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Amerikos Lietuvių Protestai 
Prieš Baltijos Kvislingus

Molotovo Suktybė Nepraeis — Lietuviai Siunčia Protes
tus Valstybės Departamentui — PrOtestuokim Viai!

Sovietų Rusija į Paiy- Karibų Juroje Žemė
10,10 toiirnc konferenciją — —-ziaus taikos

atsivežė tris Baltijos kvis
lingus, kuriuos ji vadina 
“Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos užsienių reikalų minis- 
teriais.” Šitas begėdiškas 
Rusijos pasielgimas sukėlė,Siamas 
Amerikos lietuvių tarpe di-jZemes

Drebėjo
Sekmadienio naktį Mek

sikos įlankoje įvyko žemės 
drebėjimas, kuris buvo jau- 

visame pasaulyje, 
drebėjimas sukėlė

delį pasipiktinimą. Rusija Jur°Je milžiniškas vilnis, 
ne tik užgrobė ir pavergė Dominikonų
Baltijos šalis, bet ji drįsta!respublikos pakraščius ir 
atsivežti į Paryžiaus taikos a^,a.1 daiig nuosto-
konferenciją savo liokajus P1^- .Ylsa. e.\e miest4i 
ir vadinti juos “ministe-ĮDominikonų respublikoj 
riais” tų šalių, kurias Rusi- į nukentėjo nuo žemes dreb-
ja turi okupavusi ir paver-!^Jimo- nuėsta*
J H r Puerta Plata, Macons. Sangusi. 

Toks begėdiškas pasiel- Francisco ir Moca Domini-

PASIRAŠO ATOMO ENERGIJOS ĮSTATYMĄ

Ši nuotrauka parodo prezidentą Trumaną pasirašant atomo energijos įs
tatymą, kurį kongresas p riėmė šiomis dienomis. Ein ant tuo įstatymu, atomo 
energijai vystyti ir kontroliuoti turi būt sudalyta iš 5 žmonių komisija su 
vienu administratorium. Aplink Trumaną čia stovi Senato komisija atomo 
energijos reikalams.
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Taikos Konferencija Paryžiuje 
Nesusitaria . Del Balsavimų

Molotovas Skundžiasi Del Anglo-Saksų — Sako, “Tam 
Tikri Žmonės Nori Ruošti Tretį Karą — Mažųjų 

Tautų Balsas Nusmelktas

Kongresas Išsi
skirstė

gimas iš Rusijos pusės yra|k°nŲ respublikoj. . 
įprastas dalykas. Diktato- nuostoliai pridaryti n Puer- 

to Riko saloje.
Žemės drebėjimo centras 

buvo juroje netoli nuo Pu- 
erto Riko salos. Drebėjimas 
buvo labai stipras ir Karibų 
juros srityje tokio stipraus 
žemės drebėjimo jau nebu
vo keliasdešimts metų. Jei 
drebėjimo centras butų bu 
vęs tirštai apgyventoje sri-

riai ne tik vagia ir savina- 
si svetimas žemes, bet jie 
savo vagystėmis mėgsta dar 
girtis, o Rusija Paryžiuje 
nori, kad demokratiškos ša
lys pripažintų jos vagystę.

Amerikos lietuvių orga
nizacijos jau siunčia savo 
protestus Prezidentui, Vals-
tybės departamentui ir vi-i tyje, butų buvę labai daug 
siems kongresmonams. Rei-Iaukų ir nuostolių, 
kia, kad visos lietuviškos
organizacijos * ir net pavie
niai lietuviai siųstų savo 
protestus prieš Rusijos 
šlykštų pasielgimą. Butų 
sarmata, jei demokratiškos 
valstybės Paiyžiuje neuž
protestuotų prieš Rusijos 
norą įšmugeliuoti į konfe
renciją Baltijos šalių kvis
lingus ir išdavikus. Jei per
galingos demokratijos nu
teisė Kvislingą. Mussertą, 
Seis-Inquartą, Lavalį ir 
daug kitų Hitlerio liokajų 
ir savo šalių išdavikų, tai 
keista butų, jei Baltijos 
kvislingai ir išdavikai butų 
pakenčiami Paryžiaus tai
kos konferencijoj. Kuo tie 
Baltijos kvislingai skiriasi 
nuo Lavalio, Kvislingo, 
Musserto ir panašių išdavi
kų? Nič niekuo! Jie tar
nauja Stalinui taip pat, 
kaip kiti kvislingai tarnavo 
Hitleriui.

