennessee ir W.
Virginia valstijose gali ves
ti be tėvų sutikimo turėda
mas 18 m. amžiaus. , T .. ,' Ir tiesia tiltus per bedugnę 

Su tėvų sutikimu, vyras į šalį šviesios ateities.
sulaukęs 14 metų amžiaus/
gali vesti: Kentucky, Loui- žygiuodami uolom granito, 
siana, New Hampshire ir Tarp vėtrų didžių, tarp audros, 
Virginia. 16 metų — Iowa,; Mums skelbia jie auštanti rytą, 
Texas ir Ltah; Ii metų — Gadynę pasaulio aušros. 
Alabama, Arkansas, Geor- s. Zajančaoskas.l
gia ir Kansas; 18 metų —
visose valstijose.

Merginos be tėvų susiti
kimo gali tekėti sulaukusios 
14 metų Georgia valstijoj ;j

DRĄSUOLIAI

Drąsuoliai nežino pavojų. 
Nebijo mirties, nei kančių. 
Be baimės gyvybę aukoja. 
Kovodami laimei žmonių.

Jie neša palaimintą ugnį
i įvlr Qmmi ianim/ j UTKZIIU’M.’/.-'

LIETUVOS MENO PA
RODA WURZBURGE

Vakarų Europa (LAIC)
Tai yra didžiausia nelai- 16 metų — Maryland, Neb-; Isvietintieji lietuviai Wu-

me. kokia tik galėjo mus 
ištikti. Mes tiek daug iš jo 
tikėjomės! Jis buvo visa

raska, New Hampshire ir 
Illinois; 21 metų — Flori
da, Kentucky, Louisiana,

musų viltis ir laimė, todėl; Ohio, Pennsylvania, Porto

nom ką daryti ir kur kreip-' jose užtenka 18 metų.A*   J 0.1 - A™ 1 , ~ Atis, nes jis spiriasi daryli 
kaip jis nori ir gana.

Taigi, gerbiamoji, pra
šau man patarti, ką daryli. 
Aš tuoj norėjau pasamdyti 
advokatą, kad iš teismo 
gautų uždraudimą sunui 
vesti, nes jis dar nėra pil
nametis. Jam sukaks tik 19 
metų liepos mėnesy. Aš jam 
grasinau, verkiau ir pra-! 
šiau, bet tai veltui. Net ir, 
iš savo namų išsikraustė, i 
kad tik galėtų su ja vaka-| 
rus praleisti. Tėvas sako:’ 
“Tegul sau eina. kaip pa
siklos, taip išsimiegos.” Bet 
aš negaliu taip lengvai nu-; 
siraminti, matydama kokia 
nelaimė jo laukia.

Taigi aš klausiu Tams
tos, ar galima jam uždraus
ti ženytis bent iki 21 me
tų?

Susirupinus Motina.

Atsakymas: Musų nuo
mone, griežtumas ir grasi-Į 
nimai čia nieko negelbės, 
tik pagreitins sunaus pasi
ryžimą vesti. Geriau gražu
mu su juo rimtai pasikal
bėti ir pasitarti. Prašykite,] 
kad jis palauktų kol už-' 
baigs mokslą, tuomet netik 
jam, bet ir jo žmonai bus

feriau. Bet nesakykit nie- 
o blogo prieš jo pasirink-

Pekla
SKOŠICRA su peklos 

ŽEMĖLAPIU IR Kl- 
IAIS paveikslais.

Pa rąžė
A. M. METE1.IONIS

žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitos ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitą panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų ? Situos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? ftj intri
guojanti politiškai-ekoromiškn klao
sima aiškina garsuis Vokietijos • so
cialdemokratą teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina .......................... 18*.

BIBLUA SATYROJE 
Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą tos

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 paikiais paveikslais, perstatau 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs Šią knygą riie»aa uesignl 
lės. 382 puslapiai. Kaina $1.00

DŽ1AN BAMBOS SPYčlAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juoką, u»

ru Amerikoj mtmšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
hai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25e

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

erzburge suruošė lietuviško
jo meno parodą. Buvo išsta
tyta juostų, rankšluosčių, ki
limų, tautinių drabužių, gin
taro, medžio raižinių ir ki
tokių lietuvių liaudies me
no darinių. Paroda lankė 
apylinkėje esantieji USA

Kunigai gąsdins tamsuo
tus amžina peklos ugni
ni ir uz pinigus apniinu 
k v>eno išgelbėt nu< 
amžiną kančią pragaro 
-lepauuse. Bet šioa kny 
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes paklos ri- 
tai nėra. Jisai parodo 
sad to i vietoj. kur Bibb 
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai ao- 

Ir pridėtas “paklos” 
žemėlapis tatai patvirti-

prietarus, burtus ir tt..........l5e

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvą vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ją vai- 
karna. Kas yra arba tikisi kada nor» 
boti kūdikiu tėvais, būtinai turėtą 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10e.

Kaina 28

Kayca 
.io” Kaygyaa.

Tėvams sutinkant, mer-‘kariai ir kiti pareigūnai.

LENKIJOS VAIKAI IR HOOVERIS

Hooverris yra nuvyęks Europon organizuoti ba
daujančių žmonių maitinimą, čia jis parodytas Lenki
jos vaikų tarpe. Lenkija esanti labiausiai nuo karo 
nukentėjusi šalis. ,

Adresas:
41 BBOADWAY,

aO. BOSTON. MASS.

t aipgi ir pas 
A. M. METKLIONI

1747 Navy A»
Detreit. Miei

jrrrrrrirrrrrrrTVTrrr»Tnci

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia dovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.
Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.

Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.
“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS” 
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juoką ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 2#e. 
SOCIALIZMAri IR RELJGUA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtą perskaityti kiek- 
naa katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardur.as. 
Kaina ............................................ 10c.

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl JU 
negali tikėti. Pilna argumentą, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toe 
knygutės ...................................... soe

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
ją, labai gražią ir juokingą monolo- 

j gą ir deklamaciją. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros, 
rinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 21c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

oopiežiaus kunigai nesipačiuoja. Gis 
išaiškinta visa ją bepatystės istorija, 
įoe pasekmės ir doriškas dvasi skito# 
nupuolimas. Šią knyga turėtą per- 
įkaityti kiekvienas vyras, tėvą” it 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterį’ ’r mylimosiom nepa
pultą į tokią kunigų globą Parai/ 
kun. Geo. Toamser.d Fox, D D.. «o 
lietuvino Ferdinard de Sanmgitia 
Kaina .......................................... 2»r

LYTISKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ią apsisaugoti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 28c.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojo 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, k°dėl taip manoma 
fabsi idom”s ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina

-Kelehria," Broadtray,

Ka.ua
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Padėtis Lietuvoje
Amerikos Lietuvių Dovanų 

Lietuvai Likimas

Amerikos lietuvių siųsti 
Lietuvai drabužiai ir avaly
nė atėjo i Vilnių per Mask

Septintas puslapi*jO^BOSTON

erzina senberniusLietuvos Ūkis
' Ūkis vegetuoja. Trečdalis I 

dirbamos žemės liko neisė- 
ta. Ūkininkai turi duoti py-Į 

tuvą ir tuos lietuvius, kurie j liavas panašiai kaip vokie- 
tų dovanų tikrai yra reika-i čiams. Bet ūkininkų rykštė 
lingi. |yra “istrebiteliai,” kurie di-l

įdėliais būriais užpuola kai- 
) mus, jieškodami partizanų... 
spintose, piniginėse, ir kai 
jie išvyksta, namai lieka iš-Į 
tuštinti.

Žemės “reforma” grąžin
ta tokia pat, kaip 1940 m. 
Bet žemės imti maža kas

Suėmimai
Tokių masinių suėmimų,

vą. Laikraščiai tą faktą pa-J^aip 1940-41 m. nėra. Sui
minėjo labai trumpai, n epą-Imami individualiai. Deda Į 
žvmėje nei gauto kiekio, nei kalėjimą, o iš kalėjimų jau' ... z l.__ ----- ; Puono TvononAV.paskirstymo tvarkos, nei 
kas bus šelpiamas.

Nors ir dabar Lietuvoje 
yra Įstaiga Raud. Kryžium 
vadinama, kurios tikslai ir 
uždaviniai nėra žinomi, bet 
ne jai buvo pavesta skirsty
ti Amerikos lietuvių dova
nas. Visą siuntą perėmė ir 
paskirstė komunistų parti 
jos centro komitetas.

Maskvoje siuntos dalis 
“pasikeitė,” nes iš tos siun
tos kai kurie asmenys Lie-

Pajieškomi Amerikos Lietuviai

Šita jauna koketė duoda suprasti, kad jai reikalin
gos naujos kojinės. Gal koks apyžilis kavalierius susi
gundys ir nupirks...

Slavinskas (Slavin) A. P., savo 
laiku turėjęs Charles viešbutį Du- 
ųuesne, Pa., ir gyv. Pittsburghe.

Šlyteris Jonas, iš Jurbarko vai.
Tamašauskas (Tarnas) Juozas, 

gyv. 124 Revue (?) St., Chicagoj.
. Tribičius Motiejus, gyv. Chicagoj 

_ kaimo, Butkiškės paifep., gyveno ar Springfield, III. 1930 m. buvo 
Baltimore, Md. I Lietuvoje.

Beržinis Pranas, sūnūs Jurgio. Į Vidikaitė, kilus iš Gaigalų kaimo, 
Butauskas Jonas, iš Kybartų mies- A'įlkijos vai., Kauno apskr 

to. Vilkienė (Alizava) Elzbieta.
Butėnas A., Latvygalės kaimo,

Biržų apskr
Bytautas Juozas ar

LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE 
PAJIEŠKOJIMAI

Alešiunas Benediktas, Vozbutų

Žilienė (Jazdauskaitė, Leonora, 
duktė Tamošiaus, našlė, iš Paka- 

Kazimieras, pįs miest., Šiaulių apsk., gimusi 
Amerikoj.

Žukauskas Leonas, sudus Mykolo, 
Pakapės miest., Šiaulių apsk., Nor- 
mančių dvaro.

žvirždys Jonas, Beržoro km., Pla
telių. Gyveno Chicagoj.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji prašomi atsiliepti į:

CONSLLATE OF l.ITHLANIA.
30 N. La Šalie St., Chicago 2, III.

vežami Į Rusiją. Transpor
tas Į Rusiją eina per Kauno 
ir Vilniaus kalėjimus i mė- nori. Apie kolchozus nekal

bama, bet politika taip ve
dama, kad patys ūkininkai 
turės po metų kitų rašytis Į 
kolchozus, nes privačiam 
ukiui dideli mokesčiai ir py
liavos, o paspirties jokios. 
Kaimas be šviesos, tikriau 
su balanos šviesa, kaip pa- 

' tvirtina ir Vilniaus radijo. 
Miestuose šviesos taip pat 
nėra. Pav. Kaune elektrą 
gauna partijos namai, aukš
tieji pareigūnai. O šiaip gy
ventojams ji išjungta. Pet
rašiūnų stotis veikia. Patam
sy puikios sąlygos plėši

nes} po 3,000-3,500 žmonių, 
daugiausia ūkininkų ir dar
bininkų. Išveža pirma viską 
atėmę, net drabužius. Juos 
pakeičia skarmalais. Į stoti 
varo būriais, stabtelėjus pri
verčia-gatvėse klaupti. Išve
ža daugiausia prie Uralo; 
vyrus miško darbams, mo
teris sunkiems žvejybos dar
bams. Darbas ir maitinimas 

t žiaurus. Vienas gautas laiš- 
tuvoje gavo kariškos garny- kas maldauja, kad tik grei
bos megstinius ir kojines. 
Ant kai kurių jų buvo ras
ti rusiškų firmų antspaudai.

