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Ką Amerika Darys su Bado 
Nualinta Vokietija

Su 1,200 Kalorijų Demokratijos Nesukursi — Arba 
Maitinti Vokiečius, Arba Baigti Okupaciją

Amerikos kariuomenės 
viršininkas Vokietijoj, ge
nerolas McNaraey, paskel
bė, kad amerikiečių oku- 
puotoj zonoj Vokietijoj 
trūksta maisto. Be pagelbos 
iš svetur vokiečiai gali gau
ti tiktai po 915 kalorijų 
maisto per dieną (norma- 
liškai maitintis galima tik
tai su 3,000 kalorijų per die
ną).

Visoj Europoj dabar pra
sidėjo patys sunkiausieji 
mėnesiai ir iki naujo der-Į 
liaus Europos žmonės turės 
kentėti badą, jei iš Ameri-į 
kos ir iš kitų šalių nebus at-j 
gabenta daugiau maisto. j

Amerikos laikraštininkai, 
kurie dabar lankosi Vokieti
joj. sako, su 1200 kalorijų 
per diena amerikiečiai ne
gali išmokinti vokiečius de
mokratiškai tvarkytis. Ru
sai mokina vokiečius balše- 
vizmo su 1.600 kalorijų per 
diena. Rusai laimės, nes jie 
daugiau maisto duoda gy
ventojams. Amerikiečiai tu
ri arba maitinti vokiečius, 
arba pasitraukti iš Vokieti
jos.

Rusija turi okupavusi tas 
Vokietijos sritis, kur visada 
buvo maisto pertekliaus, o 
amerikiečiai ir anglai laiko 
savo žinioje tas sritis, kur 
visada maisto trukdavo. 
Rusai neleidžia iš savo zo
nos duonos išvežti. Todėl 
reikia duonos atgabenti iš 
svetur.

Sako. Vokietijos ūkinin
kai daug duonos turi paslė
pę ir parduoda ją juodąja- 
me turguje. Bet kaip paslėp
tą duoną surankioti?

Nupirko Mokykloms 
Reikmenų

Musų atsišaukimas, pra
šant aukoti lietuvių tremti
nių mokykloms Europoje, 
jau davė rezultatų. New Jer- 
sey Lietuvių Taryba parūpi
no mokykloms reikmenų už 
$100. Tai bene bus pirmo
ji gausesnė auka lietuvių 
tremtinių vaikučių mokyk
loms.

Ta proga pranešama, kad 
Elizabeth, N. J. lietuviai 
taip pat prisideda prie šio 
vajaus. Bendrasis Elizabe- 
tho Lietuviu Komitetas Gel
bėti Liet. užperka reikmenų 
už $174, o Naujų Liet. Te
atro Gildą — už $75. Ne
maža auka laukiama iš Phi- 
ladclphijos.

Neabejojam. kad ir kiti 
miestai neatsiliks.

BENDRA ARABŲ ŠALIŲ 
PILIETYBĖ

Arabų valstybės nutarė 
įvesti bendrą visų arabų 
valstybių pilietybę. Visi E- 
gypto, Sirijos, Lebanono, 
Saudi-Arabiios, Irako ir ki
tų arabų valstybių gyvento
jai turės Arabu Lygos pilie
tybę ir galės laisvai keltis 
iš vienos šalies i kitą.

Rusai Skaito Ameri 
kiečius “Sakeriais"
Amerikos kongrese auga 

pasipiktinimas administra
cijos politika link Rusijos. 
Dabar administracija veda 
derybas su Rusija dėl vie
no biliono dolerių paskolos 
rusams. Bet Rusija turi nuo 
2 iki 10 bilionu dolerių auk
so atsargos ir gali pirkti, 
kas jai reikalinga. Rusai 
nori gauti kreditus todėl, 
kad jie nemano skolos grą
žinti. Rusai kasmet iškasa 
aukso už 168 miiionus do
lerių ir jokių kreditų jiems 
nereikia.

Rusija gavo iš UNRRA 
visokių prekių už 250 mi
lionų dolerių. Bet ta pati 
Rusija pardavė Francijai 
500,000,000 bušelių kviečių 
už amerikoniškus dolerius. 
Ima pašalpą ir parduoda 
maistą! Rusija atsisako mo
kėti savo dali į UNRRA, 
bet maistą parduoda.

Rusija, karui pasibaigus, 
gavo “nuomos paskolos” už 
400 miiionus dolerių. Ji ga
li už tą “nuomą-paskolą” 
apmokėti, bet derisi dėl 
kreditų. Ar amerikiečiai 
bus “sakeriai.” klausia dau
gelis konrgesmonų?

Ką Daryti su “Išvie- 
tintais" Žmonėmis
Jungtinių Tautų komisi

joj, kuri rūpinasi išvietin- 
tais žmonėmis Europoje, ki
lo ginčas tarp Jugoslavijos 
bolševikiško atstovo ir An
glijos atstovo dėl išvietintų 
žmonių. Jugoslavija. Rusija 
ir Lenkija reikalauja, kad 
visi išvietinti žmonės, išsky
rus žydus, butų atiduoti į 
bolševikų budelių rankas. 
Anglijos atstovas sako. atė
jo laikas susirūpinti tų žmo
nių likimu, o ne kartuvė
mis. Yra daug žmonių, ku
rie negali ar nenori grįžti į 
savo namus dėl ten esamos 
padėties. Reikia rūpintis, 
kur ir kaip tie žmonės gali 
įsikurti, o nereikia kalbėti 
apie kartuves ir bausmes.

ŠAUKIA UNIJAS PA
KELTI GAMYBĄ

Rusijos spauda skundžia
si. kad gamyba kai kuriose 
dirbtuvėse labai puolė. Y- 
patingai krito gamyba Don- 
baso anglių kasyklose ir a- 
liejaus kasyklose. Rusų 
spauda ragina darbininkų 
unijų vadovybę paskatinti 
darbininkus geriau dirbti ir 
daugiau pagaminti. Rusu 
valdžia visai neslepia, kad 
ji į unijas žiuri, kaipo į sa
vo agentą, kurs turi darbi
ninkus raginti daugiau dirb
ti.

PALESTINOJ STREIKAS

Šventojoj žemėj sustrei
kavo gelžkeliečiai. 4,000 a- 
rabų ir žydų gelžkeliečių su
stabdė susisiekiemą Paies- 

t tinoj.

ČIA POSĖDŽIAUSIĄ JUNGT TAUTŲ ATSTOVAI

Šitoj nuotraukoj matosi Sperry Gyroscop fabriko ofisas Long Islande, 
kur Jungtinių Tautų Organizacija ketina Įsitaisyti sau pastovią buveinę. Lai
kinai Jungtinių Tautu atstovai laikysią savo posėdžius šitame ofise, vėliau gi 
busią pastatyti atskiri rūmai už $1,000,000.

Nandžurijoj Siaučia Visuotinas 
Pilietinis Karas

Rusai Traukiasi, Jų Vietoje Stoja Komunistai- 
Generolas Marshall Išskrido į Kiniją

Amerika Atsisako

Žuvusiųjų Lavonai 
Bus Parvežti Namo

Aerikos kongresas nuta
rė skirti pinigų pargabeni
mui į Ameriką visų antra
me pasauliniame kare žuvu= 
šiųjų kareivių lavonus. Iš
laidos, surištos su lavonų 
pargabenimu, sieks apie 
200 miiionus dolerių. Par
gabenimas žuvusiųjų karei
vių lavonų užsitęs nuo 2 iki 
5 metų.

Dabartiniu laiku Ameri
kos žuvusieji kareiviai yra 
palaidoti laikinuose kapuo
se Europoje ir Azijoje. To
kių laikinų kapinių yra 359 
ir juose ilsisi 241,5000 mu
sų kareivių. Iš viso šiame 
kare žuvo 325,000 Ameri
kos kareivių ir jurininkų. 
Visų lavonų nebus galima 
surankioti, bet kiek bus ga
lima. lavonai bus pargaben
ti ir palaidoti Amerikos že
mėje.

REIKALAUJA PRIŽIŪ
RĖTI RINKIMUS IRANE

Buvusio parlamento na
riai iškėlė reikalavimą, kad 
Jungtinių Tautų organizaci
ja prižiūrėtų busimus rinik- 
mus į Irano parlamentą. 
Tie atstovai sako, bolševi
kų teroras kai kuriose vieto
se neleis balsuotojams 
reikšti jų valią. Ypatingai 
bolševikų teroras siaus A- 
zerbeidžano provincijoj, 
kur rusų apginkluoti “suki
lėliai” laiko savo rankose 
valdžią.

IŠGYDO VĖŽf

Trys Philadelphijos dak
tarai surado tikrų vaistų 
nuo vėžio ligos, Bef kol kas 
vaistai buvo išbandyti tik
tai su žiurkėmis ir jurų kiau- išėio 
laitėmis.

Visiems Musų Skaitytojams, Bend
radarbiams, Platintojams ir Draugams 
Linkime Linksmų Pavasario Švenčių!

“Keleivio" Stabas.

Tito" Atmeta Ame
rikos Pasiūlymą

Neįsileidžia Amerikiečių 
Liudininkų Michailovi- 

čiaus Byloje

Jugoslavijos diktatūros 
valdžia atsisakė Įsileisti į 
Jugoslaviją amerikiečius 
liudininkus, kurie norėjo 
ten vykti ir liudyti už gene
rolą Michailovičių. Ameri
kos valdžia buvo pasiuntusi 
Jugoslavijos valdžiai veika- tarnyboje 
lavimą įsileisti amerikiečius 
liudininkus ir musų valdžia 
reikalavo, kad teismas Mi- 
chailovičiui butų “teisin
gas.”

Jugoslavijos diktatūra 
sako, ji nenori, kad ameri
kiečiai liudininkai “darytų 
įtaką į teismą.” Jugoslavi
jos diktatūra sako, kad Mi- 
chailovičiaus prasižengimai 
yra “perdaug dideli.” kad 
galima butų abejoti dėl to 
“kriminalisto” nekaltvbės.

Vadinasi, dar Michailovi
čiaus teismo nebuvo, o jo 
budeliai jau žino. kad jo 
prasikaltimai vra “perdaug 
dideli.”

Daugiausiai dėl Michailo- 
vičiaus “prasikaltimų” šau
kia Sovietų spauda. Ji rei
kalauja Michailovičiaus gal- 

pa- vos ir plusta jį šlykščiausiais 
žodžiais.

1,000 MEGSTINUKŲ 
LIETUVIŲ VAIKAMS

Šiomis dienomis iš New 
Yorko išsiunčiama 1,030 
svarų vilnonių megstinukų 
lietuvių tremtinių vaikams. 
Šie megstinukai pritaikyti 
vaikams nuo 5 iki 12 m. am
žiaus.

Siuntinys iš New Yorko 
laivu S/S Capitaine

Lacoley.

Apie Ėmimą Vyrų 
Kariuomenėn

Amerikos kongresas svar
sto bilių apie pratęsimą vy
rų ėmimo į kariuomenę. At
stovų rūmai po ilgu ginčų 
nutarė bilių pratęsti, bet vi
sai uždraudė šaukti vyrus 
iki spalių-october 15 d. ir 
uždraudė šaukti jaunus vy- 

19 ir 18 metų. Atstovųrus
rūmai taip pat 
kelti užmokesnį

nutarė pa- 
kareiviams

Dabar tas bilius bus 
svarstomas senate. Jei 
liūs praeitų ir senate, tai 
prezidentas greičiausiai jį 
vetuotų ir grąžintų kongre- 
suo persvarstyti. Valdžia 
prašė prailginti įstatymą a- 
pie šaukimą vyrų į kariuo
menę, o kongresas priėmė 
visai ką kitą.

VOKIETIJOS GYVENTO
JŲ SKAIČIUS PADIDĖJO

Nežiūrint į karą, Vokie
tijos gyventojų skaičius, 
nuo 1939 metų iki 1945 me
tų, paaugo 7 su puse nuo
šimčius. Tuo pat laiku Vo
kietijos kaimyninių šalių 
gyventojų skaičius sumažė
jo 15 milionų. Vokiečių gy
ventojų skaičiaus padidėji
mas buvo galimas todėl, 
kad vokiečiai plėšė visus 
savo kaimynus ir per visą 
karą neblogai maitino savo 
gyventojus, tuo tarpu kaip 
visa Europa badavo. Dabar 
Vokietija turi apie 74 mi- 
lionus gyventojų.

ARABŲ SĄJUNGOS PRO
TESTAS DEL PALES

TINOS

Arabų Lygos valstybės 
nutarė protestuoti prieš pa
vedimą Palestinos Jungtinių 
Tautų globai. Arabai sako, 
Palestina yra visiškai pri
brendusi tvarkytis nepri
klausomai ir jokios svetimų
jų globos jai nereikia.

Panaikinant Tautų Sąjun
gą visi buvusieji tos Sąjun
gos mandatai turi pereiti į 
Jungtiniu Tautų Organiza
cijos rankas. Del Palestinos 
arabai betgi kelia protestą.

Rusai palengva traukiasi 
- »•>->• • iš Mandžurijos, o į tusų vie-
ĮVesti KaClOnaVimą tą stoja tų pačių rusų ap-

--------  'ginkluoti ir išmokinti vietos
Amerikos valdžia atmetė komunistai. Sekmadienį ru- 

Anglijos pasiūlymą įvesti sai pasitraukė iš Mandžuri- 
Amerikoj duonos racionavi- jos sostinės Changchuno ir 
mą, kad daugiau kviečių tuoj ant Chanchuno užpuo- 
galima butų pasiųsti badau-, lė kinų komunistai. Kinijos 
jančiai Europai ir Azijai.' nacionalinė armija dar ne- 
Amerikos valdžia sako, ra- spėjo pasiekti Mandžurijos 
cionavimas mažai ką pade- sostinės, nes komunistų gau
tų taupyti duoną. Kol racio- jos pastojo kelią. Mandžu- 
navimas butų įvestas praei- rijoj prasidėjo iš naujo vi

suotinas pilietinis karas. 
Mūšiai eina įvairiose vieto
se.

Amerikos ambasadorius 
Kinijai generolas G. Mar
shall išskrido skubiai i Ki
niją. Jo pastangomis kinai 
buvo sudarę paliaubas, bet 
dabar Mandžurijoj komu
nistai paliaubų nesilaiko ir 
vėl eina kruvinas karas.

{ Amerikos valdžia yra nu- 
• tarusi ištraukti savo kariuo- 
1 menę iš Kinijos ir jos ma- 
j žai ten bėra. Bet Amerikos 
! valdžia ir toliau dės pastan- 

;J. gas, kad Kinija susitaikintų

tų ilgokas laikas, o duoną 
reikia tuoj pat siųsti į Eu
ropą.

Anglija ir daugelis orga
nizacijų Amerikoj siūlė į- 
vesti maisto racionavimą 
todėl, kad be racionavimo 
nebus galima sutaupyti tiek 
maisto, kiek tai yra reika
linga, kad išmaitinus Euro
pos ir Azijos žmones iki se
kančio derliaus.

Badas Kinijoj
ITMDD A VJ i'* xviv-n. ^daodam^_.^.r .. nepriklau-

nios sako, Kinijoj 
niu metu 30,000,000 žmonių soma ir vieninga.
badauja. Tokio bado Kini
joj jau senai nebuvo. Šiais, 
metais Kinijoj išmirs badu' 
4,000,000 žmonių.. Del tų 
žmonių likimo “mažai bėra 
abejonių,” jie greičiausiai*

4ar i išmirs nuo bado ir ligų. Po1 
P>i_| visą Kiniją siaučia badas,' 

bet ypatingai skaudžiai ba-Į 
do paliesta yra Hunan pro
vincija. kur 7,000,000 žmo
nių, iš bendro gyventojų 
skaičiaus 27.000,000 žmo
nių, maitinasi žolėmis ir sa
manomis.

Badas Kinijoj yra karo 
pasekmė. Per karą buvo su
griauta daug upių tvenki
nių, o nesureguliuotos upės 
išsilieja ir sunaikina derlių 
dideliuose plotuose. Kita ba
do priežastis yra suardytas 
susisiekimas. Jei į Šancha
jų ir ateina pagelba iš A- 
merikos ar kitų kraštų, tai 
tos pagelbos negalima .grei
tai pasiųsti į krašto gilumą, 
nes visko trūksta.

Kinijoj dabar dirba visa 
eilė UNRRA agentų, kurie 
stengiasi pagelbėti badau
jantiems žmonėms, kiek tik 
jie išgali. Pagelbsti ir Ame
rikos kariuomenė, kuri duo
da susisiekimo priemones 
maistui gabenti. Bet vis 
tos pagelbos neužtenka. Ke
turi milionai žmonių tikrai 
mirs badu. Septyni milionai 
maitinasi žolėmis ir sama
nomis. Trys dešimtys milio- 
nu žmonių kenčia bada...

KIEK AMERIKA IŠLEI
DŽIA LAIKRAŠČIAMS

Kasdien Amerikos žmo
nės nuperka laikraščių už 
$1,877.000, o sekmadieniais 
už laikraščius jie sumoka 
$3,548,000. Pereitais me
tais Amerikos ir Kanados
žmonės laikraščiams išleido! gatvekariu ir buvo suvazi- 
$803,593.000. Tai yra 50 nėtas. Nuvežtas i ligoninę 
daugiau, negu 1944 metais po 16 valandų mirė nebeat- 
ir 16' ( daugiau, negu 1943 gavęs sąmonės. Palaidotas 
metais. šeštadienį Chicagoje.

Irano Klausimas 
Dar Nebaigtas

Jungtinių Tautų Organl 
zacijos (UNO) saugumo 
taryba svarstė iš naujo Ira
no klausimą. Rusai parei
kalavo, kad Irano klausi
mas butų visai baigtas ir 
išmestas iš darbų tvarkos.

Irano valdžia, rusų spau
džiama. irgi prašė Irano 
skundą baigti ir klausimą 
nebesvarstyti.

Bet su tuo nesutiko A- 
merika, Anglija ir dar pen
ki saugumo tarybos nariai. 
Dauguma saugumo tarybos 
narių mano, kad klausimas 
turi būti persvarstytas ge
gužės 6 d. Iki to laiko rusai 
turi ištraukti savo kariuo
menę iš Irano, o todėl sau
gumo taryba turės patikrin
ti, ar rusai pasitraukė ar 
ne.

Rusai buvo pasižadėję iš
traukti savo kariuomenę iš 
Irano iki kovo 2 d. Rusai 
savo pažado neišpildė. Pra
dėjus svarstyti Irano klau
simą, rusai sakė, jie “jau 
susitarė su Iranu.” Tai bu
vo melas. Tik vėliau įusai 
privertė Irano valdžią “su
sitarti.” Turint reikalą su 
sutarčių laužytojais ir me
lagiais. anglai ir amerikie
čiai nenori Irano klausimą 
išmesti iš UNO darbų tvar
kos.

MIRĖ F. ABEKAS. “VIL
NIES” REDAKTORIUS

Praeitą savaitę, trečia
dieni, Chicagoj mirė lietu
vių bolševikų veikėjas Fre
das Abekas-Akelaitis, “Vil
nies” redaktorius. Jis antra
dienio vakare pakliuvo po



Antras puslapis

APŽVALGA
RINKIMAI GRAIKIJOJ ja yra komunistų kontrolė-

--------- j e, o už komunistų stovi ru-
Kovo 31 d. Graikijoj įvy- su armija. R. H. Markham 

ko rinkimai. Monarchistų pastebi, kad
“liaudies partija” nnkimuo- ,.žvmi da|is Rumunjjos ad.

ministracijos tarnautoju dau
gumoje provincijos vietų yra 
žmonės ne rumunų tautybės, 
kas tik dar labiau kursto ru
munu nacionalizma.”

se gavo 557,903 balsus; Na
cionalinis blokas (Įvairių 
partijų koalicija, Į kurią dė
josi ir Graikijos socialde
mokratai) gavo 203,850 bal
sų; Liberalų partija surinko 
142,038 balsus; Kraštuti
niai dešinieji arba fašistai 
gavo 52,051 valsą. Komu
nistai ir jų bendrakeleiviai 
rinkimus boikotavo. Rinki
muose dalyvavo apie 66' <• 
turinčių teisę balsuoti, o ne 
70%, kaip pradžioje buvo 
pranešta.