Vlasovas Pakartas
Iš Rusijos praneša, kad 

ten liko pakartas generolas 
Vlasovas, artimas Stalino 
bendradarbis ir vienas iš 
geriausių Rusijos karo va
dų. Vlasovas vadovavo ru
sų armijoms fronte, bet pa
kliuvo į vokiečių nelaisvę ir 
paskui persimetė į Hitlerio 
pusę. Iš Rusijos belaisvių ir 
okupuotose srityse Hitleris, 
su Vlasovo pagelba, buvo 
sumobilizavęs apie milioną 
rusų kareivių, kurie padėjo 
vokiečiams kariauti prieš 
Rusiją. Sako, kad didžiuo
siuose mūšiuose prie Veliki- 
je Lūki Rusijoj iš vokiečių 
pusės kariavo tiktai rusai 
kareiviai.

Nugalėjus Hitlerį Vlaso
vas pakliuvo į bolševikų 
rankas ir buvo pakartas. Ką 
bolševikai padarė su šim

Ginčas Del Ambasa
doriaus Varšuvoje
Nesenai rusų pastatytas 

Lenkijos “prezidentas” Bie- 
rut viešai kritikavo Ameri
kos ambasadorių Varšuvo
je. Rusų lėlė sakė, kad A- 
merikos ambasadorius Ar
thur Bliss yra ignorantas, 
kurs nežino Lenkijos sąly
gų*

Į Bieruto kritiką dabar 
atsiliepė Valstybės depar
tamentas. Valstybės sekre
toriaus padėjėjas Atcheson 
sako. ambasadorius A. Bliss 
yra priytręs diplomatas ir 
labai gerai nusivokia Len
kijos politikoje.

Tikrenybėje yra taip, 
kad Amerikos ambasado
rius perdaug gerai nusima
no Lenkijos politikoj ir to
dėl rusų pastatyta Lenkijos 
valdžia jo nemėgsta, nes jis 
praneša į Washingtoną tei
singas žinias apie rusų gas- 
padoriavimą Lenkijoje.

RUSAI VĖLKALTIN A 
AMERIKĄ

Rusų radio vėl iškėlė kal
tinimą prieš Ameriką, kad 
ji nori laikyti didelę kariuo
menę ir rengiasi užkariavi
mams. Maskva sako. Ame
rika atsisako nuo savo tai
kios praeities, kuria pas sa
ve militaristų kastą (luo
mą) ir ruošiasi “valdyti pa
saulį.’’

ALBANIJA IR UNO

Eisenhoįver Bra- ' Veteranų Mušis Su 
zilijoj Į Partijos “Mašina”

Generolas D. D. Eisenho-S 
wer, Amerikos generalinioj 
štabo viršininkas, atvyko į 
Braziliją. Tūkstančiai žmo
nių Rio de Janeiro mieste 
išėjo pasitikti svečią ir su-

Praeitą savaitę Tennes- 
see valstijoj buvo balsavi-

Prezidentas Rin
kimuose

79-tas Amerikos kongre
sas praeitą savaitę baigė 
darbą ir išsiskirstė “atosto
gų.” Naujas kongresas su
sirinks tiktai po rinkimų 
Visi atstovų rūmų nariai ir 
trečdalis senatorių bus per
renkami lapkričio mėnesi. 
Dabar visi kongresmonai iš
vyko namo dalyvauti rinki
mų kampanijoj.

79-tas kongresas įeis A- 
merikos istorijon, kaipo 
“karo kongresas.” Jis išlei
do daug įstatymų, paskyrė 
dideles pinigų sumas karo 
reikalams ir Amerikos už
sienių politikoj užėmė aiš
kiai internacionalinę pozici
ją bendradarbiausi su kito
mis šalimis. Bet Amerikos

Paryžiaus taikos konfe
rencija jau eina antrą sa
vaitę, bet dar neišsprendė 
klausimo, kaip ji balsuos. 
Kaip žinoma, “keturi didie
ji” sutarė iš anksto, jog vi
si konferencijos nutarimai 
turi būti daromi dviem treč
daliais balsų. Mažųjų tautų 
atstovai pareikalavo, kad 
nutarimai priimti dviem 
trečdaliais balsų butų skai
domi privalomi didžiosioms 
valstybėms. Prieš tą mažų
jų tautų pasiūlymą pasisa
kė Molotovas, jis mano, 
kad tik keturi didieji turi 
galutinai spręsti taikos klau 
simus. Molotovas nenori, 
kad taikos konferencija ką 
nors keistų “keturių didžių
jų” nutarimuose. Molotovas 
sakė, kad anglai-saksai su
darė Paryžiuje bloką ir no
ri valdyti visą taikos kon
ferenciją, jis taip pat nu
siskundė. kad “tam tikri

vidaus politikoje kongresas 
neatliko, ko iš jo buvo lau
kiama. Ypač po karo, kadai žmonės nori ruošti treti pa 