Kadangi Amerikos lietu
vių dovanas skirstė komu
nistų partijos centro komi-

čiau pasirodytų atominė 
bomba ir padarytų galą jų 
kančioms.

Vieniems suimtiems daro
mas teismas, kiti išgabena
mi be teismo. Tarp kitų nu-

tetas, tai geriausius daiktus; teisti: Pz- Toliušis 8 metms, 
gavo komisarai, jų žmonos, tėvas jėzuitas Bieliūnas 10
aukštieji kompartijos parei
gūnai ir Lietuvon atkelti 
tarnautojai rusai; taip pav. 
komisaro Gregorausko žmo
na dramos teatro artistė 
Kymantaitė gavo du kaili
nius paltus. Vadinasi, visa,

metų, J. Keliuotis 3 metams. 
Suimtas, bet po penkių mė
nesių paleistas Z. Toliušis, 
taip pat Dr. A. Juška ir ki
ti. Propagandos reikalui 
parvežti esą Dr. L. Bistras, 
doc. Cesevičius, Dr. K. Am-

kas buvo geresnio, paėmė brozaitis, Žygelis, Indrišiu- 
tie asmenys, kurie ir be to Pas *1* kiti. Gyvas esąs ir 
bolševikų valdžios yra labai kun. Mironas. Sugrąžintų iš 
proteguojami ir materialiai
gausiai aprūpinami. Tie as
menys jokios pašalpos ne
buvo reikalingi ir todėl gau
tus daiktus daugiausia pa
leido spekuliacinėm kainom 
i juodąją rinką.

Apdalinus minėtus bolše
vikų okupacijos šulus, kas 
liko, buvo atiduota kai ku
riom valdiškom Įstaigom,
t o k lzitiiVCII Į 7 nuu
no.

cvzizkt ir*w\C7V TCVIIIIV XX IIIV

Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetas gavo keletą vy
riškų ir vaikiškų paltų, po
rą kostiumų, keliolika megs- 
tinių, keliolika porų batų, 
kelesdešimts porų kojinių ir 
baltinių.

Čia tenka pažymėti Įdo
mus faktas: tabai buvo ru
siškos arba lietuviškos ga
mybos, o ant baltinių ir ko
jinių buvo jau ne Maskvos, 
bet Vilniaus fabrikų ant
spaudai.

Apie Amerikos lietuvių 
siųstas lietuviams dovanas 
ir jų paskirstymą bei sunau
dojimą plačiai po Lietuvą 
buvo kalbama ir diskusuo- 
jama. Lietuvos lietuvių bu
vo prieita tos nuomonės, 
kad geriau butų. jei Ameri
kos lietuviai kol kas susilai
kytų nuo dovanų siuntimo 
Lietuvon ir palauktų to lai
ko, kada atsiras tikra ga
rantija, kad dovanos tikrai

Vokietijos Lietuvoje ne
daug, apie 1% — tik mote
rys ir vaikai. Vyrai paimti 
Į kariuomenę, arba išvežti 
darbams nepamatę Lietu
vos.

Rusifikacija
Vietoje išvežamų lietuvių 

ir iš Vilnijos repatrijuotų 
lenkų, gabenami rusai. Vil
niuje tokių kolonistų esą 40 
luftsviirivių, iv<1 ui ir £.v vuns- 
tančių, o taip pat Šiauliuose, 
Panevėžy ir kituose mies
tuose. Mažesnius miestelius 
sunkiau kolonizuoti dėl par
tizanų veiklos. Paleidžiami 
iš armijos kariai apgyven
dinami Pabaltijo kraštuose. 
Jiems duodama čia lengva
tų. Pavardė duodama lietu
viška, dokumentuose Įrašo
mi lietuviais. Taip auga 
“lietuvių” skaičius. Toksai 
kolonistų “lietuvinimas” tu
ri tikslo parodyti užsieniui 
“lietuvių’’ liaudies valią, ka
da bus kokie rinkimai. Dau
gumas Įstaigų vadovauja
mos rusų, kurių pavardės 
taip pat sulietuvintos. Jau 
didesnė pusė liaudies komi
sarų esą “susilietuvinę” ru
sai. Lietuviai komisarai iš
krinta kaip nereikalingi. 
Vaišnora išstumtas ir esąs 
suimtas, Girdzijauskas iš
stumtas, kalbama apie ne
tolimą tokĮ pat likimą švie
timo ministro Žiugždos,

mams. Ir Kaune pavakary 
jau pavojinga gatvėje pasi
rodyti. Įsilaužia Į butus.

Bado nėra. Bet iš gauna
mo pagai korteles maisto 
neprasimaitina, ypač darbi
ninkas, kuris gauna men
kiausias korteles. Eina vie
ša spekuliacija, niekeno ne
persekiojama. Tik žmonės 
neturi už ką pirkti. Ką gali 
maino.