1936 metais, paskutiniuo
se laisvuose rinkimuose, 
prieš įsigalėsiant karaliaus 
diktatūrai, Graikijos rinki
muose dalyvavo 62% bal
suotojų. *

Graikijos rinkimai buvo 
švarus: kas už ką norėjo, 
už tą ir balsavo. Jei kas no
rėjo, galėjo rinkimus ir boi
kotuoti. 1200 stebėtojų iš 
Amerikos, Anglijos ir Fran 
ei jos prižiūrėjo, kad rinki 
mai butų teisingi. “New 
Leader” prie Graikijos rin
kimų išdavų pastebi, kad 
Graikijos liga yra pačioj vi
suomenėj :

“Graikų politikai yra budin
ga gilus visuomenės susiskal
dymas, aistringa grupių kova 
ir politinis paralyžius, kuri 
gimdo perdaug didelis partijų 
skaičius, nelyginant kaip prieš
karinėj Francijoj arba Itali
joj prieš fašizmo Įsigalėjimą.

OPA NESULAIKO 
KAINŲ

Kainų Kontrolės, arba 
OPA tikslas yra apginti 
vartotojus nuo išnaudojimo, 
arba neleisti kainas nevar
žomai kilti aukštyn. Jona- 
than Stout iš Washingtono 
paduoda tokius skaičius a- 
pie OPA veiklą vėliausiu 
laiku:

“Imant paskutinias šešias sa
vaites, OPA sumažino kainas 
2 prekėm, leido pakelti kainas 
76 prekėms, išlaikė pastovų 
kaanų lygi 24 prekėms, paliuo- 
savo nuo kainų kontrolės 8 
prekes ir Įvedė kainų kontro
lę 6 prekėms.”

Pasekmės gana liūdnos. 
Kainos kyla, o OPA yra be
jėgė kainų kilimą sulaikyti. 
Daug kas šaukia, kad OPA 
reikia visai panaikinti. Bet 
jei visai nebebūtų kontro
lės, o prekių trūksta, ar kai
nos neimtų lipti dar greičiau 
į debesis? ,

RUMUNIJA NORI 
LAISVĖS

Amerikos koresponden
tas, R. H. Markham, apva
žinėjo daug Rumunijos vie
tų, kalbėjosi su daugybe 
žmonių, dalyvavo mitinguo
se, stebėjo rusų gaspadoria- 
vimą okupuotoj Rumunijoj 
ir prieina tokios išvados:

“Ta tauta (rumunai) beveik 
vienbalsiai žino, ko ji nori. Ji 
nori tikros laisvės, bet nežino, 
kaip ją gauti.”

Kaip rumunų tauta gali 
“žinoti,” jei visa Rumunija 
yra rusų kariuomenės oku
puota, o rusai Rumunijai 
primetė komunistų partijos 
diktatūrą. Komunistų gink
luotos gaujos terorizuoja 
gyventojus, naikina opozi
cinių partijų organizacijas, 
ardo mitingus. Tas viskas
vyksta Jaltos ir Maskvos veteranams padėti susirasti 
susitarimų “dvasioje,” kur butų. Iš tų pinigų bus re- 
veidmainiškai Rumunijai miama laikina namų staty- 
buvo pažadėta “laisvi, ne- ba ar remontas buvusiems su repatrijantais - kolonis- valstybių ministeriai aptars 
varžomi rinkimai.” kareiviams, kurie negali su- tais lietuviams grįžti neleis- h* kitus klausimus, kurie

Rumunijos administraci- rasti butų. davo. Kolonistai turėjo bu- juos skiria. Pavyzdžiui, Ira-

Rumunų neužtenka, al
gai rusai rumunams nepasi
tiki, tai panaudoja tautinių 
mažumų žmones rusų dikta
tūrai vykdyti.

Teroras, plėšimas, panei
gimas visokios demokrati
jos, toki yra Rumunijos tik
rovė “trijų didžiųjų” galy
bių globoje.

‘PERDĖTAS PATRIO
TIZMAS”

Lenkų socialistas J. Stan- 
czyk, buvęs Lenkijos vyriau 
sybės Londone narys, o da
bar Varšuvos lėlių valdžios 
narys, lankėsi Amerikoje. 
Jis papasakojo labai atsar
giais žodžiais (jis nori vėl 
grįžti į Varšuvą) apie pa
dėti Lenkijoje. Karas Len
kiją suardė, šeši milionai 
žmonių Lenkijoi buvo išžu- 
dyti per karą. Žemės ūkis 
sugriautas, o pramonė “pra
ktiškai sunaikinta.” Du mi
lionai rusų kareivių grįžo 
per Lenkiją iš Vokietijos ir 
kartu su jais grįžo du mi- Lenkams leisti jiems patar- 
lionai rusų civilių. Tas gn- nautk Skandinavų ir Pabal-
žimas milionų žmonių Len 
kijai buvo baisi nelaimė, 
nes grįžtantieji siautė, kaip 
laukiniai. Stanczvk tą pri
pažįsta. jis sako. tas sukėlė 
lenkuose “neramumą.”

Įdomiausias dalykas iš 
Stanczyko pasakojimo yra 
tas. kad “lenkų armijoj.”

SS organas “Das Schvvar- kininkui žemės nuosavybę 
tze Korps” atspausdino net ir iškilmingai įteikė doku- 

11 aF 11 anw vA. mentus. ant rvtoiaus su An-
UKU kiečių užduotis rytuose, kur siedlung stabo rastu atva-

kuria rusai «uku'rė Rusiioi apie mažąsias tautas buvo ziuoja. pas jį kolonistas ir 
„ “i ; „ , i , ■ • v•'’IrLsakvta kad ios vra kaip varo iš ūkio. Daug žmogus nebuvo lenkų . karininkų. rvrt„KJ’P: tlIriin vlmm i,„i saVo T.ki
Karininkais toje armijoje 
buvo arba lenkų kilmės su
rusėję žmonės, arba rusai. 
Bet tiems karininkams bu
vo duotas įsakymas būti 
“lenkų patriotais.” Na, jie 
ir rodė lenkišką patriotiz
mą, kuri Stanczykas vadi
na “perdėtu patriotizmu.” 
Eina pavergti Lenkiją, pri
jungti ją prie Rusijos ir 
kartu dedasi “lenkiškais pa
triotais.” Tai bent veidmai
niai.

Stanczykas yra rusų lė
lė. Jis pasirinko būti lėle, 
nes didžiųjų demokratijų iš
davystė pastatė visus len
kus prieš sunkų pasirinki
mą: arba likti svetur be tė
vynės. arba savo tėvynėj 
nešti rusų jungą ir rodyti 
pasauliui “nepriklausomą” 
kaukę.

Redakcijos Atsakymai.
St. Zavackiui, Rodney,

Ont. — Lietuviai pabėgėliai 
leidžia virš 10 visokių laik
raščių Vokietijoj, bet tie
siog jų dar negalima parsi-____  _____ o________ ,
traukti. Reikia manyti, kad apskr. iš vienos pusės ir Uk-
greitu laiku galėsim juos 
tiesiai gauti. Ar socialistai 
jau leidžia kokį, dar neteko 
mums girdėti. Kaip tik su
žinosime, paskelbsime apie 
tai “Keleivyje.”

Ig. Kelbauskui, Penbbro- 
ke, Ont. — Aukavusių sąra
šą paskelbsime vėliau.

$252,730,000 VETERANU 
NAMAMS

Kongresas priėmė bilių, 
pagal kurį iš federalinio iž
do paskirta $252,730,000

KELEIVIS, 50. BOSTON

ČIA BUSIĄS PASAULIO PARLAMENTAS

ši nuotrauka parodo Sperry Gyroscope kompanijos įmonę prie Suecess 
ežero, Long Islande, New Yorko valstijoj. Sakoma, kad čia busią įkurti Jun
gtinių Tautų parlamento rūmai.

Vilkavišky.”
Reiškia, Lietuva yra griu-

Kaip Naciai Kolonizavo 

Lietuva

koj. Ūkininkams jie buvo 
kaip rakštis. Jei ką nubaus
davo už pyliavų neatidavi
mą ir atimdavo gyvulius, 
tai niekas jų iš lietuvių ne
imdavo, tuomet išdalindavo

--------------- Į kolonistams.
(Laiškas iš Francijos) ;ti naciams patikimi su spe-| Visi general komisaro 
Nacių imperialistiniai tik-1 cialiu paruošimu. Dauguma aukštieji pareigūnai, gesta

pai buvo aiškus. Jie to per- ; repatrijantų norėdavo grįž-
daug ir neslėpė. Apie Rytų.ti į savo ukius, namus ar į- 
eksploataciją jie viešai pa- mones, bet štabas ne visiem.
skaitose dėstydavo. Pagal leisdavo. Daugelį apgyven-; monę. kolonistų buvo privi 

dino didesniuose objektuo-Įsę visur: miestuose, kaimuo
se. Kartu su repatrijantais, i §e ir Įmonėse. Lietuviai juos 
žinoma, buvo atgabenta ir visur pirmoje vietoje turėjo 
apgyvendinta tikrų vokie- aptarnauti. Jiems buvo ati- 
čių. Kai tie liuosi objektai darytos specialės krautuvės 
užsibaigė, tuomet naciai su užrašu “tik vokiečiams, 
“padidino erdvę’’ išvalyda
mi iš ūkių ir namų lenkų 
tautybės piliečius. Tarp jų 
pasitaikydavo vienas kitas 
ir lietuvis.

Prieidavo, iki kurjozų.

pa 
Pagal

jų planus buvo numatyta iš 
Rusijos kasmet paimti 5 mi- 
lionus darbo rankų. Ukrai
noje ir Baltgudijoje, už pa
lankų sutikimą vokiečių ka
riuomenės, fizines bausmes 
vartoti tik išimties keliu.

tijos kraštų tautos, . girdi, 
negalėsiančios įrodyti, kad 
jos ne ariškos kilmės ir jos 
turės įsilieti. Visur vadovaus 
tik vokiečiai.

lašas ‘vandens ant karšto i ture jo vargo kol savo ukį ir jos didieji kaimynai kiek- . . ....akmens. To straipsnio verti- apgynė. , ,. .viena proga stengėsi prary-lkT'Plm« ir Paklydimų.
mas tilpo net lietuvių kalba 
leidžiamuose laikraščiuose. ...
Nesulaukdami karo pabai- pinigines pašalpas, vo-
gos ir jo rezultatų, 19421 kišks^ maisto kortely Ne- 
metais naciai pradėjo Lie
tuvą kolonizuoti. Dirva ko
lonizacijai buvo palanki:
Bolševikų panaikintą nuo
savybę naciai neatstatė. Na
cionalizuoti dvarai, fabri
kai, bankai, prekybos įmo
nės buvo nacių perimtos ir 
komisariškai valdomos. Pa
gal bendrą įstatymą, žydų 
turtas priklausė Reichui. Be

Keturių Konferencija
Paryžiuje susirinks “ketu- no aliejus, Mandžurijos tur-

rių didžiųjų” valstybių už- tai, Lenkijos likimas, Dar-
------ r- siemų politikos vadai pa- danelų siaurumos, Bulgari-
to buvo daug turto palikę] ruošti taikos sutartis su Ita- jos ir Rumunijos diktatūros,
1941 m. pavasarį išsikelda- Ii ja ir kitomis mažesnėmis Ruhro srities pramonės li-

/-valstybėmis. Iki gegužės 1 kimas ir t.t.
d. taikos sutartis turėjo bu- Į Paryžiaus konferenciją 
ti panioštos ir patiektos pla- renkasi “keturių didžiųjų

mi i Vokietija (repatrijuo
jami) vokiečių tautybės 
Lietuves piliečiai. Tuo bu
du susidarė gražus “meškos 
kailis,” kurį pamatę naciai 
nieko nelaukdami pradėjo 
dalintis.

Kolonizaciją vadovavo ruošė. Jie negalėjo susitar-
specialus štabas, kuris buvo 
gestapo žinioje.

Pirmiausia jie pradėjo 
kolonizuoti vidurį Lietuvos, 
pradedant Suvalkijos ir bai
giant Biržų-Rokiškio apskri
timis. Kretingos-Mažeikių

merges, Utenos, Zarasų, 
Trakų, Alytaus apskr. ir Vil
nijos krašto iš kitos pusės, 
kaip jie tvirtindavo, į jų ko
lonizacijos planus nebuvo į- 
trauktos. Matomai, jie norė-
jo pratęsti vokiečių juostą kad jis visų šalių laivams 
nuo Rytprūsių per Lietuvą, butų prieinamas. Negaluo
vėliau Latviją ir Estiją.

Kad gyventojų galutinai 
prieš save nenuteikti, pir
miausia kolonizaciją pradė
jo nuo grąžinimo repatrijan
tų.

Reikia pažymėti, kad 
1941 m. kartu su vokiečiais 
nemažas skaičius ir lietuvių, 
gelbėdamiesi nuo bolševikų, 
išvažiavo į Vokietiją. Kartu

po ir Ansiedlung štabo virti 
ninkai irgi buvo pasiskirstę 
kas ūkį, kas fabriką, kas į-

da nuolat triubija, kad Vo
kietijoj gyvenantieji lietu
viai tremtiniai yra fašistai. 
Bet ji slepia vieną charak
teringą faktą, būtent— 

Vokietijoj randasi Lietu

Mat, jie dvigubai didesnes 
maisto normas gaudavo, ne
gu lietuviai.

Bet jei kas iš lietuvių iš
sikėlusių į Vokietiją norė
davo grįžti, tai reikalauda-

Pav., Panevėžio apskr. ko- vo arba atsisakyti nuo savo 
misaras grąžino vienam u- turto, arba priimti vokiečiu1 r i i 1 Z\r'D T’TtL A _ « 1 Z. _T— — ’ I ' * _ 1 * _ L *

Kolonistai buvo smarkiai ti. Bet kaip anksčiau, taip ir 
nacių globojami. Jie gauda- dabar tegul grobonys nepa

duodavo duoklių: grudų, 
mėsos, pieno, etc.. nors u- 
kius perimdavo pilnoj tvar-

tesnei taikos konferencijai ministeriai. Teisybę paša- &ina ir hetuviai 
(iš 21 valstybės), kad ji kius, keturių didžiųjų iš vi-!^aL Tam tlk,slui # 
pareikštų savo nuomonę, so nėra. Dabar pasaulyje'
Bet atstovai sutarčių nepa-

ti.
Nebuvo susitarta dėl se

kamų klausimų: Ar Italija
turi mokėti reparacijas; ką stybėmis didieji nelabai ir 
daryti su Italijos kolonijo- skaitosi. Didieji pasaulio 
mis; kam turi priklausyti priešingumai dabar reiškia-
Dodekanezo salos; kur nu 
statyti sieną tarp Italijos ir 
Jugoslavijos (Triesto mies
to^ klausimas); visai neiš
aiškintas tebėra klausimas 
dėl susisiekimo Dunojaus 
vandenimis. Amerika siūlo 
internacionalizuoti Dunojų,

nai dar sutartas klausimas 
dėl sienų tarp Vengrijos ir 
Rumunijos; neišspręstas te
bėra klausimas ir dėl Grai
kijos sienų su Albanija.

Visų tų klausimų keturių 
valstybių atstovai negalėjo 
išspręsti. Todėl susitiks pa
tys ministeriai ir bandys 
surasti “išeitį.”

Be abejonės, didžiųjų

ę. Tie, kurie atsisa
kydavo nuo turto ir vokie-

čiu Dilietvbės. skaitvd^vngii Matyk, geiasissviete.ko
"7%k;u% 7%, kl o 'sniiy"^; koii ’J.uss3^u.s.sa,te’2?<!
mingo darbo neprileisdavo. 

Lietuva skanus kąsnelis

miršta, kad jie gali jėga te- 
rioti jos kūną, bet lietuvio 
dvasios niekas nebepajėgs 
užslopinti.

K. Biržėnas.

tėra tik “du su puse” tikrai 
dideli: du — tai Amerika 
ir Rusija, o “pusė” — tai 
Anglija. Su Francija, Kini- 

’ ja ir kitomis silpnomis vai

si Amerikos ir Rusijos san
tykiuose, o kai kuriuo e at
sitikimuose tarp Rusijos ir 
Anglijos. Kaip tie “didieji” 
pasaulį belamdytų, tarpusa
viu priešingumų jie visvien 
nepajėgs pašalinti.

M-s.

IR DRUSKA LIETUVOJ 
GAUNAMA SU KOR

TELĖMIS

New York (LAIC)—So
vietų informacijų šaltiniai 
neslepia, kad Lietuvoje jau
čiamas trukumas kasdieni
niam gyvenimui reikalin
giausių dalykų. Net ir drus
kai gauti reikia kortelių.
Taipgi labai trūksta autu- 

' vo; padoresnės avalynės 
gyventojai negauna net ir go Kubiliuno sapnų aiškin- 
juodąjame turguje. toją?
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Kas Savaite
Diktatūrų Kraiti* Lietuvai j Geriau Nuodas, ne “Rojų*”

Musų tėvų kraštas Lietu-| Viename Anglijos mies- 
va turi kraujo ir ašarų krai- te, Liverpool, įvyko reta 

, tį. Pranešimai sako, kad— tragedija. Vokiečius karo
“Per ši karą Vilniuje nu- belaisvius pasiekė žinia, 

kentėjo 160 vertingų pasta- kad jie bus grąžinami i fa- 
tų. Biržų mieste sunaikinta terlandą ir ten atiduoti ru- 

j per 70 nuoš. visų pastatų, sams.
' Tas pats ir Alytuje... Iš Jo-! Pasėkoje to, šimtas vokie- 
niškio liko tik griuvėsiai. ’ čių pavojingai susirgo. Pa- 
Šiauliuose išliko tik prie- sirodė, kad jie buvo išgėrę 
miesčiuose namai, centras nuodingo aliejaus, maišyto 
visai sugriautas... Švenčio- su muilu!
nyse išliko tik keli namai. Į Vokiečiai vėliau aiškino- 
Tas pats Mariampolėje ir si šitaip: geriau mirti, ne

vėsiuose, tik pelenai ir nuo- metu vokiečiai buvo pasie- 
deguliai — baisus Stalino ir' kę tolimas Rusijos gilumas 
Hitlerio diktatūrų paliki- įr matė kas jose dedasi. To
mas. j dėl nestebėtina, kad vietoj

Hitleris už savo nuodėmes “rojaus” jie ima nuodus, 
susilaukė “kaput.” Kada to' Vaje, Stalincas Išsiplepėjo! 
pat susilauks jo partneris', Vienoje “išlaisvintos” 
Stalinas? ! yar<Įuvos kavinėje rusas
Say, Sniečkuvienė Fašiste? , karininkas Dibkov susibarė 

Lietuvių komunistų spau- su savo lenkiškais kolego-

vos komunistų partijos sek- , dė laukan — kame dalykas? 
retoriaus Antano Sniečkaus! Tame kad Katyno miške 
motina ir dvi jo seserys! j buv0 su’rasti lenkų karinin- 
Artėjant bolševikų armijai kų iavOnai. Viso 10,000. 
jos bėgo, kur akys veda ir Maskva sakė ir sako, kad 

nužudėkojos neša — trėmiman.
Bolševikų išvada labai

aiški — Sniečkuvienė ir jos
dukterys yra fašistės! į sako, kad tai jo ir kitų Sta- 

Antanėlis turės bėdos jei Kno Sėbrų darbas!
bent kuo nusikals Stalino Kada raudonieji barbarai 
diktatūros režimui, štai pa-! bus pasodinti į karo krimi- 
vyzdis. Kada Leonas Pru-i nalistų kedes?
seika buvo nuklydęs nuo «Tietioginis Patarnavimas”
'tiesios linijos,” komunistai 

kasė iš žemės (liežuviais) 
jo tėvo kumelaitę ir šaukė:

kas. nereikia kasti. Ji bus:?'« ™knnų metu lietuviai
gyvas įrodymas Antano nu-

Doctor Jakyll and Mr. Hyde
Brooklyno “Vienybė” 

praneša, kad ten įvykęs 
“sėkmingas tautininkų cen
tro suvažiavimas.” Jame 
dalyvavę Amerikos Lietuvių 
Misijos ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos žmonės — iš toli 
ir arti.

Jie sukerta anglų pasa
kos herojų, “doctor Jakyll 
and mister Hyde.” Tas ang
lų pasakos herojus turėjo 
vos dvi asmenybes, o šie tu
ri tris — “ALTC, ALM, 
LVS.” Pavyzdžiui. Olis tau
tininkas, Olis misionierius, 
Olis vaduotojas ir vice ver- 
sa — three in one!

Savo “mases’’ šitaip dau- 
ir lietuviai komunis- 

jie yra su
kūrę visą eilę neva organi
zacijų — “al-di, bul-di” ir 
“kabaldi.”
Pruseika ir Sapnininkas

Chicagos komunistų “Vil
nies” služauninkas Prusei
ka nemokamai ir pirmame 
puslapyje pagarsino “Ke
leivį.’’ Jis sako:

“Šiuo tarpu vyriausias 
‘Keleiviui’ klausimas — iš-' 
leidimas Sapnininko”...

