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Paryžiaus Konferencijoj Bus 
Smarkių Susikirtimų

Svarstys Taikos Sutartis — Rusai Prieš Anglus ir 
Amerikiečius — Demokratijos Bus “Tvirtos”

ši ketvirtadieni Paryžiuje Bolševikai Užmušė 
pradeda posėdžiauti “ketu-: 
rių didžiųjų” taikos konfe- Amerikos Diplomatą
rencija. Amerika ir Anglija 
sako esančios nusistačiusios 
nebedaryti rusams gėdingų 
nuolaidų, kokios buvo pada
rytos Teherane, Jaltoje, 
Potsdame ir Maskvoje, kur 
rusai gavo viską, ko jie rei
kalavo, o Amerika ir Angli
ja paliko tuščiomis ranko
mis ir su tuščiais rusų paža
dais.

Paryžiaus konfereencij’oj 
Amerika, Anglija, Franci ja 
ir Rusija bandys paruošti 
taikos sutartis su Italija, 
Rumunija, Bulgarija. Veng
rija ir Suomija.

Vedant derybas dėl

Prieš kurį laiką Lenkijoj 
paslaptingu budu žuvo A- 
merikos diplomatas Andrew 
Wyle. Jis buvo priskirtas 
prie Amerikos karo laivyno 
atstovo, kaipo civilis pata
rėjas. Kada Andrew Wyle 
pareiškė noro lankyti kai 
kurias Lenkijos dalis, Var
šuvos lėlių valdžia jam da
vė rusų šoferi ir jis su juo 
važinėjosi. Besilankant Šte 
tinę Andrew Wyle neišaiš
kintu budu žuvo. Šoferis 
parvažiavo i Varšuvą vie- 

; nas ir pasakė, kad Andrew
tų! Wyle nukrito Štetine nuo 

tilto i upę ir nuskeldo.
Kaip diplomatas galėjo

MOKINA KOMUNISTĄ TVARKOS

čia vaizdelis iš Goricijos miesto, Italijoj. Atvažiavus Į 
nių Tautu Komisijai jugoslavų “maršalo" Tito paraginti

Prasidėjo Kova Prieš Badą 
Europoj ir Azijoj

Amerika Taupo Duoną. — Padidina Pagelbą Badau
jantiems Kraštams — Reikia Visų Gyventojų Talkos

Angliakasių Strei 
kas Vis Tęsiasi

sutarčių paaiškėjo dideli 
priešingumai. Maskvos ra
dio pakartotinai skelbė, kad , . 9 TZdabar jokie oasaulio klausi- "u,knstl I UP« nu0 K.į 
mai negali būti išspręsti be! "tlS'^enTs

apie tai buvo slepiama? Pa

tą miestą Jungti- 
komunistai Įtaisė

“liaudies priešai.

Amerikiečiai Apšau- Rusai Apšaudė Ame- Badas “Didžiausias

rusų pritarimo ir dar 
žiau prieš rusu valią!

Rusai reikalauja iš Itali
jos reparacijų, nori pasisa-

ma-
dę Kinų Komunistus rikos Orlaivį Pasaulio Krizis”

Prezidentas Truman 
Velykas turėjo pasitarimą 
su angliakasių unijos vadu 
John L. Levvis. Prezidentas 
ir Darbo sekretorius tarėsi 
su unijos viršininku, kaip 
baigti ilgai užsitęsusi anglių 
kasyklų streiką. i

Nuostoliai iš kasyklų 
streiko jau yra labai dideli. 
Apie 40 milionų tonų ang
lių neiškasta, o anglių vis 
labiau ir labiau pradeda 
trukti pramonei. Vyriausy
bė žada imtis kokių tai žy
gių, kad streiką privedus 
prie galo.

Angliakasių unija reika
lauja, kad darbdaviai su-

Europoj ir Azijoj prasidė- 
, jo sunkiausias laikas dėl 
! maisto trukumo. Nuo ba- 
Į landžio iki liepos mėnesio 

peri reikia mažiausiai pasiųsti Į 
Europą ir Aziją 5,300,000 
tonų duonos ir 300,000 tonų 
riebalų, kad apginti milio
nus žmonių nuo bado ir nuo 
bado mirties.

Amerikos valdžia šią sa
vaitę pradėjo vykinti mais
to taupymo programą. Duo
nos vartojimas sumažina
mas 25G, palyginus su per
nai metų vartojimu. Suma
žinama alaus gamyba, far- 
meriams valdžia pasižadėjo 
mokėti po 30 centų subsidi
jų už pristatymą kviečių ga
benimui Į užsienius, valdžia 
imasi supirkti visas avižų 
kruopų (oatmeal) atsargas. 
Sutaupytas maistas bus pa-

galiau, A. Wyle buvo žino
mas, kaip geras plaukikas 
ir jis nebutu nuskendęs, jei

viliu uaiijro nvivntjco si av-i .. , tiktai “ikritpc’’ i n
lia kitokiu reikalavimų, ku-N1S ,?ut^ tlktai }klltęs 1 u 
rių Anglija ir Amerika sa-1
kosi negalinčios pripažinti, ) Amerikos senate dabar 

\ isas pasaulis su nekant- eįna apklausinėjimas dėl A. 
ramu laukia, kaip Amerika Wyle paslaptingos mirties, 
ir Anglija ves savo “tvirtą' Senatoriai mano, kad An-; 
politiką Paryžiaus konfe- drew Wyle buvo bolševikų 
rencijoj. . nužudytas, nes jis perdaug

' žinojo ir buvo įtartas šni
pinėjime. Valstybės depar
tamentas labai trumpai pra
nešė apie Andrew Wyle

----  —; ~ ; mirti ir nieko nedarė, kad
bolševikų žurna- j0 mirties aplinkybes išaiš- 

las “Bolsevik ’ paskelbė kinus. Senatas dėlto reiškia 
Vrcnskio straipsni, kuriame nepasitenkinimo. !
autorius sako, jog Amerikos

Trivkri T 4- .i 1» iz-u2 b/Jnniloc iv V 
Viliui iianjvo r\vivi 11 jac n —

BOLŠEV1KAI SAKO, 
AMERIKOS SPAUDA 

SUPUVUSI

Rusijos

buržuazinė spauda ir žurna 
listai yra “beviltiškai supu
vę“ ir atstovauja stambiųjų 
kapitalistu interesus.

“Bolševik” straipsnis pa-Į Prekybos sekretorius Hen-Į 
sirodė kaip tik tuo metu, ka- ry A. Mallace jau antrą kar-j 
da trys Rusijos žymus re- tą daro siūlymą išmest iš, 
daktcriai lankosi Ameriko- demokratų partijos tuos 
ie ir čia aiškina Amerikos kongresmonus, kurie nesi- 
žurnalistams apie Rusijos laiko partijos disciplinos ir

WALLACE SIŪLO “VA
LYT’ DEMOKRATUS

balsuoja prieš administraei 
ją.

Demokratų partijoj girdi
si balsų, kad ir pats Walla- 
ce turėtų būti išvalytas iš į 

Bendra amerikiečių ir an- partijos, nes jis New Yorke 
glų tyrinėjimo komisija Pa- pasisakė už bolševikuojantį 
lestinos klausimui aiškinti) kandidatą J. Steel, tuo tar- 
baigė savo darbą ir priėmė nu kai demokratų partija 
pasiūlymą, kad į Palestiną buvo išstačiusi savo kandi- 
butų leista apie i 00.000 žy-Į datą.
dų greitu laiku. Tokį pasiu-j -----------------
lyma padarė ir andai ir a-! 
merikiečiai. Buvo laukiama, 
kad anglų žinovai tam prie
šinsis, bet pasirodo, kad ko- 
misija vieningai priėjo to- Žinomas Amerikos libe- 
kių išvadų. ‘ . publicistas. Henry

Chamberlam. vienas ge
riausių Rusijos žinovų, sa
ko, užgerinimo ir nuolaidų 
politika link Rusijos veda 
Ameriką prie karo. Užgeri- 
nimais ir nuolaidomis nega
lima užtikrinti taikos, bet 
tik galima paruošti karą.

spaudos “laisvę.”

SIŪLO LEISTI ŽYDUS 
PALESTINON

KĄ BITELĖ GALI 
PADARYTI

ŠĮ pirmadieni rusų karo

UZGERINIMAS” VEDA 
PRIE-KARO

James Williams važiavo 
karu. Pro atvirą langą įlė
kė i jo automobilį bitė ir 
nutupė jam ant akies. Bitė 
neįkando Williams, bet taip Toks karas kils tada, kada 
jį išgązdino, kad jis abiem Amerika bus padariusi vi- 
rankom puolė gintis. Tuo sas nuolaidas ir atsidurs 
tarpu automobilis pasisuko sunkioje padėtyje, ypač jei 
ir atsidaužė į stulpą. Del rusai Įsigalės visoj Europoj 
menkos bitelės žmogus at- ir Azijoj. Laikas nuo tos po- 
sidurė ligoninėj su sulaužy- litikos atsisakyti, sako Rū
ta kratine. į sijos žinovas.

Kinijos komunistai sako,
Amerikos karo orlaiviai ap
šaudę kinų komunistus prie 
Sžeplngai štotieš Mandžuri- 
joj. Komunistai sako, jie 
numušę vieną Amerikos or
laivį ir jame radę negyvą
Amerikos lakūną. Amerikos žurnalistų ir šiaip

Amerikos karo vyresnybė stebėtojų, 
šitą komunistų'

tiktų mokėti nuo kiekvienos 
iškasamos anglių tonos tam greitintu budu siunčiamas Į 
tikrą sumą pinigų Į anglia-j bado ištiktas salis. 
kasių sveikatos ir šalpos: Amerikos valdžia nori 
fondą. Tas fondas butų an-Į jkas mėnuo išsiųsti i Europą

Herbert G. Hoover dabar gliakasių rankose. Darbda-
orlaiviai apšaudė Amerikos lankosi Indijoj ir ten 
transporto orlaivi Vienoje, nėja maisto trukumą, 
bčšnėidžiant Amerikos or- veris sako, kad maisto tru- 
laiviui ant Tulln aerodro- kūmas dabartiniu laiku yra 
mo. Apšaudymas Įvyko aky-'didžiausias pasaulio krizis. 
vaizdoje didelio skaičiaus Tokio sunkaus laiko žmoni

ja niekada nebuvo pergy
venusi. Sunkiausias laikas 
yra dabar ir jis tęsis iki rug
pjūčio mėnesio galo, kada _ 
naujas derlius bus suimtas 
ir bado šmėkla pašalinta.

tyn-
Hoo-

viai nesutinka. Del to 
katos ir šalpos fondo’’ 
kerta visos derybos ir 
kas neina prie galo.

svei-
užsi-
strei-

VOGĖ PINIGUS, VAI
ŠINO DRAUGUS

ir Aziją virš miliono tonų 
maisto. Tos programos pa
sisekimas pareis nuo to, ar 
Amerikos žmonės parems 
musų valdžios pastangas 
gelbėti badaujančius žmo
nes.

Į kovą prieš badą stoja 
ne tiktai viena Amerika, bet 
ir visos kitos šalys, kurios 
turi duonos perteklių. Ang-

užginčija šitą komunistų! Rusai užpuolė Amerikos j______
skelbiamą žinią. Ji sako, orlaivį jam besileidžiant, piučio mėnesio galo, kada ^lss Ann T. Callahan,
Mandžurijoj Amerikos ka- Rusai šaudė amerikiečius iš naujas derlius bus suimtas'rnetų tarnautoja, buvo 
ro orlaiviai neskraidė ir tik-; “nuomos-paskolos“ orlaivių, ir bado šmėkla pašalinta. atsakominga knygvedė ban- lija, nežiūrint į didelius tra
tai vienas neapginkluotas kuriuos Amenka rusams pa- . .. . ke- Fer penkis metus ta tar- kuinus krašte, dar labiau
musų orlaivis pakliuvo i ki- dovanojo karo metu. Kapi-1 „ ?. Hoover kviečia visas nautoja pavogė iš banko, sumažina maisto davinį gy- 
nų komunistų rankas. Bet tonas J. C. Baxter. kurs skri- salis, kurios turi maisto per-Į 149,000 dolerių. Pavogė ir ventojams. Kanada, Argen- 
ir tą orlaivį komunistai pa- do Amerikos orlaiviu, tuoj teklių, tuoj pat siųsti kiek linksmai išleido. Miss Calla- tina ir kitos duonos pertek- 
gavo ant žemės, Changchu- padarė raportą apie tą ivy- galima daugiau maisto į ba-J han mėgdavo puošniai vai- liaus šalys telkia visus savo 
ne, Mandžurijos sostinėj,! ki AVashinrtonas via pain- daujančias salis. Tiktai di- sinti savo didelį draugų bu- maisto išteklius, kad pagel- j. vvasnmgio as . p, delės pastangos gali išgel. ir nesigailėdavo jiems bėjus badaujantiems kraš- 

bėti žmonių gyvybes. ’ ’ " - - - -
kuri pateko 
kas. 

Amerikiečiu

Į komunistų ran formuotas, bet ar Amerikos 
j valdžia protestuos dėl to, 

karo vado- dar nėra žinoma.
vybė reikalauja, kad komu- Tulln aerodromas randa- 
nistai arba duotų įrodymų si prie pat Vienos, rusų oku- 
del savo tvirtinimo, arba* puotoj zonoj. Bet ant to ae- 

1 ’ turi teisę nusileisti,
ir amerikiečiai.

ABEJOJA AR RUSAI 
APLEIS IRANĄ

atšauktų tą žinią.

AMERIKA PRIPAŽĮSTA 
TITO DIKTATŪRĄ

i rodrcmo 
!ir rusai

Vienas Irano

brangių dovanų. Užtat ji 
buvo labai draugų mėgia
ma.

Bet dabar Trentono, N. J.1 
teismas pasakė savo žodį. 
Už penkių metų vagystę

tams
liaus.

sulaukti naujo der-

Amerikos valdžia pranešė. 
Jugoslavijos diktatoriui J. 
Broz (Tito), kad ji pripa
žįsta dabartinę Jugoslavijos

NEPAMIRŠKIT PAVA
RYTI LAIKRODŽIUS

Šį šeštadienį vakare, ba
landžio 27 d., eidami gulti, 
nepamirškite pavaryti vieną 

pir- 
28 d.

Amerikoje Įvedamas “švie
sos taupymo laikas. ' Laik
rodžiai pavaromi vieną va
landą pirmyn-

vyriausybę. Pripažinimas valandą laikrodžius 
tai diktatūrai buvo jau se-' mvn. Nuo balandžio 
niau suteiktas, bet Ameri- *
ka norėjo išgauti iš Tito pri
pažinimą Jugoslavijos sko
lų. Dabar Tito pasižadėjo 
sumokėti Jugoslavijos sko
las užsieniu kapitalistams, 
todėl Amerikos valdžia ga
lutinai pripažino Tito dik
tatūrą.

ŽMONA SUBADĖ JUOZĄ
filipavicių

KINIJOJ
NI

EINA KRUVI- 
MUŠIAI

„ , generalinio Miss Callahan gavo penkis
stabo generolas sako, jis la- metus kaiėjimo. Teismas į- 
bai abejoja ar rasai suspės sitikino. kad Callahan vie- 
ištraukti savo kariuomenę

Irano, ypatingai iš Azer-is irano, ypatingai iš 
beidžano provincijos iki ge
gužės 6 d. Jis abejoja ne tik 
dėl rusų suspėjimo, bet ir 
dėl jų noro pasitraukti iš 
Azerbeidžano. Jei ne rusų 
armija, sako tas generolas, 
rusų apginkluoti “sukilė
liai” butų išsklaidyti, kaip 
pelai. j

Maskva pasižadėjo iš
traukti savo kariuomenę iki 
gegužės 6 d. Bet Maskva1 
buvo jau kartą žadėjusi iš-! 
traukti savo kariuomenę iki 
kovo 2 d. Tada Maskva me

na tuos pinigus vogė ir kad 
jos draugai jai tik padėjo 
pinigus leisti, bet vogti ne
padėjo.

FRANCUZAI PRIĖMĖ 
NAUJĄ KONSTITUCIJĄ

Francijos parlamentas 
priėmė naują konstituciją. 
Gegužės 5 d. visi Francijos 
gyventojai turės progos pri
imti ar atmesti naują kon
stituciją. Tuo klausimu bus 

’ daromas visų gyventojų 
i balsavimas.

lavo ir sulaužė savo paža-1 r Del..nauJos konstitucijos
da Ar dabar bus kita n9 I FranciJ°J eina karstl gmcai. oą. Al oaoai DUS Kitaip. « JCnmiinietai ir cnmalictiii pa.

GENGSTERIAI NUŠOVĖ 
ŽINOMĄ POLITIKIERIŲMandžurijoj tarp kinų 

komunistų ir nacionalinės 
armijos eina dideli mūšiai.1 
Nacionalinė armija traukia1 
i Kinijos sostinę Changchu-' 
na, kurią užėmė komunistai.
Komunistai skelbia, kad jie ____ _ - r .- .
užims ir Harbiną. didelį susibarė ir žflpna, pritruku- tendre. Nušautasis politi- 
šiaurės Mandžurijos miestą? si argumentu, pagriebė žirk- kierius buvo Nan-agansett 
kuri rusai žada apleisti. Di- les ir subadė savo vyrui pil- arklių lenktynių lauko di
deli mūšiai tarp nacionalis- vą. Vyras išbėgo iš namų ir rektorius ir šiaip žinomas 
tu ir komunistų vyksta prie susitikęs policininką papra-
Kungshulling, 40 mylių nuo šė, kad ji r įvežtų i ligoni- 
Mandžurijos sostinės. j nę.

Pirmadieni Į Lynn ligo
ninę buvo atgabentas Juo
zas Filipavičits, Lynno gy
ventojas, nuo 55 Cooper St.'
Jc pilvas buvo baisiai su-' 
badytas. Filioevičių subadė,
’io žmona Adelė su žirklė- ———
mjs ' si antradienj nežinomi

Žmona policijos buvo su- gengsteriai nušovė žinomą 
imta ir oaskiį paleista iki Naujosios Anglijos politi- 
teismo po ?! 000 užstato. kierių, Rhode Island repu-

Policiia sako Filipavičiai blikonų vadą John F. Le-

vietos politikoj žmogus. Jis 
buvo nušautas arti savo na- 

\Voonsockete.mu

MIRĖ LORDAS KEYNES, 
ŽYMUS ANGLŲ EKO

NOMISTAS

Velykų dieną Anglijoje 
mirė pagarsėjęs anglų eko
nomistas lordas Keynes, su
laukęs 63 metų.

Keynes yra dalyvavęs 
tarptautinių konferencijų ir 

į ir buvo nuolatinis Anglijos 
atstovas Įvairiuose tarptau
tiniuose pasitarimuose ūkiš
kais klausimais. Sakoma, 
kad Keynes turėjęs nemažai 
Įtakos ir Amerikoje, kur 
prezidento Roosevelto lai
kais jo Įtaka buvusi didelė.

Komunistai ir socialistai 
sisako už ją. visos kitos par
tijos yra prieš tą konstitu
ciją.

MIRĖ AUKŠČIAUSIAS 
TEISĖJAS STONE

Amerikos aukščiausio tei
smo narys Harlan F. Stone 
mirė pirmadieni Washing- 
tone. H. F. Stone buvo re- 
publikonas, kilęs iš New 
Hampshire. Jis buvo paskir
tas aukščiausio teismo na
riu prezidento Roosevelto. 
1941 metais.

BOMBA GALI IŠDAU
ŽYTI DVI VALSTIJAS

Harold Laski. Anglijos 
Darbo Partijos pirmininkas, 
sako, Amerika dabar gami
na naujas atomines bombas, 
kurios yra daug galinges
nės, kaip pirmosios. Dvi 
naujos atomų bombos galė
tų suardyti dvi valstijas, 
kaip Indianą ir Illinois, o 
penkių tokių naujų bom
bų užtektų, kad suardyti vi
sas Jungtinių Valstijų pie
tines valstijas.