Partizanai
Nors kelios divizijos va

lė miškus, gaudydamos par
tizanus, bet sugavo vos ke
letą. O jų. sovietiniais teigi
mais Lietuvoje esą apie 25 
tūkstančiai. Jie kovoja ne 
su raudonąja armija, o su 
enkavedistais ir “istrebite
liais.” Valdžia skelbia am
nestiją tiems, kurie sugris Į 
namus
pų, kad
jišką laišką grįžti. Bet tiek lėktuvų grindims. Taip pat gą, kuri vilnonio traukimą- 

gera sienoms ir luboms. IšI sį sulaiko. Ir danginu su ta 
tokios medžiagos statytas medžiaga maišytas drabu- 
lėktuvas daug lengvesnis, žis turi kitą gerą savybę, 
gali paimt didesnius kie- žinia juk, kad vilnonis ne- 
kius gazolino, o stiprumo siduoda prosinamas. Pridė-

Įdomus Dalykai
Nauja Medžiaga Lėktuvų i veikia taip pat, kaip ir chi-

Statybai ir Kitkam ninas.
Du amerikonai jau daro 

laboratorinius bandymus su 
diroa febrifuga.

Glenn Martin ir United 
States Playwood kompanijų 
laboratorijose nesenai buvo 
surasta nauja medžiaga.
Lengvumo ir stiprumo at
žvilgiais ji neturi sau lygios.
Medžiaga yra daroma iš 
popieros bei drabužio, che
minių procesų pagelba. Ne- drabužiais. Dalykas toks, 
paprastai lengva ir stipri, kad vilnonis, neatsargiai 
Ji dedama tarp alumino. plaunamas, susitraukia.

_ nerūdijančio plieno ir net Monsanto laboratorijų ve- 
. Reikalavo iš vysku- venirinių medžio plokščių, dėjai praneša, kad jie su- 
id jie išleistų ganyto- Medžiaga labai gera ypač radę naują cheminę medžia-

Gera Naujiena Musų 
Šeimininkėms

Iki šiol musų šeimininkės 
turėdavo vargo su vilnoniais

ir tiesiu keliu pasieks Lie-' nors jis labai “stengiasi.”

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

Vilniaus a.rkiyyglfypgg Rei
nys, tiek Panevėžio vysku
pas Paltarokas, Kaišedorių 
vysk. Matulionis ir Telšių 
Borisevičius atsisakė.

Sugriovimai
Per karą Vilniuje sugriau 

ta ir sužalota 160 vertingų 
pastatų. Biržų mieste sunai
kinta per 70*% visų pasta
tų. Tas pats ir Alytuje. Pa
nevėžy sugriauta apie 200 
pastatų. Iš Joniškio tik griu
vėsiai. Šiauliai išliko tik pa
kraščiuose. Net sugriauta 
šv. Petro ir Povilo bažnyčia. 
Šakių apskrity labiausia nu
kentėjo Lekėčių, šakių ir 
Griškabūdžio bažnyčios. 
Švenčionyse išliko tik keli 
namai. Tas pats Mariampo- 
lėj ir Vilkavišky. Iš Zarasų 
apskr. labiausia nukentėjo 
Smalvų, Dūkšto, Degučių ir 
Salako miesteliai.

Kaune bolševikų išardy
tas Nežinomojo Kareivio 
Kapas ir nugriautas jo pa
minklas.

Rinkimai
Vasario 10 d. buvo pra

vesti “rinkimai” Į aukščiau
sią tarybą. Priešrinkiminė 
kampanija buvo labai in
tensyvi. Ypač daug dėmesio 
buvo kreipiama Į Klaipėdą, 
kaip pirmą kartą dalyvau
jančią rinkimuose. Net bu
vo sudaryti 53 agitatorių ko 
lektyvai su 450 agitatorių. 
Klaipėdos apygarda dide
lės veiklos taip ir neparo
dė. CK smarkiai puolė mie- 
stkomo sekretorių Sudintą 
ir jo pavaduotoją Mikuliną. 
Priešrinkiminėn akcijon bu
vo Įtraukti atskiromis briga
domis menininkai, aktoriai, 
solistai ir kiti. Pagėgių ir 
Šilutės rinkiminei akcijai 
palengvinti net buvo atsta
tyti telefono-telegrafo ry
šiai.

ELTA.

gyvena Chicagoje.
Cirtautas Pranas, inžinierius,

vena Chicagoj.
Drevinskas Rapolas, Daumėnų 

km., Biržų apskr., gyv. Chicagoj.
Gulbinienė (I.ukoševičiutė) Juzė, 

Jurbarko vai.
Guobis Stasys, turi Chicagoj krau

tuvę arba įmonę.
Gutauskai, Jonas, Izabelė ir Juzė, 

kilę iš Žadvainių km., Rietavo vai., 
Telšių apskr., gyv. Chicagoj.

Izdanavičius Benediktas, iš Kuršė
nų,' Šiaulių apskr., gyv. Chicagoj

Janušaitytė Magdalena.
Janušonis Antanas, gyvenęs Kear- 

ney, N. J.
J asas Izidorius, šiliškių km., Pa

pilės vai., gyv. Cicero, III.
Kavaliauskas Antanas, sūnūs Jur

gio, gyv. Chicagoj ir Maywood, III.
Kazlauskienė (Dragunevičiutė), 

duktė Martino, Netičkamplio kaimo, 
Liudvinavo vai., Mariampolės apsk. 
Turi restoranų Chicagoj.

Kliknaitė Elena, Bakučių kaimo, 
Raseinių apskr.

Klova Domininkas, Kalčių kaimo,
I lakių vai, gyv. Chicagoj.

Kučinskas Juozas, sūnūs Kazio, ir 
jo seserys Kučinskaitės. Jų tėvas 
buvo kilęs iš Veliuonos miestelio, 
Kauno apskr.

Kumparskaitė Ona, Juozo duktė, 
gimusi Amerikoje. Tėvas kilęs iš 
Kareivonių km., Kietaviškių vai.