Thank you, Leone-Alber- 
te. Sapnininką ne mes lei
džiame, bet juo aptarnau
jame norinčius. Jis bus rei
kalingas ne tik Bimbos pa- 
rapijonams. Juo galės nau
dotis “pats” Pruseika. Pa
vyzdžiui, ką reiškia sapnuo
ti Stalino usus? Naują invi- 
taciją Maskvon ar “k stien- 
kie”?

Brooklynietis Dr. Petriką 
dar kartą pasitarnautų Le
onui, ragindamas jį pirkti 
sapnininką. Petriką juk bu
vo tas žmogus, kuris Prusei- 
ką atkalbino nuo pirmosios 
kelionės į Maskvą. O gal 
Leonas geriau mėgsta drau-

gu matyti bolševikų rojų. 
Antrojo pasaulinio karo

mis; susibarė ir pasakė:.
“Tokių, kaip jus, aš šim

tai* sušaudžiau prie Katy-
nė*”...

Kiti rusų karininkai tuoj 
pasigriebė Dibkovą ir išve-

lenkus karininkus 
naciai, bet—

Ak, tas “bet” — Dibkov

Vienas SLA veikėjas man 
prisiuntė laišką. Jisai kalba 
apie SLA Pildomosios Ta-
vvjlvzvo viri Lrinniic

komunistai nesigailėję nei 
laiko, nei pinigų — bile ge
riau pasirodyti, gauti dau
giau balsų ir daugiau dele
gatų į busimą SLA seimą. 
Ir jis pastebi:

“Akyvaizdoje esamos pa
dėties, palaikymas ne ko
munistų opozicijos kandi
datų yra tiesioginis patarna
vimas komunistams.”

Toji “ne komunistų opo 
zicija” — grupelė smetoni- 
ninkų. Ir budinga, savo lai
ku ir laiško autorius tą gru
pę paremdavo!

Gyvenimas yra geriausias 
mokytojas.
“Sako, Tegul Bus Lietuva”

Vienas Lietuvos poetas y- 
ra parašęs eilėraštį, smer
kiantį carinės Rusijos tvar
ką. Jame skaitome:

Anei rašto, anei druko
Rusas mums neduoda.
Sako, tegul bus Lietuva
Ir tamsi ir juoda.
Taip buvo carizmo lai

kais, o kaip yra dabar?
Štai, bolševikų kontro

liuojamas Vilniaus radijas 
praneša, kad kaimas liko 
be šviesos. Gerai, jei turi 
balaną; neturi — tamsu ir 
nyku. Net Kaune vakarais 
pavojinga eit į gatvę — a- 
piplėšia.

Ot jums ir bolševikų ro
jus: Lietuva be šviesos, Lie
tuva badauja, Lietuvą ap
niko plėšikai!
J Lentyną, iš Lentynos

Teheranas ir Maskva pra
nešė, kad rusų-persų ginčas 
jau išspręstas. Jungtiniu 
Tautų saugumo taryba šį 
klausimą padėjo lentynon. 
Bet — staiga Irano klausi
mas vėl pasidarė opus. Ru
sams pareikalavus Irano 
klausimą visai likviduoti, 
persų atstovas “pritaria.”

Tai rodo, kad persai bijo 
Stalino kumščio. Gavęs per
sų aliejaus jis gali užsima
nyti ir persų kraujo.

St. Strazdas.

«
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Philadelphijos Naujienos
Atgijo LSS Pirma Kuopa

tarnavo Dėdei Šamui ir bu
vo uniformuose.

—Gerai, sakau, o kaip su 
tais, kurie gamino tas uni-j 
formas, maistą, amuniciją,!Ivan Baisusis, Kutuzovas,

--------- Suvorovas, kaip jų garbei pridirbo moderniškiausių,
Reiškia, žengiame pir- kala medalius ir dalina už- kariškų tankų, bombų, or- 

myn! Darbo žmogus orga- sitarnavusiems bolševikų! laivių, pristatė kariškų lai-
nizuojasi ir daugiau prade- partijos veikėjams. Korikai, 
da suprasti, kad neorgani- razbaininkai šiandien blai- 
zuotai jis savo bu.vį page- vam žmogui nori diktuot ir 
rint jokiu budu neįstengs, sako: “mes darbininkai,

vų, kokių jus nerasite pra
eityje istorijos puslapiuose. 
Visokią mašineriją, kuri 
apgynė ne tik Dėdės Šamo

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

_ nereikalingi. Karo ja: “O kas lietuvis 
šmėkla beveik kiekvieno jis rupi? Maskolius duos 
lizdelį palietė. Tėviškę jo mums po žvaigždę...” 
rusų žandarai pulkais smau- Nutarėm atgaivinti LSS 
gia. Kas lieka daryt? Orga- 1 kuopą. Prisirašė 18 narių, 

ant vietos išsirinko valdybą.mzuotis ir dirbti. Nejaugi 
visą laiką aimanuosim: 
“sunku būti prastu žmogu
mi, sunku.” Organizuotai 
žmogus gali plačiau prare
gėk vieton kreivu, slidžiu

kurion įeina šie asmenys: 
drg. Garliauskas pirm., se- 
niaus buvęs veikėjas, rašė- 
jas ir dabar, manau, vėl po 
senovei darbuosis; drg, 

keliu eiti, gali pasukti pla-' Rutkauskas sekretorius, ir- 
čiu, tiesiu vieškeliu, kuris Į gi plačiai žinomas tarp Phi-
veda i platesnį gyvenimą ir 
leidžia darbo žmogui drą
siau eit į gyvenimą atviro
mis akimis. Kažkas pasa-

ladelphijos lietuvių kaip uo
lus ir rimtas darbuotojas; 
drg. Kutra iždininku, kuris 
irgi daug yra dirbės ir. aš

kė: “Nereikia mums turtų manau, į sekantį susirinki- 
didžiųjų, nenorime mes; mą atsives desėtką naujų 
viešpatauti. Mes geidžiame' narių. Laikinai apsiėmė ko- 
tik, kad žmogus įgytų nors • respondentės darbo S. G. 
žmogaus teises.” Juk tiesa!i Užrašyta keletą “Keleivio” 
Paliovė jau griaut ir baubt • prenumeratų. Sekantis su- 
kanuolės, laikas susirūpinti j sirinkimas įvyks balandžio 
savais reikalais ir eiti prie! 28 d., 1:30 po pietų, Muzi- 
gyvenimo vieningai. Taigi kos salėje. Bus svečių iš
ot, “Keleivio” skaitytojų 
būrelis Philadelphiįoj su
manė atgaivint LSS pirmą 
kuopą, kad suburt visas pa
žangiąsias SDėkas krūvon, 
kurios buvo laikinai išsklai
dytos.

Brooklyno.
Valdybai gerai pasidar

bavus LSS kuopa galėtų pa
kilt iki šimto narių visai 
lengvai, nes pažangaus ele
mento daug, didžiuma jau 
apsivylę bolševikų “rojum”

Kovo 31 d. įvykęs ^.1 ir liko neorganizuoti, dabar 
rinkimas Muzike* Salėje,’ P^ga Juos įtraukt į veiki-
dalvvauiant mažiam bure- YPac’ kada V1S1 kartu 

3 netu"u i dirbame Lietuvos laisvini- 
mo darbą, proga labai gera, 
tik mokėkim išnaudot Tad 
visi darban už Lietuvą ir 
darbo žmogaus teises!

Korespondentė S. G. 
—o—

Vasario 16 dienos ap- 
vaikščiojime Muzikos salė
je. Philadelphijoj. surinkta 
apie du tūkstančiai su puse

Brooklyno, drg. B. Spudie-| d,olel-1,i lr ‘u,°? Pįnlsys ,P?- 
nei. Ji gražiai paaiškino sk-vre "^Pirkimui kenimo

tų rėzninkus. Kas gi tą vis
ką pagamino jeigu ne Ame
rikos proto ir muskulų dar
bininkai?

—Mes pirmą kartą gir
dim šitaip kalbant karo pra
monės darbininką; tai šim-. 
tas nuošimčių teisybės ir! 
mes linkim jums, draugėj 
kad jus sutvertumėt kliubą 
52-50, nes jus esate to ver
ti savo darbais, o ne plepė
jimais. Drauge, sako, susto
kite musu raštinėje dažniau, 
mes mylim žmones šitaip 
kalbančius...

Einu gatve toliau. Na ir 
prikabinėta visokių iškabų: 
Welcome, Papa, Dad, Son, 
ir taip visokiomis melodijo
mis. Štai viena žingeidi: 
“Hi-Ya-Budd, Long Time 
No See.” Man išrodo, kad 
musų demokratija nelabai 
kaip išrodo. Visokie ofisai 
prisigrūdę bedarbiais, teko 
kalbėtis su daugeliu darbi
ninkų įvairiuose darbų da
vimo vietose, visi keikia, 
kad demokratija iš tikrųjų 
tik “ratin.” Šito fakto nie
kas užslėpti negali. Gyven
sim ir matysim, kas čia dė
sis toliaus. Tėmytojaa.

MIAMI FLORIDA
liui pažangesnių
via t v gui vir? i v^-uitavuo
kia kelias pralaužtas, tik 
mokėkim juo eit prie tiks
lo. Susirinkimą atidarė drg. 
Rutkauskas, vykusiai jį ves
damas, paaiškindamas tiks
lą. Pirmiausiai pagerbė mo
teris, duodamas progą pir
mai prabilti Lietuvių D-ku 
Draugijos pirmininkei iš

T? £klC_ Įsikūrė Lietuvių Kliubas

BATAANO KARŽYGIAI DETROITE Kas Nauja Brooklyne
Kas Veikiama ALP Kliube

Amerikos Lietuvių Pilie- 
čių Kliubas rengiamas per-

patiešyta, neduota negriešy- 
ta.” Žmonės sako: duosiu 
pinigų komunizmui budavo- 
ti. Sovietų Rusijoje per 27

Čia matosi buvusieji Bataano gynėjai, kuriuos ja- i
ponai buvo paė— --i------1--1— -----  i
gimtinį Detroitą

• taisyti. Iki šiam laikui alų metus budavojo, budavojo 
Įšaldė ledu, pereitas narių: komunizmą, o kaip atėjo 
i susirinkimas įpareigojo di-Ikaras, tai nei barščių netu- 
‘ rektorius, kad jie įvestų1 rėjo, iš Amerikos turėjo ga- 
“cooling” sistemą. Kaip kas benti. Vot jums ir komuniz- 
sako, kad ledu šaldomas a- mas! Taip bus ir Lietuvoje, 
lūs yra gardesnis gerti. Amerikiečiai duos ruskiams 
Kiek tame tiesos yra, nesu- pinigų, o jie musų brolius ir 
prantu. Bet tiek žinau, kad seseris badu marins Lietu- 
kiekvienoje patogesnėje už- voje. Kur čia sensas? Už
eigoje yra jau įvesta “coo- tad pasižadėjusieji aukoti 
ling” sistemą. Jeigu jau bu- stambias sumas jų dabar ne- 
tų prasčiau, kaip tūli sako, duoda. A. Bimba sako: 
tai ledai visur tebebūtų. • “Tai sabotažas! Tai troc- 

Dabar i ALP Kliubą pu- kizmas!” Bet ar Bimba pa- 
sėtir.ai rašosi jaunimas. Se- miršo, ką jis pats darė su 
kretorius J. Nalivaika per- savo dešimke kunigo N. 
eitam susirinkime raportą- Petkaus byloje? Juk nuo 
vo, kad kliubas turi 15 ser-'vadų išmoksta ir eiliniai na- 
gančių narių. ' riai.

--------  į Kad sustiprinti savo po-
Gyvanašliai ir Gyvanašlės zicijas keli jų vieros nariai 

Turėjo Vakarienę I sumanė nors pas kriaučius
---------- j išmėginti savo jėgas. Prieš

Mikalausko ir Jankaus kriaučių susirinkimą pero* uuvubieji Ddiaano nunuub i . . .. . VT > ! «t • A „ i-paėmę nelaisvėn. SuSyžę dabar į savo fv®ta,??J NteW Yorkc• ?a°
rita, jie verda sau pietus.' ' balandžio b d. buvo gyva- apznaimino. kad fašistai
— ' __________ _____________________ Į našlių vakariene. Netikėtai turėjo susirinkimą ir nusta-

Svarbios Prakalbos
DETROIT, MICK. 1 šeimininkės žada paruošti

-------- visokių gardumynų, taipgi
Labai svarbios prakalbos bus gėrimų ir smagi muzi- 

yra rengiamos musų gerbia- ka, kuri ant atvelykio bus 
mam S. Michelsonui, Kelei- tikrai vietoje.
vio vedėjui. Prakalbos įvyks' Vakarienė įvyks Armono 
balandžio 28 d.. 2:30 po salėj, 2384 24th St. 
pietų, Northvvestem High Bet turįu praneiU kad 

1 dėl vakarienės tikietų neSchool Auditorijoj, 
yra po adresu 6300 Grand:
River, pne West fcrand ... * j.iZL,.,.:
Blvd. Privažiuoti galima 
Grand River ir Grant Beiti rrof x.’zxLr o qiq ’ ^avvunai iarn, avivi 1 įvamonOI I ra. 1 II V 11 ietį I ,

tik tie galės dalyvauti va 
karienėj, katrie bus iš kai 
no užsiregistravę pas komi
sijos nares, arba įsigiję ti

i j— j • t • Jov Road ir Dexter autobu- , • . -- ▼ .Balandžio 4 d. Miami Lie- J kietus is anksto,
tuvių Am. Piliečių Kliubas, 6bakaibaq rpn{ziflT cc Tikietų kaina yra vienas
turėjo tretį savo narių susi- ,____ t-/,- . .N ...... doleris 25 centai.

ir man teko ten užeiti. Di
delė kraudė! Tos vakarie
nės iniciatorius buvo Burė, 
rodos bostonietis, kuris ne
senai dar gyvena Brookly
ne. Kadaise Brooklyno gy
vanašliai ir gyvanašlės ren
gė čia balių, bet jų paren
gimas neturėjo pasisekimo. 
Bet šis parengimas, rodos, 
buvo šumnas.

Reikia pasakyti, kad yra 
pusėtinai gražių gyvanaš
lių. Vyrai gyvanašliai ne 
kokie, apkiautę, pilvoti ir 
kaip kurie net miltuotas ir 

!" plikas galvas nešiojasi. Su 
gvvanašliukėm kas kita. 
Jos dar laikosi.

kuopa. Kalbėtojais turėsim.

reikalą organizuotis ir tvert 
ar Lietuvių D-kų Draugiją, 
ar LSS kuopą. Ragino ir 
moteris stot į tą darbą. An
tras pranešimėlį padarė 
drg. K Kaučiukas iš Brook
lyno, aiškindamas reikalin
gumą darbininkų vienybės 
ir reikšdamas noro sutverti 
LSS kuopą. Brooklynietis 
drg. Glaveskas papasako- 
io. kain p. Michelsonas per
leido LSS-ai savo spaustu
vę su “Keleiviu.’’ o namą, 
kuriame redakciia ir spaus
tuvė įtaisyta, LSS pirko ir 
prašė jei kas galėtų duoti 
paskolą trumpam laikui, 
nes nori greitai išsimokėt. 
Kvietė tvert LSS kuopą ir 
aiškino, kaip buvo skilimas 
ir kaip tamsiausias elemen
tas nuėjo prie komunistų. 
Tas tamsiausias elementas 
komunistuojantis, nepajė
giąs mąstyt savo protu, 
iiems reikia diktatorių to
kių, kaip Stalinas. Murav- 
iovas ir kiti. Aiškino, kaip 
bolševikai garbina didžiau
sius lietuvių budelius, kaip

WORCESTER, MASS.

CHESTNErS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama Ir **KeIeivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

tė delegatus į Amalgameitų 
unijos konvenciją. Kvietė 
kriaučius skaitlingai daly
vauti lokalo susirinkime. 
Prieš patį lokalo susirinki
mą ir vėl apznaimino savo 
burutėms, kad “fašistai” su- 
simobilizavę ir musų kriau- 
čiams bus kaput!

Bet kada atėjo susirinki
mas, kriaučių prisirinko pil
na svetainė. Renkant dele
gatus į Amalgameitų unijos 
konvenciją, musų komunis
tai vos surenka už savo 
kandidatą 37 balsus, o už 
ju šmeižiamą “fašistą” kan
didatą balsavo 78. Palygi
nus du metai atgal, kaip 
rinko į Chicagos Amalern- 
meitų unijos konvenciią, 
tai komunistai susmuko 
daugiau negu ant pusės.

Jeigu jie susmuko į du 
metus ant pusės, tai ar jie

Komunistiškos Vieros 
Žmonės DesperacijojMiuua? jau i • - ... v , • • J aigi, gerbiamieji, katrie50. narių ir kas 4a- ^j^S. B™ gyvauti minMoj į BrooklynT^ veik

nnsiraso namu na- t p j Kasoarką ir dau- v akari.ene^l malonėkite pra j komunistų centrai. Čia
balandžio (April) 24 d. • u* °S ce.nt.ras.’..cia L’ar0] ; pamąsto kada nors kodėl? oaianuo »Apuų u-•, ninku susivienijimo cent- L *nan t pasaukite telefonu Mrs. P.'VI1C HUnroo+ic «T aicjNemanau: Mat, uz juos
Wamer, AT 0193,

rinkimą. Dabar kliubas jau 
turi virš
vaite vis prisirašo naujų na

Pirmus metus įstojimas į vietinių kalbėt* jų. 
kliubą kainuoja tiktai 25 Įžanga tik 3 )c. asmeniui, 
centai, o mėnesinio mokes-

visi

-o- Wa!‘n«tC AT fO0193Mr9arba! Šia- die"ra8tis . “L*"8-'ralvoį“ Antanė, Rokai“ ri
Tų patį vakarą tuojau po Bessie Keblaitis, TY 7-3878.! Į?į t TaW saka"!’ ka',5aip kada Domininkas. Pa: 

prakalbų, apie 6 valandą. Jei katrie negalėsite da- £ / S7ėtn ?r lei vryrų .?alv°seną, tai
maisto. Pasiųsta dideliausis 
trokas maisto išvietintiems 
lietuvių vaikučiams.

Čia didelis nuopelnas vi- Joni jų prisirašyti .
siems lietuviams, kurie pi- vius, kurie manote kada gerinamo svecn^ ir susipažinti su svečiu,
nigiškai prisidėjo ir kurie nors lankytis Miami Fla.! Michelsono.
kartu veikiame. Reiškia visi Kliubo tikslas yra prisidėti) kurie prasidės nuo 8 valan
galime sutilpti po vienu lie- prie lietuvių kolonijos Mia- patarnauti ir tiems lietu- dos vakare, 
tuvišku stogu, neapleidžiant mi mieste susitvarkymo, no- viams, kurie mano apsistoti Prašau įsitėmyti, kad pra- 

rime patarnauti dėl apsisto-! gyventi Floridoj ir kurti kalbos ir vakarienė įvyks tą 
rimo ir kituose reikaluose, kokį biznį. Susipažinus su pačią dieną, balandžio 28

savus draugijinius reikalus.
Kor.

Po Miestą Pasidairius

nio ima tik 10 centų. Vėliau 
mokesnis bus pakeltas.

Mes kviečiame iš kitų ko-' turėsime draugišką vakarė- lyvauti vakarienėj, bet no-j ?
rijų prisirašyti tuos lietu-'Pagerbimui ir pnemimm rėsit praieisti smagiai lai-

musu gerbiamo svečio S. c, _n . . . .

tuiėtų~ au£ti ir. kas nebalsuoja už komunis- 
. .... nei a. ratys tiioiantį žmogų, yra “fašis- 

| komumstiskos v,eros zmo- tasJ, yadinaSi. kriaučių 54 
z..........................

principus ir taktiką,” kaip ..susipratę.> darMnin. 
katinai . maiše Lietuviškas kai komuJ:staY 0 12

Musu gabios įalite atvykti "tik ant" šoklį ! »ky™je yra tik 37 nieko

Einu viena didele gatve, 
kur stovi išgriautas namas. 
Tik sienos beliko, nėra nei 
stiklų, nei langų, nei frė- 
mų. nei durų. tik iškaba su 
didelėmis raidėmis: “Join 
Our 52-20 Club.” Įeinu Į vi
dų. Nėra nė vienos kėdės, 
tik baksai nuo obuolių ir 
visokių lentgalių. Viename 
kampe stovi staliukas, ku- 
ris, matyt, šimtą metii atgal 
matė dažų šepetį. Apart to
kių rakandų dar radau du 
jaunus vyrus.

—Gerą rytą, draugai!
—Ačiū už gerą rytą,—at

sako.
—Ar galima prisirašyti 

prie jūsų kliubo?
—Kol kas ne, nes tamsta 

turi ne tokius medalius.
—O kas čia do kliubas? 