H. Laski sakosi kall>ėjęs 
Amerikoje su atominių bom 
bų specialistais ir jam bu
vo sakyta apie naujų bom
bų didelę galybę.



Antro poslapio

ODEL RUSAI NEGALI... goję. Daug

mgw5,». sostus^

buvo vežamų 
moldavianų (iš Besarabi- 

Nuo Lietuvos Į Rusijos jos), daug baltgudžių, bet 
tip vadinamą “parlamen- ypatingai daug traukinių 
j” liko išrinkti penki rusai, buvo su ukrainiečiais ir ka- 
ų pavardes mes padavėme ; zokais. loliau pasakoja. 
Keleivio” 15 nr. Tiek ru-įkad rudeni
u “atstovų” rodo, kad Ru-'

sijos imperialistai jau spė
jo Į Lietuvą atsiųsti daug 
rusų kolonistų. Tą patvirti
na ir rusų agentas “Rojus” 
Mizara. “Laisvėje” jis sako:

“Kodėl rusu tautos žmonės 
negali būti į aukščiausi sovie
tą išrinkti? Argi jie nekovojo 
dėl Lietuvos išlaisvinimo?
“Natūralu, Lietuvoje žemės 

yra daugiau, negu žmonių, ga
linčių ją apdirbti. Kuriasi nau
ji fabrikai, reikalingi naujų 
darbininkų. Lietuva stokuoja 
darbininkų fiziniam ir proti
niam darbui dirbti.
“Atsiranda rusų raudonar 

miečių, didvyriškai kovojusių 
dėl Lietuvos laisvės, kurie ap
sigyvena Lietuvoje, padėdami 
vietos gyventojams krašto ger
būvi kelti. Atvyksta i Lietu
vą nemažai rusų ir baltarusių 
specialistų fabrikų darbams.
“Tie žmonės neužilgo išmoks 

lietuvių kalbą, sutaps su lie
tuvių tauta ir bus didžiai nau
dingi musų tėvų kraštui. Tūli 
iš jų bus Lietuvoje laikinai, o 
kiti apsigyvens visam.
“Argi šitie naujakuriai netu

rėjo teisės statyti kandidatu? 
ir už juos balsuoti?”

Mizara patenkintas, kad 
Lietuva apgyvendinama ru
sais. Jei spėti pagal taip va 
dinamų “atstovų” skaičių 
Lietuvoje jau gyvena apie 
16% rusų kolonistų. Ne pir
mą kartą rusai bando kolo
nizuoti Lietuvą. Muravjovo 
Koriko laikais Lietuva irgi 
buvo pradėta kolonizuoti at- 
ejunais ru^His. iH? p2tS liu- 
romą dabar. Tiktai Murav
jovas ir kiti caro korikai 
niekada ir nesvajojo Lietu
vą taip greit kolonizuoti ru
sais, kaip dabar Maskvos 
imperialistai kad daro. Sta
linas pralenkė Muravjovą 
Koriką.

"plačiai buvo paplitęs parti
zanų judėjimas ir tai ne tiktai 
Ukrainoje ir Baltgudijoj, bet 
ir tikrų tikriausiuose rusų 
kraštuose... Malojaroslavco ra
jone rudeni negalima buvo va
žiuoti iš miesto i kaimą be 
stiprios kariškos apsaugos. 
Tas pat vyko Leningrado, 
Pskovo ir Novgorodo srityse. 
Tai vis vietos, kur plačiai bu
vo pasklidęs partizanų judėji
mas prieš vokiečius. Partiza
nų kovą dabar veda tie patys 
žmonės, kurie kariavo prieš 
vokiečių jungą, jie sako: ‘Ne 
« ei to kariavome prieš vokie
čių jungą, kad dabar ir vėli 
patektume po NKVD jungu.'’

Valdžia i partizanų judė- 
mą atsako baisiausiu te- 

.oru. Gyventojai vietomis 
išsitais kolchozais išgabena
mi į tolimus kraštus. Pasa
koja apie milžiniškus staty
bos planus šiaurės Urale, 
kur surasta kokie tai mine- 
“alų turtai. Pagal naujas 
"pietilietkas” ten numato
ma išvystyti pramonę, o 
am tikslui gabena i tas to

limas sritis rusiškus vergus 
ne tik iš pavergtų kraštų, 
bet ir iš pačios Rusijos, kur 
žmonės pradeda bruzdėti

ries Stalino diktatūrą.

KONGRESAS IR VY
RIAUSYBĖ

GROMYKO PRIE SNAPSO

Kai Jungtinių Tautų Taryba svarstė Irano klausi
mą, tai Rusijos atstovas Grymyko pabėgo. Bet kai Ta
ryba susirinko gerti, tai Gromyko atėjo, šio vaizdelio 
dešinėj pusėj jis stovi su stiklu snapso.

šoki pavojai. Bet Bimbai 
tas atrodo tvarkoje. Jis pri
taria okupanto politikai 
Lietuvoje. Bimba pats yra 
to okupanto agentas.

Lietuva išgriauta, išardy-
, ta, okupantų išprievartauta.1 
: Lietuvos moterys yra ištvir- 
; kusių okupantų niekinamos,
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Raketas Wasbingtone
VVashingtone priviso 

Lietuvos vyrai varomi i “vai litinių raketierių. Šautų 
/iteVuc rUvknc ” L-nbio mokratai jj. didžiuma repu- nJQ-diskus darbus,” kaip kokie 
vergai; visai Lietuvai yra 
užkartas totalitarinis smur
to režimas, kur žmogus ne
turi jokios laisvės, bet yra 
tiktai aklas okupanto pa
stumdėlis. Bimba viską tą 
užgina, viskam pritaria. 0 
Bimbos jautri širdis kviečia 
mus Į kovą “prieš veži ”

-o-

,kaip karo kriminalistas, 
ris plėšęs svetimus kraš

ku- 
kraštus.

Šautu Iie- JR tarPe Korėją ir Mandžu-

blikonu kongrese daro vis-' , K'T Tnti
ka, kad ateitu infliacija ir ?o nebuvo geresnis uz Tojo 
ka i Amerika pralaimėtu »' ^tus japonų militaristus. 
pastovią taika. *, Bet ,sta. venas “mazmoze-

viso? ''' Kodėl nereikalauti, kad į 
kia kainu kontrole ji šabo- kar0 kriminalistų kėdę bu- tuoja PX“?kmo P"

nvbos aktą. Jis irgi plėšė ir dar plėšia

Bimba ir Vėžys
Iš Rusijos ir rusų okupuo

tos Lietuvos grįžo Antanas 
Bimba. Grižo ir stojo i ko
vą prieš baisią ligą—vėžį.

Antanas Bimba važiavo
Sovietų kraštą rusu val-

Bimba matė, bet jis to vė
žio nepeikia. Bimba tą vėžį 
mums giria. Bimba pats yra 
to baisiojo vėžio agentas!

Po Lietuvą siaučia “istre- 
... , ... JTs.ų v?1_! bitelių-naikintojų” buliai,
dzio> kueaamas. x p " į kurie medžioja lietuvius
nas liko išskirtas iš Kelių partizanus. Medžioja ir nai- 
simtu tūkstančių Amerikos tipfnvnc iaM ' kai„
lietuvių. Jis vienas gavo pa
kvietimą ir leidimą nuvykti 
Į Lietuvą ir pamatyti, kaip 
atrodo musų senoji tėvynė 
no baisios karo audros ir po 
keliu okupacijų siutimo. 
Bimba nuvažiavo Į musų se
nąją tėvynę ir rado ten... 
veži. Tiktai vėžį. Į kovą

kiną Lietuvos jaunimą, kaip 
laukinius žvėris. Tai baisus 
vėžys, svetimų okupantų pa
leistas po Lietuvą lietuviams 
naikinti. Bet to vėžio Bim- 
ma nepeikia. Bimba yra 
pats “istrebitelių-naikinto- 
jų” šalininkas, jų agentas ir 
padėjėjas.

i Lietuvos valstiečiai yra
.pnes tą veži Bimba dabai į apkrauti sunkiomis duoklė 

-r traukia- nelyginant kaip i Begailestingas, išalkęs
^5>'enuan u?s_ls.e^s! okupantas iščiulpia iš Lie
jant balto žirgo, trauke į ka- .tuvos valstiečio paskutiniu
j rą prieš baisųjį smaką.

Kodėl Bimba “kovoja” 
prieš vėžį ir jieško dolerių 
Amerikos lietuvių tarpe ? 
Atsakymas yra labai papras
tas. Atsakymas nėra tame, 
kad Bimbos širdis minkšta 
ir jam gaila “kelių šimtų 
žmonių,” kuriuos vėžys kas
met suėda. Ne. Bimbai ne 
vėžys ir ne vėžio institutas 
rupi.

Bimbos “vežijada” turi 
visai kito tikslo. Bimbai yra 
pavesta jo načalstvos Mas
kvoje ir Vilniuje “kovoti 
prieš vėžį” ir pridengti tik
rąjį ir baisųjį vėžį—svetimą 
okupaciją Lietuvoje. Bim
bai liepta šaukti apie vėžį, 
kad Amerikos lietuviai ma
žiau galvotų apie tą baisų 
jį okupacijos vėžį, kurs gre
sia sunaikinti visą lietuvių 
tautą. Bimba parvežė mums 
“vėžio zabovą,” kad mes 
nematytume okupantiško 
vėžio Lietuvoje.

Ar bus Vilniuje institutas 
vėžio ligai tirti, ar nebus 
tokio instituto, nuo to Lie
tuvai nebus nei šilta nei šal
ta. Institutas pats per save

Tei ateis infliaciia vėl Mandžuriją, plėšia Iraną ir 
rėsime Hooverio “viešbu- visa? tas šalis, kurias valdo 

- - - - • raudonoji armija!
Komunistai to nedaro, ir

L dilio ii įcuuunnunaino i _ v i
vvks nusilpninti Amerikos P1.68 ko,!eL J e Po
karini pajėgumą. jie suteiks k ??80 tal Pac.,ai ^UGonųjų 
nemokamą patarnavimą PiesikM gengei.
Stalino diktatūros režimui. > Venclovo “Raportažas”
Bus nauji Muenchenai ir, į Brooklyno komunistų 
pasėkoje, bus naujas karas.--“Laisvė” gavo Antano Ven- 

Amerikos reakcininkai ne clovo rapoitažą apie “di- 
tik žlibi, jie apako. į džiosios šalies parlamentą.”
Kieno Cenzūra Irane? i Mat, greta kitų rusų ir Ven- 

Pereita savaitę Irano vy- pjovas buvo išrinktas bu- 
riausybė staiga uždėjo cen- nariu Rusijos parlamen- 

- - - - - to.’ Be kitko jis rašo:

tui 
čius. 
tams

zurą visoms žinioms, kurios 
yra siunčiamos užsienin. 
Kas šiandien dedasi toje ša
lyje, niekas nežino.

Kieno toji cenzūra ir ko-' 
kiais sumetimais ji įvesta?

“Vienu svarbiausių klau
simų, diskusuotų sesijoj ša
lę penkmečio plano, buvo 
sudarymas Sovietų Sąjun
gos vyriausybės... Juozas

,^—v.i^talinaspraneševardusmi-
kad supratus kame dalykas.J misterių, kurie buvo vien-
Tai yra paseka bolševikui ba!^ai ^^girti 
“demokratijos.” Stalino dik-'

Nereikia būti pranašu,)

Tai bent “svarbus klausi-

■syvus. Bet ir to vėžio-čiul-|geras dalykas, bet okupan-

Amerikos administracija 
pakartotinai kreipėsi į kon
gresą su įvairiausiais siūly
mais. Bet kongrese vyriau
sybės programa nejuda iŠ 
vietos. Šias dienas kongre
sas parodė visišką savo be- 
jėgumą svarstant du įsta
tymus: vyrų šaukimą į ar
miją ir kainų kontrolę.

Amerikai reikalinga ar
mija. kad palaikius Ameri- 

Dar vienas skirtumas. Ka- kos. įtaką pasaulyje ir kad 
da Muravjovas Lietuva1 vyriausybė galėtų vesti savo 
“kulturino,” lietuvių tarpe užsibrėžtą užsienių politiką.

Vėžys yra pikta liga. Pik-i piko A. Bimba nepeikia, 
ta ir neištirta. Vėžys, įsime- Jis nepasakoja mums apie 
tęs į vidurius, ėda gyvą Lietuvos valstiečio “vėžį” 
žmogaus kūną, naikina rau- —pyliavas. Jis pritaria tam 
menų celes ir, ilgainiui, nu-1 vėžiui-čiuloikui. Jis skelbia 
silpęs organizmas neįslaį- i kova li^ai. kuri “kelis Slin
ko. Žmogus miršta. Bimbos1 tus žmonių nuskina,” "bet 
žodžiais tariant: “Yežys nemato vėžių, kurie dešim- 
kasmet Lietuvoje nuskina 1 tis tūkstančių lietuviu nai- 
šimtus žmonių.” Pačiam kiną. A. Bimba kviečia gel- 
Bimbai teko pergyventi bėti kelis šimtus ir perša 
toks atsitikimas: naikinti dešimtis tukstanciu

Pas jį atėjo Vilniaus u- lietuvių! 
niversiteto profesorius Ma

režimas Irane turi Rias: diskusayo, o Sta-
klusnų tarną, kuris šiuo tar-; !inui užteko pakisti vardus 
pu premjero pareigas eina.; 11 ~ vienbalsiai uzgirta..
Jis yra turtingiausias žmo-- Venclova rašo pasakaites 
gus Irane, turintis kvislin-, maz\em? vaikams — šiuo 
ginių palinkimų. Nežiūrint atveju neprotauiancioms ko
to, kad Irano provincijoj1 munizrno davatkoms. 
Azerbeidžane atsirado “re- Turėsim. Mažiau Valgyti 
voliucinė” ir “demokratinė’” Europoje ir Aziioje siau- 
vyriausybė, premjero Gava- čia badas. Badauja kinai, 
mo turtai ten nepaliesti. indusai, vokiečiai, jugosla-

Vadinas, “ranka ranką * * ---- — *
žmogaus veido. Bimbai Ma- mazgoja.” Bolševikai saugo
skva pavedė kalbėti apielGavamo turtus, o jis žiuri; nos!
vėžį, bet jam yra užginta} to, kad pasaulis ________ __r ____
kalbėti apie tikrąjį Lietu-i (bent šiuo tarpu) apie Ira-'ti badaujančius, o tai reiš- 
vos vėžį, apie maskolių o- no išparceliavimą. I kia, kad mes turėsim ma-
kupaciją ir jųį šlykštų šernu- Ginča$ Del “žiauraus Vėjo” žiau valgyti. Duonos kepa- 

Vienas komunistu bend-

to teriojamoj Lietuvoj toks 
institutas yra lyg tas gro
žio pauderis ant peršauto

taturos

vai ir kiti. Nekalbant apie 
riebalus, ten stoka ir duo-

A i-Yvos’JLr<_ un.iirxzi ina ’ UJZ1II<%Z5I GVIDUIĮZ-

nebuvo Mizarų, kurie Mask
vos imperialistu kruvinas

Atstovų rūmai nėra priešin 
gi Amerikos užsienių poli-

rankas butų laižę ir jų ko-j kongresmonai žiu-
lonizatorišką darbą gyrę. 
Tokių pataikūnų svetimiems 
imperialistams lietuvių tar
pe tada nebuvo. Dabar kiti 
laikai. Dzūkijos išdėlis eina 
Maskvai į talką ir džiau
giasi, kad ant Lietuvos že
mės apsigyvena “lietuviai 
barzdočiai.”

ŽINIOS IŠ MASKVOS

ri į busimus rinkimus ir ne
drįsta duoti vyriausybei rei
kalingus kareivius, kad kar
tai? koks kongresmenas del 
to nenusisuktų sprando rin
kimuose.

Kitas pavyzdys yra su 
kainų kontrole. Kongresas 
nedrįsta pasakyti, kad kai
nų kontrolės nereikia. Bet 
kongresas nenori nieko da-

žeika. Atėjo nuliūdęs, nusi
minęs. Atėjo lyg pas kokį 
daktarą, ir sako:

“Mano dukrelė guli ant 
mirties patalo. Baigė medi
cinos mokslą, bet pati da
bar kovoja su mirčia. Ir ją 
piauna tas pats piktas vė
žys.”

Už kelių dienų po to pa

ninkavima Lietuvoje. Bim- 
ba pats yra okupantiško vė-| J*.™3? Komunistų oenti- 
žio agentas ir okupantiškų rakeleivis Brooklyne, L1Sa- 
bacilų skleidėjas.

Vėžys pikta liga. Bet ta 
liga kainuoja Lietuvai kas
met tik “kelis šimtus žmo
nių.’’ Tuo tarpu kelios de
šimtys tūkstančių lietuvių 
1941 metais buvo išvežti į 
Altajaus kraštą, į Komi, į 
Sibiro platybes, ’į šaltus ir!
nejaukius Lediniuctojo van-!T •» w v • ry, , • 1

J. Dauginis.

Draugu Talka
Gerb. Redaktoriaus! 
Šiame laiške siunčiu mo

jus, gavo laišką iš Lietuvos. 
Laiško autorius rašo apie 
aukštas kainas duonai ir a- 
pie “žiaurų vėją, kuris pu
čia iš visų pusių.”

Laiškas buvo paskelbtas 
Laisvėje.” Ką reiškia tas

liukas jau sumažėjo, tuoj 
palengvės ir mėsos svaras, 
jos gausime mažiau.

Aišku, maisto stoka nau
dosis spekuliantai, kuriems 
padeda ir padės klika atža
gareivių kongrese.

Maistas lips į medį. pini
gą žersis spekuliantai—kur

žiaurus vėjas,” komunistui dėsis nabagės Keturios Lai
laikraščio redakcija nesu
prato. Bet skaitytojai paste
bėjo.

Dabar gvoltas! Komunis-vz. ncu menu /u v <s c^enyno pakraščius. Ten tieney orderį dešimts dol ver- ____
sikafb®iimo,UMazeikos"duk-|Iie?uvlal ?i?u?un’(>je j?,u.su'l!Š' J? .Jų„ m.alonėslt atimti tų bendrakeleivis kelia pro-
relė mirė. Ats.lank vmas pa J n% . m,r'į . n“8,ipimo V .......... ..........................................

“ bado. Bet Bimba apie---------pas1
Bimbą nieko nepadėjo. Gai
la jaunos mergaitės, kuri 
vos sulaukusi pirmosios 
jaunystės žuvo nuo baisios 
ligos.