1 Amerika praaėio persitvar-1 saulinį kava.“saulinį karą.
Ištisą savaitę taikos kon

ferencija kalbėjo apie tai, 
kas turi būti jos pirminin
ku. kaip ji turi balsuoti ir 
sprendė panašius klausi
mus. Kada buvo iškilęs 
klausimas, kad visi tarimai 
butų priimami paprasta 
dauguma, visi “keturi di
dieji" tam pasipriešino. To
dėl balsavimas bus atlieka
mas dvejų trečdalių dau
guma. Kada kilo klausimas, 
kas turi konferencijai pir
mininkauti, visi “keturi di
dieji" pasisakė ir konfe
rencija nubalsavo, kad jai 
pirmininkautų “didieji” iš 
eilės. Kada mažosios vals
tybės iškėlė reikalavimą, 
kad dvejų trečdalių nutari
mai butų privalomi ir di
diesiems, Molotovas ir tam 
priešingas.

J. Bymes sako. kad Mo
lotovas nori diktuoti taiką 
taip. kaip Rusijai patinka. 
Amerika su tuo negali su
tikti.

Kada konferencija baigs 
svarstyti savo teises ir bal
savimo būdą, tada bus ei
nama prie atskirų taikos 
sutarčių. Bet iš Paryžiaus 
konferencijos niekas nelau
kia teisingos ir pastovios 
taikos.

^ antradieni šešiose valA6™.eŪka .Prad^R persitvar 
r ’Kyu } rainos iaiK.o gyveni

mą, kongresas neparėmė 
prezidento Trumano įsta- 
timdavystės ir daug klausi
mų paliko neišspręstų.

' stybėse vyksta kandidatų 
nominavimas į kongresą. Y-
patingai įdomi kova vyks
ta Missouri valstijoj penk
tame distrikte. į to distrik- 
to kandidatų nominavimą

įsejo pasiuKii svečią ir su-)mas del kandidatų įšstaty- 
ruose jam tnuksmingas o-;mo. Republikonai toje vals- w 
vacijas. Gen. Eisenhower( tįjoje yra silpni, todėl de-! įsitraukė prezidentas Tra
pabus Brazilijoj visą savai-,mokratų partijos kandida

tę iki ateinančio sekmadie-^ išstatymas ten yra lygus
niR; . _ .... , 'ir išrinkimui. Demokratų

Per karą Brazilijos ka- partjjos “mašina’’ Athens 
nuomene Italijoj musesi ge-j mįeste išstatė savo kandida-
nerolo Eisenhovveno vado
vybėje, todėl braziliečiai 
sveikina generolą, kaip sa
vo kariuomenės vadą ir kaip 
pergalingą antro pasaulinio 
karo generolą.

Albanija kreipėsi i Jung
tinių Tautų organizaciją, 
kad ją priimtų nariu. UNO 
dabar tą klausiną svarsto. 
Anglija ir Amerika sako, 
Albanija galės būti priimta 
tiktai po to. kai visi prašy
mai įstoti į UNO bus aps-

A merikos Santykiai
Su Rusija Blogėja
Amerikoje vis , dažniau 

girdėti nuomonė, kad karas 
su Rusija yra neišvengia
mas. Jei Rusija nepakeis sa
vo politikos, ginkluosis ir 
grobs savo kaimynų žemes, 
karas po kelių metų pasida
rys neišvengiamas.

Blogėjantys santykiai 
tarp Amerikos ir Rusijos 
matosi visose srityse. Rusi
jos spauda vis dažniau kal
tina Ameriką. įtarinėja ir 
šnipinėja Amerikos paslap
tis, o Amerikoje vis daugiau 
žmonių įsitikina, kad su 
Stalinu reikės kalbėti ta pa
čia kalba, kaip ir su Hitle
riu. Diktatorių užgerinti ne
galima.

ANGLAI SIUNČIA KA
RIUOMENĘ PRIE IRANO

Anglai atsiuntė į Iraką, 
netoli nuo Irano sienos, 
daugiau kariuomenės. Ira
no ministeriu pirmininkas 
viešai protestavo prieš an
glų kariuomenės pasirody
mą netoli nuo Irano sienų. 
Irano viršininkas sako, Ira
nas susitvarkys pats vidu
je. be svetimos kariuomenės 
kišimosi į jo vidaus reika
lus.

Anglai sako. jie tik pa

tus, o grupė karo veteranų 
ir neskaitlingi republikonai 
norėjo išstatyti savo kandi
datus. “Mašina'’ darė kliū
tis, o kada kandidatai jau 
buvo išstatyti ir atsibuvo 
balsavimas, “mašina" nelei
do opozicijai skaityti bal
sus. Veteranai pasipiktino 
tokiu “mašinos" pasielgimu 
ir nutarė ginti savo teises 
’ėga. Kada demokratų par
tijos mašina paėmė balotų 
dėžes po savo ginkluota ap
sauga.- veteranai su šautu
vais bandė atimti tas dė
žes. Įvyko susišaudymas 
laike kurio 19 žmonių bu
vo sužeisti. Šaudymasis tę
sėsi šešias valandas. Vetera
nai mūšį laimėjo, 25 šerifo 
pagelbininkai pasidavė.