—klausiu. Atsakymą gavau, 
kad labai paprastas. Sako, 
jeigu tamsta žinote kalen
dorių, tai irgi žinote, kad 
metai turi 52 savaites, gi I 
mes savo narius mokinam 
nedirbti pigiau, kaip už 20 
dolerių į savaitę; daug yra 
darbų, kur moka mažiau ir 
turi darbininkas dirbti ir 
badauti. Mes priimam į sa- 

. vo kliubą tik tuos, kurie

kad atvykus nereikėtų klai- saviškiais galima imtis ko- d., prakalbos nuo 2:30, va
džioti. i kio nors pelningo biznio su-! karienė nuo 6 vai., o šokiai

Jau ne vienam lietuviui, sidėjus dviem ar daugiau į apie 8 valandą. Padarysim1 H K * • J • I A IilrMO _ —. Z 1 « X _ —atvykus čia į Miami, yra te- parnerių. 
kę permokėti po kelis sy-' Norintieji įstoti į kliubą 
kius brangiau už apsistoji-’ ar gauti informacijų gali 
mą, o tuo tarpu yra galimy- kreiptis šiuo adresu: sec. 
bių sustoti pas saviškius už Joseph Ratkus. 901 S. W. 
prieinamą kaina. Taip pat 27 Avė., Miami 35, Fla. 
manome, kad kliubas galės J. Ratkus.

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.

i tą dieną tikrą socialistų 
šventę ir praleisim laiką su 
draugais lėmėjais ir simpa- 
tizatoriais>

Komisija deda pastangas, 
kad viskas pasisektų ko ge
riausiai. Komisijoj yra Mrs. 
P. Warner. John Besaspa- 
ris ir B. Keblaitienė. Iki pa- 
simatvmo April 28 d.

B. K.

komunizmas,” kaip žuvis, 
nuo galvos pradeda puti.

Kuomet jų šėrai puola, 
lyg Stalino rublis, tai A. 
Bimbos misijose Aido Cho
ras užgiedojo: “Lietuva, tė
vyne musų!’’ Bimba bekal
bėdamas užakcentavo: jei
gu kam galvoje negerai, tai 
tas dabar norėtų važiuoti į 
Lietuvą. Bet, girdi, tie, ku
rie turi proto, tai duos pi
nigų Lietuvai atstatyti, ko
munizmą ten įvykdinti.

Kaip kas jau mena, kad 
A. Bimba netvirtas savo 
“principuose.” Kad jo aukš
taitiškoji širdis buk sudre
bėjusi, kai jis pamatęs, kaip 
raudonieji išplėšė iš Lietu
vos valstiečio ne tik turtą, 
bet ir gyvybę. Bet tai tik 
pletkai. A. Bimbos sąžinė

Pareiškimas
Balandžio 3 d. Keleivyje 

tilpo aprašymas SLA 352 
kp. reikalų. Ten buvo kele
tą kartų paminėtas vardas . 
vieno seno Keleivio skaity-' labai rami. Jis niekada 
tojo ir jis yra labai užsiga-j principų neturėjo ir ju ne- 
vęs. Dabar netik iš jo, bet turės. Pas jį “principas” va- 
ir iš jo draugų girdėti ne-! dinasi karjera. Jeigu jam 
pageidaujamas puolimas ant! Stalinas suteiktų gerą los- 

( manęs. Tai šiuomi ir noriu ką, jis ir Rudminą su Ro- 
I pareikšti, kad aš nieko ben-! jum naciams apieravotų, o 
j dro su ta korespondencija; jau Pruseiką, tai ir žalčiams 
j neturiu, kaip neturiu ir su sušertų. Kas nepažįsta An- 
1 tilpusią “Naujienose” pana- tano, tas nežino ir jo mie- 
šia korespondencija keletą rių. Bet aš tą Valparaiso 
dienu pirmiau. Ta darau ne nedamokšą labai gerai ži- 
del to, kad bučiau labai nu- nau. Tai karjeristas, dau- 
sigandusi bereikalingo puo- giau niekas, 
limo, bet dėl to, kad neno- Per Bimbos prakalbas 
riu garbės už kitų nuveik- daug kas pasižadėjo aukot? 
tus darbus. stambias sumas pinigų. Bet

šimtų kriaučių, kuriems jo
kia politinė viera neapeina, 
tai “fašistai.”

Nepaisant, kad jų čia y- 
ra visos įstaigos, visi cent
rai ir vadai, bet organiza
cijose ir plačioje visuome
nėje jie susmukę. Susmu
kę todėl, kad jiems lietuvių 
reikalai, tai ne jų reikalai! 
Lietuvos reikalas jiems tik 
tiek terūpi, ant kiek jie ga
li iš durneliu pasižvejoti 
dolerių. Plačios lietuvių 
masės supranta ir mato, 
kad po komunizmo priedan
ga šiandien plėšiamos tau
tos, žudomi nekalti žmonės. 
Užtad ir šalinasi nuo komu
nistų. Taip ir reikia. Kuo
met pas komunistus viešpa
tauja desperacija, demok
ratiniai lietuviai turi subur
ti savo eiles glaudžiau. Da
lyvauti organizacijų susi
rinkimuose. Renkant į val
dybas neduot savo halso už 
surusėjusius “lietuvius.”

Nenuorama.

KEARNY, N. J. BALFO 
SKYRIAUS DOVANA

Keamy. N. J. BALF 7-tas 
skyrius į BALFo sandėli at
siuntė gražia dovaną lietu
viams tremtiniams: už $60 
vaikučiams drabužėliu, už 
$40 maisto produktu ir už
$10 lietuvių mokykloms 

B. Keblaitienė. dabar juokiasi: “Pažadėta reikmenų.

i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

prie šventosios Dympno sta
tulos ir koilgiausiai ten lai
kyti. Busiąs stebuklas ir li- 

• gonis pasveiksiąs.
Daugelis žmonių vengia Mažu laiveliu jie atplaukė į j Bet štai kas atsitiko.

Miestas Lunatikams Apie Viską Trumpai
2emės Drebėjimas, ar Ato- spėjimų, kad toks bandy-
Rm24Q 12411 11lunatiko, nenori jo pasitik- ramų ir gėlingą kraštą, ku-j Tarp mažiau sergančiųjų at- minės Bombos Sprogimas? mas jau įvyko ir kad dėl t > 

ti. dar mažiau su juo kartu ris tuomet nriklausė Olan-1 surado tikru bepročiu, ku-! --------- Pacifiko vandeny ne kiloi. dar mažiau su juo kartu ris tuomet priklausė Olan-1 sirado tikrų bepročių, ku- 
yventi. Aišku, kodėl: žmo- dijai. Ten ir apsigyveno. rie pradėjo trukšmauti —
* l . x I _ SS V a w ss s s« zz 1 •

gy . _ _ a _
gus be proto ir — be atsa- Princesos tėvas dūko, bet 
komy bes už savo darbus. per kurį laiką nepajėgė su- 

Tegul jie nesistebi, kad rast dukters. Pagaliau, ka- 
viename pasaulio užkampy- žin kieno painformuotas, jis
je randasi gražus miestelis 
lunatikams. Ten jie atveža
mi ir patys eina jieškoti už
tarimo ir pagelbos iš jų pa- 
tronės. šventosios Dymp- 
ncs! Gal jums keista, bet 
gera dalis lunatikų pasveik
sta ir randa kelius atgal į 
normalų gyvenimą.

Tai Gheel miestelis Bel
gijoje, netoli nuo krašto sos
tinės Briuselio. Rami pro
vincija, nepaprastai žavė-

surado savo dukterį Dymp- 
ną. Atvykęs į Gheel jis sa
vo kardu nukilto galvą ku
nigui Gebrunui ir ten pat 
kardu pervėrė dukterį.

Žinia apie žiaurų tėvo 
darbą tuoj paplito apylinkė
je. Iš toli ir arti ėjo žmonės 
ir meldėsi. Apie princesos 
gerus darbus visi ir visaip 
kalbėjo ir — nesistebėkite, 
kad tuo pasinaudojo bažny-

yincija, nepapi.ašvai čia. Princesą Dympna gavo
janti gamta kažkaip veikia šventosios vardą; vardą už- 
ne tik proto ligonius, bet ir tarėjos tų, kuriuos persekio-
sveikuosius. O daugiausia 
tuos nelaimingus paveikia 
išmintinga tvarka.

Miestelyje randasi šven
tosios Dympnos vardo baž
nyčia. o netoli jos ir šven
tosios statula. Jauna ir gra
ži mergaitė malonia šypse
na pasitinka naują atvykė
lį. Atvykęs lunatikas klau
pia ir meldžiasi šventąjaL 
Niekas jo maldos neper
traukia. nei vienas jo nesi-

dėmesį nuo savo šuny-l š?lina — lunatikas jaučiasi 
v- * .. i kaip namie.

-Bet Stalinas dabar jo- Miestelis turi apie 10.000
O kur tėvas tokį daly- kių šunybių nedaro, Maike.1S 

ką girdėjai? Į Tik seniau jis bankus ruba- ^ia. ^ia J^natikai. Ir
—Nugi gazietos rašo. Sa-ivojo. o dabar bagotas, tai keista, kone visi savo die- 

ko, Frenkis pasikvietė Hit-i nereikia. . "as ir naktis praleidžia kar
terio generolus ir pradėjo! —Dabar, tėve. jis da di-'tV sj-eikaisiais. Tik apie 
daryt atomų bombas, o kai dėsnis plėšikas, negu seniau \im^a? lunatikų tun būt uz- 
daug jų pridarys, tada pra- i buvo. Pavyzdžiui, jis užpuo- dar#1 centrinėj mstituci- 
dės varną. Ar ne teisybė? i lė Suomiją, išžudė tukstan- reiškia, nesveikapro-

—Aš tam netikiu. ičius nekaltu jos žmonių, at- hgonmej Vietos gyven-
—Nu, tai kam gazietos1 plėšė dideli plotą žemės ir,tv°Jai su pasididžiavimu sa-

rvMnotnc PooVlll 117B11A-! KO.

—Malke, ar tu girdėjai, 
kad Spanijos Frenkis nori 
pradėt kitą vainą?

—Laikraščiai to netvirti
na, tėve. Jie tik rašo, kad 
kaltinimą iškėlė Ispanijos 
diktatoriui Maskvos agen
tas Lange, kuris sakosi esąs 
Lenkijos atstovas. Jis įnešė 
Tautų Saugumo Tarybon 
reikalavimą, kad ši pripa
žintų, jog Franko diktatūra 
yra pavojus pasaulio tai
kai ir todėl turi būt paša
linta- Tas Maskvos agentas 
nori, kad Franko diktatūra 
Ispanijoj butų nuversta, o 
jos vieton pastatyta komu
nistų diktatūra, kuri šoktų 
£agal Stalino muziką.
. —O koks iš to butų pa- 
litkas Stalinui?
'f —Tėvas gal girdėjai a- 
$>ie galingą tvirtovę Gibral
tarą. šita tvirtovė randasi 
Ispanijoj, ant juros kranto. 
Antroj juros pusėj guli Af
rika. Tarp Ispanijos ir Af
rikos eina Anglijos laivų 
kelias Indijon. Tas kelias 
turi neapsakomos svarbos 
Anglijos prekybai. Ir jo ap
saugai anglai turi pasistatę 
Gibraltaro tvirtovę. Karo 
metu prie tos tvirtovės no
rėjo Drieiti vokiečiai, bet 
Ispanija neleido jų per sa
vo žemę. Dabar prie Gib
raltaro nori prieiti Stalinas 
ir todėl iis norėtų pastaty
ti Tspaniįoi komunistu dik
tatūra. Del to jo agentai ir 
skundžia Saugumo Tarybai 
dabartine Ispanijos valdžia, 
kai 'i “pavojinga pasaulio 
taikai.”

—Bet argi Stalinas galė
tu būt toks durnas. Malke 
kaip tu šneki? Juk jis pats 
riktuotesi ant vainos. Ame
rikoj ir Kanadoi nesenai 
buvo sugauti jo šnipai, ku
rie norėjo išvogti atomu 
bombos sekretus. Taigi aš 
nesuprantu, Maike, kaip iis 
galėtu skųsti Spanijos dik
tatorių. ieigu jis pats nėra 
geresnis?

—Tėvas teisingai šitą su
pratai.

-—Šiur, Maik, kad teisin
gai. Juk ant to aš staršas 
vyčių vaisko generolas!

—Bet tėvas turėtum

ja žiaurus žmonės.
Ir Dympna liko lunatikų 

patrone. Buvo pastatyta jos 
vardo bažnytėlė, o vėliau ir 
statula.

Legenda jaudina žmones. 
Greitu laiku atsirado tiek 
maldininkų, kad pačią baž
nytėlę teko didinti. Geres
niam pelnui dvasininkai su
galvojo ir kitą dalyką—ste
buklingą gydymą lunatikų. 
Iš toli ir arti vežta būriai 
lunatikų: vežta tuo įsivaiz
davimu, kad šventoji Dymp
na jiems padės.

Bet kunigai, kaip ii. JŲ 
bendralaikiai žmonės, tuo
met buvo tamsus, neišmin
tingi. Jei ne naujųjų laikų 
“dvasia” (apšvieta), iš 
šventvietės butų virtęs tik
ras pragaras. Mat, buvo 
tain:

Kunigai sakydavo, kad

ženklas, kad juos 
apsėdo”...

Bukus dvasininko protas 
tepajėgė sugalvoti buką 
priemonę. Išlaukinėj bažny
tėlės sienoj atsirado gran
dys, prie kurių tokie “vel
nio apsėstieji” būdavo raki
nami. Būdavo tokių dienų, 
kad prie bažnyčios sienų 
rakinta po kelioliką žmo
nių. Jie rėkavo ir trankėsi, 
verkė ir piktžodžiavo — tu
rėta tiesiog baisių scenų. 
Galų gale įsimaišė krašto 
vyriausybė ir žmonių raki
nimas buvo sulaikytas.

Tai išėjo ant naudos ir 
sveikiesiems ir patiems li
goniams. Sveikieji turėjo 
mažiau trukšmo, o nesvei
kieji — ramybės. Visi juk 
žino, kad ligonis reikalin
gas priežiūros ir ramybės. 
Gheel miestelio gyventojai 
to išmoko ilga praktika. 
Nors Gheel apylinkių žmo
nės yra gan religingi, bet jų 
bažnyčia galios jau neturi. 
I kunigo vietą atsistojo pa
tyręs proto ligų specialis
tas. Jis duoda patarimus ir 
vietos gyventojai jų laiko
si. Ir kaip nesilaikyti, kad 
patarimai duoda praktiškų 

! rezultatų? Graži gamta ir

Šiomis dienomis Pacifiko baisios bangos. Jeigu apie 
‘velnias vandenyne kilo baisus kata- tai nieko nerašoma, tai tik 

klyzmas. Pradėjo kilti ir ris- dėl to, kad politikieriai ne- 
tis didžiausi vandens kai- pradėtų rėkti prieš atomi- 

Vandenynas stačiai nių bombų vartojimą.nai.
virte virė nuo Alaskos iki;
Califomijos ir toli į vaka-! ,.Amerika Galetų Susprog-
rus. Havajų saloms ?įfjdinti Vi»ų Saulės Sistema” 
juros siaubas pridarė labai ______
didelių nuostolių: kai kurie Amerika gamina i-nakraščin mipęfpliai hpvpik *-aa AmeilKa gamina a-vfeai^ni^luoti nuo žemį tomines bombas- nara 
visai nušluoti nuo žemes laptis Bostone anądien
pavi rus. .'kalbėjo karo koresponden-

Spauda aiškina, kad tas tag H R Knickel.b()ckcl.. į,, 
bangas sukėlęs žemes dre-;^ ka kė. ..An1(1.j.
bejimas po vandeniu. Bet ka ^U|.į pagrarninus atominiu 
snsmografai nėra uzrekor- bomb g k kad bu£u falb 
davę jokio žemes drebeji- ma s*sprogdinti nc ‘tikįai
mo apie tąlaiką. Todj jemės rutulį, bet ir visą sau-
zmones pradėjo soeti. kad , siste „
tai buvęs ne žemes drėbė,i-, DidžiaJia tu bombu
mas. o atomines bombos tuvė esanti Washinet<š 
sprogimas vandeny. Visi zi- 0 valsti oj Pacifiko pa.
no kad kaip tik apie šitą kraš .‘Amerika šiandien 
laiką Amenkcs armija ir turf energijos ka,.()

tikslams, negu visos kitos 
pasaulio valstybės sudėtos 
krūvon,” sako Knickerboc-

ramybė veikia ligonį, o jei 
šis dar nori ir šventosios 
Dympnos užtarimo bei pa
gelbos — nepavydimą. Ko 
pavydėti, jei tatai padeda 
iškrikusį protą atstatyti?

Taip mažu-pamažu atsi
rado lunatikų miestelis

laivynas rengėsi bandyti 
Pacifiko vandenyne atomi
nių bombu jėga laivams
nuikinti. Tam tikslui buvo ^“7.^ mes esam jau taip 
surinktas didelis vokiečių irs. k ti • pažen«rpjaponų laivynas. Taigi yra! &b

Į lygins, kad ir kažin kiek 
pats lunatikas dažnai eina musų planu pavogtu.” 
naudingas pareigas. Išgud-i Esą smulkiai apskaičiuo- 
rėję vietos gyventojai daro į ta, kad Amerikos įdėtas 
taip: menkesnėm valdinin-I triūsas ir turtas į atominės 
ko pareigom skiria sveiks-! eneergijos^ vystymą via ly- 
tantį lunatiką. Šis moka gus 1000 žmonių darbui nėr

kelis miestus. Paskui užpuo- K.°. • ,,mu?u, centrine institu 
lė Lietuvą, išplėšė Kauno; ^Da . mekada nėra turėjus 
bankus ir atėmė žmonių tur- H^giau šimto pnbuisų. Ir 
tą. Tą pati jis padarė Lat-ln?e^a^.a.^ie. nėra uždarom

t-kt--------1 visam laikui. Pereina sumas.VIJOJ ir E.51IJOJ. negana tu,;,. . ------- —; ~------------7----------
susitaręs su Hitleriu, užpuo- “g?1115 apleidžia centrine...
lė ir apiplėšė Lenkiją. Vė Gheel miestelį geriau rik
liau Įsiveržė Rumunijon ir!^ vadinti gražiu parku, ku
išvogė amerikiečiu ir anglų 
mašinas. Dabar plėšia sve
timus fabrikus Mandžuri- 
ioj ir grąsinimais pasiglem
žė Irano aliejaus šaltinius. 
Tiek vagysčių ir plėšimu, 
turbut. niekas kitas pasauly 
nėra pridaręs, tėve.

—Tai visgi jis kvtras va
gis. .Maike. ieigu tiek daug 
vagia ir vis gyvas. Koki či
goną žmonės senai jau butų 
pakorę.

—Ateis galas ir Stalinui, 
tėve. Milionai nuskriaustų 
žmonių jam nedovanos.

—Aš nemislinu. Maike. 
Jis gudrus.

—Ne. tėve, jis nėra gud
rus. Štai. jis reikalauja, kad 
Tautų Saugumo Taryba nu
verstų Ispanijos diktatūrą, 
kuri gali sudrumsti pasaulio 
taiką. Tai yra labai žionlas 
žygis iš Stalino pusės. Nes 
jeigu Jungtinių Tautu Or
ganizacija nutars ištirti kas 
darosi Ispanijoj. tai bus pa
darytas precedentas, kad 
Tautu Organizacija gali pa
siųsti savo delegacija ir 
Stalino diktatūrai ištirti, 
ieigu kas Įneš skundą, kad 
ii drumsčia pasaulio ramy
bę. O kad Stalino diktatu-

proto ligoni reikia atvesti Gheel; miestelis, kur ir

riame randasi visa eilė nuo 
šalių sodybų. Atvykusie'” 
lunatikai dirba kartu s' 
sveikaisiais—aišku, už men 
kutį atlyginimą. Faktinai v 
ra taip, kad Gheel miestelis 
pasilaiko kone išimtinai lu
natikų darbu. Tiesa, belgų 
vyriausvbė skiria tam tikrą 
sumą pinigų užlaikymui ne
sveikųjų. ypač “centrinės 
institucijos.” Bet toji suma 
yra menka. Gheel miestelis 
ir be jos galėtų apsieiti.

Proto ligoniai vietos gy
ventojų yra traktuo’ami 
kaip sveiki žmonės. Iš jų 
niekas nesišaipo, net paikas 
klausimas yra teigiamai iš
sprendžiamas naudai ser
gančiojo. Ir taip per eilę 
metų. Proto ligoniai tuo y- 
ra patenkinti ir gera dalis 
pasidaro normalus žmonės, 
grižta i “margą pasauli” ir 
laimingai gyvena.