, Rusų socialistų organas Iiuoti Gaunasi nei šis nei 
>ocialisticeskij v iestnik

pianesa naujausių žinių is Dažnai sakoma, kad daug 
Rus.ijos_ sostines Maskvos, partijų vra kenksmingas da 
2‘iuos ėjo aplinkiniais ke- į..kas Amerika iš senu lai
bais. _ Maskvos vyriausias kų turi tik rlvi partijas Vie-
pc-jyru’s dabar yra nepasi- na partija vra valdžioje, ki- 
tikejimas užsieniais. Mask- ta _ opozįcį;oje. Bet taip 
vos gyventojai bijo susitikti tik atrot)o. Tikrenybėje. A- 
sv etimtaueius. jų šalinasi ir menkos kongrese tiek yra 
pagaly Į?ak\mą^ iš viršaus į partijų, kiek kongresmonu. 
kiekvieną svetimtauti žiuri. Kiekvienas atstovas jaučia*

a? i Pn.e'3- _ si laisvas balsuoti, kaip jam
MasAvojee žmones daug patinka, o todėl jokios ais- 

kalba apie įtemptus santy- k;os daugumos kongrese nė- 
kius tarp aukštųjų kariškių ra j0kios aiškios politi 
ir komunistų. Gyventojų kos kongresas negali atsto- 
tarpe visokie maršalai ir ge- vauti. Kada vyriausybė siu- 
nerolai labai populerųs. bet jo kokią nors programą ar 
koniuTustų partija į juos žiu- jstatvmu sumanymus, kon- 
ri kreivomis ir buo, kad ka- įresį pakvla kritikos aud- 
nskiai nepadarytų savo “va- ra> Bet kada reikia kas nors 
lymą Rusijoj. nutarti, kiekvienas kritikas

Nežiūrint į žiemos šal- eina savo keliu ir kongresas 
čius, Rusijoj vyksta milži- nesugeba nei vyriausybės 
niškas gyventojų kilnoji- programos priimti, nei savo 
mas. Pasakotojas važiavo geresnės pravesti. Lieka 
Sibiro gelžkelių ir matė tuščia vieta.
daugybę traukinių su tiem- Kada ateina rinkimai, bi
tiniais. Jis turėjo progos ta Amerikos kongreso liga 
teirautis, kas per žmonės ypatingai aiškiai matosi.

ryti. kad kainų kontrolė ga- Vėžys Lietuvoje kasmet 
lėtų tikrai kainas kontro- nuskina šimtus žmonių. Tai 

pikta liga. Bet ar pati bai
siausia?

Lietuvoje siaučia kitas vė-

įr
juos negirdėjo, o jei girdė 
jo, tai jų naikinimui prita
rė ir gardžiavosi, kad oku
pantas tuksiančius lietuvių 
sunaikino, išgabeno ir pa
vertė savo vergais. Tuo tar
pu geraširdis Bimba stoja 
į kovą prieš vėžį!

Lietuvoje yra daug ligų
žys, kurs reikalauja nepal.v- baisesnių už vėžį. Okupan- 

’ ' tų išplatintas sifilis, senas 
lietuvių priešas — džiova ir 
kitos ligos daug daugiau au
kų nuneša į kapus, kaip vė
žys. Bet pati baisiausia Lie
tuvos liga dabartiniu laiku 
yra Sovietų okupacija.. Ta 
baisioji liga lietuvius svei
kus varo į kapus. Kaip sa
ko laiškas iš Lietuvos, įdė
tas “Keleivio'’ 14 numery, 
“Žmonės pas mus neserga,

ginamai daugiau aukų, kaip 
baisioji vėžio liga. Lietuvo
je šėlsta okupacijos vėžys, 
kurs ėda ir naikina ne tik 
atskirus lietuvius, bet iščiul
pia visą Lietuvos organiz
mą.

Kas mėnesį okupacijos 
vėžys išgabena iš Lietuvos 
po kelis tūkstančius sveikų 
ir jaunų lietuvių į tolimus 
prievartos darbus, kur tie
lietuviai nuo organizmo nu- bet sveiki miršta diena ii
silpimo miršta. Ar to vėžio 
Bimba Lietuvoje nematė?

dienos.” Lietuviai miršta o- 
kupanto žudomi! Bet Bim
ba lietuvių žudymams pri
taria. Bimba yra Lietuvos 
okupantų agentas. Jis sle

partijos serga suglebimo ir 
nesusikalbėjimo Hga. Kiek
viena partija savo eilėse tu įpia baisiąją Lietuvos nelai- 
ri prieštaraujančių elemen-Įmę ir renka dolerius kovai 
tų, o todėl neturi aiškios, prięš vėžį. 
politikos. j Lietuvos jaunimas turi

Amerikai “verkiant rei- stoti į. raudonąją armiją, 
kia’’ trečios partijos, kuri į-(Lietuvos jaunuolius okupan- 
neštų į Amerikos gyvenimą; tas išveža į plačios Rusijos 
politinį aiškumą ir išblašky-' užkampius, į svetimą' kraš
tų prirūgusią senųjų parti- tą, tarp — - ------

vežami NKVD karių apsau- Bet ir be rinkimų Amerikos jų plepalyną. ■ kur tam jaunimui gresia vi-

vienų metų pre-'testą. sako, kad “žiau 
numeratai ir uz 1946 m. ^s vėjas” yra niekas dau
Kalendorių. Visa kitą. kiek: gjau< tik vėjas...
iiovo nru-k monn i , • dya

— kada jie keliaus į
lieka nuo mano virsmmetų “Palaiminti ubagai

“Keleivio”išlaidų, skiriu 
namo fondui.

Lai ir mano, kad ir men
kutė auka, prisideda prie 
gausiai draugų remiamo 
tikslo, kad musu visu “Ke-w v
leivis” juo greičiausiai, 
džiugiai lankytų mus iš sa
vo nuosavos ir apmokėtos 
pastogės.

Linkėdamas tamstai ryž
tingo patvarumo ir geriau
sių pasekmių einamose par
eigose, liekuosi su pagarba,

Jonas Indrelė,
Toronto, Ont. Canada.

Aukų “Keleivio” namui 
išpirkti gavome iš draugo J. 
Indrelės, Toronto, Ont. Ka
nadoje — $6.00, iš Mrs. V. 
Zavadskas, St. Boniface, 
Man. Kanadoje—50c., Mrs. 
Bemice Musteika iš Chica- 
gos — 50c., Geo Sateika iš 
Pittsburgho—50c.

Aukotojams tariame šir
dingą ačiū.

“Keleivyje” naudinga yra

šioje
bolševikiško dangaus kara 
lystę?
Pranas Abekas-Akclaitis

Chicagoje mirė Pranas 
Akelaitis, atsakomasis “Vil
nies” redaktorius ir žino
mas kaip Fred Abek.

Abekas buvo vienas tų 
komunistų, kuris mokėdavo 
ir norėdavo daryti staigių 
politikos gimnastikų. Pavyz-

sves, Draganiusios Atlanto 
Čarterį ?
Šluba Aritmetika

Komunistų “Rojus” Miza 
ra savo “Laisvėje” rašo:

“Prieš karą Lietuvoje gy
veno arti 300,000 žydų. Ka
ro metu vokiečiai su lietu
viškų fašistų pagelba, juos 
išskerdė.”

Be to, Mizara sako. kad 
naciai paskerdę arti 100,000 
lietuvių — aišku, Lietuva 
netekus 400,000 gyventojų.

Mizaros aritmetika tačiau 
yra šluba, nes ji užtyli bol
ševikų padarytus nuostolius. 
Pavyzdžiui, pirmosios oku
pacijos metu bolševikai iš
trėmė nemažiau 40,000 žmo
nių, o kiek jie ištrėmė ir nu-

džiui, Browderis jam buvo žudė antrosios akupacijos 
metu?

“Meška su luokiu, abudu 
tokiu’’ — sako lietuviu pa
tarlė. Naciai buvo žudikai, 
bet neatsiliko ir bolševikai.
Ką Matė “Draugas” Bimba

Brooklyno “Laisvėje” y- 
ra spausdinami Bimbos už
rašai, ką jis matęs Rusijoj 
ir “tarybų” Lietuvoj.

Bimba giriasi, kad daug 
matęs ir patyręs, jis nori 
informuoti savo “mielus 
skaitytojus.”

Fine, bet kada jie bus pa
informuoti del vieno daly
ko, būtent: kur dabar ran
dasi jo draugai Angarietis, 
Matulaitis, Žalpis ir kiti? 
Ar “draugas” Bimba ir juos 
matė?

St. Strazdas.

vadas, mokytojas ir išgany
tojas, bet — Abekas pirma
sis jį pasmerkė ir jo atsiža
dėjo, kada Maskva to parei
kalavo !

Asmeniškai velionis buvo 
“sukalbamas vyras,” daž
nai dagi nuolankaujantis; 
politiniai — žmogus be sa
vo nugarkaulio. Tas Abekas 
nuvesdavo iki kraštutinybių.

Viena tų kraštutinybių 
buvo pabėgimas iš raudo
nosios armijos. Bet Abeko 
draugai, kurie taip pat var
taliojosi, šitą grieką paliko 
tik sau žinoti.
Baust Mikado—Ne Staliną

Pirmiausia Maskva, o da-
daryti visokius biznio skel-. bar pakalikai reika

svetimų žmonių, bimus ir pa j ieškojimus. lauja, kad butų nubaustas;
--------------------------------- Japonijos karalius Mikado,1
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKĄS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
burtą Kunigaikšti,” “šven
tąją Naktį’* ir kelis koncer
tus iš esančių vietos daini-

-------- ninku. Čia Lelija Gęležiut*>
mą turėjo. Jis samdydavo Bakarskienė moko “Dainos”

Baltimorės Naujienos
Dvejos Prakalbos

darbininką ir tam darbinin- chorą jau 15 metų. 
Bal. 12 d. Liet. salėj vie- kui mokėdavo tik grašius, o

tos komunistai buvo parsi- kada jis varydavo agitaci-1 
kvietę A. Bimbą, kuris pa- ją už komunizmą, tai vis' 
sakė prakalbą. Bimba pir- sakydavo, kad dabar darbi- 
miausiai pasisakė, kad jis ninkas turi uždirbti du do- 
nebijojęs važiuoti Lietuvon, lėlius ant valandos. Aš tik- 
Bimbasakė, kad siųstus ru- rai žinau, kad toki turtuolį, 
bus per rusų šelpimo fondą'kaip K., bolševikai skaity- 
Lietuvcs žmonės esą gavę, tų storkaklium ir jo turtą 
}>erskaitė jis ii- listą, kuriuo- suvalstybintų. O tas neišma- 
se apskrityse yra gavę tvos' nelis, kad palaikyti žiaurią 
siuntinius. Bet kas gali ii- bolševikų diktatūrą paklojo 
keti jo pasakai, kuomet nei'šimtinę.
vienas dar iš Lietuves nesi- Žiūrint į Bimbą atrodo, 
gyrė, kad gavęs rūbų ar ką kad jis neteks smarkus, kaip 
kitą. ~ ‘ pirmiau kad būdavo. Ma-

Visi žinome, kad komu- nau visgi jam teko girdėti 
nistai del propagandos pri- Lietuvoje, kaip bolševikai 
pasakoja visokiu nebūtų da- kankina lietuvius, bet čia jis 
lykų. Bimbos pasiklaus .ti, nė vieno žodžio apie tai ne
susirinko nemažas būrys lie-; pasakė. Jeigu pasakytų, tai 
tuvių. Galima sakyti, kad' daugiau Į Lietuvą nevažiuo- 
komunistai čia niekad tiek'tų, ale gal į Sibirą, 
publikos neturėjo salėje. ! —o—

_ . , .1 Balandžio 14 d. lietuvių
komunistui, matomai,. didžio'oj salėj ivvko reng- 

tikejosi daug oaugiau zmo-;tos viet03 drauįiiu tarvbos

I čia lakio susirinkimus ir 
turi patalpą Amerikos Le
giono Lietuvių Postas 154. 
Čia susirenka Atletų ICliu- 
bo Moterų skyrius. Čią ki; 
tos organizacijos, reikalui 
esant, randa pastogę.

Dabartinė Kliubo valdy
ba: Jonas Kotha (Krakaus- 
kas), pirm.; M. Kurelaitis, 
vice-pirm.; Jonas Milinai- 
tis, protokolų rast.; Petras 
Tribulskis, fin. rast.; Kas
tas Matuliauskas, iždin. ir 
kliubo gaspadorius.

Šis kliubas politika neuž
siima. Prie jo priklauso vi
sokių pažiūrų žmonės. Jis 
rūpinasi tik kūno ir proto 
kultūra. Bet Lietuvos reika
lų neužmiršta. Lietuvybės 
reikalams . ši organizacija 
visame gelbsti.

Minimos 30 metų sukak

jungtinių tautu sėdyba

tis braižinys parodo Long Islando dalį. kur žada 
įsikurti Jungtinių Tautų sėdyba.

Svarbios Prakalbos
DETROIT, M1CH.

S į Sekmadienį Turėsime 
ivečią ii Bostono, drg.

Michelsona

Prakalbos įvyks North- 
western High School audi
torijoj, 6300 Grand St. Pra
džia prakalbų 2:30 vai. po

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NE?RA>»

vedėjas St. Michel- 
iš Bostono ir vietos

kad publikos nėra nei poros 'u L” rliausi visos Balitmorės šc-ikalbėtojai.
Rimtu tm tin-pin kraiistvtiR , . • , • - - , i- - kiu muzikantai, Joe Dovv- —šimtų, tai turėjo kraustytis ka atsikirsti “prieš bolševi- M ? muzikantei 
jmt *vI,es’ kurie ėjom kus. Savaitis daug mums m§ s crkec.ua.
ir tikėjomės ka nors naujo i-inrim.-r ! m • • . • j -•iš Bimbom išgirsti faktinai 1 pu ! Taigi, po trisdesimts me-1. Din.oos ygirsu, laKuuai miecių ziaunimus, taipgi ir tu susitiks senieii ir iaunie- meko naujo neišgirdome. m.,t įų susiuks senieji ii jaunie
lis tik nasakoio anie naciu P naciu, nmt jam teko jj atletai ir atletes, dviejų uis iiK pasakojo apie nac.ų pergyventi ir natirti abeju i-a 
žiaurumus ir da pridėjo, kad ok,Jpacijų iaik„s.
ir lietuviai fašistai syku su Auk - publika
naciais žudę ...." —
donarmiečius
buvo ir yra fašistų 
neužginčijame 
nome, kad pabėgėliai 
visi 
kad 
dp.ntes

.arų kar 
dainininkai

Worcesterio Naujienom
Įvairios Žinios-Zineiės ! Donelienės, daug dirba .

--------- Į Vaikšnorienė, daktaro Va.-
Liet. Pil. Kliubo susirin-; kšnoros žmona, ir O. Sida~ 

į kime ateinančiai vasarai iš-'rienė. Tam darbui pare. 
'rinktas “Bungalow” gaspa-'L. R. D. pirmas skyrius h.
! dorium naujos kartos vei-įtarė suruošti kiiubo vasa? 
i kėjas, malonus vyras Jackįnamy didelį pikniką. Išrik 
‘ Kasper šalavėjus.

—o—
Lietuvių karo veteranų 

organizacija balandžio 7 d. 
susirinkime išrinko savo 
komandierium Vincą Kriau- 
nelį.

—o—
Po Worcesterį vaikšto 

gandai, kad misionierių tė
velis jau organizuoja “ščėst- 
lyvos smerties susaidę,” kad 
paruošti misionierius prie 
laimingos nebuities.

—0—
Lietuvai Remti Draugijos! ti seniau pradėtą mokslą, 

piimas skyrius savo susirin-'Jablonskių ir kiti du sūnus, 
kime balandžio 7 d. pada- Leo ir Juozas, jau yra bai- 

‘ gę aukštąjį mokslą.

Draugų K. ir O. Bvdina- 
vičių sūnūs, korp. Charles 
Budinavieius, šiomis dieno
mis grįžo pasiliuosavęs iš 
armijos. Tėvai džiaugiasi 
susilaukę savo vienintelio 
sunaus. Charles keta eiti 
aukštąjį mokslą.

—o—
Vietos dienraščio Tele- 

gram kasmet rengiamame 
“bowling tournament” šiais 
metais pasižymėjo keli lie
tuviai. Arti championo atsi
dūrė šie lietuviai: V. Bal
čiūnas, J. Krasinskas, G. 
Vitunskas ir A. Kuręiša. Jie 
gavo medalius.

ta komisija piknikui rengt 
iš J. Dvarecko, J. Rupke* 
A. Kriaučialio, M. Žemai
taičio, K. Zurlio, V. Mitri- 
ko, Mrs. Donelienės ir kor. 
J. Krasinsko.

Šiame susirinkime prisi
rašė nemažai naujų nariu į 
L. R. D-ją.

—OH—
Žinomų vietos darbuoto

jų L. ir M. Jablonskių sū
nūs Vytautas, prieš 3 savai
tes grįžęs iš armijos, išvvko 
į Columbia universitetą tęs-

rė gerų tarimų. Buvo pa
skirta dar $100 nupirkti au-

piety. , - z? i a ! dėklo pasiūti vaikams dra
\akare kaip 6 vai. Ar-į Mrs. Donelienė iš

Šį sekmadienį, balandžio mano svetainėje, 2384 24th;dav^ raporta apie drabužė- 
; d. Detroite įvyks sočia- St. įvyks draugiška \ aka-, jį vaikams užpirkimą ir

prakalbos. Kalbės “Ke- rienė.
• e 1 “ • _ — V f'1 1 TA.Prakalbas ir vakarienę; 

rengia LSS 116 kuopa.
Rengėjai.

i siuvimą. Tame darbe, šalia

LSS ir LDD Organizacijų Suvažiavimai
Draugai LSS ir LDD na- Socialdemokratų partija ta- 

- riai! P° sulikviduota. šiandien
areiviai ir nenuoalsųs LSS ir LDD vykdomieji daugelis Lietuvos socialistų 
inkai ir kiti lietuviai komitetai laikytame savo veikėju ir narių vargsta už-

Atletu Kbuco 30 Metų 
Sukaktuvės

gęs
sakyti, kad ir Grinius fa
šistas?

Bimba sakė matęs ir kal
bėjęs su Lietuves valdinin-

nuriedės... ir gal tie, kurie į jįUr Europoje įkėlė ko- pagelba Lietuvos Socialde-
30 metų atgal tvėrė “galin- Snviptn Rimos raudo- mokratu Partijai ir visiems

rių. Vadinas, naujas “sky-i spaudos komitetą — Ania- 
mas’’ pinigautis. Nesenai nas Miceika. 
komunistai rinko pinigus irisakė. kad Maskvoj žtatys 1hdSo, L? Sr 
dužiausią pasaulio ligom- ; J, ,
no kdt nomvflot niOL'n nori v>. J •

šią sali, čia buvo nemažai 
jaunų, stiprių .vyrų. Bet jie 
buvo neorganizuoti ir tik

nę. Bet negirdėt nieko nei[-io 5 
kur tie pinigai, nei tos di
delės ligoninės nematyt.

Aukų rinkimui jau iš an
ksto turėjo pasigaminę tam 
tikras korteles. Kas duos do
lerį, tas parašys savo vardą 
ir atneš ant stalo prie ko
miteto. Komunistai aukavo 
net po šimtinę, keliolika jų 
aukavo po 50 dolerių. To
kiu budu suaukavo virš 700 
doleriu. Tai yra stambi au
ka ir išimtinai tik komunis
tai aukavo. Gal būt ir šiain 
koks susigraudinęs lietuvis 
paklojo penkinę, manyda
mas, kad lietuviai naudosis.
Bet tik toks, kuris nepažįsta 
komunistų, gali jiems pati
kėti. Vienas komunistas da
vė šimtinę, jis turi nemažą 
ūkį, o prie to dar ir kareia-

pavieni savo stiprumą oei 
mankštumą rodė. Paskui 
pradėjo burtis į ratą ir ga
baus susikūrė “galinčių 
kliubas,” iš kurio ir išaugo 
dabartinis Atletų Kliubas. 
Šios organizacijos iniciato
riais buvo Ant. Mockevi
čius, V. Mačys ir kiti.

metų sukaktuves
Lai CIO O11UUOC1 ^UlUUPia! «• . . . , •

daug. daug pavasarių, ir lai pinmausias ir

spaustuvės. Tas visas kelia 
sukaktuves švenčia. į Lietuvos nepriklausomy- rejkalą darbuotis, kad mu-

i šis kliubas sulaukia ’ Ms klausimas šiandien yra su spauda augtų ir bujotų. 
T —______W « . i..' nirmiaiieiflc ir svarbiausias ICC t nu

kiekvienas jų randa šį kliu- klausimas visiems
bą didesniu ir tvirtesniu!