Levanavičius Simonas, Butviečių 
km., Mariampolės apskr. Gyveno 
Chicagoj arba Worcester, Mass.

Liutkevičiai, Juozas ir Ona (po 
tėvais Staugaitytė), Versnupių dva
ro, Alvito parap., gyv. Waterbury.

Maneikis Steponas, Juode jų kai 
mo, Tryškių vai.

Matuliai, Feliksas ir Leonora (po 
tėvais Dragaitė), gyv. Bayron (?) 
Stš, Chicagoj.

Michell (Janušaitytė) Adelė.
Mikolėnas Petras, Mackėnų km 

Utenos apskr.
Murauskai, Bernardas ir Juozas 

sūnus Antano, iš Suvalkų.
Narbutienė Barbora, po tėvais 

.Gidimtaitė, Juraičių km., Švėkšnos 
parap., gyv. Chicagoj.

Petrokai, Jonas, Pranas ir Kazys, 
Biržunų km., Salako parapijos.

Puišys Vincas.
Ravaitienė (Juodkaitė) Klotilda, 

Salako parapijos.
Sagevičiai (Sagys) Petras, Liud

vikas ir Juozas.
Skamaročius Jonas, Kušliškių kai

mo, Mariampolės apskr., gyv. Cle- 
velande.

Skripkauskas Ikonas, iš Darbė
nų, Vaineikių kaimo. Gyv Chicagoj.

sry-

AMERICAN COMM1TTEE 
FOR THE BALTIC 

UNIVERSITY

New York (LAIC)—Bri
tų zonoje (Hamburge) Įsi
steigusiam Baltijos Univer
sitetui padėti, čia susikūrė 
American Committee for 
the Baltic University.

Komitetui kurti iniciaty
vos ėmėsi du žinomi veikė
jai: Baltimore, M d. gyve
nantis adv. N. Rastenis ir 
Newyorkietis J. Laučka.

Kovo 26 d. Įvykusiame 
susirinkime i komiteto val
dybą išrinkti: N. Rastenis 
(pirmininkas), K. R. Pusta 
(vice-pirm. nuo estų), H. W. 
Lielnors (vice-pirm. nuo la
tvių), K. Baltramaitis (ge
neralinis sekret.) ir Dr. M. 
Vinikas (iždininkas).

Komiteto generalini sek
retorių K. Baltramaiti gali
ma pasiekti per United 
Lithuanian Relief. 19 West 
44th St., New York 18, N.Y.

atžvilgiu jis nei kiek nenu- jus tos medžiagos vilnonis
kenčia. ;_________________ _____

Sako, toji medžiaga bus
naudojama namų ir vagonu 
statyboje, taip pat automo
bilių. industrijoje.

Meteorai Puola Musų 
Žemę

Mokslininkai yra apskai
čiavę, kad musų žemės at
mosferą kasdien bombar
duoja daugybė meteoritų— 
viso 75,000,000. Vieni jų y- 
ra gan dideli, antri mažu
tėliai.

Tie meteoritai sudaro ne
menko galvosūkio moksli
ninkams, kurie bando rast 
priemonių susisiekti su ki
tais dangaus kūnais — pla
netomis. Jei pavyktų išras
ti tokią rakietą, kuri galė
tų pasiekti žemės kaimyną 
Marsą, gal tik retas moksli
ninkas sutiktų leistis i ke
lionę.

Dalykas toks. Meteoritai 
lekia 30,000, o dažnai ir 
180,000 mylių greičiu. Lėk
damas tokiu greičiu kad ir 
menkas meteoritas pradurtų 
rakietos šoną. Gi didesnis 
ją paverstų i šipulius.

gražiai laikosi suprosytas. 
Kol kas. toji medžiaga

dar nepaleista Į rinką.

NORI NACIONALIZUOTI 
PLIENO PRAMONĘ

Anglijos vyriausybė svar
sto klausimą paimti Į vals
tybės rankas Anglijos plie
no pramonę. Anksčiau tas 
klausimas buvo atidėtas vė
lesniam laikui, bet dabar 
darbiečių valdžia skaito rei
kalinga dar šiais metais na
cionalizuoti visą plieno pra
monę.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. 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 pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad batų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku 
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ka reiškia meilė ir i* kur Ji pa

reinu ?
Kaip atsirado ir ka reiškia bučki*?
Ka reiškia “pirmosios naktie- tei- 

naudojosi kunigai

Pakalbink biznierius pa* 
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

Kr ui nok s n i s, Kuris Gydo 
Drugio Ligą

Pereitojo karo metu Ame
rikos medikai susidomėjo 
vienu nedideliu krūmokšniu, 
kuris auga Kinijoje, šiaurės 
Indijoje, Java saloje ir Fili
pinuose. Pastebėta, kad vie
tos gyventojai iš to krū
mokšnio darosi arbatą. Me
dikų klausinėjami žmonės 
pasakė, kad arbata gelbsti į 
nuo drugio ligos.

Krūmokšnis gavo keistą 
pavadinimą, “diroa febrifu
ga.” Darant bandymus pa
aiškėjo, kad to krūmokšnio į 
sunka daugelyje atsitikimui

kuria seniau 
dvarponiai ?

Ka reiškia SHnbinia žiedas? Balta 
auno-ios šlėbė? Jaunosios žydras? 
yžių barstymas jauniems ant gai

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

prieš išteC-jnn* kad nepadaryti klai
kia?

Kokio amžiaus geriausia teketi ir 
veati ?

Ka.- reikia žinoti pirm* naktį? Si 
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, ne» nuo jo priklauso 
gyvenimo laima ar nelaime. Bet k* 
viai slepia, t* atvirai pasako “'leum- 
gaa Fatarėjau.”