Vienas iš senosios mieste 
valdžios atstovų buvo pri
verstas paskelbti, kad nau
joji miesto ir apskrities val
džia pereina i naujų žmo
nių rankas.

Po 12 metų demokratiš
kos mašinos šeimininkavi
mo, reikėjo tikro mūšio-, kad 
senuosius politikierius išva
rius iš jų įšildytų vietų. Ve
teranai pasielgė teisingai, 
jie su ginklais vyne savo 
demokratiškas teises ir lai
mėjo. Jie laimėjo rinkimuo
se ir paskui, kai priėjo prie 
muštynių, jie politikieriams 
įrodė, kad jų yra ir jėga. 
Athens miestelio mušis įvy
ko rugpiučio 1 d. Athens 
miestelis turi tiktai 7,000 
gyventojų.

manas, jis pasisakė prieš 
ikišiolinį demokratą atsto
vą Slaughter ir remia jauną 
kandidatą, šio karo vetera
ną E. A. Axtel.

Senasis demokratų atsto-

Apgauta Tauta
Iš Korėjos ateina žinios, 

kad ten žmonės jaučiasi nu
sivylę “demokratijų perga
le.” Korėjai buvo pažadėta 
laisvė ir nepriklausomybė, 

vas Slaughter atstovų ru-, bet vietoj laisvės korėjiečiai 
...— i„.i,„ i, susilaukė amerikiečių ir ru

sų okupacijos, o vietoje ne-
muose visą laiką kovojo 
prieš prezidento programą, 
todėl prezidentas nori. kad 
demokratai pasiųstų į kon
gresą kitą atstovą. Bet jei 
laimės Slaughter, tai prezi
dentas Trumanas bus pra- 
aimėjęs politinę kovą savo 
valstijoj.

UNRRA Posėdžiai

Ženevoje, Šveicarijoj pra
sidėjo šį pirmadienį UNR
RA posėdžiai. Manoma, 
kad tai bus paskutinis UN
RRA susirinkimas. Su šių 
metų galu UNRRA baigia 
savo darbą. Ikišiol UNR
RA pasiuntė į karo nute- 
iuotus kraštus 14,000.000 

tonų visokių prekių pagel
bėti nuo karo nukentėju- 
dems žmonėms. UNRRA 
aprūpino 6,000,000 karo. 
'abėgėlių ir tremtinių ir pa-j 
dėjo jiems grįžti namo. UN
RRA ikišiol rūpinasi visais 
pabėgėliais, kurie del poli
tinių sąlygų negali grįžti 
namo. Tokių pabėgėlių ir 
tremtinių yra virš vieno mi
liono žmonių. Tame skaičiu
je yra daug ir lietuvių, ku
rie negali grįžti Lietuvon 
del rusų okupacijos.

šj rudenį, rugsėjo mėne
sį. UNO svarstys, koki nau
ja organizacija paims UN
RRA darbą karo nuterio- 
tuose kraštuose.

priklausomybės jų šalis li
ko perkirsta į dvi griežtai 
viena nuo kitos atskirtas 
dalis. Pietinėje Korėjoje 
šeimininkauja amerikiečiai 
ir duoda žmonėms demok
ratiškas laisves, o šiaurinė
je Korėjoje šeimininkauja 
rusai, kurie ten pripažįsta 
tik savo kvislingų partiją. 
Korėjos žmonės jaučiasi ap
gauti. jie norėtų, kad ir ru
sai ir amerikiečiai pasi
trauktų iš jų žemės ir leis
tų jiems tvarkytis, kaip jie 
nori ir moka.

GINKLŲ SANDĖLIAI 
ŠVENTOJOJ ŽEMĖJ

Anglai daro dideles kra
tas žydų tarpe Palestinoj, 
jieškodami paslėptų ginklų. 
Jiems jau pavyko surasti 
kelius didelius ginklų san
dėlius. Vienas didelis re
volverių, šovinių, šautuvų ir 
kitokių ginklų sandėlis bu
vo rastas Tel Avivo sinago
goje, kiti sandėliai buvo už
tikti kitose vietose.