N. R-s.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Juozo Gripo, kilu

sio iš Kauno rėdybos, Utenos apskri
čio, Tauragnų pašto, Dabulės kai
mo. Meldžiu atsiliepti, arba jį ži- 
nančiųjįi prisiųsti man jo adresą, už 
ką busiu labai dėkingas.

viams ypač lietuviams socia
listams. Musų pažiūra Į tą

1; Nors musų LSS ir LDD
Getu- organizacijos neskaitlingos.

bet jos plačiai dirba lietu
vių draugijose, kliubuose ir

KAZIMIERAS GRIGAS, t ; - - T . t - + -
31S Hammond Avė., Superier. Wis. giavo į Lietuvą, Lieiuvot

klausimą yra ta pati. kaip neį darbo unijose. Kada 
ji buvo: kiekviena maža ar 
didelė tauta turi būti lais; 
va ir turi turėti teise pat- 
spręsti savo likimą. Todc 
mes turime pasitart: kaip 
geriau galime dėtis į I-icti; 
vos išsivadavimo kovą.

Kaip greitai Sovietų Ru
sijos raudonoji armija jzy-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

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

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Pirmuoju kliubo pirmi
ninku buvo V. Mačys, M. 
Kurelaitis vice-pirm.; A. 
Rasimas protokolų sekret.; 
M. Valiūnas finansų sekr.; 
K. Valiūnas iždin.; V. Ra- 
davičius, A. Sakevičius ir 
M. Kurelaitis — iždo glo
bėjai; K. Matusevičius kliu
bo kambarių prižiūrėtojas; 
P. Grikštas — maršalka.

Nuo to laiko šis kliubas 
išaugo ir išbujojo. Seniau 
įsigytą nuosavą namą. 539 
Washington Blbv., išmokė
jo, ištaisė ir ištobulino. Čia 
atletus mokino Juozas Mi- 
lunaitis per daug metų. Čia 
lavinosi ir žaidė Atletų Kliu
bo ristikai, kumštininkai ir 
basketbolininkai. čia laikė 
dainavimo praktikas cho
rai, vedami Simanaičio,

• Praninsko ir kitų. Čia komp. 
Mikas Petrauskas, protar
piais, tarp 1926 ir 1929, su- 
mokino savo “Birutę,” “Už-

DIDYSIS SAPNININKAS
SU SALEMO(IO GALVA

Pranešam, kad Didysis Lietuviškas Sapnininkas• r
jau spaudoje ir netrukus bus gatavas. Tai bus tokia 
sapnų knyga, kokios iki šiol Amerikos lietuviai da 
nėra turėję. Čia bus išaiškinta daugiau 5,000 
visokių sapnų, ir prie to da bus “Salemona Galva.” 
G lyno 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,
KELEIVIO”

So. Boston 27, Mass.

KOMUNISTU SUMUŠ
TAS JUGOSLAVIJOS 

PATRIOTAS

Musų miesto jaunieji sta
to savo jėgomis margą “Mi- 
litary Minstrel Show,” ge
gužės 1 d. A. O. H. svetai
nėj. Parengimui vadovauja 
V. Gvazdauskas, J. Krasin
skas, Virginia Klimkaitis.

' Aldona Varaška. E. Butke
vičius, A. Kurciša. A S’ - 
marakas, J. Chesr.a i-' 
Andruška.

Lietuvių demokrat 
riaus pirmininku išr' 
Pranas Stepšys. Am r:

* augęs vyras, o Lietuvi” ’•
! pubiikonų kliubo pirm;rr~- 

ku vra Vincas Vkr*-' 
i irgi jaunosios kartos v ' 

Pe^

musų draugai įsitraukę į 
viršminėtas organizacijas, 
tai kyla klausimas, kaip jų 
darbą sustiprinti, kad jie 
tinkamiau paskleistų tarpe 
tų organizacijų narių socia
listines idėjas?

Visi viršminėti klausimai 
mus verčia šaukti LSS ir 
LDD suvažiavimus ir ragin
ti savo draugus, kad jie 
rimtai ir tuoj pat imtų ruoš
tis į viršminėtus suvažiavi
mus.

LSS ir LDD kuopos susi
domėkite. Kelkite naujus 
klausimus ir diskusuokite 
savo susirinkimuose. Vienu 
ar kitu klausimu pasitarę, 
siųskite naujus sumanymus 
šiuo adresu: J. Buivydas, 
60-67 59th Rd., Maspeth, 
L. L, N. Y. Kada mes gau 

įsime jūsų kuopų ar pavie- 
nių asmenų sumanymus, su
tvarkysime ir priduosime 
suvažiavimui.

Kviečia:
J. Buivydas,

LSSS Vykd. Kom. Sekr.
P. Kriaučiukas,

Sušelpė Nelaimėj

PEMBROKE, CNT.
Čia matome komunistų' CANADA

sukruvintą ir surakintą ge-į 
nerolą Dražą Michailoyičą.į
buvusį Jugoslavijos karo --------
ministerį. Kai karo pradžio-i Amerikos lietuviai peda-
je vokiečių armija užėmė vė brolišką ranką Jonui 
Jugoslaviją, gen. Michailo- Vaičiūnui. “Keleivio” 11 
vičas atsisakė naciams pa- numery buvo rašyta apie jo 
siduoti ir pasitraukęs su Ii-Į nelaimę. Del tes nelaimės 
kusiais kareiviais į kalnus atvėrė brolišką širdį ir au- 
yedė partizanų karą prieš kavo šie lietuviai: 
okupantus. Jį rėmė Ameri-! $16 v Suganta iš Detroito, 
ka ir Anglija. Jaltos konie- gjg Sinkus iš Peabody, 
rencijoj Stalinas pareikala- Mas<
vo, kad parama jam butų/ ^5 J z Pasinas u Burfalo, 
nutraukta, nes kitaip jisai/Wy0
Stalinas, padarysiąs atskilai Bacevich iš Detroito,
taiką su Hitleriu. Ir Michai-- $3 Veronika Schultz 
lovičas liko apleistas. Da- Angeles Calif 
bar komunistei sugavo jį su, Po Rosc Zuroroskas i3 
keliais draugais Jugoslavi-,£awrence yias3- jr Stanley 
jos kalnuose badaujantį, ii garzejjs (Barz) iš Dcrchester. 
dėlto, kad jis kovojo uz ne- Maas
priKlausomą Jugoslaviją,į 25 Ant. Gurkšnis iš Jean- 
Maskvos bernai jį baisiai neffe Pa 
sumušė, surakino ir įmetė p0’$i - petras Wych- ni>- 
kalėjiman Vėliau jie teis Brockton, Mass.. Joseph Gr.- 
jį kaip išdaviką ir. oe a- itjg „ Mavnard Ohio. Jcseph 
bejot nužudys. Amerikos čarniauskas iš so. Rengė, Mioh. 
valdžia prašė, kad šiton bv-'
lon butų įleisti Amerikos; Mes tariame iabai širdin- 
armijos karininkai kaip liu- gai ačiū, ačiū... 
dininkai, kad Michailovičas, Ig- Kelbauska*.
yra išgelbėjęs daug Ameri
kos lakūnų, kuriems rusai clevelando lietuvių žiniai
neleido savo teritorijoj nu- --------
cilcKti Bet Juiroslaviios Biblijos studentų paskaitos atai- LDD Vvkd. Kom Sekr , CeL.. JUA.OSla?1JOS būna kas septintų dieną, pradedant

LjUU v jau. jvuiii. jcm. .galvažudys Tito Šita Ame- lypiai nuo 5 vai. vakare, ant Perk
----------------------------- ' rikos prašymą atmetė. Liu- h»h. “ad fa- wad« r«rk
Rerakit biznierius, kurie dininkai jam nesą reikalin- cJ^“nBixmIiTkIibS

»» -^r p^aoii, boa sanaildatM?**skelbiasi “Keleivyje. gi-
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Ketvirtas puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Maikio su Tėvu

tais lapkričio 4 d. užpuolė 
Suvorovo vedama armija. 

, Suvorovas turėjo 30,000 ka-
--------------- i reivių ir 84 armotas. Iš ki-

Garsus Karvedis ir Skerdikas — Paleistuvės Kotrynos tos Varšuvos pusės stovėjo

Aleksandras Suvorovas

Tarnas — Grafas, Kunigaikštis ir Feldmaršalas — 
Šiandien Bolševikų šventasis

ŠAUS 1 DANGŲ NACIŲ RAKIETĄ
C . F m • ti ’
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\ e*vokiečių kariuomenė, kuri 
tą dieną miesto nepuolė, bet 
miesto gynėjams reikėjo ir 
nuo to priešo saugotis.

Lietuviai Gynė Pragą
Pragai ginti lenkai turė

jo tik apie 15,000 kareivių, 
tame skaičiuje vienas lietu
vių pulkas. Suvorovo puoli
mas buvo smarkus. Praga 
per kelias valandas buvo 
paimta ir visi Pragos gynė 
jai ir visi civiliai gyventoja'< 
buvo be gailesčio išskersti 
Pats Suvorovas savo rapor
tuose gyrėsi Pragoję išsker- 
dęs 13.340 kareivių, o prie 
to prisideda apie 7,000 ci
vilių gyventoju, kurie visi 
buvo išžudyti. Pats Suvoro
vas sako: “Baisus buvę 
kraujo praliejimas” ir pla
čiai aprašo, kaip Pragos žu
dynės vyko Varšuvos gy
ventojams per upę stebint 
Apie 2.000 žmonių nusken
do Visloje bebandvdarm 
perplaukti upę ir išsigelbė
ti.

Su Pragos skerdynėmis 
nepriklausoma Lenkija nu
stojo egzistuoti. Suvorovas 
savo raporte lenkus vadina 
“buntauščikais“ ir savo per
galės pranešimus * baigia 
Kotrinos šlovės garbinimu 
ir “Ura.” Už Pragos sker
dynes Suvorovas gavo feld
maršalo titulą ir milžinišką 
dvarą Lenkijoje su 7.000 
“dūšių” baudžiauninkų len
kų. Kotrina gi liepė atmuš
ti medali, kuriame vienoje 
pusėje atmuštas jos “švie
siausias” paveikslas, o kito- 
ie pusėje parašvtas pasigy
rimas apie grąžinimą, kas 
buvo “prarasta.”

Panašiai gyrėsi ir Stali
no minictprifi Mnlntnvas ka-1X1X2 B IWV»
da jis susitarė su Ribbent- 
ropu dėl Lenkijos padaliji
mo 1939 metais.

Daugelis Sovietų Rusijos nebuvo vienintelė jo karei- 
kareivių dabar nešioja ant vių šventybė. Baigiant die- 
krutinės prisegtą “Suvorovo nos pratimus Suvorovo ka- 
medalĮ,” duotą jiems Stali-' rininkai skelbdavo karei- 
no valdžios už narsumą ka-' viams, kaip kokią maldą, 
ro lauke. Rusijos karininkų tokius žodžius:
vaikai dabar nemokamai “Paklusnybė, išmokslini- 
gali lankyti “Suvorovo mo- mas, disciplina, sveikata,

1 kyklas.” kur jie iš mažens1 gera nuotaika, drąsa, per- 
yra lavinami kariškuose gale! Šlovė! šlovė! Šlovė!” 
moksluose ir yra ruošiami • • •būti karininkai. Apie Su- Suvorova, ,r Kare.via. 
vorovą per karą bolševikų Suvorovo kariuomenė bu- 
istorikai prirašė daug kny- vo ^šmuštniota. kaip maši- 

j gų, išgarsino jo vardą. Net na‘ Greitas veiksmas, ivai- 
bolševikų okupuotoj Lietu- 1ginklų rūšių suderini- 
voi atsirado istorikų, kurie ‘J135’ puolimo smarkumas, 
aiškina lietuviams Suvoro-. 1.^sa’ iniciatyva, —- tokio- 
vo asmeni ir jo nuopelnus ypatybėmis atsižymėjo 
“tėvynei.” i Suvorovo kariuomenė. Bet

Suvorovas yra garsus ru- Suvorovo kareiviai buvo ne 
tiktai išmuštruotos mašinos, 
kaip Prūsijos karaliaus 
Friedricho armijoj, kur ka
reivis buvo tiktai priedas 
prie šautuvo ir durtuvo. Su
vorovas pats buvo išėjęs ei 
linio kareivio sunkią mo
kyklą, jis suprato kareivio 
psichologiją, mokėjo kalbė
ti i savo kareivius jų pa 
prasta kalba ir buvo karei
vių labai mylimas. Jo įsa
kymai buvo priimami aklai 
ir vykdomi visu stropumu.

“Numirk už Carą”
Suvorovas taip pat kal

davo Į kareivių galvas:
“Numirk už paną šven

čiausią, už carą, už caro gi
minę.. Cerkvė meldžiasi prie 
Dievo. Likusiems gyviems 
garbė ir šlovė.”

Suvorovas dažnai aiškin
davo kareiviams savo Įsa
kymų prasmę ir nurodyda
vo jiems svarbą tuos Įsaky
mus Įvykdyti.

Suvorovas pats, būdamas 
' generolu ir armijos vadu, 
gyveno kaip eilinis karei
vis. Jis miegojo ant šiaudų 
maišo, valgydavo kareivių 
maistą ir, bendrai, kareivių 
akyse tai buvo “savo žmo
gus.”

Suvorovas buvo mokytas, 
: lačiai apsiskaitęs, bet kai 
iis susidurdavo su didžiu-

| sų 18-tojo amžiaus karve- 
j dis. Jis gimė 1729 metais, 
i mirė 1800 metais. Dvylikos 
i metų amžiaus Suvorovas 

buvo Įrašytas i “gvardiją,” 
o karo tarnybą pradėjo tu
rėdamas 17 metų amžiaus. 
Septynius metus Suvorovas 
tarnavo paprastu kareiviu, 
nešdamas sunkią 18-tojo 
amžiaus kareivio naštą ir

: ♦ '♦*. > * , 1
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Gegužės mėnesio pradžioje Amerikos kariuomenės 
mokslininkai bandys nacių “V-2” rakietą. kuriomis jie 
bombardavo Angliją paskutinėmis karo dienomis. Ban
dymai bus daromi New Mexico valstijoj. Rakieta bus 
aprūpinta mokslo instrumentais ir paleista i padanges. 
Manoma, kad ji iškils apie 87 mylias ir pasieks ionos- 
ferą. Jai kylant aukštyn ir paskui krintant žemyn, in
strumentai rekorduos Įvairių sferų sąlygas.

—Girdėjau, girdėjau. kiečius tenai sumušė ame- karišką karjerą feldmarsa-
—Na. tai kaip tu rokuo- rikonai? 0 laipsnyje ir su ęenialio

ji, kodėl jie šitaip daro? —Taip. tėve, juos tenai ^nvędzio garsu. kotnna, 
Amerika siunčia jiems duo- sumušė amerikiečių ginklai Rusijos imperatore paleistu 
nos ir mašinų, o jie ameri- ir maistas. Jeigu ne tas, tai ve niegaavo sakyt: Suvo- 
konus šaudo? • vokiečiai butu paėmę ir Sta- yoyas vienas yra lygus dide-

—Čia, tėve, kaltesnė A- lingrada, ir Maskva, ir visą.Jei armijai.’ Ir. is tiesų, tai 
menka, negu rusai. Rusiją.' ' buvo penas geriausių savo

—Kaip tu tą išfigeria- —Tai išeina, vadinasi, karvedžių, o karų is-
vai? kad amerikonai išgelbėjo! Arijoj Suvorovo vardas už

ima zvmia vieta.—Amerikos valdžia veda Stalino kaili iš Hitlerio gar- 
labai žioplą politiką, tėve. barnės. ar re taip. Maike?
Rusijos bolševikai ją nuo- —~aip. tėve. 
latos Įžeidžia, o ji vis nusi- —Na, jeigu taip, tai ko-
leidžia ir vis siunčia jiems dėl dabar Stalino bernai
pagalbos. Juk ir tie oriai- šaudo Amerikos vorlaivius? . - „
viai. iš kurių rusai šaudė —Todėl, kad žmoniškai stabose, kunom> davė uz-
amerikiečius, yra iš Ameri- elgtis bolševikai nemoka. , *s,auka pobiez-
kcs jiems nusiųsti. Jeigu -Žirai ką. vaike? Aš aat (Mokslas pergalėti.
Amerika tuojau nutrauktu1 rnislinu, kad man reikia va- *ose pastabose Suvorovas 
-r______ x_i__ ____ - • ..i > __ Dasakoia. kam kareiviu?

“Grobis Yra Šventas 
Daiktas”

Savo pažiūras i karišką 
muštrą Suvorovas surašė pa

davė ūž
ia pobiež- 
pergalėt).

AP ie Viską Trumpai

jiems pašalpą ir griežtai už- žinoti i Vašinktoną. 
protestuotų prieš jų smurtą.- — 
jie tuojau savo taktiką pa
keistų.

—O gal Amerika jų bi
josi?

—Ne, tėve. Amerika ne
gali jų bijotis. Jeigu ji vie
na sumušė Japoniją ir tuo 
pačiu laiku laimėjo didžiau

—Reikia tenai padaryt 
resni nnrėtka. ha išrodo.

pasakoja, kaip 
reikia mokslinti 
kuoti. kaip turi bendradar 
biauti Įvairios ginklų rūšys.

kareivius 
kaip ata-

rvsi ? duia, a štvk molodec). tuolis buvo retas vadas, ku- 
nežinau, Maike, ar ?es esfl su kuhpka gali nu- rjs mokėjo suderinti žiau- 

sauti vieną priešą, o kartais ,-io Voi-iunmonoc rKc/*ir»iin«i
—A

r_____________ v________ aš tenai ka padalysiu, ar . . .
sĮ karą Europoj, tai ko jai! ne. ale aš žinau kas turėtų 11 ^ei vięn.°> tuo tarpu su 
bijotis išbadėjusių Rusijos būt oadarvta. durtuvu, jei esi miklus, gali
------- - 1 —Nugi?

—Peikia nusiųsti Į Rase
lą koki šimtą didžiųjų A-

bolševikų! Be Amerikos pa 
galbos, pusė jų išmirtų ba
du.

—Bet bulšiai kitaip kai- menkos ranlenu, ką supleš-Tfc /F • 1 A i — • • t • -r * • • ** • i" • A . • iba. Maike. Aš turėjau apie 
tai sporą su vienu Bimbos 
Žalnierium, tai jis vokuoja, 
kad vainą išgrajino Sovietų 
Rusija. Sako, jeigu ne Ru
sija, tai ir Anglijai ir Ame
rikai butų buvę kaput.

—Kaip tik priešingai, tė
ve: jeigu ne Anglija ir A- 
merika, tai Rusijoj šiandien 
viešpatautų Hitleris. Kai 
karo pradžioje Anglija bu
vo pasilikusi viena, tai Ru
sija ne jai gelbėjo, bet Hit
leriui.

—Maike, ar tu čia neme
luoji? Jeigu Rusija gelbėjo 
Hitleriui, tai kodėl Hitleris 
užpuolė ia?

—Todel, kad Stalinas 
pradėjo lįsti į Balkanus, ku
rių pats Hitleris norėjo. Va
dinasi, du plėšikai susipy
ko dėl grobio.

—Na, o kaip išrodo pa
gal tavo razumą, Maike, ar 
vienas Stalinas nebūtų Hit
lerį nuvajavojęs?

—Tėvas pats matei, kiek 
rusai galėjo prieš vokiečius 
atsilaikyti. Vokiečių armija

; iro Japonija, ir kain tik 
ruskiai pradės priešintis, 
tai ištaškvti juos kaip žydo 
ožkos blėkus, kad nei dūko 
ių neliktų. Tegul tada ži
no. ka Amerika gali.

—Tėvas turi neblogą pla- 
~.a. tačiau niekas iš to ne
išeis, nes AVashingtono po
nai tėvo neklausvs.