Gheel miestelio istoriją 
dengia žilos praeities šešė
liai. Niekas nežino, kada tas, 
miestelis Įsisteigė. Žinoma’ 
vien tas, kad savu laiku 
Gheel ir jo plačios apylin
kės buvo dalis olandų vals
tybės. Ta liudija greitai 
nykstantieji oro malūnai, 
kuriuos pastatė darbštus o-

Didesne apsauga

didesniam žmonių $
skaičiui

Kompeticinėj inšiurans sistemoj Ameri
koj kasmet vis daugiau žmonių randa sau. 
šeimai ir bizniui apsaugą. Firmos, kurios 
šitoj sistemoj duoda geriausią ir pigiausią 
apdraudą, užėmė vadovybę.

Iš visų firmų, Liberty Mutual per ištisą 
dešimtmetį užrašo daugiausia Workmen’s 
Compensation apdraudos. Per 3,000,000 
darbininkų su šeimom yra apdrausta pas 
mus Compensation apdrauda. Be to. mums 
yra pavesta apsauga 350.000 namų ir auto
mobilių savininkų nuo visokių nuostolių. 
Visiems apdraustiems svarbu žinoti finan
sinis šios Kampanijos stovis, nes tai paro
do. kad yra iš ko užmokėti apdrauda ia ku 
ir pilnai.

Musų tikslas yra dirbti išvien su policy- 
boldertais, kad išvengus nuostolių, o jei nuo
stoliai pasitaiko, apmokėti juos.

Kad to pasiekus, mes turim orjranizaci ą 
iš 4,585 žmonių, kurių 684 yra gryžę iš 
1-aro tarnybos. Tik.mės, kad netrukus grįš 
daugiau.

ra ardo pasaulio ramybę, landai, bet kurie šiandien
tai Įrodyt labai lengva. Tą 
aiškiai parodo Stalino šni
pai, provokatoriai ir komu
nistų organizacijos svetimo
se valstybėse. Pavyzdžiui, 
Amerikos komunistai lei
džia savo laikraščius, spaus
dina knygas, sako prakal
bas, ir visas tas iu darbas 
turi tiktai vieną tikslą, bū
tent: kurstvt žmones prieš 
valstybę.

—Jų rait, Maike. Kol Sta

iau nereikalingi. Vėjo ma
lūną veja iš rinkos moder
nusis garo malūnas.

Jei nežinoma yra Gheel 
istorija, tai lieka gyva sena 
legenda, kuri ta miestelį pa
darė garsiu. Ji tokia:

Kada tai, septintame am
žiuje, Airijoje gyveno iau- 
na ir graži princesą. Ji bu
vo labai graži, maldinga ir 
gero budo. bet turėio žia-’ 
rų tėvą. Sako, Dvmpnos gra-

Namų ir automobilių savininkai, kurie 
vengia nuostolių ir apsidraudžia pas mus. 
turi gerą apsaugą už žemą kainą. Per 1945 
įlies išmokėjom savo jiolicyholderiams $’3.- 
514,929 dividendų. Nuo šios firmos įsikū
rimo 1912 m. jie sutaupė $158,043,488.

Su policyholderių talka nuostoliams veng
ti. mes manom kad apdrauda gali būt ple
čiama ir apdraudos kaina kontroliuojama. 
Da svarbiau, mažiau žmonių bus sužeista 
ir daugiau gyvybių apsaugota. Musų darbo 
vertė matysis iš to, kiek galėsime padėti 
žmonėms saugiau gyventi.

linas nebus nuverstas, paka-į žumas buvo priežastimi to, 
jaus ant žemės nebus. į kad velnias sukurstęs tėvą 

išgėdinti savo dukteri no- B- A
“Ke’eivis” visada yra gera met jaunioi princesą krei- 

dovana draugams ir pažįsta- pčsi į kunigą, vardu Gebru- 
prasti ir diktatorių taktiką, miems. Užsakykit jį savo arti- nūs, kad ją gelbėtų. Kuni- 
Jie visada puola ir kaltina miesiems! gas sutiko ir viena gražią
kitus, kad nukreipti pašau- ----------------------------—— naktį abudu bėgo iš A iri ios. Į

su-

geriau susikalbėti” su Ii 
goniais ir turima gerų pa
sekmių.

Toks yra tas lunatikų 
miestas Gheel. tokia legen
da apie jų patronę, šventą
ją princesą Dympna.

1000 metų.
Raudonas Pipiras.

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

K. V. m iesiems!

FINANCIAL STATEMENT
December 31, 1945

ASSETS
INVESTMENTS:

U. S. Government Sccurities $114.470.677.50
Public Utility and Other Bonds 18,956.904.30
Preferred and Common Stocks 5,401.585.60
Home Office Building (Cost less Deprecia-

‘««»> 2,287.677.46
TOTAL INVESTMENTS $141.116.8^4.86

Cash in Office. Banks and Trust Companics 
Premiums in Course of Collection (Net) —

None over 90 days due. with the erception 
of $231.854.91 under Comprchensive Rat- 
ing Plan for United States Government 
Projects

Intercst accrued on Invcstmcnts 
Reinsurance recoverable on paid losses 

TOTAL ADMITTED ASSETS

LIABILITIES

9,943.813.92

4.815.316.29
524.936.69
46.371.69

$156,447.283.45

RESERVES FOR:
Insurance Losses: th:s provides for pay- 

ments not yet due on accidents which 
have already occurred

Premiuma not eamed on date of statement 
Dividmds declared on espired policies 
Dividends accrued on unexpired policies of 

which $4,145,000.00 have been declared 
Taxes accrued, payable in 1946 includmg 

$920,000.00 Federal Income Tax 
Expenses accrued, Sundry accounts payable 

and provision of $3.000.000.00 for extra- 
ordinary postwar cxpcnses including re- 
placement of automobilc3 and office 
equipment

TOTAL LIABILITIES

SPECIAL RESERVES AND SURPLUS:
Reserve for Investment Fluctuations 
Reserve for other Contingencies 
Guaranty Funds
General Surplus

TOTAL LIABILITIES AND SURPLUS $156.447.283 45
Sortfla and Stocks are eatved in this statement nn the basis adopt- 
ed bjr The National Assooiation oi Instrranca Commissinners. 
Securities earried at H0.298.6O4.S0 in the abate statement are 
depoaitad aa required by lase.

$87.274,
21392

2,987

052 OO 
147.00 
233 00

6,910,000.00

3.449.689.37

4.770.757.44
$126.783,878.81

6.601.000 00 
5,500.000 00 
1.250.000 00 

16312.404.64

■

c MUTUAL

* .„rl •O<.T°N
Wewori to ittpyo^
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Iš Plataus Pasaulio
BALF centrui $243.35. Liku-' 
čiai pas kasierių.

Vajus tęsiamas toliau,1 
kaip bus suaukota daugiau, 
ir vėl bus pasiusta centran. 
Kad Ansonijos lietuvių var-Lenkijoj Areštai į Vengrijos Bankai

Lenkijos diktatūra skel- Iš Vengrijos praneša, kad du nupirktų ir pasiųstų, kas 
bia, kad Varšuvoje suimta rusai perėmė nemažą dalį yra reikalingiausia lietu- 
daug studentų ir aukštųjų Vengrijos Nacionalinio Kre-, viams tremtiniams. ,
mokyklų mokinių. Jie kalti- dito Banko. Tas bankas vai- Kenuoto maisto aukavo, 
narni sudarę slaptą organi-; do apie 33% visos Vengri-
zaciją, kurios tikslas buvęs jos pramonės. Tuo budu ru-

sekami žmonės:
A. Baranauskas, Z. Millnke- 

nuversti dabartinę nuo Mas- sai uždeda savo ranką antį vičienė, R. Marčiulėnas, V. Ar- 
bačauskas, M. Miklak (Dovidu- 
nytė), Mr. Trakimas, P. kabu
lis. B. Aruškevičia, M. Kreivai- 
tienė.

Maisto vajus yra tęsia
mas toliau. Kurie galite pa
aukoti maisto ar drabužių, 
praneškit sekantiems komi
teto nariams: Klebonui V. 
Karkauskui, S. Bujanaus- 
kui. A. Baranauskui ar J. 
Vaitkevičiui. Vėliau surink
tos visos aukos bus garsina
ma spaudoje.

ALT skyrius Ansonijoj, 
kaip kas metą, taip ir šie
met surengė Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą ir iš

kvos priklausomą lėlių vai-į Vengrijos pramonės, 
džią. Kiek žmonių bus tei-1: 
siama. Varšuvos valdžia ne
skelbia.

Pagelba Rusijai
Amerikos Raud. Kryžius 

praneša, kad su šių metų 
siuntiniais Amerikos Rau
donasis Kryžius bus sutei
kęs Rusijai pagelbos vais
tais ir kitokiomis reikmeni
mis už 27 milionus dole
rių. Tiek pasiųsta į Rusiją 
visai nemokamos pagelbos.

Karas Mandžurijoj
Mandžurijoj plečiasi ka

ras tarp nacionalistų ir rusų 
apginkluotų komunistų. Ru
sijos armija atsitraukdama 
iš Mandžurijos užleidžia 
miestus vietiniams komunis
tams, kuriuos patys rusai 
apginklavo ir išmokino gin
klus vaitoti. Visoj Mandžu
rijoj eina paitizaninis ka
ras.

Turkija Dėkoja
Turkijos prezidentas Is- 

met Inonu atsiuntė prezi
dentui Trumanui padėkos 
laišką už atsiuntimą į Tur
kijos vandenis karo didlai- 
vio “Missouri” su buvusio 
Turkijos ambasadoriaus pa
laikais. Tai buvo Amerikos 
draugiškumo manifestacija. 
“Missouri” dabar lankosi 
Graikijoje.

Šveicarijos Laikrodžiai
Maža Šveicarija yra di

džiausias laikrodžių gamin
tojas visame pasaulyje. Da-

T1K1S1 BŪT NEPRIKLAUSOMI SLA ir Komunistai Laiškas Redakcijai

Susivienijimas Lietuvių Gavome toki laišką iš vie- 
Amerikoje nutarė daryti nos musų skaitytojos: 
tonversiją. Tai nemaloni o- Gerbiamieji: 
aeracija. Nariai nepaten- Prašau man prisiųsti vie
šinti ir kaip čia bus paten- ną porą nailono kojinių 10 
inti, kad reikia daugiau su puse numerio dydžio, 

mokesnių mokėti, arba ma- Tam reikalui įdedu ir pini- 
žiau pomirtinės gauti. gus. Kojines prašau siųsti

Kur yra sunkumų, ten at- tokiu adresu:... (Parašas), 
siranda ir “daktarų,” kurte Musų Prierašas: Mielu 

noru patarnautume, bet ap
gailestaujame. Nei nailono 
kojinių, nei cukraus, nei 

keletą saviškių4 sviesto neturime. Aną die
ną vienas redakcijos narys 
stovėjo “uodegoje’’ pusant
ros valandos prie krautuvės 
durų. Kai priėjo jo eilė gau
ti kojines, jam buvo pasaky
ta: “kojinių nebėra.” Taip 
ir negavo. Įdėtus į laišką 
pinigus grąžiname.

tojas visame pasaulyje, ua- parengimo gavo pelno 153 skirtis, 
bar Amerikos. laikrodžių įs-į dolerius įr C0 centų. Visus 
dirbystės darbininkai kelia1 šalpos reikalus taipgi atlik- 
protestus ir siunčia valdžiai j u ALT skvr BALF skvv. 
reikalavimus, kad Amerika: vra tik sekretorius, kuris 
suvaržytų Šveicarijos laik-, užrašo visas šalpos įplau- 
rodzių importą nes Amen- kas ir išmokėjimus. ‘ 
kos laikrodininkai neišlaiko j K-tas.
šveicarų konkurencijos. -0-

ALT Skyr. “Trobeliai”
Kartą pirmininkas Buja- 

nauskas skyriaus susirinki-

Anglija prižadėjo pripažinti Indijai nepriklauso
mybę, jei jos gyventojai to norės. Šioj nuotraukoj ma
tosi indų nacionalistų vadas Mahatma Ghandi. Jis kal
ba per radiją i savo tautą, kad dabar ji gali būt tikrai 
nepriklausoma, jeigu nori. Bet po Anglija Indijai nėra 
bloga, todėl kyla klausimas, ar verta jai su Anglija

Polemika ir Kritika
SENAM LAISVAMANIUI liaus, keikdamas šliuptar-

-------- nius. Tarpe tikinčiųjų kuni-
Tamstcs klausėte, kur gai tada įskiepino biauriau- 

dingo laisvamaniai. Šian- šią neapykantą prieš laisva- 
dieną laisvamanių randasi manius, iš ko kilo pravar- 

I kur kas daugiau, negu jų džia viniai prieš tuos žino

Kanados Šnipai
Igor Guzenko, rusų am-

Argentinos Balsavimas j basados tarnautojas, kurs ,. . . . ______, ... ............... t___  ___  ___
Argentinoj baigta skaity- išdavė Kanados policijai p.6 rusciais. žodžiais pareis-į buvo - tik jie neveikia vie- nes kurie nusikratė trumpa- 

--------- ke nenas.tenk,n,ma kad ir neturi 0,.ganįzacjįų regystės. Na, bet tas kuni-ti balsai prezidento ir kon- Maskvos šnipų tinklą, paša- * nepautenKimmą, Kaa 
greso rinkimuose. Už Pero- kė laike tardymo, kad Ka- AmenK.°s lietuvių veikėjai 
ną balsavo 1,474.447 balsuo- nadoje yra sovietų agentų, ’2esuTa.iia vieninga1 dirbti, 
tojai, už demokratų kandi- kurie tyko jį užmušti. Bet f.° Pį, i^^5-’ 
datą Dr. Tamborini—1,207,-' Guzenko sakosi esąs Kana- ?e’ .u S B-kas L v S \eike- 
359 balsuotojai. dos policijos apsaugoje. Į H® ^vadinęs svolaciais.
____________________________ : Kitam susirinkime S. B. pa

siskundė, kad O. Čeplins- 
kienė jį šmeižia. Susirinki-KorespondencijoS

WORCESTER, MASS.

įvairios Žinios

SLA 57 ir
sirinkimuose beveik vien-

; balsiai nubalsuota už rau- 
' donąjį Kubiliaus.

Daktaras Petras Karpavi- Masytės sleitą. Priežastis— 
čius. buvęs U. S. Army Me- nepasitenkinimas konversi

tarpe savųjų. Jus rašote, gų pasėtas- vaisius neprino- 
kad niekad nebuvote laisva- ko. liko . be pasekmių, ir 
manybės platintoju, o tik šiandien jau šliuptamių ne
gerai jautėtės, kad esate siranda ir nesigirdi, nors 
kuosas nuo tikybinių prieta- daugiau yra, negu seniau, 
rų. Taigi, šiais laikais dau- Tai dėka musų lietuvių 
giau, negu pirma tokių žmo- spaudai ir prakilniesiems

peršasi visas ligas pagydyti.
Į tokius daktarus Susivieni
jimui peršasi bolševikai. Jie 
sugraibė

sleitui” sudaryti ir joja 
ant konversijos į rinkimus.

Nenori koncersijos? Bal
suok už “kunigą” Kubilių. 
Nereiks jokios konversijos!

Nepatinka senoji Susivie
nijimo valdžia? Balsuok už 
jauną lojarką Masytę, vis
kas pajaunės!

Bolševikai dedasi didžiau 
siais Susivienijimo draugais. 
Žinoma, jie yra tokie pat 
SLA draugai, kaip šuva yra 
dešros draugas. Kol prisi
taiko, tol uodega vizgina, 
bet kai paima tarp dantų 
tada kas kita.

Bolševikai turi savo susi
vienijimą. Ar jų susivieni 
jime nėra konversijos? Nu
gi, yra ir dar koki! Bolševi
kų susivienijime iš viso nė
ra “senųjų skyrių”; ten na
riai visą laiką moka aukš
tesnes duokles. Bet SLA na
riams bolševikai peikia kon
versiją išsijuosę. Galima bu
tų palinkėti, kad bolševikai 
savo susivienijime numuštų 
narines duokles iki “senų
jų” SLA skyrių ir tada at 
eitų girtis ir pirštis į SLA 
daktarus

Bolševikai SLA narių tar
pe jieško lengvatikių avė 
lių. Jei kas patikės jų grau
džioms ašaroms ir balsuos 
už bolševikišką sleitą, tas 
tik parodys, kad jis dar ne
moka atskirti SLA draugą 
nuo priešo

SLA Narys.

KARO PRIEŽASTYS EU
ROPOJ NEPAŠALINTOS

Amerikos atstovas Niu- 
rembergo karo kriminalistų 
teisme, teisėjas R. H. Jack- 
son, sako, Europoje nėra 
nieko panašaus į taiką. Šau- 
dymasis pasibaigė, bet tai
kos nėra ir visos karo prie
žastys dar tebėra, kaip ir 
buvusios. Tos priežastys, 
kurios iššaukė Europos ka
rą, nebuvo pašalintos. Jos 
vis dar nuodija Europos gy- 

enimą.
AR JL'SV PLAUKAI ŽYLA?

Ar jie dryžuoti, nublukę, nususę, 
■gyvi? 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- 
šiųslc $1.00 ŠIANDIEN, o gausi ši
to saugaus, greitai veikiančio vaisto. 

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

-/na i- i • niu randasi, kurie vra pasi- laikraščiams, kurie pagelbė 
.map nutarė , cęPhnskienę'išgavę iš tikybos burtu jo daugumai žmonių nusi- 
. pasalinti iš skyriaus kaipo, karaiįjos. Buvo laikai, kuo- kratyti dangiškos karalijos

18 kuopų su-! A ir " met klebonai iš sai tykių per gerybių ir kartu trumpare-
cmoiv o atšaukti per kunajs svaidė i laisvama- gystės. Bet dar užtektinai 

nius, o namų šeimininkėms ir šiandien randasi trumpa- 
skyrė pragarą su visomis regių, kurie negali atsipa- 
jiems ^inbmomis baisenybė- laidoti nuo nebūtų stebuk- 
mis už laikyriia laisvamanį: lų ir prietarų, bet laikai 
burdingierių. N;., ir kas iš; mainosi. Nąuiai priauganti 
to išėjo? Štai kas:

Kunigai. kovodami

jos
tuos

šmeižtą 
laikraščius,

per 
kuriuoseeO. T> 1__D-KasŽebrio iai rasyia.

’ paprašo J. Marčiulionį, kad
parašytų atšaukimo rezoliu-

NORIU PIRKT FARMĄ

dical Coips kapitonas, pa- ia. Tie žmonės norėtų Ku- . Atšaukimo 
skirtas j miesto ligoninės biliaus “konversijos.” pažymėta, kad S. B-kas1
daktarų štabą. Dr. P. Kar
pavičiaus tėvai gyvena 12 
Vievv St.

Rep.

ANSONIA, CONN.
Panelė Katherine Zinkiu- 

tė-Zink šiomis dienomis pa-| 
kelta į rangą Lieutenanti 
Commander Ū. S. Navai! 
Hospital. Key West, FlaJ 
Jos tėvai gyvena 44 Harri- 
son St.

Gražiai Parėmė Trem
tinius

Ansonia lietuviai turėjo 
maisto vajų dėl lietuvių 
tremtinių. Pasekmės tokios: 
Eita per visus lietuvius ir 

Jonas Ambrazevičius-Am-i surinkta pinigais, per ko
brose paskirtas į Worceste- .e^lonįlp Baranauskienę 
rio miesto mokyklų sporto 11 Marciuliną. sekančios 
atletų vyriausiu vedėju su'aukos:
metine alga $3,600.

Balandžio (April) 7 die
ną Sandaros 16-tos kuopos 
susirinkimas pavedė A.
Kriaučialiui. J. Krasinskui 
ir L. Jablonskiui pasiteirau
ti, ar galima gauti į Wor-| Pačiutė) M. Barbara. K. šo- 
cesterį kalbėti kongresma-! P's’ K‘ Veikza’ Berkovich, 
ną O’Konskį ir senatorių 
David Walsh. Jei bus pa
sekmės tuos žmones gauti 
už kalbėtojus, tuomet su
rengsim masines prakalbas

Po $5: A. Draugelis. J. Gru- 
i muldis.
1 Po $2: S. Valeika, J. čer- 
nauskas. M. Cimbalienė, J. Kan
tautas. J. Tverijonas.

Po $1: J. Poniulaitis. Mrs. 
Varasilkienė, M. Wobles (Kar-

B.
A. Savalionis, M. šurkuvienė. 
E. Aponavičienė, K. Mikėnie- 
nė. J. Jokubauskas. Jr., Helen 
Akelaitis, O. Ulevičienė, V. 
Marčiukaitis, P. Dilaitis, J. Mi-

Lietuvos nepriklausomybės kolaltls- J- Raugehs, E. Norvi- 
1 J diene. J. Bilskis. Viso $40.00.