Arba Gimdymo Kontroles Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “ t eisinga* Fataiejas čia 
patiekia (domių Ibloriuacijų.

Ė

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

Kodėl tūlos moterys neturi vatln). 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šita klsu-imjj at-<ako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neori valo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums e«- 
k*.

Kus reikia žinoti, kad raikai būt* 
sveiki u gražus ? Kaip turi uzanat. 
uyu nėščia moterie .' Kaip reikia au- 
g.uti kūdiki?

.Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl k u fugai turėtų būt už

drausta kaibel apie seiuiy mestu, rei
kalus?

i visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja.-.” alsaao mukiai tr ūmu 
netdapdaiaas.

hnjga graži, su paveikslais, Z2I 
puslapių, silpnais audimo apdarau.

Be tu, “Teisingus Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—ls kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado zmogua ant zemea?—ir daug-daug kitų {dumiu dalykų.

"teisingo Patarėjo” parašymui buvo suuaud'ti tokie mokslu vei
kalai, kaip VVellso "Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche's “Žmogaus Evo
liucija,” U-ro Gatės “bexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai (tunuose. Kaina <1.60 Uisisakykit “Teisinga 
Patarėją.**

KELEIVIS
636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.

r )



KELEIVIS, SO. BOSTON nr. ia, paianakio *v,Altuntag puslapis
šį Penktadienį Posėdžiaus Paštas Skelbia Apie Susi-
Lietuvos Nepriklausomybės 

Komitetas
siekimą »u Lietuva

Amerikos paštas paskel
bė, kad susisiekimas su Bal
tijos šalimis yra pilnai at
statytas laiškams (papras-

Socialistų Prakalbos “išeivis0 scenoje

Ateinantį Sekmadieni Cam
bridge 2 vai. po Pietų. So. 

Bostone 6:30 pavakarėj

‘Gabijos” Choras Gerai Pa
sirodė, Vaidinimas Mylė

to j iškas

, ... Praeita sekmadienį Mu-
Ateinanų sekmadieni, nicipal Building svetainė 

balandžio 14 d., jyyks so-jbuvo sausakimšai pripildy- 
cialistu piakalbos Cambiid-j^ jjgtuviais iš Bostono ir 
ge ir So. Bostone. į vjs^ net gana tolimų apv-

Cambridge prakalbos i- linkių. Sutraukė tuos lietu
vyks 2 valandą po pietų. 
Lietuvių Piliečių Kliube, 
823 Main St. Kalbės J. Ja- 
nuškis ir kiti kalbėtojai.

South Bostone prakalbos 
įvyks 6:30 valandą pava
karėj, Lietuvių Pil. Draugi
jos svetainėje, E ir Silver 
gatvių kampas. Kalbės S. 
Michelsonas ir S. Strazdas.

Prakalbos bus apie da
bartinę padėtį, apie Ame
rikos ir Anglijos ginčus su 
Rusija. Visi žmonės klau
sia, ar bus naujas karas? 
Koks bus Lietuvos likimas? 
Kas ląukia tūkstančius lie
tuvių, kurie karo audros li
ko nublokšti į įvairius Eu
ropos kampus ir negali grįž
ti į savo tėvynę?

Ateikite išgirsti apie tuos 
klausimus. Ateinantį sek
madienį Cambridge ir So. 
Bostone!

Rengėjai.

vius Bostone senai bema
tyta pramoga, operetės “Iš
eivis" pastatymas scenoje.

“Gabijos” choras ir ypač 
choro vedėjas S. Paura įdė
jo daug darbo į “Išeivio” 
pastatymą. Šimkaus opere
tė nėra lengva statyti sce
noje. ji reikalauja susigie
dojusių dainininkų ir gyvos 
vaidybos. Choras ir daini
ninkai, su mažomis išimti
mis, savo uždavinį atliko 
gerai ir padarė klausyto
jams labai daug malonumo. 
Apie vaidintojus ir režisū
rą reikėtų daugiau kas pa
sakyti, bet gal užteks pri
minus scenos mylėtojams, 
kad jų pasisekimas scenoje 
pareina nuo to, kiek jie 
darbo įdeda į pasiruošimą. 
Kas daugiau dirbo pasiruo
šiant. tas geriau ir scenoje 
pasirodė. Del režisieriavimo 
teko girdėti publikoje nuo
monę, kad. girdi, jokio re
žisieriaus iš viso nebuvę. 
Bet tai, tur būt, perdėta 
nuomonė, nes programoje

--------- i teko skaitvti, kad režisie-
Praeitą savaitę SLA 365 liaus visgi butą. tik sceno- 

wuopa. vadinama Jaunimo je režisieriaus rankos lyg ir 
Kuopa, darė savo susirinki- truko.

SLA Jaunimo Kuopos 
Susirinkimo

mą. Buvo balsavimas į Pil
domąją Tarybą. Balsuojant

Po operetės “Gabijos 
choras programą dar papil-

kand idata. surinko balsų :idė eilę dainų, solo, duetais 
pirm. Laukaitis 14, Bago-Į ir viso choro dainomis ir 
čius 4: Vice-pirm. — Dar-
gis 7, Chase 11: Sekr. — 
Vinikas 17. Masvtė 1; Iž*d.
— Gugis 9, Mažukna 1 ir 
Cheleden 8; Iždo Globėjais
— Mikužiutė 7. Maceina 7, 
Miliauskas 3. Jatul 4, Nor
kus 14 ir Mačiukas 1; Dak-j 
taro kv. — Biežis 6, Šliu-j 
paitė 10, Baltrušaitienė 2.