—Jeigu ir neklausys, tai 
nors ant širdies bus leng
viau, kad teisvbė bus pasa
kyta. Dabar, Maike, tai tik 
riastis ima. Jes, reikia va
žiuot.

—Laimingos kelionės!

UN POSĖDŽIAUJA

Jungtinių Tautų organi
zacijos “saugumo taryba’ 
tęsia savo posėdžius Nev 
Yorke. Ji vis dar svarsto 
Irano ginčą, ar palikti ii 
darbų tvarkoje, ar išmesti. 
Svarsto ir Ispanijos dikta
tūros klausimą. Spėjama, 
kad UN pasius i Ispanu?

išbadyti du. tris ar net ke
turios priešus.

Savo pastabose Suvoro
vas moko, kaip imti tvirto
ves ir sustiprintas stovyk
las. “Pilk iš armotų i gat 
ves: pulk smarkiai... kava
lerija tegu kerta... kai sie
nos paimtos, imk grobį. Tai 
viskas tavo... grobis yra 
šventas daiktas.”

Grobis yra šventas daik
tas, sakė Suvorovas. Bet tai

Suvorovas ir Pugačcvas
Rusijos bolševikai dedasi 

esą “darbininkų užtarėjais.’’ 
Bet tie “darbininkų atsto
vai” išvilko iš istorijos šiu- 
kšlvno paleistuvės Katrės 

nais,.iis nuduodavo durneli feldmaršalą ir kunigaikšti 
ir pradėjo ji garbinti, kaipo 
vieną iš Rusijos šventųjų, 
šalia grafo Kutuzovo, Jono 
Baisiojo. Aleksandro šven
tojo ir šalia kitų plėšikų ir 
korikų.

su paprasto kareivio psicho-1 vieną dalvka iš Suvoro- 
logi-os supratimu ir mokėjo vo biografijos^ bolševikai 
kalinti kareivius prie pasi- užtyli. jįe nepasakoja, kaip

rią kariuomenės discipliną

Ar Bus Kitas Tarptautinis 
Karas?

Kad dabar pasibaigęs pa
saulinis karas nebus pasku
tinis, tai aišku visiems. A-1 
merikos karo vadai, ir net 
paprasti kareiviai, sutinka, 
kad be karo neapseisim. j 
Karas numatomas su Rusi-' 
ja, kurios diktatorius Stali-j 
nas eina Hitlerio pėdomis. 
Lieka tik klausimas, kada 
pasaulio demokratija pakels 
ginklą prieš kruvinąjį bol-; 
ševizmą. Amerikos korės- 
pondentai klausė Čekoslo
vakijos prezidentą Benešą, 
kaip jis žiuri i tą klausimą. 
Jis atsakė taip: trečio di
džiojo karo. turbut. neiš
vengsim; bet aš nemanau, 
kad jis galėtų kilti anksčiau 
kaip 30-40 metų nuo dabar. 
Visos didžiosios valstybės 
dabar labai nuvargintos ir 
silpnos, išskyras viena tik 
Ameriką. Beneš pranašystė, 
žinoma, yra tik jo pageida
vimu išreiškimas.

vyrų. Japonija netekusi 1,- 
500,000 vyrų; Italija nuo 
150,000 iki 200,000.

Ašies satelitai — Rumu
nija, Vengrija, Suomija ir 
Bulgarija — neteko 225,000 
vyną. _Daugiausia nukentė
jus Rumunija, mažiausia 
Bulgarija.

Rusija neteko 3,000,000 
vyrų — mažiau negu Vokie
tija, nors Stalino režimas ir 
giriasi, kad Rusija “daugiau 
galvų paklojo.”

Antroj vietoj stovi Angli
ja ir jos dominijos. Britų 
imperija netekusi tarp 375,- 
000 ir 400.000 vyrų.

Trečioj ir paskutinėj vie
toj Amerika. Pereitojo ka
ro metu ji neteko 325,000 
vyrų.

kokią nors tyrinėjimo komi
siją, arba kaip kitaip ban- 

r Rusiją, kaip peilis dys išaiškinti, kiek genero-l 
lo Franko diktatūra suda
ro pavojaus taikai.

ėjo per J 
per košę.

—O kodėl tu užmiršai a-

EGYPTO DELEGATAS

Čia matosi Dr. Hafez Afi- 
fi Paša, kuris šiomis dieno-

NAUJOJI VIERA

Rusijos popai stato Sta-

aukoiimo ne tiktai drausme 
ir užbaidymu. bet ir suma
niais paskatinimais.

Daug mušiu laimėjo Su- 
orovas. Jis kovėsi su vo

kiečiais, turkais, lenkais,! 
raneuzais. Viena jo perga- 
ė yra žinoma istorijoj “Pra- 
os skerdynių” vardu.

Pragos Skerdynės
Praga yra Varšuvos prie

miestis dešiniajame Vislos 
i.rante. 1794 metais kovo 
24 d. Tadas Kosciuško pra
dėjo Lenkijos ir Lietuvos 
sukilimą prieš Rusiją. Suki
limas, ar teisingiau sakant, 
karas greit persimetė iš 
Krokuvos Į Varšuvą, Į Vil
nių ir kitus miestus. Kos
ciuška, paskelbtas vyriau
siuoju Lenkijos vadu, ant 
greitųjų rinko kariuomenę, 
skelbė valstiečių išlaisvini
mą, vykdė reformas. Bet 
nelemta jam buvo išgelbėti 
stiprių kaimynų užniktą 
kraštą. Po kelių sėkmingų 
susirėmimų, rusų armija, 
Ferseno vedama, 1794 me
tais spalių 10 d. ties Macie- 
jowicy kaimu, netoli Var
duvos, sumušė Kosciuškos 
kariuomenę, o jis pats su
žeistas pateko Į rusu nelais
vę. Netekusi vado Varšuva 

’ vistik rengėsi gintis. Varšu-

Suvorovo vedama armija 
išskerdė sukilusius Rusijos 
valstiečius. Sukilusiems Ru
sijos val.tiečiams vadovavo 
maištinim as kazokas Eme- 
lijan Pugačev. Jis sukėlė 
visą Pavolgį prieš ponus ir 
Kotryną. Suvorovo armija 
nedrausmingus valstiečius 
išvaikė ir išžudė, o Pugače- 
vas buvo suimtas ir 1775 
metais nukankintas.

Darbininkų “užtarėjai 
bolševikai šiandien garbina 
ne maištininką Pugačevą, 
bet jo budelį kunigaikšti ir 
feldmaršalą Suvorova.

k; N-is

KVIEČIAI AR KAREI
VIAI?

Japonijos valdovas, gene
rolas MacArthur sako, Į Ja
poniją reikia siųsti arba 
kviečius žmonėms apginti 
nuo bado, arba reikia siųsti 
daugiau Amerikos kareivių, 
kad jie badaujančius žmo
nes šaudytų, kada dėl bado 
žmonės pradės nerimti ir 
kelti riaušes. Kviečiai ba
daujančiame krašte gali pa
vaduoti kareivius. Atrodo, 
kad daug pigiau ir daug 
naudingiau yra pasiųsti ja

, _ „ ponams kviečių, negu ten
mis atskrjdo New Yorkan vos priemiestis Praga, deši- siųsti daugiau kariuomenės, 
kaip pastovus Egypto dele-l niąjame Vislos krante buvo'Už kviečius žmonės bus ir 

patvirtina mano žodžius, tė- mus «r draugus užsisakyti “Ke- gatas nrie Tautų Saugumo pirmoji sostinės gvnimosi ateityje dėkingi, o kareiviai 
ve. Prie Stalingrado ameri- W'i”? _ L _ Tarybos. ‘ J linija. Ant Pragos 1794 me- dėkingumo vargu sukels

pie Stalingradą. Maike?
—Stalingradas kaip tik Ar pakalbinai savo pažįsta-

Milžiniškos Antrojo 
Karo Aukos

Metropolitan Life Insu
rance komnaniia šiomis die
nomis paskelbė ean įdomiu 
skaitlinių. Jos sako, kad anl 
trasis pasaulio karas pasiė
mė 10 milionų žmonių gy
vastis.

Kompani'os žiniomis, a- 
šies valstybės neteko 5,500 - 
000 vvm. aliantai — anie 
L'00.000. ‘ . ____

Daigiausia pUker>t£m v<•. linui garbint cerkvę ant bol- 
’-ietija, ji netekusi 3.250.000 ševizmo pamatų.

GERAS JUMS 

> DARBAS!

ATAI tikra proga jaunam vyrui, kuris nori gero fia.-bo : j ateivia.O Tarnyba Armijoj yra nuolatinis dalbas, kuris suteikia gerą algą 
aukščiausią užtikrinimą, visas galimybes paaukštinimui ir progą 
pamatyti pasaulį. Jus gaunate vertingą išlavinimą technikiniuose 
amatuose, gerą maistą, drabužį, butą ir medikais aprūpini ną nemo
kamai. Jeigu jus keliaujate į užjurius, jus gaunate 20' r cxtra algos. 
Jus galite su puse algos pasitraukti po 20 metų arba pasitraukti su 
trimis ketvirtadaliais algos po 30 metų. Ir jus gaunate 30 dienų pilnai 
apmokamas vakacija kas metai! Daug kitų gerumų, kurie kitur ne
gaunami. Jei jus esate 18 iki 34 m. ir fiziniai tinkamas (arba 17 su 
tėvų leidimu), jus galite dabar įstoti ir pasirinkti vieną iš tų puikių 
darbų taikos meto Reguliarėje Armijoje. Pati jūsų nauda reikalauja 
sužinot visus faktus DABAR! Kreipkitės į

' U. S. A R M Y R E C R U I T I N G S T A T I O'N1
1 55 Tremont Street, Boston, Mass.
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Graikijos Valdžia Anglijos Socializmas
Naują Graikijos vyriau- Anglijos darbiečių val- 

sybę sudalė Konstantin džia yra nusistačiusi paimti 
Tsaldaris, monarchistų par- į visuomenės rankas Angli- 
tijos vadas. Jo vyriausybėj jos plieno ir geležies išdir- 
monarchistai turi aiškią bystę. Taip pareiškė parla- 
daugumą. Pats Tsaldaris y-t mentui ministeris J. Wil- 
ra šalininkas tuoj pat grą
žinti Graikijoj i sostą kara
lių Jurgį.

1 mot. Parlamente dėl to klau-: 
simo eina karšti debatai.

Rusijos Judošystė
Czeslaw Milosz. Varšuvos

Indijos Laisvė
Anglijos ministerių dele

gacija Indijoj turėjo pasi-
valdžios diplomatas, • tarimus su indų nacionalis- 

aiškino Bostone kad Rusija tų vadu Mohandas K. Gan- 
neatejo į pagelbą Varšuvos; dhi del indijos nepriklau- 
sukileliams 1944 metais dei somybės įgyvendinimo. An- 
politinių pnezascių Jis sa- g|aį g^o pasitarimas buvo 
kosi nežinąs, kodėl Rusija - -
taip pasielgė. labai vaisingas.

Vokiečių Kaltė
Niurembergo teisme na

cių vadas Frank prisipaži
no, kad nacių Vokietija ir 
jis papildė baisų prasižen
gimą žudydami nekaltus žy
dus. Jis sakė: “Aš jaučiu 
mano sąžinėje baisų prasi
kaltimą.” Per karą Frank 
buvo Lenkijos gubernato
rius ir šlykščiausias budelis.

Kinijos Taika
Į Kinijos sostinę Chung- 

king. atvyko Amerikos am
basadorius. generolas G. 
Marshall, ir tuoj pradėjo 
vesti pasitarimus su kinais 
del baigimo pilietinio karo

Italijos Taika
Amerikos valdžia yra nu

sistačius sudaryti su Itali
ja separatinę taiką, jei pa
sirodytų, kad su Rusija ne
galima susikalbėti del taikos 

Italijai. Jei anglai, 
amerikieečiai ir francuzai 
sutiks, taika su italais gali
ma ir be rusų sudaryti.

KELEIVIS,JSO.BOSTON

RADO PRIGĖRUSI VAIKĄ

Netoli nuo Los Angelees atrastas .prigėręs <» 
amžiaus vaikas, kuris buvo prapuolęs iš 
pus prie jo yra motina, Mrs. Foerster.

metu
ii Luau-

Visokios Naujienos
Europoj Badas

Visoj Europoj trūksta 
duonos. Reikalinga skubi 
pagelba iš Amerikos. Kana
dos, Pietų Amerikos šalių 
ir Australijos. Pernai metais 
Europos kviečių derlius da
vė tiktai 23,000,000 tonų, 

Mandžurijoj. Marshall tiki- vietoj normališko derliaus, 
si, kad karas Mandžurijoj kurs duodavo 42,000,000 to- 
neišsiplės po visą Kiniją, nų.

Polemika ir Kritika
KEBLUS DALYKAS

Amerikietis Lenkijoje
Vienas Amerikos karinin

kas, kapitonas Roman T.l 
Pienick, iš Berlyno nuvyko 
aplankyti savo giminių Len- 

įkijoje. Jis pasimatė su savo 
■ giminėmis, sužinojo, kaip 
; jie gyvena ir grižo per Var
duvą ir Berlyną. Netoli Var- 
j šuvos jį suėmė rusai karinin 
kai lenkų uniformose ir pra- 

' dėjo tardyti. Jį tardė, klau- 
sinėjo per ištisas penkias 
dienas. Tardymą vedė rusai 
karininkai lenkų uniformo
se. Taip vadinamoj lenkų 
kariuomenėj daugumas ka- 

i rininku yra rusai, kurie ne-
I csioja

kinys grįžo Lietuvos pus 
pasiėmė polici -s buri ir tik 
tuomet leidosi Gardino iink.

______  j Naujo užpuolimo
Republic Steel korporaci- Traukiniai eina

Kiek Jie Gauna 
Algų

ja išsiuntinėjo savo sennin- 
kams raportą, kuris tarp ki
ta ko parodo ir jos viršinin- 
kų algas. Štai kiek jie gavo, 
praeitais metais:

1. George S. Brookes, di
rektorius, $21.400.

2. Donald B. Gillies, vice
prezidentas, $47,000.

3. E. Richards, vice-prez., 
$57,228.

!ltmėja. negražiais žodžiai
--------  pravardžiuoja žmonos ai

Lietuvių tuokimasis su ki- vyro tėvus ir gimines, kai- 
tatautėmis ar kitataučiais, po žemos tautos, ar kilmės 
kad ir svetur gyvenantį nė-. akmenis Iš to kvbi barnis. 
ra malonus reiškinys. Čia- peštynės ir skiryba. Tą ge-
gimio žvilgsniu. įs pavir
šiaus. atrodo nieko nepapras 
to: čia ne Lietuva, visi su- 
amerikonėsime. Tačiau taip 
tik atrodo. Čiagimiai, tūli 
kad ir nebekalbėdami atė
jūnų tėvų kalbą, vistiek sa
vo tėvų kilmė juos traukia, 
sykiais net iki ketvirtai kar
tai. Sueigose, pasitarimuo
se, viešnagėse ar išvykose, 
juos traukia labiau savieji. 
Tame svarbų vaidmenį lo
šia tautinis įsisąmoninimas. 
Bet ir nematomas prigim
ties jausmas traukia, sija 
prie savųjų. Bendrai, taip 
jaučia ir tolimesnės, negu 
antros kartos čiagimiai.

Tačiau daug blogiau jau
čiasi atėjūnų čiagimiai vai
kai. kada susituokia su ki
tos tautos asmenim. Atėjū
nai, kaip gerai amerikoniš
kai besijaustų, jie netik kal
ba. o ir budu, palinkimais 
ir papročiais skirtingi. O 
vaikas, kaip geras ameriko
nas bebūtų, vistiek su tė
vais kad ir retkarčiais—ne
tik rodu, o ir malonu sueiti, 
pašnekučiuot ar paviešėt. O 
vykdamas į svečius tik vie
na ar vienas nevyksi, o abu? 
kaipo tai pridera daryti.

Vaišėse ar svečiuose pas 
lietuvius, kai vienas, ar ki
tas nelietuvis, jau gadina 
bendrą, laisvą nuotaiką. Ga
dina ne todėl, kad lietuviai 
kitataučio nekęstų, o tik to
del. kad reik varžytis, tai
kytis — kalba ir poelgiu, 
kad neužgavus, o ir tai — 
užgaunama ir užsigaunama. 
O kas besakyti apie nebo- 
jėlius savuosius — kurie 
kalba ar poelgiu lyg ir tyko 
ką užgaut. Tas pats poelgis 
savojo neįžeis, bet kitatau
tį — užgaus. O tas savaime 
suprantama visose tautose, 
yra ir bus.

Iš to išeina nemalonumas 
netik

rai supranta ar pamato tė
vai. Pasitaiko, kad ir vai
kai pramato ateitį. O tokių 
vaikų, kurie susituokę su ki
tataute ar kitataučiu, amži
nai atsiskirtų nuo tėvų — 
kad ir blogiausių — vargiai 
rasime.

Čia daug priklauso nuo 
tėvų ir lietuvybės dvasios. 
Tačiau ir gerų lietuvių vai
kai, ir gerose lietuvybei pa
lankiose sąlygose augdami 
kaltais nutolsta. Pasitaiko 
ir atbulai, kad prastų lietu
vių tėvų, kurie nemoko vai
kų lietuviškai, vaikai tampa 
lietuvišku pavyzdžiu ki
tiems! Išmoksta lietuviškai, 
skaityt ir rašyt gali. daly
vauja su lietuviais, išsirašo 
lietuviškus laikraščius, tuo
kiasi su lietuve, savo vaikus 
moko ir kalbina lietuviškai, 
o čiagimius. paniekinančius 
lietuvybę, smerktinai pei
kia !

Teks pavyzdis retas ir 
prie nieko nepritaikomas, ir 
niekas daugiau, kaip atsigi
na imas į savo protėvių bū
dą.

Lenkuose, netik tėvu na
muose. o ir kunigų maldyk
lose vaikai raginami kiek ri
ksme galima lenkvbę gerb
ti ir jos laikvtis. Tas. žino
ma. irgi gelbsti. Skaičiau, 
kad ir lietuvių tūlas kuni
gas. rodos Lavvrence, Mass.. 
raginąs lietuvius su lietu
vėm tuoktis. Garbė tokiam 
kunigui ir daugiau tokių ku
nigų ! A. R.

IŠMETĖ IŠ PARTIJOS 
BROWDERIO BROLI

Amerikos komunistų parti 
a išmetė iš savo eilių savo 

buvusio vado Earl Browde- 
rio brolį V/illaims. Komu
nistų vadai sako. Brovvde- 
rio brolis yra toks pat kapi
talistu bernas ir darbinin-

vaikų (skirtingu tau-į kų priešas, kaip ir buvęs ko
tų susituokusių) tėvam, o ir munistų partijos vadas Earl 
jų pačių, kaipo vyro ir mo- Browder. Seniau William 
terš tarpe: graužia gailės- Browder buvo komunistų 
tis taip padarius, o ir išme- partijos iždininkas.

ne *laba:
vėluojasi. Iš Ktiznic 
tis netoli Gariinoi 
eigą važiavo net 
dienas.

lėtai 
(sto 
Dan

Pabėgėlių Klausimu
.Lietuvių Galimybės Įsikurti Francijoje 

(Laiškas iš Francijos)

Keleivio 3 nr. š. m. sau- bos klausimu. Be to, dabar- 
sio 16 d. tilpo straipsnis tiniu momentu dar patys 
“Pabėgėlių Klausimas,” ku- francuzai yra reformų sta- 
riame autorius palietė išvie- dijoj ir dar savųjų liuosų
tintų lietuvių klausimą iš darbo rankų nesutvarkę,
esmės. Visai suprantama,
kad UNRRA ilgus metus

lenkiškas uniformas. 
Rusai amerikiečiui grąžino 
ir pagaliau, po penkių die
ną arešto ir tardymo, ame
rikietis buvo paleistas. Jam 
buvo pasakyta, kad jis dau 
giau nebedrįstu koją kelti 
i Lenkiją, nes Lenkijoj visi 
amerikiečiai yra sekiojami 
ir rusai nemėgsta, kad a- 
merikiečiai kiša savo nosį 
Lenkija.