Per J. žilevičia ir J. Marčių-reikalu.

Sandaros 16 kp. vakarie
nė Įvyks gegužės 5 dieną, 
5 vai. popiet. Dalyvaus Mo
terų Kliubo Choras, veda
mas Marijonos Jablonskai- 
tės-Meškienės, Aušrelės 
choras, vedamas muz. Jono 
Dirvelio ir solistai. Ona 
Dirvelienė ir Jurgis Mozu- 
raitis.

Balandžio 8 d. L. P. Kliu
bo susirinkime Worcesterio 
misionieriai prašėsi ant bur- 
do. Bet be pasekmių. Minė
tam susirinkime duota vie
tos Lietuvai Remti Draugi
jos 1-mam skvriui. Lietuvių 
Republikonų Kliubui ir Lie
tuviu Demokratu skyriui, 
po vieną sekmadienį, rengti 
pramogą ar pikniką. Kliubo 
vasarnamy.

lioni aukavo: V. Žilevičiūtė $5. 
J. Paltanavičia $3. Po $2: J. ir 
V. Barštis, A. Radvila. -J. Juš- 
kis. A. Valentinas. P. Lodą. J. 
Marčiulionis. J. žilevičia. Po 
$1: J. Burkauskas, V. Valenti
nas. J. Bilskis. M. Čepaitis. Vi
so $26.00.

Per V. Višniauską aukavo: 
O. Kubilienė $2; po $1: Mrs. 
Čeplikienė, Mrs. Kener (Klimai- 
tė). J. Aruškevičienė, V. Viš- 
niauskas. Viso $6.00.

Per M. Radzevičienę ir O. 
Vailionienę sukolektuota $54.50. 
bet vardų dar nepridavė.

Viso kolektoriai surinko au
kų $126.50. Bono išleidimo pel
nas $102.85.

reiškęs piktumą prieš abi 
puses, nesutariančias bend
rai dirbti Lietuvos laisvini
mo darbą, o ne prieš vieną 
LVS. Pabaigoje pažymėta: 
“Bet vis dėlto turėtume elg
tis rimčiau ir užsitarnavu
sių veikėjų nešmeižti.” Po 
ta rezoliucija pasirašo pats 
S. B-kas ir visa valdyba ne
pastebėdami, kad rezoliuci
ja parašyta dviprasmiai 
Sekančiame skyriaus susi
rinkime S. B. pareiškė: “Esu 
jau nukryžiavotas.” O pas
kiau po posėdžio išbarė J. 
Marčiulionį už dviprasmiai 
parašytą rezoliuciją.

Aš apie tai parašiau “Ke
leivyje.” Bet skyriaus susi
rinkime J. Marčiulionis ir 
S. Bujanauskas pareiškė, 
kad tai esąs “šmeižtas.”

Nieko nesu ^meižęs ir ne
noriu šmeižti. Jeigu tie vy
rai įžiūrėjo mano pastabose 
“šmeižimą,” tai aš ii ati
taisau. Tegu kalba faktai 
patys už save. Tik visgi 
klausimas palieka neaiškus: 
ar S. Bujanauskas tikrai no
rėjo pats sau duoti patari
mą “nešmeižti užsipelniusių 
veikėjų,’’ kaip sako toji re
zoliucija, kurią jis pats pa
si rasė?

J. K-tas.

su
gentkartė jau nekreipia tiek 
atvdos i aukščiau minėtus

laisvamanybe kara pralai-; prietarus. Tiesa, nekurie ir 
mėjo ir dar daugiau laisva- laisvų minčių, kartais lanko 
manių priaugino. -Jie supra- bažnyčias, bet tai ne^ dėl ti-
to, kad jų kova pralaimėta, 
todėl apsiprato, kaip apsi
prato ir namų šeimininkės.

Keletas desėtkų metų at
gal, kataliku akimis žiūrint, 
laisvamaniai buvo aršiausi1 
žmonės, o dvasiškiai net ug
nimi spiaudė ant jų. Todėl 
laisvamaniai rinkosi i bū
rius apginti savo teises ir 
mintis. Šiandien jie nėra 
jau tiek persekiojami, jau 
net ir patys klebonai kalba
si su laisvamaniu ir. reika
lui priėjus, net ir jo gyve
namus namus aplanko, ką 
esu patyręs patsai.

MAIKIO TĖVUI PO PENKINĘ

Prisiuntė šie draugai: Petras 
Papeika iš Philadelphijos. J. 
Kazakevičius iš Chicagos, Pet
ras Staum iš Manchester. Conn.. 
Mrs. Mary Bakauskas iš Det
roito. Thomas Sliimkus iš Rin
gio. \V is., Mrs. A. Dirvelis iš 
Y'orcesterio, John Brazauskas 
iš Detroito. G. Kav ias iš Det
roito, J. Eurienė iš Dudson N 
H. T. Ulinskas iš Chicagos. W. 

šviesos draugija' R^ach is Duluth. Minn., F. Ma- 
aukavo $10.00. šv. Antano drau-' tulionis iš Uinden. N. J.. C. La- 
gija ir Kliubas aukavo $10.00. iš Brcoklyno. K. Janonis 
SEA 66 kp. auka $5. Viso au- I^ominster. Mass.. Mrs. M 
ku susidaro $254 35. Pasiųsta 'Tikis iš Hamilton, Canada.

kybos principų, o daugiau 
iš prievartos tėvų ar kitų 
draugu. (Jei redakcija pa
vėlins. prašyčiau Seno Lais
vamanio rašyti daugiau ką 
šiais reikalais).

Senas Šliuptarnis.

Kas turi pardavimui farmą, mažą 
ar didelę, prašau pranešti man že
miau paduotu adresu. Noriu, kad 
apie namus butų medžių ir vandens 
— prūdas ar upelis — kad butų kiek 
gyvulių ir kad iš lauko vieta dailiai 
išrodytų, kad butų netoli miestelio 
ir prie gero kelio. Turiu ir daugiau 
pirkėjų Laukiu pasiūlymų iš visur. 
Rašykit šiuo adresu:

MR. J. SALDYS,
44 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajicškau Povilo Mačiulio, kuris 

: angliškai vadinasi Mitchell. Pirma 
j jis gyveno VVatcrburyje, o daba 
VVilkes-Barre, Pa., bet nežinau joZ 1 • l* * * * 1 * ! 1 IC, JT <*., I/T-V J’siuntiniai l Lietuvą adreso. Prašau atsišaukti kaip Kali- saka

I mu rrrvri^ian np< turiu labai svarbu uriKonus.

Amerikos paštas praneša.į 
Į kad į Lietuvą galima siųsti 
pakietus su įvairiais daik-

ma Kreičiau, nes turiu labai svarbų 
reikalą.

ANTANAS VENSKUNAS.
68 Adlcr St., Waterbury, Conn.

tais. Pakietai gali būti iki 11 
svarų ir iki 25 dolerių ver
tės. Bet muitą už siunčia
mus daiktus gavėjas turi su- 

Senas laisvamanis, ma-į mokėti Rusijos valdžiai, 
nau, gerai žinote apie gyve- Muitas yra didelis, jis sie- 
nimą šviesios atminties Dr. kia iki i00', daiktų vertės, 
Jono Šliupo. Ką tas žmogus! o už kai kuriuos daiktus 
nukentėjo nuo dvasiškiu' ! kiek mažiau.
Atsimenu prieš 40 m otų j Paštas i Rusija jau senai 
Brooklyne kun. Y. kaip'eina. Bet muito'klausimas 
draskėsi, spardėsi prie alto-: vra viena iš didžiausių kliu- 
-----------------— čių siuntiniams siusti. KiekDETROIT. MICTL TĖMYKIT^ žmogtfs LietuvoJe furfe muj

to mokėti 
daiktus? Ai

Kas yra Biblija? Ką i« - pra
našai sako apie šiuos laiku-

Pajieškau Vinco Parulio, kilusio iš 
Senabudžio kaimo ir parapijos, Su
valkų krašto. Jis gyveno Bostone ir 
New Yorke. Jieško brolis Albinas 
Parulis iš Vokietijos. Malonėsit at
siliepti šiuo adresu:

MISS EDNA BROOKS,
504 Washineton Bvld.,

Baltimore 30, Md

uz gaunamus 
tas muitas ne-

Bronislava Kalvinaitė-Kasinskienė, 
dabar Kyvenanti Aukštutinėj Austri
joj, pajieško Marijos Stelmokaitės- 
Vilkeiienės ir Agotos Rašukcvičiu- 
tės-Karpa vičienės, gyvenančių apie 
I^awrence, Mass. Mano adresas toks:

BRONISLAVA KASINSKIENE, 
Kasemenstrasse 14,

P. P. Camp 701,
Ried, Uppcr Austria.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

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

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

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

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

Nebijok Mirti, knyga su paveiks
lais .............................................. 00c.

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

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

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

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

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

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

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

............................... 25c.
gražus skaitymai 3Oc. 

Užkeiktos 3 karalaitės . — 25c. 
Keliauninkai j Palestiną .... 30c. 
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikyto ja. apie 450 visokių 
'•eeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 

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

..................................... 20c.
Burykla ir Burtininkas . — 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

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

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

unčius ......................................... 50c.
Ponsko Piloto galas .............. 10c.
120 Painų Rinkinys .............. 75c.
Savizrolas. juokini skaitymai 50c.
Girtuoklio Gyvensiąs .......... 35c.
Kantičkos, šv. giesmės .... $2.50 
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm. 

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
10c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ

Tūkstančiai žmonių ytrinėjaį UpSUTlkins gavėjo daugiau.
negu jam padarys gerumo 
siunčiami daiktai? Kokiu 
budu rusų muitininkai įkai
nuoja daiktus?

Amerikos paštas pataria 
po adresu i Lietuvą padėti 
raides U.S.S.R. Matomai. 

Kas bus! Rusijos valdžia nori nors 
| tokiu keliu gauti “pripaži-

bibliją—kodėl ?
Knygų pardavėjai sako: Bib

lija yra “America’s best sel- 
ler,”—kodėl ?

Tie. kurie interesuojasi šiais 
klausimais, mato biblijos pra
našysčių išsipildymą.

Pasaulis liepsnose! 
toliau ?

Pajieškau Juozo ir Bronio Norvai
šų, kilusių iš Paklibakų kaimo. Sau 
kėnų valsčiaus, Šiaulių apskrities. 
Jų tėvas, Antanas Norvaišas, ir da
bar tebegyvena tam pačiam kaime. 
Juozas ir Bronius Norvaišai, kurių 
aš pajieškau, prieš karą yra gyve 
nę Bostone ar Brooklyne. Už pagel 
•bą padedant juos surasti tariu gi 
lią padėką. Mano adresas dabar toks

VIKTORAS DIMINSKIS, 
Hatschekstrasse 7,

Lanza-D,
Austria.Detroito Biblijos Studentai nimą” iš Amerikos lietuvių 

laiko susirinkimus nedėldieniais kad Lietuva yra rusų ribo- 
kasrvt nuo 10 iki 12. Interna-Į se, o Amerikos paštas su ru 
tHnal Instituie svetainėje. 2431 reikalavimu sutinka ir 
East Grand Blvd., tarpe Chene duoda tą patarimą
ir Dubois. Jeigu jdomaujat Bib-' . ’ , gų. ns esu ,.»s,c.
lijos mokslu, ateikit i musu SU- ll J Lietuvą kokių daiktų.pr turiu keletą nuosavų namų, ku- 
sirinkime 0 htoite maloniai Kerai padalys, jei pirma nu- į-
priimti. Rastu kreipkitės i John. tis 1 SHvO \ lotini pasta H sju laišku. Su pirmu laišku prašy- 
Bluma« l40'>3 Anglin. Detroit. J asiteiraus. kokius daiktus atvaizdo, kurį vėliau sugrąžin- 
Mich. ' 09) salima dėti i pakietą, kad’*”• ^Vrs^S’b.’v.’

Skelb.j nebūtų vėliau nesmagumų. 8 Mayhew St., Dorchester, Mass.

APSIVEDIMAI
Norėčiau susipažinti rimtą vyrą 

tarp 40 ir 50 metų amžiaus, nusima-
lei kas vkvienn nori «iu« nanti aPic bizn* ir turinti kiek P'ni 7t-l nas \is\iena noi i sius-,ffų Aš esu na-,- 40 met„ amžiau:<

Vervų suirimas ir nemiga .. 85c.
\’uo cukrinės ligos .................. 8Oc.
Vidurių valytojas ...................... 60c.
Nuo vengriškų ligų .............. $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

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

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS, (41)^Jt. 8npnt'*’,nnrt. V V
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau

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

”Kel.” Administracija.

I
I



Įeitas puslapi* Nr. 16, Balandžio 17, 1346

Moterų Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Velykų Margučiai
Kaip Jie Atsirado ir Ką 

Jie Reiškia

Velykoms besiartinant, 
musų moterys pradeda gal
voti apie “margučius.” Kiau
šinių dažymas ir margini
mas, tai svarbiausias musų! 
Velykų požymis. Ypač žy-i 
mią vietų margučiai užima 
Lietuvos Velykose, kur juos 
ir muša, ir kočioja, ir val
go-

Bet kodėl margučiai taip j 
susiję vien tik su Velyko-J 
mis? Juk su Kristaus prisi-j 
kėlimu, rodos, jie neturi nie
ko bendra. Tai kaipgi tas' 
paprotys atsirado ir ką jis 
reiškia?.

Reikia pasakyti, kad mar
gučių istorija nelabai aiš
ki. Žinoma tik tiek, kad 
krikščionių bažnyčia pasi
skolino juos iš stabmeldžių.

Senovės keltai, iš kurių 
yra kilę dabartiniai airiai, 
velšiai, škotai ir kiti, turė
davo Beltane’o ar Belltai- 
ne’o šventę. Tai būdavo 
stabmeldžių iškilmės susi
laukus pavasario. Tos šven
tės simbolis buvo kiaušinis.! 
Nes kaip iš kiaušinio išeina: 
gyvas paukštis, taip po žie-į 
mos atgyja gamta.

Kadangi prie pavasario 
šventės žmonės buvo labai 
pripratę ir krikščionybės 
skelbėjai negalėjo šitos tra

dicijos iš jų atminties iš
trinti, tai krikščionių baž-[ 
nyčia pritaikė margučius 
prie savo Velykų, kurios y- 
ra švenčiamos pavasari, 
taip kaip buvo švenčiama 
ir stabmeldžių pavasario 
šventė Beltane.

Krikščionybė pasiskolino 
iš stabmeldžių ir kitą daly
ką, surištą su Velykomis, 
būtent: “šventą ugnį.’’ Dari 
ir musų laikais Lietuvoje 
kunigai šventina Velykoms 
ugnį. špitolninkai sukrauna 
krūvą malkų ant švento
riaus ir uždega; kunigas 
smilkanti laužą pašventina, 
o žmonės pasiėmę po nu- 
deguli, arba uždegę ta ug
nimi gabalą kempinės, ne-' 
šasi per laukus namo. Na
mie iš tos ugnelės Įpučia 
ugniakurą “šventiems val
giams” virti.

Visa tai yra aiški stab
meldžių tikybos liekana. 
Stabmeldiškoje Lietuvoje 
šventoji ugnis rusendavo 
žinyčiose dieną ir naktį. 
Keltai taip pat garbino šven
tąją ugni. Beltane’o šventė 
jų kalboje reikšdavo “lai
mingą ugni.”

KELEIVIS, SO. BOSTON

PAVASARIO SUKNELES JAUNOMS MOTERIMS

Štai trys pavyzdžiai pavasario suknelėms. Materija iš dirbtine šilko, pa
prastai rajonu vadinamo.

"Keleivio” Knygos
AK BUVO VISUOTINAS
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad boro, o moks
lus sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
ka.-pgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
sebas dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis gaiėio tuos Slyvy
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
iš kur ėmėsi tiek vanoens, kaa visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 
i-ar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų k Laušimu, j kuriuos negali 
atsakyti jokia 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 
noksiąs nuo pradžios Iki galo.Kaina ............................... ne.
TABAKAS.

Į Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 
1 kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
, daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63.......................... 28c.

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 aktuose. Vei
kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
višft reikalaujamos tik 26 ypatos.

i So. Boston, 1913, pusi. 61..........25c.
' AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
i drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- 

f <io, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1X5

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO. 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos j<o kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVfiJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė- 

Knyga stamt ; ir labai užimanti, 
ai yra tikra tik.jimų istorija. $1.90S

MATERIALISTIŠKAS
(STORUOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka* 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaitys s.tą knygelę 
Kalba labai lengva kri;-n- p-v-hu 
jautiems darbininkam* neapkai 
nuojatna. Kama ......................... 2b<

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

taktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 28c.

BĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

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

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

žmonės kuria per amžius ? šį intri
guojantį politiškai-ekonoinišką klau 
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta 
ky. Kaina ................................... tOe

KAIP SENOVĖS ŽMONES l’ERSl- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

Labai įdomus senovės filosofų da-
Ieidimai apie žemės išvaizdą, ragai 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Alek.-a.
40 pusi............................................ 10c.

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

gu Amerikoj munšaino. Si-.je knygo
je telpa net 72 “Džinu Bambos spy 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorą 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kama ..............  2&r

statyta. Vietoj to, nutaita 
Velykas švęsti pirmutinį ne- 

‘ dėldienį po menulio pilna-1 
ties, kuri būna arčiausia 
prie kovo 21. J mėnulio pil
natį atsižiūrėta dėl to, kad; 
maldininkams butų šviesios 
naktys keliauti į Velykų iš-Į 
kilmes.

VELYKOS LIETUVOJE
Velykos, pavasario šventė!
Ir žiemą ir pasninką kentę 
Subruzdo visi prie margučių,—
Nuo senio lig mažo vaikučio.

Stipriausi velykaitį renka 
Ir bando laimužę tą menką:
Išridint, išmušt, išmainyti 
Taip stengias, kaip gal išmanyti.

Pavasaris atnešė laimę :
Linksmybė ir miestuos ir kaime! 
Marguoja pražydę žolynai.
Pakvipo lapuočiai, eglynai.

Ir taip čia kas metai kartojos;
Miestietis ir kaimo artojas
Vien džiaugsmo girdėjo čia aidus,—
Šypsojosi tėviškės veidas!

nr *
Dabar jau kitoki ten lapai,—
Kraujuose ten braido kacapai;
Ne vieno mus brolio, seselės 
Be laiko užmerktos akelės...

Ar daug dar tokių ten Velykų,
Žmogaus sielos jausmo dalykų.
Tėvynės mus bus apraudotos 
Sibiro vergijos leduotos?

Ar greitai laisva bus tėvynė.
Kuria žiaurus rusai pamynė?
Didžiūnai laimėję šį karą 
Užleido ant musų barbarą!

Jie tarias, teisybės buk reikia,
Tr pavergimus buk tai peikia,
Bet vienas šalin nevidonas.— 
Užleidžiamas kitas — raudonas!

Pasaulis rods tam ir kovojo.
Kad būt vergija Lietuvoje:
Vos tapo ten sumuštas prūsas,
Tuojau įsirioglino rusas.

J. Steponaitis.

PeklaTaigi ne tiktai “margu-1
bet ir “šventoji ug- 
“šventintas vanduo,” 

ir kitos musų “šventenybės” 
yra niekas daugiau, kaip 
stabmeldystės liekanos.

ciai,
• ?? • anis, ir Tremtinių Velykas

UŽDRAUSTOS MEILĖS VAISIAI
Atsitikimas iš Waierburio Lietuvių Gyvenimo

Savo laiku “Keleivy” bu-Įgienė važinėjosi su Žukaus- 
vo plačiai rašyta, kaip Wa-; ku. Žukauskas buvo suimtas 
terburio mieste policmanas ir prasidėjo tardymas. Iš 
Žukauskas žiauriai nužudė karto gynėsi, bet nuvargin- 
savo meilužę Plungienę ir tas kamantinėjimu prie vis- 
buvo už tai nuteistas mirti, ko prisipažino ir parodė

Mes dabar grįžtam prie1 kur >’ra įkastas Plungie-
tos kruvinos tragedijos dėl, DasmerVė žu-
to, kad šiomis dienomis mir- , el-ma- . pfcnie Re 
ties bausmė Žukauskui bu- ka"sk« . . >ab’ar
vo pakeista amžinu kalėji- ™lrt,es !?au?me Pake,,sta ka’
atriio ^^“vaSduotėf ™inad®de? uždraustos

daug apie Žukauską S'
dabar kalba waterburiečiai. k k

Neramins tremtinių 
Pavasaris gražus.
Ir šventės Velykų 
Jiems nelinksmos bus.