BEKOJAI VETERANAI 
GAUS MAŠINAS

ATOMINĖS BOMBOS 
PIRMOS METINĖS

vartyti. Kaip žinoma. Al
tais tūkstančių “vlasovcų.”. banija yra valdoma rusų pa 
tikrų žinių nėra. Sako, jų statytos valdžios, ten vieš-J keitė kariuomene Irako ba- 
dauguma pasiusta į prie- patauja bolševikų diktatu- zėse ir į Ira ’J ” 
vartos darbus. Ira. t lūs nemano

Apie 20,000 Amerikos 
kareivių neteko kojų kare 
metu. Dabar valdžia pas
kyrė 30.000.000 doleriu 
tiems veteranams aprūpinti 
automobiliais. Iš tų pinigųTurkijoj susidarė nauja

OPA praneša, kad grei- valdžia. Jos priešaky stovi, veteranams bus pampinta 
tu laiku Amerikoje bus už- R. Peker. Naujoji valdžia' mašinos specialiai padary- 

va-ir į Irano vidaus reika-’ tenkamai marškinių ir kito- greit prisistatys naujai iš- tos, kad jomis galėtų 
emano kištis. Ikių baltiniu. J rinktam parlamentui. j žinoti žmonės be kojij

Peniai rugpiučio 5 d. bu
vo numesta pirmoji atomi
nė bomba ant Hirosimos 
miesto Japonijoj. Šiais me
tais per pirmas Hirosimos 
bombos metines atominiai 
mokslininkai primena pa
sauliui, kad atominės bom
bos yra baisus, visai naujas 
revoliucinis ginklas. Su a- 
tomų bombos pasirodymu į- 
vyko revoliucija fizikos 
moksle, bet žmonių galvo
sena paliko sena. sako tie 
mokslininkai. Todėl valsty
bių santykiuose niekas ne
pasikeitė ir pasaulis nepa
darė pažangos į pastovią 
taiką.

/ t
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HEAVY, HEAVY HANGS OVER YOUR HE AD By NATE COLUBR

APŽVALGA J

NEŠIRDINGUMAS
POLITIKOJE

na į pagelbą mažam Bosto
no šuniukui, kurs užlipo Į 
pavojingą vietą kalne ir ga- 

Jeigu žmogus sako vieną,’Įėjo krisdamas užsimušti.1 • • 1 1 — Xo daro visai ką kitą, tai to
ki žmogų vadinama veid
mainiu. Panašiai yra ir po
litikoje. Jei valstybės skel
bia kokius nors “čarterius,” 
o paskui tuos čarterius vi
sai šaltai ir dargi apgalvo
tai apspiaudo, tai toki poli
tika yra veidmainiška. Nuo 
to priekaišto nėra laisva ir 
Amerikos politika, kuri 
skelbia “puikiausius” daly
kus, bet praktikoje dažnai 
nusigręžia nuo savo “čarte- 
rių” ir išduoda tuos princi
pus, kuriuos vadai sakosi 
išpažįstą. Šias dienas suei
na penki metai, kaip buvo 
paskelbtas Atlanto carteris 
ir su tuo dokumentu rišasi 
didžiausia Amerikos politi
kos veidmainystė, kurios 
nenumazgos jokie pasiteisi
nimai. John Foster Dulles 
“Life” žurnale rašo savo 
apdūmojimus apie Ameri
kos užsienių politiką ir pri
simindamas Amerikos poli
tiką link Kinijos ir Lenki
jos, sako:

“Faktas yra, kad musų karo 
meto ir pokarinė diplomatija, 
bendrai imant, leidžia Sovie
tų vadams manyti, kad mes 
esame neširdingi. Dažnai ir 
atvirai, turėdami reikalą su 
Sovietų valdžia, mes apleido
me tuos principus, kuriuos 
mes, kada jie atrodo musų 
naudai, iškeliame prieš Sovie
tų valdžią. Pavyzdžiui, mes de-' 
rybomis uileidome Sovietams 
silpnų tautų teises, kaip Kini
jos ir Lenkijos, nežiūrint i At
lanto CarterĮ.”

Iš tos pačios Georgijos 
atėjo betgi praeitą savaitę 
ir kita žinia. Ten gauja bal
tų žmonių užpuolė keturius 
negrus, vienas iš tų keturių 
buvo “prasikaltęs,” o trys 
visai niekuo dėti. Visi ketu
ri, du vyrai ir dvi moterys, 
buvo nužudyti. Vieno negro 
kūne buvo padaryta 60 sky
lių nuo kulkų. Kada polici
ja pradėjo teirautis apie 
žmogžudžius, nė vienas ži
nomesnis baltas žmogus 
Monroe mieste nenorėjo a- 
pie tą įvykį kalbėti. Ne toks 
žiaurus, bet labai panašus 
atsitikimas buvo ir Louisia- 
nos valstijoj.