GROMYKO DAINUOJA

Bronx, New Yorko mies 
‘/ .to dalis, yra garsus tuo, kad 

■ ten randasi Hunter College, 
/ o tame “kalidžiuje” rado 
" laikiną prieglobstį -Jungti

nių tautų organizacija.
Bronx pirmininkas

neegzistuos ir šelpimas pa
bėgėlių gali pasibaigti grei
čiau, negu oficialiai yra nu
matyta. Tenka padėkuoti 
Amerikos vyriausybei, kad 
išvietintųjų likimu iki šiol 
rūpinosi. Daug šimtų tūks
tančių nelaimingųjų parė
mė pačiame Europos chao
se ir išgelbėjo juos nuo pra
žūties ir bado.

Tikėti, kad UNRRA ir 
toliau pasirūpins išvietintų
jų pastovesniu sutvarkymu, 
tuščios svajonės. Paleisti, 
kad demokratiškos valsty
bės paveiks į “tėvą ir mo
kytoją” Staliną ir po jo 
“šviesiausia” saule visiems 
užteks šilimos, taip pat ne
sąmonė. Kiekvienas dikta
tūrinis režimas brutalios 
jėgos yra paremtas. Prie da
bartinio moderniško apsi
ginklavimo piliečiai iš vi
daus į savo diktatorių pa
veikti negali. Todel išvie-

BUS IKURTa Mi. ZiNiŠ
KA LABORATORIJA

j
b ruošė narę (tikietas po 
(nuo ėdiko). Bankiete 
Ičiai kalbėjo apie tai. 
Bron yra gera vieta

su-
$25
sve-
kad

nuo-

tintiems 
vintą” tėvynę,

grįžimas

Amerikos karo 
viršininkai prašo 
skirti dar šiais metais

latinei Jungtinių Tautų bu-
' veinei. Bankiete buvo ir 

aviacijos'Gromyko, Rusijos atstovas. 
Kongiesą; Svečiams užkandus ir įs- 

am-4. Thomas Patton, pata- milionų doleriu naujai mil- • *? etnio-n •rėjas. $64.166. ............... žiniškai laboratorijai. Tok>izlnos,os talkos '
o. W. Hancock, iždinin

kas, $64,166.
6. Pearce Boyer, kontro

lierius, $64.166.
C? ./-a Irk lrik-krl/virpCCIIIVIIVIVI I,

zid., $66.250.
8. R. Wysor, buvęs prez., 

$125,416. *
9. N. Clarke, vyresnysis 

direktorius. $133,000.
10. C. M. White, prezi

dentas. $157.166.
11. T. M. Girdler, direk

torių tarvbos pirmininkas, 
$275,000.

Paprastam žmogui sunku 
įsivaizduoti, kur jie tuos pi
nigus deda.

laboratorija pastatui kai
nuotų apie biiioną dolerių.

Nauja laboratorija tyri-' 
nėtų “atomų amžiaus” ir a-Į 
ViaciJOg pruf'icffiaS ii’ iiaUJU 
išradimų pritaikymą krašto 
gyvenimo reikalams. Avia
cijos viršinnikai sako. ne 
laikas šunis lakinti, karia 
reik eiti medžioti, o 
reikia iš anksto pradėti 
ruoštis prie galimo “atomi
nio karo.”

AMERIKOS KVIEČIAI

taiga at
istojo Gromvko ir užtraukė 

jirsu kavalerijos dainą. Sve
čiai pirma nustebo, o pas
kui pradėjo ploti. “Jis gali 
dainuoti” — šaukė įsilinks
minusios leidės. “Neblogas 
klaunas.” sakė rimti diplo
matai. Bronx langai drebė
jo. kai Gromyko traukė ka- 

Kd<?^ Valerijos dainą. Diplomatai 
e ir jų leidės ilgai plojo Gro

myko dainai, o parės rengė
jai ir dabar sakosi nežiną, 
ar Gromyko pasilakė nuo 
Irano aliejaus, ar nuo “rai- 
viskės.”

derlius A- 
apie vieną

TAUTU SĄJUNGOS 
LIKUČIAI

Tautų Sąjunga Ženevoje 
baigė savo dienas. Ji susi- 
likvidavo, o savo turtą ir 
archyvus pavedė Jungtinių 
Tautų Organizacijai. Tautų 
Sąjunga turėjo ir pinigu li
kučių. Jos kasoje buvo $1L- 
700.000. Rusijos dranga' 
buvo įnešę pasiulyma, kad 
iš tų pinigų butu skiriam: 
ir Rusijai viena dalis, už 
rusų “narsią kovą prieš na
cius.” Bet kiti Tautų Sąiun 
gos nariai prisiminė, kac 
Rusija buvo vienbalsiai iš 
mesta iš Tautų Sąjungos už 
jos agresiją prieš Suomija 
Todėl ir iš Tautų Sąjungos 
likučių rusams nebuvo skir
ta nė cento. Stalinas ir iš 
menko T. Sąjungos paliki
mo butu n sugėdijęs paim
ti “savo” dalį- kuri jam vi
sai nepriklauso.

Pereitų metų 
merikoje davė 
biiioną bušelių kviečių. Iš 
to skaičiaus 400 milionų bu
šelių susivaitoja gyvulių šė
rimui, o 225,000,000 buše
lių musų valdžia yra paža
dėjusi išvežti į užsienius ba- 
daujantier - žmonėms mai
tinti. Todel Ameerikos gy
ventojams duonai šiais me
tais liks mažiau kviečių, ne
gu kitais metais.

Valdžia jau davė įsaky
mą sumažinti kvieečių pri
statymą i malimus 25 G. 
Todel ateinančiais mene 
siais duonos bus kiek ma
žiau ir ta tona bus truputį 
juodesnė. Bet jei žmonės 
taupiau elgsis su duona, jo- 

> nejausime.

Laiškas iš Austrijos

kio truk.

RF.PAT?I U JOJAMU 
LENKU NUOTIKIAI

New York (LAIC)—Vie
no lenkų profesoriaus žmo
na, šių metu pradžioje iš 
Vilniaus krašto repatrijuo
ta į Lenki ią rašo:

“Iš Vilniaus ėmė 8 valan
das kol nuvykome į Gardi
ną. į lenkų .p.i. e pervažia
vus, traukini užpuolė rau
donieji partizanai-dezerty- 
rai — daug keleiviu išme
tė. kai kurines sužeidė. į u 
vežamas dėžes, lagaminus 
atplėšė, išgrobė Traukiniui 
apginti buvo iššaukta regu
liari kariuomenė. Po to trau

Greitu laiku bus priimta 
nauja konstitucija, išrinktas 
parlamentas, sudaryta pas
tovi vyriausybė ir Kerens
kio laikai baigsis. Tuomet 
Francija rimtai susirūpins 
žemės ūkio produktų gamy
ba savame krašte. Juk da
bartinė Francija savo že
mės plotu yra lygi po di
džiojo karo apkarpytai Vo
kietijai ir negali išmaitinti 
40 milionų gyventojų, kai 
Vokietijoje 70 milionų gy
ventojų duonos užtekdavo. 
Tiesa. Francija gerokai ap
griauta ir okupanto nuterio- 
ta, bet maisto stinga ir ten, 
kur karo audros visai nema
tė. Atrodo, kad čia ūkinin
kas paliktas savo likimui. 
Pasigendama organizacijos, 
agrarų partijos, žemės ūkio 
kooperatyvų plačios organi
zacijos ir žemės ūkio propa
gandos. Daug plotų dirvo
nuoja, ūkininkas gamina 
tik tiek, kiek jam reikalin
ga. Dabartiniu metu darbo 
rankų stoką užpildo vokie
čių belaisviai, bet tai laiki
nas dalykas.

Klimato ir susisiekimo at
žvilgiu čia yra žyjniai leng
viau ūkininkauti, negu Lie
tuvoje. Mokesčiai kaip val
stybiniai taip ir savivaldy-

Obės u-j biniai nedideli. Atrodo, kad 
manyti.} musų ūkininkas savo darb-

į “išlais-
kol ten Sta

lino saulė šviečia, svajoti 
netenka. Vienas, kitas kvie
čiamas radio bangomis, gal 
ir bus propagandai įleistas 
į Lietuvą, bet dauguma, jei 
panorėtų grįžti, greičiausia 
vietoje Lietuvos atsidurtų 
Kazakstane ar prie 
pės Sibire. Reikia 
kad bolševikams po karoštumuir nedideliu išlaidu- 
darbo jėgos dar daugiau mu čia galėtų prasikurti. 
trūksta ir vergų reikia, jie Musų tremtinių daugumą 
priglaus kiekvieną, kuris ga-' sudaro ūkininkai arba jų 
Ii kirvi ar lopetą pakelti? vaikai. Kad jie Lietuvoje 
Bet grįžti į vergovę pers- buvo mokytojais, advoka- 
pektyvos nevillojančios. ‘tais, vaidininkais ar tarnau- 

’ • • ’ užtikri-
pa-

mirsę leisdamiesi emigiaci- 
leisti juos ne
bernauti. tai

eKiyvos Iievinujiilivius. 'Mis, v<uu liaunais ai veu u, 
Emigruoti į kitus kraštus: bijais, neapsiriksiu užtil

Pietų Ameriką. Alaska ir k?d. J?“ -vra
t.t. tenka pakelti taip pat mirsę leisdai— — 
visus emigranto kryžiaus lon- žinoma.
kelius. Jaunesnio amžiaus.1 oiganizuotai 
be šeimynų žmonėms atro-1 sun.yklmH'
do vistiek geriau pavargti
ir laisvėje gyventi, negu . . .. .

kas savaitė ankietas pildJ;-isav’l P'rktl-
ti ir miegoti kas naktį atvi- ?

akimis. Jiems visur zemVromis

; Reikėtų jieškoti priemonių 
padėti jiems atsistoti ant 

nuomoti
ar įs puses pradėti dirbti

bus lengviau pritapti. Taip 
pat nenoriu liesti musų neį-

Tam
kuriu

reikalingos 
išvietintieji

lėšos,
neturi.

Gerb. Redakcija:
Mes. Europos „ lietuviai- 

emigrantai, tiesiog susiža
vėjome pripuolamai pas 
mus užklydusio “Keleivio” 
numeriu. Kaip džiugu yra 

į matyti ir skaityti tikros tie
sos žodi. kurį visiškai pil- 

! nai suprasti galime tiktai 
mes. esantieji daugelio “Ke
leivio” minčių liudininkai. 
Tai nėra mano asmeniškas 
išsireiškimas, tai yra nuo
monė 100/< Europos lietu- 
vių-emigrantų... Musų nuo
monę atstovauja “Keleivis.”

Inž. V. Stulgaitis.
1946 m. vasario 28 d.

JI IŠŠOKO PER LANGĄ

Iš San Francisco viešbučio, nuo 7 aukšto, iššoko 
per lx”.. 4 ir užsimušė Mrs. \ irginia Kristaff, kuri ma
tosi ria apsikabinusi du kareivius. Ji buvo jų kamba
ryje.

kainuojamų talentų: profe- Jų galima būt sudaryt Ame-
sorių, rašytojų, dailininkų 
etc., nes tikiu kad Ameri-

rikoje. Kalbėdamas apie lė
šas aš turiu galvoje ne pa-

kos lietuviška visuomenė šalpas, bet kreditą, kad toks 
ras būdą priglausti juos an- naujakuris galėtų bent mi
troje tėvynėje. Kiek sunkės- nimalų inventorių įsigyti, 
nis klausimas su pagyvenu- Tiesa, dabartinės traukia- 
siais, su šeimomis žmonė- mos jėgos kainos čia vieto
mis, kuriems tolimesni kraš-įje pasakiškos. Pav.. arklys 
tai jau vien del transporto! kainuoja 500 dol.. karvė— 

300 dol..
1 dol

brangumo vargu ar bus jma 
noma pasiekti. Jiems tenka 
iieškoti vietos Europoje. 
Toji šalis galėtų būti fran- 
euzų žemė.

net žąsies kiauši
nis I dol. ir t.t. Bet reikia 
manyti, kai nusistovės val
stybės santvarka, pinigo 
vertė irgi bus aiškesnė. 

Praktiškai dali lėšų suau-Čia nuolatos tenka paste
bėti laikraščiuose atsakin-. Ruotų pabėgėliams šelpti 
gų asmenų pareiškimai. kadiįg^Įų rezervuoti kolonizaci

jos fondui. Vėliau atsiras 
vienas kitas Amerikos lie-

Francija bėgyje 10 metų 
turės įsileisti nuo dvejų iki 
trijų milionų svetimtaučių, 
žemės ūkio ir pramonės dar
bams. Net konkrečiai nuro
doma, kad jie tą darbo jė
gą galės gauti iš Italijos ir 
Lenkijos. Italijoje yra atlie-

tuvis turtuolis, kuris nepa
gailės didesniu mastu pa- 
kredituoti. Tektų Franci joj 
organizuoti lietuvių banką 
kooperatyčiniais pagrindais. 
Toks bankas sąžiningų žmo-

karnų darbo rankų. Del Len-, njL, vadovaujamas irgi ga- 
kijos tenka sudvejoti. Per j lėtų padėti kreditais įsikur- 
kara ir pirmas dvi okupaci-,^ muSų tautiečiams-nauja- 
’as Lenki‘a nustojo apie ?e-l būriams'
sius milienus gyventojų.
Dabartiniu metu staliniško-

globoti. 
Kaip

ir juos visapusis

tik šalies politinėįi saulė dar gerokai aptirp- . - ... .
dys. Juk reikės padėti;^9l^u,’a Paskęs, Lietuvių 
“draugiškom kaimyninėms’'
respublikoms atsistatvti. 
Tad lenkai patys pajus dar
bo jėgos trukumą.

Tiesa, franeuzų atsakin
gieji vyrai neužsimena apie 
įsileidimą išvietintųjų. ku
rie jau šiandien galėtų pra
dėti dirbti. Bet tą galima 
pateisinti iš vienos pusės 
noru išlaikyti, bile kokia 
kaina, gerus santykius su 
rusais, antra, sunkiu mity-

Komitetas Paryžiuje tuojau 
turėtu sueiti į kontaktą su 
atatinkamomis įstaigomis 
del parinkimo rajonų ir 
perkėlimo iš anapus Reino 
musu ūkininkų ir jų įkurdi
nimo. Tuo budu mes patar
nautume savo tautiečiams 
ir prisidėtume prie francu- 
zu žemės ūkio atkutinimo.

Kazys
Prancūzija, 

1946. III. 20.

Biržėnas.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Vargo Duktė.

Likimo Skirta
Kaip gražu gyventi tėvv- gas likimui, kad jam viskas 

nėję, galvojo Petras, eida- taip gerai sekasi, 
mas per žydinčių rugių lau- Parėjęs namo, Petras pa
ką. Petras buvo du kartu pasakojo savo mamai, kad 
važinėjęs i Vokietiją ir bu- jis nutarė greitu laiku vesti 
vo ten išbuvęs keletą metų. ir išvažiuoti. Jis papasako-

la-

apsigyventi Lietuvoje
bar, turėdamas 26 metus vaikeli — sakė motina — 
amžiaus, jis jau rimtai pra- tik kad tavo ta mergina 
dėjo galvoti apie savaran- bai jauna, argi ji _ 
kišką gyvenimą. galvoja apie gyvenimą. Tik

Jo mintis nutraukė arrno- pamanyk, tu beveik 10 me- 
nikos balsas. Apylinkės jau- tų vyresnis už ją. ar ji kuo- 
nimas buvo susirinkęs i pa- met nors nepasakys tau, 
silinksmirimą. Ten ir Pet- kad tu jai per senas?

rimtai

ras buvo užprašytas. Jauni
mas šoko po dideli kiemą, 
o prieš gyvenamus namus 
matėsi gražus gėlių darže
lis. Petras buvo didelis šo
kių mėgėjas. Tad griebė 
pirmą pasitaikiusią mergai
tę ir pradėjo suktis. Iš kar-f 
to jis ir nepaisė, kas jo šo
kikė. Bet kadangi ji taip 
lengvai ir mikliai sukosi, 
Petras pradėjo ja domėtis. 
Jis ją matė pirmą kartą, ji 
buvo visai jaunutė. Prie jos 
juodų plaukų labai tiko jos 
pieno baltumo veidas, o jos 
gyvos akys Petrui iš karto 
patiko. Petras pradėjo ją 
kalbinti. Ji atsakinėjo drą
siai ir linksmai, kas Petrui 
krito i akis, nes tokio am
žiaus mergaitės, paprastai, 
būdavo nedrąsios ir neno
rėdavo ar nemokėdavo kal
bėtis su mažai pažįstamų J 
vyriškiu. Pašokęs porą kar
tų. Petras jau žinojo, kad

—Niekai, mama, — juo
kėsi Petras. —Ji man sakė. 
kad aš jai labai patinku, o 
ir ji man labai patinka. Jau 
gal taip ir likimo skirta: ji 
man. aš jai.

—Gal tavo tiesa, vaikeli,’ 
kad tik būtumėt laimingi— 
pritarė ir mama.

jo šokikės vardas yra Ma
riutė, kad jos motina gyve
na antrame kaime su ketu
riais vaikais, kad Mariutė 
yra vyl iausia iš vaikų, o jos 
tėvas yra Anglijoje.

—Aš manau, tėvas atsi
ims ir tave Į Angliją — pa
klausė Petras.

—O taip — atsakė Mariu
tė — jis jau nori mane at
siimti, bet įnamė neleidžia, 
sako, kaip pasitaikys vaiki
nas ir ištekėsi, tada galėsi 
važiuoti, kur nori.

—Ar aš galėčiau būti tas 
vaikinas? — sako juokais 
Petras.

—Aš manau, tu patiktum 
mano mamei — juokais at
sakė Mariutė — tu išrodai 
užaugęs vyras, o įnamė ne
nori, kad jos žentas butų 
jaunas piemuo, kaip aš.

Taip jie abu linksmai! 
juokavo. Petrui labai pati
ko Mariutė ir jis visai už
miršo šokdinti kitas mergi
nas. Jis visą vakarą šoko su 
Mariute, o išsiskiriant juo
du susitarė, kad kitą sekma
dieni Petras ateis pas Ma
riute Į namus susipažinti su 
motina.

Petras lankė kito sekma
dienio, o galvoje jam nv- 
nėsi tūkstančiai minčių. 
Nejaugi man butų likimo 
skirta? — galvojo jisai.

Atėjo laukiamoji diena. 
Petras, rūpestingai pasipuo
šęs, ir nepajuto, kaip atsi
dūrė pas Mariutės vartus ir 
iš karto pastebėjo, kad jo 
laukiama. Nedidelis kiemas 
buvo švariai iššluotas, o Ma
riutė su motina išrodė to
kios linksmos, kad Petras} 
tuoj suprato, jog viskas bus' 
jo naudai. Visą dieną Pet
ras kalbėjosi su savo busi
ma uošve ir buvo nutarta 
neužilgo rengtis vestuvėms, 
o no vestuvių tuoj važiuoti 
i Angliją, nas Mariutės tė
vą. Petras grižo namo vėlai 
vakare pilnas gražiausiu 
vilčių. Jam vaidenosi šviesi 
ateitis ir Petras buvo dėkin-, tui.”