Nutarta dalyvauti SLA 
seime New Haven. Conn. 
birželio 15 d. Delegatu nuo 
kuopos išrinkta G. Jurėnai
tė. Susirinkime dalyvavo 18 
narių.

Narys.

tuo su kaupu išlygino gal 
neišvengiamus nedateklius 
veikalo statyme.

Klausęs.

Bataano Didvyriai 
Žygiuoja

LSS 60 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas

• Bostono socialistų 60 kp. 
narių susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, balandžio 12 
d.. 7:30 vai. vakare, “Ke
leivio” patai posee.

Visi draugai kviečiami 
būtinai dalyvauti, nes turi
me svarbių reikalų aptarti. 
Tarp kitko turime pasitar
ti ir dėl prakalbų reikalo.

Kuopos Valdyba.

Baust Katyn Miško 
Žmogžudžius!

Vėl Pabėgo iš ‘‘Deer 
Island Kalėjimo

Apavų Paroda RADIJO PROGRAMA

Bostono Komitetas Lietu
vos Nepriklausomybei Mi
nėti daro savo posėdį šį 
penktadienį, balandžio 12 tiems ir oro paštu) ir siun
d. pobažnytinėj svetainėj, 
W. Fifth St., So. Bostone. 

Komitetas šį penktadienį

tunams (pakietams). Paš
tas pataria, siunčiant ką 
nors į Lietuvą, pridėti “U-

... . Praeitą savaitę Massachu-
kaliniai pir-;geĮįs apaVų dirbtuvės atida

rė savo išdirbinių parodą
Trys jauni

madienį nakčia išsilaužė iš ~___ _______  ____
Deer Island kalėjimo. Bet Bostone. Per pirmas dienas 
kai jie bandė iš salos pa- dirbtuvės sakosi

galutinai nusistatvs, kaip nion of Socialist Soviet Re- 
šiais metais minėti Liepos publics” arba “U.S.S.R.” 
4 d. Svarbu, kad organiza- raides. Paštas sako, tas “pa
rijų atstovai ir veikėjai gy- lengvins” siuntinių ekspedi-1 
vai dalyvautų šiame posė- ciją. Kodėl Amerikos pas-.

siekti sausumą, sargyvimai 
pastebėjo. Vieną beplau
kiant pagavo, o kiti du pa
sislėpė saloje.

gavusios 
užsakymų tiek, kad visos 
dirbtuvės turės darbo še
šiems mėnesiams.

Svarbus Pranešimas 
SLA Kuopoms

Susivienijimo Lietuvių
dyje, nes platus Liepos 4 d/tas užbėga musų vyriausy-j Amerikoje antro apskri- 
minėjimas pareikalaus visų bei už akių su “pripažini-! 
lietuvių paramos. Komite- mu” Rusijai Lietuvos, nėra 
tas norėtų susitarti su kito- j aišku. Argi pašto žmonės
mis Massachusetts lietuvių 
kolonijomis ir minėti Liepos 
4 visos valstijos mastu.

Komitetas pradeda posė
džiauti 8 vai. vakare.

R.

ŠĮ antradienį Bostono 
gatvėmis žygiavo Bataano 
pusiasalio ir Corregidoro 
didvyriai, musu kariai, ku
rie sunkiai kovėsi Filipinuo
se ir paskui kentėjo ilgą ja
ponų nelaisvę. Bostono gy
ventojai ir miesto bei vals
tijos pareigūnai suruošė did
vyriams labai širdingą pa
sitikima ir karštai juos svei
kino. Viso į Bostoną suva
žiavo apie 750 Bataano ir 
Corregidoro kovotojų.

Saldus Rakietas

Cukraus Fabrikai 
Nestreikuos

Cukraus fabrikų darbi
ninkai susitarė su savinin
kais dėl darbo sąlygų. Strei
ko išvengta, šios savaitės 
pradžioje Bostone šeiminin
kės baimijosi, kad greit vi
sai nebebus cukraus. Musų 
mieste cukraus atsargų yra 
tik trims dienoms, jei dirb
tuvės butų sustojusios, bū
tume buvę be saldumo.

Užmušė Tris, Leidimą 
Visvien Gavo

Automobilistas, kurs ne
atsargiai važiuodamas yra 
užmušęs tris žmones, šį pir
madienį gavo Bostone lais- 
nį ir toliau važinėtis auto
mobiliu. Motorinių vežimų 
registratorius jam atsisakė 
laisnį duoti, bet viešųjų 
darbų komisionierius su jo 
nuomone nesiskaitė ir leidi
mą davė.

Geso Streiko Nebus

nebežino, kur Lietuva ran
dasi. kad jiems kokių tai 
raidžių ant laiškų ir pakie- 
tų reikia?

Gemblerių edžioklė

Somerville policija praei
tą savaitę padarė didelę 
medžioklę ant gemblerių. 
Daug yra suimtų. Viso bus' 
traukiama į teismą 113 as-| 
menų, kurie ' kaltinami ne-; 
legališku gembleriavimu. i 
Somerville moterys pasi-! 
skundė policijai, kad vyrai 
praleidžia ant lošimų per
daug pinigų, ant “number- 
pool” ir ant arklių lenkty
nių lažybų. Somervillės 
miesto viršininkai
apvalyti miestą, kad profe
siniai gembleriai nebegalė
tų iš žmonių vilioti dolerius.

cio j: unuolių komisijos 
suvažiavimas įvyks sek
madienį, balandžio - Ap- 
ril 14 d., 2 vai. po pietų. 
So. Bostone, 414 Broad- 
way.