Gerai via turėti gerą šir
dį ir gailėtis paklydusio šu
niuko. Bet ar nebūtų krikš
čioniškiau, jei ir link negrų 
žmonių širdys butų nors tru
putį žmoniškesnės? Be abe
jonės, taip. Su tuo sutinka 
visi. Bet baltieji žmogžu
džiai vis dar nepagauti, jie 
laisvi ir, gal būt, kur nors 
bėga gelbėti paklydusius šu
niukus. Kongresas niekaip 
negali išleisti įstatymo prieš 
linčiavimus, prieš Ku-Klux- 
Klan agitaciją, prieš “Pa
galvės” mokesčius, kurie 
daugeliui negrų atima bal
savimo teisę. Yra net (at
siprašant) “liberalų,” kaip 
senatorius Pepper, kurs lyg 
vištgaidis gieda himnus Sta
linui ir pliaupsi už “white 
supremacy” pietinėse valsti
jose, o ką jau bekalbėti a- 
pie Bilbo ir panašius negrų 
ėdikus.

Jungtinių Valstijų valstybės skolos per paskutinį karą pasiekė 275 bi- 
lionus dolerių. Šio vaizdelio piešėjas parodo, kad tos skolos gali sunkiai pri
slėgti amerikiečio šeimą.

Laiškas iš Lietuvos

Kas Savaite
LDD ir LSS Suvažiavimai i

Paskutinę šio mėnesio ir 
pirmą-antrą sekamo mėne
sio dienomis South Bostone 
įvyks Lietuvių Darbininkų 
Draugijos ir Lietuvių Socia
listų Sąjungos suvažiavi
mai.

Turėsime svečių-delegatų 
iš Chicagos, Brooklyno ir 
kitų vietų. Suvažiavimo de
legatams pagerbti rugpiučio 
31 d. Piliečių Draugijos 
svetainėje yra ruošiamas 
bankietas. Be to, ant ryto
jaus, rugsėjo pirmą, Muni- 
cipal svetainėje įvyks pra- 

j kalbos. Kalbės “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis.

Bostoniečiai ruošiasi tin
kamai priimti svečius. Visi 
ir viskuo bus aprūpinti. Bet 
mes ir svečių kooperacijos 
laukiame. Visi atvykit į 
Bostoną rugpiučio 31-mą! 
šlubos Antys Paryžiuje

Paryžiuje šlitinėja trys 
šlubos antys, kurias atvežė 
Stalino klapčiukas Moloto
vas.

Jos — Rotomskis, Kru- 
zinš ir Valeskaan — neva

Ką tai reiškia?
Reiškia tą, kad diploma

tų kalbos apie pastovią tai
ką neišlaiko vandens. Dau
giau kaip pusė Europos ran
dasi anapus “geležinės už
laidos,” ten bręsta nauja 
agresija.

Pasauliui nepavyko nu
maldyti ruduosius ir juoduo
sius agresorius, jam nevyks
ta maldyt ir raudonuosius. 
Pasėkoje — dar veikia ka
ro pramonė.
Valo Mikolaičiko Partiją

Bolševikų okupuotoj Len
kijoj eina “čistkos.” Prane
šimai sako, kad okupantai 
valo Mikolaičiko valstiečių 
partiją.

Nors Mikolaičikas protes
tuoja, bet jo protestų oku- 

5 pantai nepaiso. Tūkstančiai 
lenkų valstiečių uždaryti 
kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose.

O Stanis Mikolaičikas 
taip daug kalbėjo apie “vie
nybės vyriausybę” Lenkijo
je. Jis Amerikos ir Angli
jos varomas, daugiausia 
prisidėjo prie to, kad buvo

Pabalėio valstybių atstovai.
mmlStnl P°rtfe' kva ir jį likviduoja, o Ame-

liais, bet-
Deja, tie vyrai neturi ką

veikti. Molotovas juos ban
dė įšmugeliuoti taikos kon
ferencijai, kaip pilnateisius 
sovietinio Pabalčio reikalų 
gynėjus.

Tai tik vienas pavyzdys. , 
Tokių pavyzdžių yra dau
giau. Korėjoj, Baltijos ša
lyse, Balkanuose, Austrijoj 
ir Vokietijoj, visur Ameri
kos žodžiai ir Amerikos 
darbai skiriasi, kaip diena 
ir naktis. Ir dabar, rašyda
mi taikos sutartis, amerikie
čiai sutarė su Sovietų Rusi
ja įrašyti į tas taikos sutar-

MASKVOS DAVATKOMS 
LINKSMA ŽINIA

“N. Y. Times” praneša:
“Trijų rusų šventųjų palai

kai. Antano, Jono ir Eustachi
jaus, kurie prieš 800 metų at
nešė krikščionybę i Lietuvą, 
yra gabenami lėktuvu atgal j

yra ir jauniems. Labai dė
ka vo j ame Amerikai ir An
glijai, kad tokios laimės su- 

Roslindalietė Mrs. R. ga- musų Lietuvai ir Lat- 
„„ laišką iš Lietuvos nuo v*i*b kad ten esame dabar 
savo giminiu ir pridavė'laimingi, to musą širdis ne- 
“Keleiviui” paskelbti. Rašo'gaH jums nė apsakyti. Da- 
žemaitė kaimietė, skundžia-Į bar nieko kito nebenorime, 