Viskas
kelių savaičių Petras su sa
vo jauna žmona jau rengė
si apleisti Lietuvą, kaip stai
ga atėjo žinia, kad Mariutės 
tėvas Anglijoje mirė. Ta ži
nia labai visus nuliūdino,! 
bet kelionei viskas iau bu-j 
vo paruošta, o Anglijoj dar 
liko Mariutės dėdė. Todėl 
sutarė visviena važiuoti.

Perėjo slaptai rubežių 
Vokietijos pusėn ir pasiekė 
Petro pažįstamus, pas ku
riuos Petras jau seniau bu
vo dirbęs. Ten Petrui pa-' 
siūlė darbo. Skubėti nebu-' 
vo ko. nes Mariutės tėvas 
jau buvo miręs, o Petras no
rėjo užsidirbti kiek pinigų, 
kad, nuvažiavus i Angliją, 
lengviau butų pradėti gy
venti. Taip Petras ir pasili
ko kelioms savaitėms dirb-

sekesi gerai ir po

KOSTIUMAI VASAROS KARŠČIAMS

Tokie kostiumai yra siūlomi šios vasaros maudymosi sezonui. Žinoma, bus
‘‘geresniu.”

J9

da ir

"Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- j 
ias sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai i 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i J 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, ' 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?

I Iš kur ėmėsi tiek vanaena, kaa visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.

j LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO.
RUA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmones po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 60c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Knvga be galo įdomi. Kas žodis—tai kius dievus garbino senovės indai bei
faktas; kas sakinys—tai naujas kw 
uigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ....................................28c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63......................... 26c.

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 
viift reikalaujamos tik ŽS ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61......... 25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
ki. Knyga staml i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAS
(STORUOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
tizo/ijoe mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 

. Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbi Rinkama ne&pkai- 
nuojama. Kaina ...................... .. 26c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga Valgyt ir geri r-'ii.
I drąsiai kritikuoja Romos Katalikų norisi, atšaus uepag.*; •• /■».
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- Bet dėl ko gi norui . t v „ 
do, kad j-s nėra joks Kristaus vie- žmogus silpsta? ;r .... ūk
ininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 ®tas duoda daugiai: ■ kų

žino? Dėlko žmogui r. i.ii c. r-i 
druskos ir kitų puna.u., .imv.j' b

•<;«

dėl jam reikia riebalų
' mus suprasi tiktai iš
Parašė D-ras G-n.u.s.

šituos, kloj- ii-rs knygutės
kts.nr. . . {Sc

mokėjimas apsieiti su keiei- Klaikios Jaunuoliu Ištvirkimo Pasėkos
viais ir ji vienaip vien Pet- ______
kvdam^lkad°ii^moS^p'lt- Mergaitė iškoneveikta ir ant kėjus, ji pajutusi baisų 
sŽfnkT sai«£ žmona? kūno išdegintos raidės [ skausmą. Jos šlaunyse iš-
Petras buvo patenkintas to- Pereitą savaite Bostone P‘austyt°s 'h?’ė' išdeoin!^1" 
kia šeimininkės kalba. buvo areštuotas ir pastaty- s lc<l,e«

„ ................ tas po S10.000 kaucija Tho- degančiu cigaru. Ant se-
Kartą,pas Peti-ų seimmm-mas Farrell, 24 metų amž. į d*'?es l,aiP

kus apsistojo būrelis jaunų* karininkas< kuris krįmina-L Jos kavanen 
vyrų iš Lietuvos. Mariutė, įjškai įškoneveikes nepilna-j 
kaip visados, greit su jais metę mergaitę. ’ ' i
ciimflvoncro'vrk n Izoi Patvoc* ** j HO StO\ rOMHity bH * O dUtO-

Ji kaltina Elena Stovro- mobiliun ir leidosi jo jieško-

Pekla
HtCOAIUKA Sll PEKU«S 

2EMĖL U'll' m m 
I Ala K A VEIKSLAIS.

A. M.

Paraše
METELIONIS.

naus jau ne-
-Z~V 1 V IslpUIIVIJ<X noci2Af:l_ I ;aciev\4 x—

ti, o Mariutė pasiliko na
muose pagelbėti šeiminin-j 
kei ir tuo atidirbti už kam-' 
bari. šeimininkė buvo labai 
patenkinta Mariutės darbu,' 
ji buvo darbšti, o savo link-, 
smumu ji visus patraukda
vo.

Pas Petru šeimjninkus 
kasdien pribūdavo naujų 
keliauninkų, kurie dienai ki
tai sustodavo, o kiti pabū
davo ir savaitę kitą. Mariu
tė su visais greit susipažin
davo. jiems patarnaudavo. 
Šeimininkei tiko Mariutės 

ŠOKIKĖ PLAUKIOS

susidraugavo, o kai Petras i 
parėjęs iš darbo rasdavo’ 
Mariutę linksmai su jaunais 
vyrais šnekučiuojant, jam 
pradėdavo kilti pavydas. 
Bet jis stengėsi to neparo
dyti ir pats linksmai daly
vaudavo jų linksmuose pa

naitė, 18 metų amžiaus ste- 
nografistė iš Holyoke mies
telio.

Tardymo metu ji atsise
gė savo suknelę ir parodė 
cigaretu išdegintas raides

ti. Jis buvo pastebėtas ant 
Park skvero ir suimtas.

šnekesiuose. Taip praėjo ant KrucuJ- Paskui pakele 
beveik dvi savaitės. Karta drapanas ir parode tomus 
Petras grįžęs iš darbo, ne- į)a^ ženklus įsaegintus ant 
berado nei Zvlariutės, nei tų ^teunų ’r ant sėdynės. Be to, 
jaunų keliauninkų. Puolėsi!-fos šlaunys buvo supiausty- 
klausti šeimininkės, kur jo} tos skustuvėliu, 
žmona. Šeimininkė atsakė,! Liudininkais prie to bu-
kad Mariutė išvažiavo 
jaunais keliauninkais ir kad 
ji sakė, jog tu apie tai ži
nai. Petras liko lyg perkū
no trenktas. Bet jis susival
dė ir pridėjo:

Suimtas 
metų amžiaus, 
vedęs ir turi 
žmona negyvena.

yra 24 j 
yra jau 

kūdiki, bet su.1

kariškis 
Jis

Šitas klaikus atsitikimas 
turėtų būt rusti pamoka mo
tinoms, kurios leidžia savo 
mergaites vienas 
valkiotis.

vakarais

štai Beverly Michaels, 
Nevv Yorko naktinių kliubų 
šokikė. Grožio žinovai išrin 
ko ją kaip tinkamiausią 
merginą “plaukimo spor-

—Taip. aš žinau, ji sakė 
manęs lauksianti Karaliau
čiuje...

Tą pasakęs Petras greit 
išėjo į savo kambarį. kad

u vo policijos matrona, mote
ris daktarė ir vyras gydy-i 
tojas.

Motelis teisėja. Janniej 
Bartom traukė pečiais ir j 
stebėjosi:

‘'Man teko matyti visko, 
bet šitokio sadizmo da ne
buvau savo gyvenime ma- 
C1US1.

Daktarai pareiškė, kad ši
tie ženklai ant mergaitės

PASIŽYMĖJUSI
KANADIETĖ

is;
a-

neparedyt susijaudinimo.i ĮkUI}° Pasriks visam jos am-
Čia jis sudribo Į kėdę ir ne- Z1U1- ...
sulaikomos ašaros pasipylė Kaipgi visa tai_ atsitiko.
iš jo akių. Petras nepyko, ji kad mergaitė davėsi šitaip
tik graužė begalinis gailės-įsave subiaurot?
tis ir gėda ir jis verkė, kaip i Iš tardymo tas dar nepa-
nuskriaustas vaikas...

Ryto metą Petras, greit 
susidėjęs savo daiktus, iš
važiavo. Jis nutarė važiuo
ti Į Angliją, pas Mariutės 
dėdę. Jis neabejojo, kad ir 
Mariutė ten nuvažiavo. Pet
ras pataikė Į pat laiką. Jis 
atvažiavo beveik kartu su 
Mariute, kuri sakėsi dėdei, 
kad ji dėl tėvo mirties ati
dėjo savo sumanymą ište
kėti ir, vietoj to, nutarusi' 
su draugais važiuoti j Ame
riką, o pas dėdę atsilankiu
si tik kelioms dienoms. Ne
tikėtas Petro atvažiavimas', 
suardė Mariutės planus vyk-j 

j ti i Ameriką, o ios jaunieji 
! draugai, pamatę Petrą, greit 
i išsinešdino savais keliais., 
Liko Petras gyventi su savo' 
jauna žmona.

(Bus daugiau)

“Naujienos” paduoda 
Kanados laikraščių žinią 
pie H i Idą Paul lutę, jauną 
lietuvaitę iš Toronto, gra- '• 

i žiai pasirodžiusią judžių 
filmose.

Gruodžio mėnesy Pauliu- 
tė nuvykusi Į filmų sostinę 
Hollywoodą viena pati ir 
“niekam nežinoma mergai
tė.” ir šiomis dienomis jau 
gavusi vaidinti “Fcrever 
Amber” filmoj žymų vaid
menį. Filmose ji busianti ži
noma kaip Mari Aldon. Jos 
tėvai Pauiiai gyveną Toron
to mieste, Kanadoje.

Minigai gąsdina tamsuo
li amžins peklos ugni-
„. ir iii pimpis apsimu- 
xiPhV!^uą SKi*
amžinų kančių pragaro 
•įepsnose. Bet iios kny- 
<us autorius parodo, kad 
/fr-a yra me<&a ir sp* 
javyatė, naa pakloa ri- 

Sara. ėi.-usi par-al.
kur Bibli

ja aako buvua kitusyk 
uekla. aaoar kopūstai sa
rs. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaaaama “Kalel
io' K nygyaa.

< draaaa: “K KLETVI8”
■k»»> BM»*I»WAY.

MO. BOSTON. MASS.

ir
A M METBIJONJ 

'•<47 Navy A»«noa.
i t., r.,,,.
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Dovana

aiškėjo. Matvt. ji nebuvo 
blaiva ir visko neatsimena.
Ji atsimena tik tiek, kad 
nuėjo su tuo kariškiu į vie
ną viešbutį Bostone ir 8-tam 
aukšte pasiėmė kambarį. Ir 
tenai viskas atsitiko. Kariš
kis ją išgėdinęs, iškonevei- 
kęs visokiais budais ir dar
gi atlikęs “nenatūralų ak- 1945 metais Jungtinėse 
tą.” Valstijose gimė 2.794,800

Kai Stovronaitė atsipei- kūdikių.

1789 metais šiaurės Ame
rikoj. neskaitant indėnų, gy
veno 3.170,000 baltųjų žmo
nių ir 750,000 negrų.

DIDYSIS SAPNININKAS
Netrukus išeis iš spaudos Didysis Lietuviškas 

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

“KeL” Administracija.

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

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

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

bULAJUULSJUUUU^nKKRJDDDD

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

žmonės kuria per amžins? šį intri
guojantį politiškai-ekonor.iiškų k iau 
ainis aiškina gars’.ns Voi.-iet.ijos ar/- 
cialdemokratų teoretikas ksrl Kacta- 
ky. Kaina .................................. KU

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

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

DŽIAN BAMBOis bFYClAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ns- 

fu Amerikoj munšaino. 5:>je knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, hamorii, 
riški straipsniukai ir juoką:. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25c

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1> Na 

užsitikintia Vyras; ^2> Žyccnti Gina. 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jc^e nuro- 
loma kaip žmonės paikai tiki į viso- 
kiną prietaras, bartus ir tt. .... i&e

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi 

oamieji gėrimai atsiliepia jų »*’ 
karna. Kas yra arpu tikisi kada nor» 
boti kūdikių tėvais, but'.T'.ai turėtų 
oerskaityti šitų knygutę, kaina Ilk

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt.
Puikiai iliustruota. Kaina ____28c.
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbia 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
naa katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ......................... ................. lOe.

KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jh 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės ...................................... 20e

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

I gų ir deklamacijų. Viaokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geroa. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ...................ač.
KUNIGŲ CELIBATAS.

ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai neaipačinoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoe 
nupuolimas, šia knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vjmas, tėvas ir 
įaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukteris ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. ParaM 
knn. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kama ..........................................

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM 

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

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ži 
knyga parodo, kodėl taip manon 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ......................

Remkit biznierius, kurie, 
skelbiasi “Keleivyje.”

“Keleivis,** <3< Broadwayt 

Seotk Boston, Mas*.
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Nepriklausomos Lietuvos 
Paskutinės Dienos

(Tęsinys)
“Spaudos Balsas”

Raudonajai armijai

Kalorija

Kartais skaitome, kad 
žmogui per dieną reikia 
“3,000 kalorijų maisto. ’ 
Kas yra ta ‘•kalorija”?

Kalorija vadinama šili
mos vienetą. Jei paimsime 
vieną gramą (viena uncija 
turi apie 28 gramus) gryno 
vandens ir jį šildysime, tai 
šilimos ’ kiekis, reikalingas 
pakelti to vandens tempera
tūrą 1 laipsni aukščiau (pa
gal Celsijaus termometrą), 
yra vadinama viena kalori
ja.

Kada kalbame apie mais
tą, tai ir jį mieruojame ši
limos vienetais. Kiek šili
mos ar energijos duoda 
maistas kunui? Žiūrint koks 
maistas. Vienas maistas, 
kaip riebalai, duoda dau-

Užsienio reikalų minist
ras visiems žinomas gaišu
sis profesorius ir literatas 

Krėvė-Mickevičius, 
ministras visiems 
ekonomistas, fi

na nsistas jau geniau buvęs 
ministeriu Ernestas Galva-

Vincas 
i finansų 
žinomas

raudoniesiems įžygiavus i

jus, jau į kelintą dieną iš
ėjo visi iki šiol ėję dienraš
čiai ir tais pačiais pavadi
nimais, bet jau komunisti
nio turinio. Žmonės skaitė, 
pečius traukė ii' nesuprato, 
kas čia Įvyk? Kaip per dvi-;

Lietuvą visa spauda buvo nauskas; žemės ūkio minis-_ IX_________r_ __ GfrrnnfimMRatė- pažabota, išprievartauta... teris žinomas agronomas 
Mickus ir visa eilė kitų, ku
rie plačioje visuomenėje iš 
seno buvo pažįstami.

—Ne, nėra jau taip bai- 
su, kaip buvo manyta. Gy-

■ • + ■ uu^s— v.ia venti bus galima. Neabejo- ramisteny kabineto ii- tin.;i Liet,j=va kaip0 nepri.

Pozdniakov-Dekanezov
Na, o kas dėjosi tuo pa

čiu metu ministeriu kabine
te?

Jis buvo tuštutėlis... Čia 
tik
gametis reikalų vedėjas

dešimts netui ias valandas, Pašalaitis dižuravo ir prie 
kata;’‘Y< d'-em as- telefono budėjo. Visa poli

us XX Amžius ui jo ui- tikos virtuvė persikėlė i vy- 
dziausiu sovietų salininku? riausio kulinjĮro SSSR- pa_
Kokiu budu taip urnai jisai siuntinio Pozdniakovo bu- 
apsisprende ir pradėjo gir- kur buvo apsistojęs iš 
ti ksijuosęs komunistinę Maskvos atvykęs Lietuvos
?an,t.Yai. . tikrasis duobkasys ir Lietu-

Tikrina vyriausio redak- vos nepriklausomybės laido 
toriaus pavardę, ar dar jo tuviu ceremonialmeisteris 
vardu tasai dienraštis įsei- Dekanozovas.
na. Stebuklai. Taip, redak-. ijUVO sprendžiamas
tonus tas pats. Akimis tikę- Lietuvos valstybės ir lietu
ti negalima, sveikas protas vju tautos likimas. Buvo, oi 
visa neapima!

Griebia “Liet. žinias; 
čia tas pats. Vyriausias 
d aktorius kaip buvęs 
delis, taip ir pasilieka, o 
straipsniai džiaugsmu ne
tveria susilaukę raudonųjų

, daug buvo tokių kvašiukų 
ir: lietuvių politikų, kurie dar 

re~. tikėjo, kad ir dabar dar 
^ar“1 Lietuva išliks nepriklauso

ma valstybė...
—Tegu, tegu ir net 

komunistai sudaro
tik kad Lietuva

ris gyvena plytinėj, mama 
gyvena sykiu su Vincu. Jų 
irgi visos triobos sudegė, o 
vienas sūnūs tarnauja rau
donojoj armijoj.

Pas mus žiema yra nela
bai šalta. Aš dirbu plytinėj, 
gaunu šešis šimtus gramų 
duonos. Taip ir gyvenam. 
Mano sūnūs eina i gimna

LIoston
UINA ŽYDU REIKALUS

Dainininkas Srta 
nuvykę Jungtir! 
gelbos. Sinatra; 
dėtu dainuoti. Ir i-

ic-ulu
skulptorius Davidson buvo 

. Tutybon prašyti žydams pa- 
’ statvra sąlyga, kad jis nepra- 

neprasižiojo.

ziją. Daug ką
Baigiu ir 
Sudie.

lauksiu
nerašysiu.
atsakymo.

Brolis.

“Sveiki gyvi, gyvi sveiki”
“Keleivio” skaitytojas T. 

Karlcnas Cambridge, Mass. 
gavo laišką nuo saviškiu, 
kurs kalba tiktai apie svei
katą ir nieko daugiau. Laiš
ke rašo:

Sveikinu jumis ir jūsų 
šeimyną su naujais metais. 
Linkiu jums ant šių naujų 
metų laimės ir sveikatos, 
jums ir kartu visiems. Pra
nešu, kad apturėjau tris 
laiškus, už kuriuos jums 
širdingai ačiū.

Pranešu jums, kad mes e- 
same sveiki ir gyvi ir moti
nėlė irgi dar gyva. bet la
bai silpna. Tai tiek.

Sveikiname labai gražiai

klausoma valstybė gyvuo
sianti... Džiaugėsi...

“T ry 1 ik toj i Respublika”
Mažutė kelių dešimčių 

asmenų manifestacija, kaip 
dera su raudonomis vėlia
vomis, su šventųjų, gyvų 
tarpe esančių ikonomis ir 
vienas kuklus plakatėlis, o 
jame dar kuklesnis užrašas:

“Lai Gyvuoja Sovietine 
Tryliktoji Lietuvos Respub
lika...!”

Trupučiuką šalto van
dens...

Kvašiukai neišmanėliai 
kukliai teiraujasi, ką tai 
reiškia?

—Tai tik mažutis komu
nistų jaunuolių išsišokimas... 
Niekas rimtai apie tai ne
mano...

—Bet kurtėms galams to
kie plakatai?

—Na, dabar laisvė!...
Taip, laisvė!
Naujai sudalytas ministe- 

riu kabinetas sena savo tra-

Laiškai iš Lietuvos
“Gaunu Šešis Šimtus 

Gramų Duonos”

giau šilimos, kitas maistas 
— mažiau. Pagal duodamos 
šilimos kieki ir sakome, kad 
vienas maistas turi daugiau 
kalorijų, kitas mažiau.

Yra apskaičiuota, kiek 
kalorijų turi svaras riebalų, 
svaras daržovių, duonos ir 
kitokio maisto. Pagal tą ga
lima išskaičiuoti, kiek žmo
gus turi suvalgyti Įvairaus 
maisto, kad jo organizmas 
galėtų veikti ir neitų silp
nyn.