Jie skris į tėvynę 
Liūdnoj mintyjė 
Ir galvos, kas laukia 
Jų ateityje.

Nejaugi likimas 
Bus tokis žiaurus.—
Neleis jiems sugrįžti 
Namo pas savus?

Atneš jiems Velykos 
Tik skaudžias mintis.
Ir ašaros karčios 
Suvilgys akis.

Vargo Duktė.

brošiūra su peklos 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METEUONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
li iį« amžina peklos ugni
ui ir uz pinigus apsiima 
Kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 

tai yra metas ir ap- 
garystt, ms paklos »4-
•al nėra. Jisai parodo 
cad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pek>a, dabar kapaatal sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai pat* iru-

Pranas Žukauskas buvo 
jaunas ir dailus vyras. Jis 
buvo ir tebėra vedęs, turi 
vaikų. Ypač jis gražiai at
rodė policisto uniformoje. 
Pasitaikė jam susipažinti su 
Plungiene.. Nors ji turėjo 
vyrą ir trejetą vaikų, bet 
mėgdavo “good time.” Jos 
vyras dirbdavo naktimis, o 
ji jo automobilium važinė
davosi su kitais.

Vieną naktį Plungienė iš
sivežė policmaną Žukuaską. 
Abudu išsigėrė. Paskui su
simušė. Pasigirdo šūvis. Žu
kauskas parsivežė Plungie
nę su pašautu kaklu Į savo 
namus. Pasikvietė savo žmo
ną talkon. Abudu numazgo
jo ir aprišo peršautą Plun- 
gienės kaklą. Nuvedė ją at
gal i automobilių ir nutarė 
vežti ligoninėn. Bevažiuo
jant Plungienė buvo visiš
kai nušauta. Tada Žukaus
kas su savo žmona išvežė 
Plungienės kūną Į laukus ir 
išvertė Į krumus. Abudu 
parvažiavo namo. Vėliau 
Žukauskas sugryžo prie 
Plungienės kūno, nuplėšė 
drapanas ir nuogą užkasė. 
Drapanas užkasė kitoj vie- 
toi. Gi Plungienės automo
bilį nuvežė ir pastatė Plun- 
gių kieme.

Parėjo iš darbo Plungis 
ir nerado žmonos, o auto
mobilis stovėjo su iššaudy
tais langais ir pilnas kraujo. 
Pranešė policijai, ši tuojau 
sužinojo, kad tą naktį Plun-

Waterburietė.

Apie Valgius
Ekstra Paruoštas Kumpis 

(Ham) Velykoms
8-10 svaru kumpis.
1 kvorta obuolių giros (culer)
1 puodukas medaus.
Vi puoduko razinkų.
12 gvazdikėlių (eloves).
1 šaukštas miltų.

Nušluostyk kumpį švaria, 
drėgna skepeta ir nulupk 
visą odą. I kvoitą obuolių 
giros sudėk medų, gvazdi
kėlius, užkaitink, ir karštą 
užpilk ant kumpio. Laikyk 
užpiltą tris valandas, daž
nai kumpį apverčiant, kad 
permirktų. Išėmus iš sunkos 
kepk atidengtą vidutiniam 
karšty nemažiau kaip 3 va
landas, nuolatos aplaistant 
tąja gira, kurioje kumpis 
mirko. Razinkas užpilk kar
šta gira ir tegul pastovi. 
Prieš duodant į stalą, kum
pį apibaistyk išmirkusiom 
razinkom ir vėl įdėk į pe
čių, kad razinkos apkeptų. 
Likusias razinkas ir miltus 
sumaišyk su ta sunka, ku
rioj kumpis kepė, ir pada
ryk mėsai padažą.

Francija turi du mieste
lius, kurių pavadinimai yra 
trumpiausi visam pasauly. 
Vienas vardas susideda iš 
raidė “O,” antro—“Y.9t

Kodėl Velykas Neturi Pastovios Datos
Šių metų Velykos bus ba

landžio 21 dieną, o pernai 
buvo balandžio 1 d. Kai ka
da jos pasitaiko ir kovo mė
nesy.

Kodėl tokia svarbi krikš
čionių bažnyčios šventė ne
turi pastovios datos?

Taip yra todėl, kad nie
kas tikrai nežino, kada Kris
tus mirė ir kada jis iš numi
rusių atsikėlė, jeigu ištikrų- 
jų jis yra kada nors gyve
nęs.

Velykų šventė buvo įs
teigta tik 325 metais po ta
riamojo Kristaus gimimo. 
Tais metais Nicaea mieste
ly, kuris dabar randasi Tur
kijoj ir žinomas Išniko var
du, susirinko krikščionių 
dvasininkų taryba ir nuta 
rė, kad reikia įsteigti Kris

, UŽMUŠĖ TĖVĄ BEGIN
DAMAS MOTINĄ

taus iš numirusių atsikėlimo 
šventę, t. y. Velykas. Bet ki
lo klausimas, kokiu laiku 
patogiausia butų ją švęsti? 
Po ilgų disuksijų nutarta 
pasirinkti tą patį laiką, kuo
met stabmeldiškoji Roma 
švęsdavo Vemalą Equinoxą, 
pavasario atgimimo šventę. 
Tačiau pastovi data nenu-

Rutlande, Vermonto val
stijoj policija suėmė 13 me
tų berniuką, kurs iš revol
verio nušovė tėvą, Ashley' 
Callaban. Berniukas aiški
na, kad jis norėjęs apginti, 
savo motiną, kuriai tėvas 
grasino.

.Callahan šeima jau nuo 
sausio mėnesio negyveno 
kartu. Motina sako, kad jos 
vyras jai dažnai grasinda
vo. Sekmadienio rytą tėvas; 
atėjo pas savo žmoną ir 
pradėjęs grasinti. Vaikas 
tėvą perspėjo, o paskui, 
gindamas save ir motiną, 
paleidęs į tėvą tris šuvius. 
Tėvas vietoje mirė. Polici
ja tyrinėja visą tą liūdną 
įvykį.

KOMUNISTAI PAKORĖ 
5 MOTERIS

Iš Budapešto praneša, kad 
Vengrijos komunistai pako
rė 5 moteris, už tai, kad jos 
nepritarė komunistų terorui.

DIDYSIS SAPNININKAS
Netrukus išeis iš spaudos Didysis Lietuviškas 

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

“Kel.” Administracija.

Kayga 
<«•" Knygyaa.

Adresas: “KBLBV18”
tta BSOADWAY.

AK BOSTON. MASS.

i aipgi ir pas
A. M. METKUONI 

7747 N avy Avenus,
Oelroit, M ten

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta. kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia iovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.

Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.’’ Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes j metus.

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

r “KELEIVIS”
° 636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.
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PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apy sakos: , J; Nr

ažsitikintis Vyras; <2/ ZyJ.nti un ta 
(3) Klaida; (41 Korekta. Jose roro 
doma kaip žmor.ės paikai tiki i viso 
Irius prietarus, burtus ir tt......... ,Sr

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI 
Arba kaip tėvų vartojami

namieji gėrimai atsiliepia jų vai 
karna. Kas yra arba tikis; kada oor» 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina lOr

EILES IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eiles, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . . 25r
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina ............................................ 10c

KODfiL AŠ NETIKIU:
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako. kodėl p» 
negali tikėti. Pilna argumentų kurta 
nesu muš joks jėzuitas. kaina toa 
knygutės .....................................

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje teina daugybė na»
. jų, labai gražių ir juokingų monolo 
įgų ir dckiamaciju. Visokios ceiuoe 
darbininkiškos, revoliuciorrienškoa 
tautiškos, humoristiškos ir Įsiuvama- 
niškos. Visos skambios, visos geros 
rinka visokiems apvaikščiojimama
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 28*

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romo* 

Į popiežiaus kunigai nesipačiuoją čia 
{išaiškinta visa jų benamystės istorija 
jos pasekmės ir doriškas 'K-asiškijc* 
nupuolimas, šia knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas fo 
Jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą Parašė
kun. Geo. Townscnd Fox, D D . «o 
betuvino Ferdinand de Šamogitia 
Kaina ...........................................

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo

D-ras F. Mati 
ta tr papildyta lama. Kama

ių apsisaugoti Baras* 
ifaitįs Antra p,rz*i.rė

2S<

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija gsko, kad pirmutiniai šmo 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roiv 
visai atmeta. Mokslas -.mino, kac 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje, ir *i 
knvg.i parodo, kodėl taip manoma 
(>abai įdomus ;r pamokiiiantis 
•k ai tymas. Kaina ...................... 25c

‘TCeleiri.“ 63'’ Bn>»<Jwa» 

Soutb Boston, Mas*.
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Nepriklausomos Lietuvos 
Paskutinės Dienos

. Kauną tik vakare.
Šiuo kart noriu pasidalin-i čiau užeiti j Lietuvos pa- toliese Šiaulių• i • i • • *• • • •* ,,4- C L/i * *

(Laiškas iš Europos)

ti kaip kuriomis žiniomis iš, siuntinybę pasiteirauti ko-:pjrma raudonosios armijos 
pirmos okupacijos. i kių žinių jie turi, be to ru-, žygiuojančią kuopa. Jie ėjo

1940 m. birželio pradžio-! pėjo, ar dar siena neužda- ............. - •. . w - * - . . I 1 • 1 J • T •j e buvau išvykęs į užsienį 
aplankyti Latviją, Estoniją, 
Suomiją. I Suomiją jau ne
teko nuvykti, nes birželio 
13 d. Taline mane užklupo 
staigus įvykiai, kurių jau 
buvo lukuriauta. Tą dieną 
Taline dienos metu išėjo 
ekstra telegramos, kad i

lyta, ar pavyks pasiekti Lie
tuvą.

Ministras Žvejoja
Tai buvo sekmadienis. 

Čia rezidavęs Pr. Dailydė 
buvo išvykęs žvejoti... o se
kretorius nieko tikro nega
lėjo pranešti. Girdi, vakar 
dienraščiai rašę apie tai...

Lietuvą žygiuojanti įaudo- Klausiu ar pasiuntinys a- 
nojt armija. „ . . pie tai žinojo.

Susėjau su estų užsieniu _ Turbut
reikalų ministerijos aukš-', _Ir g įį žvejoti? 
tais pareigūnais. Jie stipriau  Taip

Trumpai, drūtai atsaky
ta...

tuos Įvykius apgailestavo, 
kaip kurie jų reiškė viltį, 
kad rasi jie išvengsią tos Tai... i................ — buvo tasai pats Pr.
nelaimes... Paabejojau ir is Dailydė, kuris buvo vienas 
Širdies jiems . palinkėjau, žvrnpsnill “Lietuvos ži 
kad toji baisioji nelaimė
juos nepaliestų. Bėgau į 
Lietuvos pasiuntinybę pasi
teirauti, kas darytina ir gal 
dar tos žinios nėra tikros...

Tenais šventa ramybė... 
Jokių žinių neturi. Buvo 
mėginta susisiekti telefonu

žymesnių "Lietuvos Žinių” 
bendradarbių. 1926 metais, 
įvykus tautininkų pervers
mui, dirbdamas dar “Lietu
vos Žiniose” jau slaptai ra
šė straipsnius tautininkų 
spaudai. Vadinasi, vyras 
mėgino sėdėti ant dviejų 
kėdžių. “Lietuvos Žinių”

su Lietuva nepavyko, i kėdę apleido ir, kunu ir du- 
Kas darvti ? šia pasuko pas tautinin

kus. Čia kurį laiką dirbo jų 
spaudoje, o vėliau pasidarė 

Į Eltos direktorius, paskui 
dar kuo ir vėliau paskirtas 
pasiuntiniu Latvijai.

Raudonąja! armijai oku
pavus Lietuvą, mėgina rau
doniesiems įsiteikti. Betgi 
į komunistų aukštumas ne
iškilo ir jų žvaigžde netapo. 
Kur dabar jisai iškils—ten
ka laukti...

Pavakare sėdau į Lietu
vos traukinį ir iš Rygos iš
vykau...

Suprantama, rūpesčių ku
pinas, ar pavyks dar perva- 
žiuoti sieną.

Erdvus, gražus, naujoviš
kas Lietuvos tarptautinis 
traukinys buvo pustuštis, 
tuo metu tik reikalo spiria
mi važiavo.

{ Lietuvą
Štai Lietuvos siena! Kaip 

įprastai latvių muitinės par
eigūnai ir policija patikrino 
dokumentus ir palinkėjo 
laimingos kelionės į Nepri
klausomą Lietuvą... Tasai 
jų palinkėjimas jau skam
bėjo su stipriu sarkazmu... 
ir pašaipa. O lygiai tuo pa
čiu metu jau raudonoji ar
mija žygiavo Latvijos lygu
mose... ėjo be jokio pasi
priešinimo... Gi Rygoje man 
latviai tvirtino, kad jei Lat
viją ištiktų toksai likimas,, 
tai busią kraujo praliejimo, 
nes latviai geruoju savo že
mės neapleisią... O rytojaus 
dieną raudonoji armija jau 
žygiavo Rygos gatvėmis ir 
ją čia jaunimo dalis pasiti-

Važiuoti atgal, skubiai 
ruoštis, nieko nelaukus! Va
kare jau buvau traukinyje. 
Visokių abejonių kupinas 
neramiai jaučiausi ir kiaurą 
naktį nemiegojau. Vidunak
ty pasiekiau latvių sieną. 
Teiraujuos pas traukinio 
palydovus latvius, ar jie ne
turi papildomų žinių, kas 
Lietuvoje dedasi. Tiek te
galėjo pasakyti, kas iš dien
raščių jau buvo žinoma. 
Traukinio palydovai buvo 
rustus, nesmagus ir tvirtai 
Įsitikinę, kad tai tik Lietu
vos reikalas. Latviai esą 1 • • • • gaOTcSKs, jie gerai sugyve
no su rusų įgulomis ir Lat
vijos raudonoji armija ne
užims.

O šventa nekaltybė!
Latvijoje

Šventa nekaltybė, kuri 
latvių išdidumą visiškai pa
tenkino! Rytą jau buvau 
Rygoje. Čia tas pats. Lat
viai ramus. Jie nesitikėjo, 
kad ir juos palies Lietuvos 
likimas.

Jie kaltino lietuvius, gir
di, neįvertinot tinkamai ru
sų, nemokėjot su jais sugy
venti ir štai ko sulaukėt. 
Sulaukėt to, ko buvote ver
ti. Net skaudu buvo klausy
ti jų tuos nei kuo nepama
tuotus priekaištus.

Kai viename viešbutyje 
prasitariau, kad toksai pat 
ir jų likimas laukia, tai vos 
išvengiau nesusipratimų... 
O vakare jau kūmavo ži
nios. kad raudonoji armija 
peržengė latvių sieną..

Traukinys turėjo išeiti į ko su gėlėmis ir raudono-

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

mis vėliavomis... Tai ir bu
vo Baltijos valstybėse vie
nintelė vieta, kur raudono
ji armija susilaukė šiokių 

i tokiii iškilmių...
Pirmi Raudonieji

Važiuoju toliau ramiai, 
bume- kaįp rocjOs nieko butą. Ne

pamačiau

ramiai keliu, musų karių 
lydimi.

Ar verta kalbėti apie rau
donųjų išvaizdą?

Purvini, murzini, nesisku- 
tę, prastai apsirėdę. Jie ne
buvo panašus į kareivius. 
Šiaulių stotyje įsėdo į trau
kinį musų vienas karys. 
Šokau tuoj jo klausinėti, 
kas girdėti. Nekalbus. Rus
tus. Nelinkęs dalintis savo 
įspūdžiais. Pasiskundė, kad 
esąs pagal musų krašto ap
saugos ministerijos įsaky
mą prikomandiruotas kariu 
ryšininku prie ateinančios 
svetimos armijos...

—Ar tai buvo toksai įsa
kymas?

—Taip, — trumpai, kaž 
kaip nenoromis jis man at
sakė. Nutilo ir toliau klau
sinėjamas jau vengė bet ką 
atsakyti. Nutilova abudu ir 
pasinėrėva savo mintyse, 
savuose pergyvenimuose...

Štai Kaunas!
Viskas kaip buvę, viskas 

kaip seniau buvę!
Kauno Gatvėse

Einu į namus gatvėmis. 
Žygiuoja raudonieji. Gatvė
se net smalsuolių maža... O 
tuo metu Maskvos Tasso te
legrafų agentūra skelbė, 
kad jie čia buvę entuzias
tingai sutikti, sutikti visų 
gyventojų... buvę gėlių, na
mai raudonomis vėliavomis 
buvę papuošti... Nieko aš 
savo akimis nesu matęs... 
Nieko panašaus nebuvo.

Vėliau klausinėju ar tik
rai buvo Kaune manifesta
cijos, kaip pirmieji raudo
nųjų daliniai pasirodė? Nie
kas šito netvirtino. Tiesa, 
kur tai vienoje gatvėje ke
letas jaunuolių buvo pasi
rodę su raudona vėliava, 
bet tik keli vyrukai ir mer
gaitės... Raudonieji juos, 
tokius vienišus pamatę, pa
tarė eiti namo...

Suprantama, nesmagu. 
Nesmagu matyti keletas 
jaunuolių, kai ištisos gatvės 
tuščios. Nėra reikalo kom- 
promituotis...

Dvi ar tris dienas Kauno 
gatvėmis žygiavo neskait
lingais būriais raudonieji. 
Niekas jų nesveikino ir nie
kas su jais nesikalbėjo.

Tik paaugliai vaikai sekė 
juos ir prašėsi pavėžinami 
ant tankų. Bet tai buvo vai
kai ne lietuvių tautybės.

Tokie išoriniai įspūdžiai. 
Tokia buvusi dekoracija. 
Bet kelioms dienoms pra
slinkus jau atsirado šven
tieji portretai: Stalino, Mo
lotovo ikonos ir tos ikonos 
jau įsakymo keliu buvo 
krautuvių languose dedamos 
ir kabinamos raudonos vė
liavos...

O kas tuo pačiu metu da
rėsi užkulisiuose?

Socialdemokratų partija 
tuoj išleido atsišaukimą, 
kuriuo skelbė, kad jų spau
da toliau neišeisianti, par
tija likviduojasi ir jos na
riai gali elgtis kaip jie iš
mano, nes sąlygų veikimui 
nebusią...

Taip. Jie suprato momen
tą ir ji visai rimtai įvertino.

T. J.
(Bus daugiau)

KELEIVIS, SO. BOSTON

JIS UŽ PRIVALOMĄ KARO TARNYBĄ

Generolas Eisenhower, vyriausis Amerikos karo 
vadas Europoje, kalba U. S. Senate už privalomą ka
ro tarnybą. Amerika turi būt gerai apginkluota ir ga
linga, nes kitaip pasauly nebus nei taikos, nei tvarkos, 
sako jis.

Alaska ir Lietuviai
Alaska yra labai didelis tikime, jei Amerikos val- 

kraštas. Alaskos plotas yra'džia skirtų didelių lėšų tam 
tokio dydžio, kaip ketvirto- kraštui “atidalyti.” Tai reiš- 
ji Jungtinių Valstijų dalis. kia. jei butų pravesti keliai, 
Bet Alaskoje nėra gyvento- padaryti reikalingi tyrinėji- 
jų. Didelėse Alaskos platy- mai, paskirstyta žemė ir, 
bėse gyvena tiktai 75,000 i bendrai, jei valdžia tą rei- 
žmonių. Pusė Alaskos gy- kalą suplanuotų, finansuo- 
ventojų yra indijonai ar es- tų ir dėtųsi prie viso plano 
kimosai, o kita pusė gyven- Įvykdymo.
tojų yra baltieji amerikie- T, ,zįį? Buvęs vidaus reikalų se-

Dabar kai kas kalba, kad
lietuviams pabėgėliams ga-'19į° dėtais siu ka.d !.A"

vnetie laską butu jleidziami viso-letu rastis vietos Alaskos , . / Tp kie karo pabėgėliai. Jo bai

tos apgyvendinimą lietu- k , kla„«ima
9 Galvoti ir kalbėti. kele tą-Pat klausimą

kės nebėra valdžioje.
Pats H. Ickes sako, kad

platybėse. Vietos ten. iš' „„.-.jo planas sukels daug opo-
tikrinu vra ikvaliH ^ai sas nuskambėjo, kaip bal-1 Z1C1JOS. Sako, rėks “100G 
kodž neSdvci LT Alas 538 ^ūkiantis tyruose. Šiais amerikiečiai,” rėks ir kiti. 

. (LS metais H. L. Ickes vėl pa- kurie suras visokių priešas-
Jis čių neįleisti į Alaska ateiviais: Galvoti ir Kai Dėti. . . .? 7 *žinoma, galima. Bet kai rei- s!ul° ^><^11 Alaskos du- v,ų. Atrodo, kad ivvko bio

- - * O PLIKOTE 1m Q 1 IPlctl fpn mon • T-l c’inli’moc no.