Lietuvą užpludusiomis; kad Dievas mumis pašauk-

‘Labai Dėkavojam Ameri
kai ir Anglijai”

vo

si
Vilnių po aštuonių dienų pa-1 nelaimėmis ii’ teisingai sa-jhj, tik jis duos mums vais- 

• - j n rodos Maskvoje, katedros cer- ko, kad dėl visu Lietuvos'tų ir išgydys.I kvėje- Iki 1919 met^ tie pa-i nelaimių po rusų okupaci-Į Tai, brangioji sesute,
apie asmens laisvę, apie, laikai buvo Vilniuje, bet tais’ja kaltė krinta ant Atlanto'baigsiu rašyti, sakysim su-

_ J»X * • V < M , • • 1 • • A J* "’l.T J 1 _ 1 1 _spaudos laisvę ir apie pa
našius dalykus Bulgarijoj, 
Rumunijoj, Suomijoj, Ven
grijoj ir kitur. Bet nėra to
kio ' ąpsitrynusio Amerikos 
diplomato, kurs nežinotų,; 
kad visi tie pažadai nėra 
verti ir išėsto kiaušinio. Nė 
vienas informuotas žmogus 
už tuos pažadus neduotų ir 
suhižusio dvilekio. Tai kam 
juos rašyti? Nugi. sąžinę 
reikia nuraminti, o J. Byr
nes per spaudą jau gyrėsi, 
kad tai jo “laimėjimai.” Iš 
tikrųjų, pasiskaičius taikos 
sutartis, galima manyti, kad 
Bulgarijoj, Rumunijoj, Ven
grijoj ir kitur bus pilniau
sia demokratija ir galybės 
visokių laisvių. Visos tos 
lasivės yra surašytos ant po
pieriaus. kaip jos buvo su
rašytos ir šlykščiąjame Jal
tos dokumente. Bet prakti
koje tų laisvių nėra. J. Byr
nes sako, kad toki apgaulė 
ir akių mulkinimas yra 
“kompromisas,” bet tam 
bizniui kiekvienas demok
ratas ir širdingas žmogus 
duos kitą vardą.

metais jie buvo išvežti į Mas
kvą. Nuo revoliuicjos iki da
bartinio laiko tie palaikai bu
vo laikomi Donskoj vienuoly
no muzėjuje.”

Taigi, galingasis Stalinas 
parveža į Lietuvą šventųjų 
palaikus ir tai ne bet kokių 
šventųjų, bet tokių, kurie 
“atnešė krikščionybę į Lie
tuvą.” Kai Bimba kitą kar
tą maskolių bus pakviestas 
važiuoti į Lietuvą, jis galės 
pasimelsti prie Eustachijaus 
mosčių ir pastiprinti savo 
kvislingišką dūšią tų šven
tųjų muziejiniu kvapu. O 
visos Maskvos davatkos tu
rėtų pasiųsti Stalinui į Mas
kvą padėką už gabenimą į 
Lietuvą šventųjų puvėsių 
mainais į gyvus lietuvius, 
kuriuos Stalinas išgabena į 
Sibirą ir kitas Rusijos pla
tybes. Ar Mizarai, Andriu
liai, Bimbos ir veidmainis 
Pruseika susipras tą pada
ryti?

Čarterio veidmainių — A- 
merikos ir Anglijos, tų ga
lingųjų valstybių, kurios

dieu. Mes dar kol kas visi 
tebevaikščiojame... Nesupy
kite, jeigu ko nesuprasit iš

sumindžiojo į purvą savoĮšit© laiško, mes jums per 
pažadus ir išdavę silpnąsias ^sapną pasakysim ir kad

v.-j.K---- 'gausit laiškelį parašykit, ar
gaunate ar ne. Labai lauk
sim atsakymo, kaip saulu
tės užtekant. Dabar visi 
vienu žodžiu sakom sudieu,

MES KRIKŠČIONYS, 
NE TIESA?

Iš Atlanta, Ga. praneša 
tokią smagią žinią:

“Visi kaimynystės gyvento
jai skubėjo gelbėti mažą Bos
tono šuniuką, kurs buvo pa
klydęs Stone Mountain viena
me iškišulyje netoli nuo Kon
ferencijos vadų apleisto pa
minklo.’’