Žmogus, kurs. sunkiai 
dirba, išaikvoja daugiau e- 
nergijos ir tokiam organiz
mui palaikyti reikia dau
giau maisto. Užtat dabar.

raudonoji armija, mes grį
žome į savo namus. Sugrį-

.------— žom pėsti. Grįžę namus ra-
“Keleivio” skaitytojas J. dom be langu. Apsitvarkėm 

An. gavo laišką iš Lietuvos, ir gyvenam? Iš Vilkaviškio, 
kuriame rašo: šakių ir Naumiesčio tik

Mes visi tave sveikinam? gyvėsiai liko, o po apy- 
ir linkime viso gero. Gavo- -bikes tik kai kur koki ba- 
me laiška, už kuri širdingai į kl,žė rėpso. Nuo vokiečių 
dėkojame. Mes' vokiečiu; lavonų tai yra pilni pagi- 
buvome išdangent; iš namų. į ^i.
Kaip mus varė. mes išė-- - Brolis Juozas gyvena, dir- 
me pėsti. Du mėnesius uir- ha pagelbiniame dvare, jo j 

apkasų kasimo du sūnus yra raudonojoj ar-;

Biinte su jos mylimu ber
nužėliu. Jonas.

1945 m. Gruodžio 28 d.
vieni 

vyriau- 
pa-išvadavimc! Eilinis skaity

tojas tiesiog buvo priglu- j gjnkt'ų nepriklausoma... 
sintas tomis staigmenomis. Taip sau ,

Štai, buvusi tautininkų 
spauda spiaudosi iš savo
praeities ir džiaugiasi nau- kų režimas buvo įgrisęs iki 

1 gyvo kaulo.
—O kas čia tokio, jei 

mus palies gilesnės sociali
nės reformos, bet mes išlik
sime visvien nepriklausomi 
kaip valstybė. Pagalinus 
bus galima susikalbėti net 
su komunistais, juk galės 
veikti visos kitos politinės 
partijos, turėsime laisvą 
spaudą, tai sugebėsime sa
ve apginti. Mokėsime sugy
venti... Karo metas. Vokie
tija čia pat pašonėje. Gali 
mus pulti, kas apgins? O 
štai šie kaimynai net mums 

atidavė!
pačiu metu cirko 

klaunas, politiškai neišma
nėlis Pupų Dėdė jau daina
vo kupletus:

—Vilnius musų, Kaunas; 
musų, Lietuva jau rusų...

Tasai retai kada buvęs

jai Stalino saulei patekėjus. 
Tik dabar Lietuva laisva 
tapo... Drąsuoliai skambina 
į redakcijas ir teiraujasi, 
kas čia įvyko, ar dar gyvi, 
ar sveiki, ar laisvi? Ar pro
to netekote, kad taip rašo
te?

Telefonu kaž kas burpte- 
li ir nieko neatsako. Tikri 
stebuklai!

O štai per radiją iš Mas
kvos praneša, kad visa Lie
tuvos spauda džiaugiasi at
ėjus raudoniesiems, sveiki
na juos ir esą visi labai pa
tenkinti. Girdi, visų pakiai- 

spauda labai rimtai į- 
į vykius ir giria, 

džiaugiasi, kad susilaukė 
išganytojų, išvaduotojų iš 
Maskvos.

Dar daugiau, net užsienio 
spaudoje pasirodo žinutės, 
kad Lietuvos spauda reiškia 
pasitenkinimą Įvykusiomis 
Lietuvos gyvenimo atmaino
mis...

Bet vistik vėliau “susi
prasta”... “Lietuvos Žinios,” 
“XX Amžius’’ ir kiti iki tol 
ėję Lietuvos dienraščiai už
sidaro, jų vietoje pasirodo 
komunistų “Tiesa” ir kiti 
nauji dienraščiai. Buvę se
nieji spaudos bendradarbiai 
arba gauna ilgesnes atosto
gas kalėjime, ar šiaip pra
nyksta. ar pasilieka r.au-

pu
vertina

sybę,

sau galvojo geros 
širdies politiškai nesubren
dę vyrai, kuriems tautinin-

dicija deda vainiką ant Ne- ^omg 
r Ka-; 
vvkstal

T. . . , - tz : —prie apnašu Kasimo ciužinomo kareivio kapo. Ka- ir dirbom su vi?, ?i!V0 ( žmona , . ;
ro sodelyje Kaune vyksta! myna Mes jsijLc-r.e “
tradicinės apeigos. Tautos 
himnas, tautinės vėliavos. 
Viskas, kaip seniau buvę.

vieni metai. Jo triobos visos
ir gyvi. Kada r..;s užėu.ė išdegintos. Sesuo ir švoge

Liet u v iška 
iš

Radio Programa 
Biblijos

ši programa kaskart gauna 
vis daugiau klausytoju, nes duo
da geros muzikos ir Įdomių pa-j kada maisto pasaulyje truk- 
skaitų. Todėl malonu mums pra-Į sta, daug kur yra nustatytos 
nesti, kad sekanti programa i-J Įvairios normos maisto dar- 
vyks balandžio 30 d., kaip 7:30! bininkams, nedirbantiems 
vakare, iš Brooklyno stoties žmonėms, tarnautojams, 

vaikams ir\VBBR.
vattų.

1330 kilocyklių, K>00 tt.
K.

Vilnių"V aauaig
O tuo

Ašaros, džiaugsmas ir gi
lus liudesis...

Pirmas ministeriu kabi
neto pirmininkas, kaip de
ra, vyksta į Maskvą. Par- 
vyksta patenkintas, kad 
Lietuvai jokie pavojai ne
gresia, valstybė, kaip bu
vusi, taip ir ateityje pasi
liks nepriklausoma...

O tuo pačiu metu Mask
vos kulinarai nesnaudžia.

Pirmas iš naujai sudaly
to ministeriu kabineto išei
na finansų ministras Ernes-i

Galvanauskas. Pirma

jais pavadinimais leidžia- ninkas populiarus žurnalis- 
mų dienraščių bendradar-į tas liaudininkas Paleckis, 
biais... ; Justas Paleckis! Kas jo ne

Tik tuomet eilinis skai
tytojas susiorientuoja, kad

inkų
skelbiama n-r J tarPe- tik tarPe’ žinomas

ministeriu kabinetas... ekonomistas Vaisnoia.
Nauja Valdžia I A. pasikėsinimo nesama! 

Kaip kas visai nuošir-i Bet delko taip stipriai 
džia; atsiduso ir nudžiugo...'kalbama, kad Lietuva bu- 
Naujos eros pirmam minis-! sianti šešiolikta sovietinė 
terių kabinete komunistui respublika?
vos vienas kitas, c kitos pa
vardės visiems žinomų as
menų. Štai ministras pirmi-

pažino? Kas su juo neturė
jo šiokių ir tokiu reikalu9

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IP. 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

Reiškia kolhozai... !
Kaimas šiaušiasi. Kaimas] 

neramus. Tuštėja, stebuk-' 
ringai tuštėja sandėriai su 
buvusiais ginklais. Juos 
nors budriai saugo kariška 
sargyba, c ginklai pranyks
ta...

Į

žemės ūkio ministris Mic-I 
kus neriasi iš kairio. Ir per: 
radiją ir spaudoje, ir mi-’ 
ringuose, gyvu žodžiu kry
žiuojasi, kad Lietuvoje ne
busią jokių kolchozu...

—Tik liaudies priešai ga- 
Įli zaunyti, kad Lietuvoje 
bus įvesti kolchozai... Bro
liai ūkininkai, jus mane visi 
pažįstate, tikėkite ką aš sa
kau. Žemė įusų, niekas ir 
niekas nesikėso ios atimti, 
tai jūsų nuosavybė, dirbki
te, kaip dirbote' Tik dabar 
jus garite būti ramus dėl 
savo rytojaus...

žinia. Užsienio rei
kalų ministras ir minit. pir- 
min. pavaduotojas pasitrau
kė, o vietoj jo. skiriamas 
jaunuolis, rimtas vyras Glo
vackis, kas tai arti komunis
to, net už komunistine veik
lą kalėjime sėdėjęs, bet fe
nais apsigalvojęs ir komu
nizmo išsižadėjęs... Tai vis 
dar nebaisu... T J.

(Bus daugiau)

/
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BAISI GELŽKELIV 
NELiAIMĖ

Susidūrė du Traukiniai, 
360 Žmonių Sužeisti, 

Du Užmušti

RADIO KONCERTAS BALANDŽIO 28 D.
Patrick F. Gaviu Mokyklos Salėje, kampas Dorchester,

F ir 7-tos gatvių, So. Bostone, 3 vai. popiet.

Wallace kalbės temoj: “Holi- 
ties is a Full Time Job”ŠĮ pirmadienį musų re

dakcijoj lankėsi malonus 
svečiai iš Kanados: draugai- 
Tuinylai ir Strodomskai iš; 
Delbi. Ont. ir Mrs. B. Tui- 

, nylienė iš Los Angeles. Cal.į 
LIETUVOS NEPR1KLAU- M. Tuinyla vra viešbučio!

‘ > ‘-Stcddard- Delbi mieste sa
vininkas ir farmeris, o J. 
Strodcmskis turi gražią ta
bako farmą arti Beini. Ot-: 
terville.

Svečiai apžiurėjo mušti 
Įstaigą, pasinaujkio “Kelei-; 
vi” ir atvežė naujienų iš lie-Į 
tuviškos tabako augintojų 
kolonijos Delbi apylinkėse.

Svečiai buvo atvykę i 
Bostoną i p. J. Tuinylos, 
dukters vestuves ir pabuvo', 
musu krašte keletą dienu, i

SOMYBĖS KOMITETO 
SUSIRINKIMAS

Dalyvaus Jurgis Savaitis

Komiteto posėdis Įvyks si
Sekmadieni, Velykų va- penktadieni, balandžio 26 

kare, Įvyko baisi gelžkelio d. pobažnvtinėj svetainėj, 
nelaimė netoli Bostono. Visų draugijų atstovai ir vi- 
Traukinys iš Bostono i Pro- si, kurie Įdomaujasi Liepos 
vidence, perpildytas kelei- 4-tos apvaiKŠčiojimu. prašo- 
viais, susidūrė su traukiniu me dalyvauti. Posėdžio pra- 
ekspresu einančiu iš Hart- džia 8 vai. Komitetas jau 
fordo i Bostoną. Susiduri- gavo pranešimą, kad liepos 
mas Įvyko prie Readvillės, 4 d. apvaikšciojime musų 
traukiniams einant visu tarpe dalyvaus kongresmo- 
greitumu. J nas O'Konskis.

Susidūrimas buvo toks Šio komiteto posėdyje da- 
smarkus, kad vieno trauki- lyvaus svečias, nesenai at- 
nio visi vagonai išsitaškė Į vykęs iš Europos jaunas lie- 
abi gelžkelio puses, o antro tuvis studentas, Jurgis Sa- 
traukinio liko sumaltas in- vaitis. Jam teko pergyven- 
žinas ir tenderis. Nelaimė- ti rusų ir vokiečių okupaci- 
je liko sužeista 300 žmonių,'jas Lietuvoje. Svečias trum- 
35

BALF Vakarienės 
Apyskaita

sunkiai sužeisti, o kiti 
lengviau. 2 žmonės buvo už
mušti vietoje.

Tokios baisios nelaimės 
jau senai nebuvo musų gelž- 
keliuose.

Nelaimės priežastis dar 
neišaiškinta, bet po pirmo; 
tardymo tyrinėtojai mano,' 
kad vieno traukinio maši
nistas nepastebėjo šviesos 
signalų. Traukinys iš Hart
fordo ėjo su 15 minučių pa-, 
vėlavimu.

pai papasaKos savo pergy
venimus ir painformuos bos- 
toniškius veikėjus apie lie
tuvių tremtinių padėti ir ko
kios pagelbos tremtiniai 
laukia iš Amerikos lietuvių. 
Prašome gausiai dalyvauti.

K-to Valdyba.

Kovo 24 d. BALF 17 sky-. 
rius rengė So. Bostone va
karienę. Visas pelnas buvo 
skiriamas lietuviams tremti
niams ir pabėgėliams šelp-j 
ti. Dabar valdyba praneša; 
galutiną tos vakarienės apy-i 
sRnitH

Pajamų buvo S430.80. Iš
laidų susidarė $239.64. Gry
no pelno iš vakarienės liko 
$191.16. Tiek pinigų ir 
perduota BALF iždininkui,
daktarui Kapočiui. Prie to, 
gryno vakarienės pelno dar' 
reikia pridėti S34 aukų, ku-į 
rios buvo surinktos vakarie-; 
nės metu iš geraširdžių lie
tuvių. Su aukomis ir pelnu 
BALF vakarienė davė lie
tuviams šelpti $225.16.

šokikės-Vaidelytės iš Philadelp bijos, vadovaujant Liljanai Stilsonaitei - Antanavičienei, daly
vaus šiame Lietuviu Kadio Koncerte

Dalyvaus taipgi artistas Jonas Urbonas iš Chicagos, smuikininkas Lionginas Buinis iš Cam- 
bridge, dainininkas Vincukas Motiejaitis iš YYorcesterio, Keistučio ir Birutės Kadio Choras, 
p. V. Minkienei vadovaujant, ir vietiniai dainininkai: Jonas ir Emilija Burbulai. Viktoras Vai- 
taitis, Jr.. Albina Bucevičienė. Ona Kirkliauskaitė ir Frances Palionienė iš South Bostono.

Balandžio 28 d. Bradford Ko
tely Komerc. Sekr. Wallace kal
bės viršminėtoje temoje.

PARSIDUODA ŠIAUČ1AUS 
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

LSS 71 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas, Dalyvaukite

ŠĮ penktadieni, balandžio 
. . , 26, Įvyksta labai svarbus

Tarpe 300 sužeistų kelei- LSS 71 kuopos susirinkimas. Reikia pažymėti, kad So. 
vių, rodos, yra ir lietuvių. Vieta—Piliečių Kiiubo sve- Bostono Lietuviu Piliečiu
sprendžiant pagal pavardes. tanė< 823 Main St.( Cam- ~ " ......................
Visi sužeistieji nugabenti Į bridge. Pradžia 7:30 vak.

l Visi kuopos nariai ir na
rės raginami dalvvaut šia
me susirinkimee, nes turim 
svarbų laišką iš LSS centro.

, Prašome atsivesti ir naujų 
i narių.

Kp. Valdyba.

artimiausias ligonines.

Milžiniški Girių Gaisrai, 
Milionai Nuostolių, 
Spėjama Padegimas

girioseMassachusetts 
praeitą •savaitę siautė bai 
sus gaisrai. Išdegė tūkstan
čiai akrų miško. Viso ugnis 
sunaikino apie 160 ketvir
tainių myliu mišku plotą. 
Daugiausiai k ėjo 1 lape

Draugija sutiko už vakarie
nei duotą salę nieko neskai-' 
tvti. Tuo budu L. Pil. Drau 
gija prisidėjo prie vakarie
nės pelno padidinimo su 22; 
doleriais.

Valdyba.!
D Am m PRlVLPaMA

Padėka Lietuvai Remti 
Draugijai

Lietuvai Remti 
bostono skvriaus

D a ugi jos

greit buvo užgesinti. jr drabužių pakietus.
Is kur taip staiga Kilo j> Draugijos Bostono i

aaug gaisrų giriose? Spėja- -ylius Drieš kelias savai- “ 
ma. nan girios ouvo tyčia t&s pasiuntė kelioliką pakie- 
padegtos kokių nors Krimi-, tų »)O n svarų su maistu ir 
ralistų ar bepročių. ,\ol kas drapanomis visai eilei pa
yra suimti tiktai du įtariamu • ėgetių Francijoj ir kituose 
žmones. . . ! kraštuose. Siųsti pakietai

Miškų gaisrui gesinti bu-į geraj nuėjo ir jau gauti pir- 
\o sugelti gaisrininkai is vi-j miejj atsiliepimai iš musu 

Massachusetts miestu ir

Lietuvių Radijo Korpora 
cijos programa ateinanti ne 
dėldienĮ iš WOP.L stoties, 
?o0 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10*30 -vto. bus tokia:

1— Muzika
2— Artistas Jonas Urbo

nas iš Chicagos
3— Pasaka anie Magdutę
Po programos parašykite

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
i šiuo adresu* W0RL Sta- 
tion. Lithuanian Program. 
Boston. Mass. S. Minkus.

a•«

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

West Roibury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SGUtn Boston ižzo

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliom i« ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman St_ arto Central Sų. 

CAMBRIDGE, MASS.

AR VETERANAI MIEGOS 
ANT PARKO SUOLŲ?

Grįžtantiems veteranams ir jų šei
moms verkiant reikia pastogių.

Massachusetts namuose yra šimtai 
tuščių ruimų, kur galėtų prisiglausti 
veteranų šeimos.

Apsidarykite savo namuose, ar ne= 
turit kambarių išnuomuot? Jei juos 
reikia pataisyti. Įrengti batruimi ar 
virtuvę, kodėl nepasitarti a- 
pie tai su arčiausiu Mutual l 
Savings Banku?

The

SAVINGS BANKS
o f Massachusetts

sų
miestelių. Iš 35 miestų gais
rininkai dirbo per kelias! 
dienas be poilsio. Keli tūks
tančiai vyru iš pakraščių' 
sargybos ir kareivių padėjo;

^ošinti ■
Gaisru nuostoliai siekia ^* 1 vyksta SLA 359 kuo- 

milicnų‘dolerių. Ant Ganė1 P05 susirinkimas. Vieta: 8 
Cod nukentėjo ne tiktai miš- ^*> Dorchėsteryje.
kai. bet sudegė nemažai gy- Pradžia 8 vai. vak. 
venamų namų tarp miškuJ Visi nariai prašomi buti- 
Nemažai žmonių liko be pa- P?1 dalyvauti, nes bus nn- 
stoeės i kimai Į Pild. Tarybą ir de

legatų skyrimas Į SLA sei- 
Kojos! Kojos! mą. Prašom užsimokėti na

rines duokles.
Valdyba.

: vargstančių tautiečių.
Rep.

SLA 359 kp. Susirinkimas

Ši penktadieni, balandžioi ■ - — - — -

Vietinis, Bill Taruška, 
tiek paaugo svoriu, kad ko
jos nebeatlaikė kritikos.
Nuvežtas ligoninėn, jis ne
teko keletos vienos kojos 
pirštų. Pagaliau, dalykas te-i 
bėra neaiškus, kaip bus su 
koja? i

Petras Gabriunas jau gri- po pietų Įvyks senai lauktas 
žo iš ligoninės ir ilsis na- Radio Koncertas, dalyvau- 
mie. Turėdamas apščiai jant žymioms pajėgoms, 
laiko, iis dabar svarsto, kaip Koncerto muzikos vedėja 
čia sulyginus kojas — ar bus V. Minkienė. o progra- 
laukti iki trumpoji pailgės, mos vedėjas S. Minkus. Ti- 
ar ilgąją trtimpinti reikės? kietų kainos po 2. pusantro 
Tačiau Petras raminasi, kad ir po vieną doleri, 
jeigu vėžiui koja atauga. Koncerto programa bus 
tai kodėl jam ko’a negalė- labai Įvairi ir Įdomi. Muzi 
tų ataugti, nes ir jis esąs ka. šokiai, dainos. Linkėti- 
gyvunas!

Girdėjau, kad
keris Barusevičius irgi daž- certo. Gavin mokykla ran-

ŠĮ Sekmadienį Radio 
Koncertas

ŠĮ sekmadienį, balandžio 
28 d. Gavin mokyklos sa
lėje, kaip trečią valandą

na visiems nepraleisti progą 
undertei- pasiklausyti puikaus kon-

nai nešąs kojas pas 
rą. Barusevičiau. 
duok!

dakta-' dasi So. Bostone, ant
nenaši-, chester St., prie 

Rep. 'gatvių kampo.
F ir

Dor-
7-tos
Rep.

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

P. O. Box 368, Medway, Mass.

PARSIDUODA FARMA
Dviejų šeimynų namas, dviejų ka

rų garažas, barnės, 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 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

S'LVER CAFE, Ine.
S. Zauadskas, sau.

324 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
TELEFONAS: SOI* 5104

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

REZERVUOTOS VIETOS MOTERIMS

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, 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 vakare 
180 HUNTINGTON AVE^ 

BOSTON, MASS.
TeL Common ~ealtb 4570

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

v