Visos antro apskričio 
kuopos yra kviečiamos 
būtinai prisiųsti po vieną 
atstovą ir taip p«t prašo
me priduoti, kiek jų kuo
pose yra buvusių karei
vių. Komisijai reikia su
registruoti buvusius ka
reivius dėl jiems rengia
mo dinner-dance.

Komisija.

PARSIDUODA KARMA

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

1— Muzika
2— Dain. Jonas Burbulis 

ir Viktoras Vaitaitis, Jr. iš 
So. Bostono.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

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

“Keleiviui” Reikalingas 
Typewriteris

Whiting

VlfHlTlNGS
iSSalAlLK’

“Keleivio” ofisui reika
linga rašomoji mašinėlė 
(typevvrįter). Jei kas tokį 
įrankį turi ir norėtų parduo
ti. prašome pranešti musų 
administracijai: 636 Broad- 
way, South Boston.

BORIS BEVERAGE CO.
220 E Street, South Boston

Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu-

Dviejų šeimynų namas, dviejų ka
rų garažas, bamės, vištininkai su 
visais įrengimais, įrankiai, arti mie
sto, tarp Brocktono ir Monteilos, 
žemes apie 15 akrų. Perimti galima

nutarė! tuojau Gera proga. Klausti reikia 
telefonu: Brockton 1463-W. (17)

W. Karvelio Klaida

W. Karvelis buvo kariuo
menėj ir kuri laiką buvo iš-' 
vežtas į Angliją. Ten jis su-į 
sipažino su gražia ir malo-' 
nia mergaite ir ją vedė. Kai 
Karvelis grįžo į Ameriką, 
jis suprato padaręs klaidą 
ir nusižiūrėjo kitą mergai
tę, kuri jam atrodė gražes
nė ir meilesnė.

Kada Karvelio žmona at
plaukė laivu į New Yorką. 
Karvelis nenuėjo jos pasi
tikti. Žmona ilgai negalvo
dama padavė jį į teismą ir 
teismas už padalytą klaida 
priteisė mokėti kas savaite

Everett geso darbininkai 
rengėsi streikuoti, bet pas
kutinę valandą ginčas buvo 
išspręstas taikiu keliu. Dar
bininkai gavo algų pakeli- . 
mą 18 su puse centų ir 123 Karvelio žmonai po 820. O 
dolerius bonuso per metus.'jei vyras nemokėtų, tada 
Streikas turėjo prasidėti jam gresia 30 dienų kalėji- 
antradienio nakčia, bet. gu- mo.
bernatoriui tarpininkaujant. W. Karvelis gyvena South 
jo buvo išvengta. Windsor, Conn.

A PREMIUM MIJ.K 
EXTRA RKHNESS & T LAVO R
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vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

Bostone, Statler viešbuty 
praeitą sekmadienį posė
džiavo Amerikos Lenkų 
Kongreso lytinių valstijų or
ganizacijų suvažiavimas.
Po prakalbų ir svarstymų 
suvažiavimas išnešė rezo
liucijų ir reikalavimų. Tarpi Kad 
kitko lenkų organizacijų langus 
suvažiavimas pasiuntė i

Cukraus trūksta. Tuo nau
dojasi sukčiai ir raketieriai. 
Pirmadienį į Bostono poli
ciją atėjo vienas žmogus iš 
Nashua, N. H. ir pasipasa
kojo, kaip Bostono raketie
riai išviliojo iš jo kišenės 
1,400 dolerių. Jie pažadėjo 
parduoti jam cukraus “bis- 
ki brangiau,” kaip nustaty
ta kaina. Bet tai butą gud
raus sukčiaus. Jis pinigus 
išviliojo, bet cukrų užmiršo 
pristatyti. Vargu pagelbės 
ką ir policija.

Pasileidę Vaikai

Radio Koncertas
APRIL 28 D.

Patrick F. Gavin Mokyklos Salėje, kampas Dorchcster 
F ir 7-tos gatvių, So. Bostone, 3 vai. popiet.

Smuikininkas Lionginas Buinys iš Cambridge
Muzikos vedėja—Valentina Minkienė. 

Programos vedėjas—S. Minkus.
Bilietu kainos: 82, 8150 ir 81.00.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roibury, Masu.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Central 8ų. 

CAMBRIDGE. MASS.

Bostone vaikėzai 
ir lempas daužo, 

gaisrininkus be reikalo šau- 
Niuremberga, į tarptautinį kia, ir šiaip kaltais nepui 
karo kriminalistų teismą kiai baikauja. tai niekam 
reikalavimą nubausti žmog- nepaslaptis. Bet yra ir blo- 
žudžius, kurie Katvn miške. giau. Pirmadienį policija su- 
prie Smolensko, išžudė 10,- ėmė du vaikėzus, vienas 13, 
000 lenkų belaisvių. Kitas kitas 14 metų. Jie prisipa- 
reikalavimas pasiųstas i žino padarę 10 įsilaužimų į 
UNO. New Yorke, kad iš Roxbury namus prieš tris 
Lenkijos butų ištraukta sve- savaites ir išvogę daug 
tima kariuomenė ir kad daiktų. Tie vaikėzai polici- 
Lenkiioį butų pravesti lais- jai skundėsi, kad jie ne vi- 
vi rinkimai, be svetimu oku- sur tiek pinigų pavogė, kiek 
pantų kišimosi į Lenkijos apvogtieji žmonės policijai 
vidaus reikalus. i pranešė.

SILVER CAFE, Ine.
S. Zavadskas, sav.

324 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
TELEFONAS: ŠOU 5104

Turim visokių likerių, vynų ir alaus. Mandagus 
patarnavimas, visuomet geri valgiai ir senvičiai 

REZERVUOTOS VIETOS MOTERIMS

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE ■
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

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

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

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

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

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to- j 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 461$
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