GERALD L. K. SMITH 
BELANGĖJ

kalas prieitų prie praktiško ™ europiečiams, Įleisti ten vykdA r^rsi miižiniš-

kUAklU?u . ai. v (seniau H. L. Ickes Oiun
. Amenka nupūvi Atanka duoti blaškai valstijos tei-Į O plati Alaska 
is Rusijos 186 / kad pati ta teritorijai laukia pionierių
pirko uz 7-200J co.e.ių. gaįėtų dėtis prie Alaskos Į gyventojų.
79 metus Alaska yra Ame- apgVvendinimo. Kada H. L.L"
nkos dalis ir per tiek metų _ ___________
tiktai 35,000 amerikiečių 
apsigyveno Alaskoje. Luvo 
bandymų Alaska kolonizuo
ti. Į Alaską vienu laikotar
piu veržėsi būriai aukso; 
jieškotojų, nes ten ’nuvo at 
rasta daug aukso. Alaskoje! 
kūrėsi žemdirbiai, žvejai, 
bet per beveik 80 metu A- 
merikos viešpatavimo tiktai 
35,000 baltųjų žmonių te- 
apsigyveno Alaskoje. Tai 
kaip ir niekas.

Priežastis, kodėl Alaska 
yra neapgyventa, yra labai 
paprasta. Ko eiti amerikie
čiui į Alaską. jei jis čia ; at 
Amerikoj gali pasidaryti; 
sau daug geresnį gyvenimą.
Alaskoje galima verstis že
mės ukiu? Taip. Bet žemės 
ukiu galima verstis ir čia.
Žvejai, medžiotojai, anklia- 
kasiai visi pasidaro sau 
žmoniškesnį gyvenimą čia 
pat, kaip tolimoj ir šaltoj 
Alaskoj. Kol Amerika bus 
uždara šalis, kaip ji yra da
bar, Alaska bus tušti, nes 
kas norės palikti čia geresnį 
gyvenimą ir eiti i šaltą Alas
ką būti “pionierių”?

Alaską galima butų apgy
vendinti žmonėmis iš Euro
pos, jei tuos žmones kas 
leistų vykti i Alaską gyven
ti be “kvotų” ir be visokių 
“affidavitų,” kaip kadaise 
visa Amerika buvo atvira.}
Į atvirą Alaską galėtų kel
tis ir lietuviai pabėgėliai.
Bet ar Alaska bus atidary
ta ateiviams? Į tą klausimą 
sunku butų atsakyti teigia
mai, o jau galvoti apie pla
tų lietuvišką naujokyną A- 
laskoje visai neprisieina, i 
nes Amerikos valdžia dar 
griežčiau stoja už ateivių

America First partijos 
pirmininkas ir vadas, Ge- 
rald L. K. Smith, liko nu
teistas Chicagoje sėdėti ka
lėjime 60 dienž už teismo 
įžeidimą.

Gerald Smith spėjo pa-'suamerikoninimą, kaip kitų 
garsėti savo antisemitizmu, šalių valdžios, 
nacionalizmu ir kitokiomis Alaska butų tinkama ap- 
fašistinėmis keistenybėmis, gyvendinimui tik tame atsi-'

Septintas puslapis

Laiškas iš Altajaus
“Keleivio” skaitytojas Z. Ameriką. Panašų džiaugs- 

, S. iš H., Mass. pridavė mą aš turėjau, kada gavau 
mums laišką iš Altajaus nuo jūsų laišką. Kada aš 
krašto nuo ištremtos savo gaunu iš giminių laišką, 
giminaitės. Z. S. giminaitė man rodosi, kad jie mane 
ir šeima buvo ištremti 1941 aplanko.
metais, per didiji lietuvių . v •
trėmimą iš Lietuvos i Sibi- As g-v™.nu. J**“1
ra ir kitas Rusijos tolybes. "iano “Į*™®. kad nesu 
Laiškas parašytas rusiškai. ’!“■ sve,ka: Jauciu ,?.‘!OV-,r- 
Vardus išleidžiame, kad SI T organ.zmo nus.lpne,.- 

mą. Kada atvažiavau čia du 
metus tino rankos ir kojos,

- • i maniau, kad greit važiuosiuBrangi sesuo ir svogerj! ,& & - pas tėvą (kuris yra miręs

tremtinei.nepakenktume 
Laiške rašo:

Nesenai gavau nuo 
laišką, už kurį labai ir la 
bai dėkoju. Aš dažnai žiu- ai 
riu į jūsų fotografiją ir
džiaugiuos, kad jus laimin- . . .--& - - nim gyvena viena tautiete.

JŪSŲ —Red.). Dabar geriau. Tik-te'
širdis mane kankina. 

Turiu širdies ligą. Dukrelė 
D. sveika, mokosi. Su ma-

gl. Pasirodo kad mano į- „ wri - AmeriKoj ir ne-
gauna iš jo laiškų. Bukite 
geri, persiųskit jos adresą 
broliui. Jos adresas toks pat.

buvo džiaugsmas, kada ji 
gavo popierius išvažiuoti i

minaiciai v. jaunesnis 
mane penkiais metais, o L. 
jaunesnis astuoniais metais.
Tikrai nežinau, kiek sesuo , . .___
Z. už mane vyresnė. Aš tik ka"
žinau, kad nei Z. nei A. ne- ? T • Sni? n ib r? 
pažįstu. Pranę aš atsimenu a=k L
K ‘L?““’ St. (jos vyras.-Red.) gyve-

na (adresas istremime. — 
Red.). Jis ten gyvena irgi

“ 7 ~ i penkius metus. Du metu jis
Ickes rase savo gražius pa- buvo belangėj. (Rusiškai 
siūlymus dėl Alaskos atida-! parašyta taip: “dva goda on 
rymo, jis buvo musų vynau- b j belangėj.”—Red.). Da- 
sybės įtakingas narys. \ie- bartiniu laiku jįs dirba šo- 
toje pasiūlyti įstatymo pro- ferio padėjėju. Lietuvoje 
jektą ir pravesti jį valdzio- nameiiai įr namai J.
je o paskui ir kongrese, H.' ir p gud ė kara. Ma_ 
Ickes pasitenkino parašymu a ukyje Jie visi
straipsnio apie Alaskos ap- gyVj jr gryVena su savo šei- 
prvendmimą. Vadinasi, Jai-'momis> Ąš nežįnau, ar man 
kas įstatymui paruosti ir (teks dar su jaip susitikti. 
pravesti kongrese, H. Ickes; Mano padėtis dabar vra to- 
akyse atrodė dar nepnbren-į kia kai musu Juozo kada 
dęs. Šiandien ir paties Ic- — - - - -jis buvo Kanadoje ir jus 

pas jį atvažiavote. Parašy
kite laišką, ką dirbate, ar 
turite savo namelius. Iki 
pasimatymo.

Sesuo...
1946 m. sausio 15 d.

giau: H. Ickes siūlymas ne
sukėlė nei opozicijos, nei 

Jie hiivn ny.rnii-i-
Pakalbink biznierius pa-

SISKeiDII
nntanmn■ , J.7X XVCAX xxim. 17117

siūlė tas.
-1 ♦ " - 11 rv.cid'T j

vis dar 
ir naujų

Philos Jonas.

garsinti savo biznį tarp lie

tuvių.

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

kalus. Ket jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
lieveik 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 butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į 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:”
Kjj rviškis, meilė ir ift kur ii r»- 

reina ’
Kaip atsirado ir kij reiškia buėkia?
Ka reiškia “pirmosiom nakties* tei

sė,” kuria ceniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia S’inhints žiedas? Raita 
jatino-ios žiebė? Jaunosios žydras’ 
Ryžių barstymą? jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kaa reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištetėjima kad nepadaryti Itlai- 
Job ?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirm, nakti? ši 
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nea nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar ceunine. Bet k< 
visi Uep:a, ta atvirai pasako “'leis.o- 
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? 'lai 
opiausia meavienoa seimynus klausi
mas. Ir “iei.'iugas Patarėjas“ eta 
patiekia {domių informacijų.

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

Kodėl tūlos moterys netari vaikų, 
kad ir labai nori? “Teiaingas Patarė
jas” ir šit^ klausimų atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tea- 
emgas Patarėjas” pasakys jums vie
kų.

Kaa reikia žinoti, kad vaikai botų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsnau 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kudikj.'

Moteries anatomija ir fiziologija.
Koael kunigams turėtų būt ut- 

u ru imta kalbėt apie ėeiraymskun rei
kalus ?

1 visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
nešte pda mas.

Knyga graži, su paveikslais, 22J 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas" pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis .'—ls kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes?—Ir daug-daug Kitų įdomių dalykų.

“teisingo Patarėjo” parašymui buvo suuaudMa tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Kvoliueijos Pagrin
dai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boeische’s “Žmogaus Evo 
liucija,” D-ro Gatės “bexuai Tbruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose, karna $1.60 Užsisakykit “Teisinga 
Patarėj*.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Stebėtini Žmonės
v

Vietines Žinios
LIEPSNOSE ŽUVO VISA SOCIALISTŲ PRAKAL- 

LIETUV1U ŠEIMYNA BOS GERAI PRAĖJO

Vasiliauskas su Žmona Parinkta Aukų Pabėgėliams 
ir Vaikais Buvo Pe.de- 

gimo Aukos

Pereitą savaitę Bostone 
sudegė visa lietuvio Antano 
V asiliausko šeimyna—pats 
Vasiliauskas, jo žmona ir 3 
vaikai.

A. Vasiliauskas buvo su-, 
amerikoninęs savo pavardę 
Į Wassell. Jis dirbo kaip 
bartenderis saliune ant Stu- 
art streeto, o gyveno Belvi- 
dere gatvėje, netoli nuo 
miesto ligoninės.

Apie 4 valandą po vidur
nakčio jų namo apačioje ki
lo gaisras. Policija spėja, 
kad namą bus padegęs koks 
beprotis, pyromanas. nes po 
laiptais buvo pridėta po-j 
piergalių ir šiukšlių.

Gaisrui prasidėjus, visi 
gyventojai miegojo. Vasi
liauskų butas buvo ketvilia
me aukšte. Pirmutinis ugnį 
pastebėjo policmanas Ma- 
her. Įbėgęs vidun jis norė- 
rėjo prikelti žmones, bet 
durnų dusinamas iššoko per 
langą, sunkiai susižeidė ir 
tuoj mirė.

Atvykę ugnagesiai ištrau-, 
kė kai kuriuos gyventojus 
per langus ir nuleido kopė-; 
čiomis Į gatvę, o Vasiliaus
kų šeimyna iš 5 žmonių su
degė. Vasiliauskas su žmo
na buvo tiek apdegę, kad ir 
pažinti jų nebuvo galima. ;

Sudegė ir du kiti gyven
tojai. tūlas Frank Lapete li
jo 25 metų amžiaus sesuo 
Verną. Taigi iš viso dėl ši-, 
to gaisro žuvo 8 gyvybės.

Tą pačią rakti toj apy
linkėj buvo kilę du kiti gai
srai. ir policija spėja, kad 
tai buvo vis to paties pade
gėjo darbas. Ryšium su tuo 
yra suimtas tūlas IVilfred 
Baetz ir pastatytas po $10.- 
000 kaucija.

“Gabi’a” Kviečiama Į 
Worcesteri

Mums teko girdėti, kad 
“Gabijos” choras gavęs iš 
Worcesterio pakvietimą pa
statyti tenai operetę “Išei
vis,’’ kuri nesenai buvo sta
toma So. Bostone. Worces- 
terv ją norima pastatyti pir
moj gegužės pusėj.

Radio Koncertas 
BALANDŽIO 28 D.

Praeitą sekmadieni Cam
bridge ir So. Bostone Įvyko 
socialistų prakalbos. Cam
bridge prakalbos Įvyko a- 
pie 3-čią vai., A. Liet. Pilie
čių Kliubo apatinėj svetai
nėj, dalyvavo klausytojų 
virš 100 žmonių. Čia kalbė
jo viešnia p-lė Budreckai- 
tė, dabar cambridgietė, ne
senai atvykusi iš Francijos. 
Ji papasakojo apie savo ir 
kitų lietuvių pabėgėlių ir 
tremtinių pergyvenimus ka
ro audrose. Antras kalbėjo 
J. Januškis apie šių dienų 
politinius klausimus.

Cambridge prakalbas 
rengė LSS 71 kuopa. Susi
rinkimui vadovavo drg. C. 
Zabitis. Buvo parinkta au
kų lietuviams tremtiniams.

Aukavo šie draugai: Po 
SI. C. Zabitis. A. Valeika. 
J. Valentis. K. Banevičia, 
Mrs. Meškinis, J. Kairaitis, 
M. Kairaitienė, T. Karlio- 
nis, O. Andriukaitienė, J. 
I^apinskas. A. Burbulis, J. 
Endzelis, P. Miliauskas, J. 
Januškis. V. Makauskas. 
Mrs. Galinienė ir J. And- 
rews. Po 50c.: K. Traina- 
vičienė. C. Čiapas. E. Ernes- 
tienė ir Mrs. Verseckienė. 
Su smulkiais aukų surinkta 
$25.65. Aukos eis pabėgė
lių reikalams.

Prakalbose teko pasitikti 
draugų ir iš toliau. Buvo 
vvorcesteriečių J. Endzelis 
ir P. Miliauskas, ir iš Milli- 
nocket. Maine valstijos, 
draugas V, Makauskas.

NEŠA SUDEGUSĮ VASILIAUSKĄ

Bostono ugniagesiai neša iš gaisro Antano Vasi
liausko (Wassell) kūną. čia žuvo visa jo šeima ir du 
kiti asmenys, išviso 8 žmones.

Emilia, Brazilijoj augusi 
lietuvaitė, patapo Mrs. Stan
ley Sarafinas.

Visi dalyviai ir draugai 
linkime jaunavedžiams lin
ksmo ir gražaus gyvenimo.

Draugas.

Šaudymas Saliune

Saliune

pereitą penktadienio vaka
rą kilo didelė panika, kuo
met vienas giltas kareivis 
pradėjo šaudyt iš automa
tiško pištalieto. Jauna mo
teris buvo sunkiai sužeista, 
kulka pataikė jai i pilvą ir 
Įstrigo i nugarkauli. Buvęs 

Įsu ja jurininkas taipgi su-;

Balandžio 14 d. nuėjau 
ant socialistų prakalbų 
Cambridge. Žmonių buvo 
susirinkę neperdaugiausiai, 
gal kiek daugiau šimto klau 
sytojų. Jų skaičiuje buvo, 
kaip man atrodo, keletas 
komunistiškų pažiūrų. Ka
da kalbėtojas paminėjo, 
kad kova tarp Amerikos ir 
Rusijos eina dėl Europos ir 
Azijos ateities ir jei rusams 
pavyktų Įsigalėti visoj Eu
ropoj ir Azijoj, jie galės už
valdyti ir Ameriką, tie žmo- 
neliai pradėjo ploti. Mato
mai. jie nori, kad rusai už
valdytų Ameriką. Kada bu
vo kalboje paminėta atomi
nis ginklas, vienas iš tų bol
ševikų apsirgo, rodos, de- 
zinterijos liga. Keista ma
tyti tokius žmones. Jie, ro
dos. ne rusai, bet jie Stali
nui tiki daugiau, kaip tam
siausioji davatka tiki savo 
popiežiui. Ten Buvusi.

Radio Koncertas

Balandžio 28 d. ponų 
Minkų radijo korporacija 
duos South Bostono lietu
viams koncertą, kuris įvyks 
Gavin School salėje. Prog
ramoj dalyvaus dainininkas 
Urbonas iš Chicagos, smui
kininkas Buinys iš Cam- 

“Green Cafe” žeistas. Kareivis pabėgo. Ibridge ir kiti geri talentai.

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

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

1— Muzika
2— Birutės Radio choras.

GENERATION<5&/xWright/
V/HIT1NGS
iJKasftn*

A PREMIUM MILK 
EXTRA RKKNESS & FLAVOR 

Witb Added Vi+amin O Content

DELIVEHD AT YOUR DOORV

vadovaujant V. Minkieenei 
3—Pasaka apie Magdutę 
Po programos parašykite 

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

PARSIDUODA Š1AUČIAUS 
BIZNIS SU NAMU

Namas 12 kambarių, 2 šeimynų, 
frontas ant F ir Fourth gatvių, So. 
Bostone. Biznis išdirbtas per 30 me
tų. Sužinot ant vietos, 115 F Street, 
arba telefonuot: COL 1502 (17)

REIKALINGA MOTERIS

Moteris pageidaujama vidutinio 
amžiaus, prižiūrėti biznierių šeimy
nos namus ir porų vaikučių. Namai 
toliau nuo miesto. Rašykit šiuo ad
resu: (18)

P. O. Box 368, Medway, Mass.

PARSIDUODA KARMA
Dviejų šeimynų namas, dviejų ka

rų garažas, baraės, vištininkai su 
visais įrengimais, įrankiai, arti mie
sto, _ tarp Brocktono ir Montellos, 
žemės apie 15 akrų. Perimti galima 
tuojau Gera proga. Klausti reikia 
telefonu: Brockton 1463-W. (17)

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai :
Jonas Arlauskas ir 
J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

So. Bostone prakalbos Į- 
yvko vakare 6:30 vai. Liet. 
Fil. Draugijos svetainėj. 
Čia kalbėjo draugai S. 
Strazdas ir S. Michelsonas 
apie šių dienų pelitinius i 
klausimus ir apie lietuviui 
pabėgėlių reikalus. So. Bos
tone prakalbas rengė LSS i 
60 kuopa. Susirinkimui va-j 
dovavo drg. J. Jankauskas. 
Žmonių buvo apie 150. Pra
kalbų protarpiais buvo pa
rinkta aukų pabėgėlių rei
kalams. Aukavo šie drau
gai: Po $2. A. Smažys ir 
J. Jankauskas. Po $1: S. 
Michelsonas. V. Anesta. P. 
Brazaitis. K. Trainavičius, 
S. Strazdas, J. Audickas, 
R. Žukevičia, N. Januška ir 
J. Januškis. Su smulkiomis 
aukomis viso surinkta $22.- 
36. . Rep.

Stasys Sarafinas Grižo iš 
Brazilijos

Vincukas Motiejaitis,
12 metų dainininkas 

iš Worcesterio 
Koncertas Įvyks balandžio 
28. 3 valandą popiet. Pat- 
rick F. Gavin mokyklos sa
lėj, kampas Dorchester, F ir 
7-tos gatvių, So. Bostone. 

Muzikos vedėja V. Minkienė. 
Programos vedėjas S. Minkus 

Bilietu kainos: S 2. Si ir si

Inžinierius Stasys Sarafi
nas. south bostonietis, išbu
vo Rio De Janeiro mieste, 
Brazilijoj, šešius metus. JĮ 
ten buvo nusiuntusi vietinė 
Gillette skustuvėlių kompa
nija Įrengti naują fabriką. 
Baigęs darbą, jis dabar grį
žo namo.

Sarafinas yra pasižymė
jęs žuvininkystės sporto 
mėgėjas. Gyvendamas Bra 
zilijoj jis dažnai važiuoda
vo žuvauti. Vieną syki jarr. 
žuvaujant žuvis tikrai užsi
kabino ant meškerės. Ir aki
mirka ta žuvis žveją ir jo 
valtį nusivežė po vandeniu. 
Kova, sako, buvusi baisi. 
Pasekmės buvo tokios: žu
vis ištruko nuo riboko, o ri- 
bokas nuo žuvies.

Po tos tragedijos Sarafi
nas pasuko savo sporto mė- 
gimą ant Avenida de Bron
cho. šaunioji gatvė Rio De 
Janeiro mieste, ii- pagavo 
Emiliją. Kaip tik jiedu su
sitiko, vienas kitam ir pati
ko. Stasys dabar parsivežė 
Emiliją pasirodyti tėvams, 
o tėvai pereitą šeštadieni 
jiems iškėlė šaunią puotą.

Pavasaris atneša daug progų gerai kaimyniškai valiai 

parodyti. Gera šeimininkė visados pavaišins draugus ir 
kaimynus čiupniu Narragansett Alium, arba švelniu, gai
vinančiu Narragansett Lageriu — tai Naujosios Angli
jos svetingumo Hi-Ženklas.

narragansett brewing comfany. cranston. rhooe island

SILVER CAFE, Ine.
S. Zavadskas, sav.

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

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

REZERVUOTOS VIETOS MOiERl.MS

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

25S BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 

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

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

I

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

J Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. .John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St.. arto Central Sų. 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš 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 vakaru 
180 HUNTINGTON A V ĖL, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. K1LL0RY
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- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

Z
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