TEL-AVIV IZOLIUOTAS

: Anglai apsupo Tel-Avivo___________
Georgijos žmonės yra la- miestą ir areštuoja tenai' stiprintų. Lai 

bai mielaširdingi. Jie skubi- žydus teroristus. ’ *

tautas Rusijos budeliams 
engti. Laiške rašo:

Gegužės 5 d., 1946 m. 
Rašau laiškelį ir visų pir

ma dėkavoju už laiškelius, 
kad musų vargšų nepamir
šote. Jau du laiškelius ga
vome ir labai džiaugiamės, 
kad žadate mums padėti, 
bet nežinome, ar jus musų 
laiškų negaunate, kad nieko 
nepaminite. Labai linksmi 
esame, brangioji sesute, kad 
dar pas jus yra broliška 
meilė. Tas vienas dalykas 
pasaulyje ir tėra svarbus, 
meilė ir artimo užjautimas... 
Dabar norėčiau, miela sesu
te, savo širdį jums parody
ti, bet per toli gyvenu...

Mes visi tebesame gyvi, 
bet nežinome, ar ilgai begy
vensime. Kad daktarų ir 
vaistų butų, gal ir gyventu 
raem, bet dabar dienas skai 
tom, vis negerai — tai tas 
skaudu, tai kas kita, tiek 
jaunam, tiek senam, tiek 
mažam, visi vienodai nega- 
lojame. Taip pat serga ir 
gyvuliai. Nežinom, kas per 
maras pas mus yra. Tai, 
brangioji sesute, kad galė
tum ką nors suteikti dėl 
musų sveikatos, mums pa
gelbėti, labai butume pa
tenkinti... Mes gal ilgai ne
begyvensime, jei nieks dak
tarų ir vaistų neprisiųs. Su 
kitu viskuo galėtume ištikti, 
kad kas sveikatą biskį su-

New Hampshire ....
Nebraska ..............
Rhode Island...........
District of Golumbia
Missouri ................
Minnesota .............
Vermont ................
Alabama ...............
Virginia ................

------- 1
2,252 
2,192 
1,122

........... 380
..........  292
.......... 260
...........  145
...........  135

Ir kitos mažiau 100 svarų. 
Viso 687,585 svarai.
Į tas dovanas įskaitoma 

drapanos, avalinė, knygos, 
rašomos priemonės, vaistai, 
vaikams žaislais ir kiti daik
tai. Bet čia neįskaitoma do
vanos duotos pinigais, arba 
dovanos nupirktos už pini
gus.

Visi paminėti daiktai bu
vo suaukoti ne vien lietu
vių. Daug geraširdžių ame
rikiečių padėjo lietuviams 
paremti karo nuvargintus 
brolius Europoje.

rikos ir Anglijos “pilotai” 
rankas mazgoja.
Cenzūravo “Joną Baisųjį”

Rusijoj ir jos okupuotose 
(šalyse buvo paplitusi filmą, 

_ , kurią pagamino bolševikų
Jam nepavyko ir trys šlu-Į“produseris” Einšteinas, 

bos antys liko tylinčiom so- Filmoje buvo jdealizuoja-
vietų delegacijos narėm. Imas rusų caras’Jonas Bai- 

Maskvai nėra biauri jokia; susis. Bet_
Toji filmą jau sucenzu- 

ruota; sucenzuruota nežiū
rint to, kad rusų ir šiaip 
kvislingų spauda ią labai 
gyrė, vadino geniafišku ku
riniu !

Dalykas toks. Maskva ap
sižiūrėjo ir Einšteino filmo
je pamatė, kad Jonas Bai
susis pavaizduotas “silpno
ku politiku”...

Taigi, dar vienas genijus 
eina į šiukšlyną, o Maskvos 
klapčiukai komunistai ji pa
lydės ordmanu keiksmu. 
Tokia Lygybė—“Rojuje”

Vienas laikraštis prane
ša:

Paprasto darbininko už-

klasta.
Suktybės Karo Metu

Speciali senato komisija 
594---  vj-zur^jc* aunv ▼ avnnvo^

karo metu. Turi bėdos kon
gresmenas May. turi bėdos 
jo kolega Coffee.

Už tarnybą kontrakto- 
riams jie yra gavę stambias 
sumas pinigų.

Buvęs vidaus reikalų sek
retorius Harold Ickes dar 
praneša, kad vienam alie
jaus projektui Kanadoje vy
riausybė išmokėjo 130,000,- 
000 dolerių. Tie pinigai bu
vo išmesti kaip į balą. Iš 
projekto neturėta jokios 
naudos.

paliekame linksmi bet ma- PAIKIO TĖVUI PO PEN- 
zos sveikatos ir laukiame
atsakymo, bet nežinome ar 
besulauksime... Jeigu, sesu
te, sužinosi, tai prašau atsi
mink mus mirusius... dar 
tuojau rašysiu aiškesnį laiš
ką, tik parašyk, ar gaunat...

Sesuo...

KINĘ

Prisiuntė šie draugai: J. 
Bemniskas iš Detroit. Mich. 
Jonas Petruševičius iš Wor 
cester, Mass., Mrs. Ag. Buy 
vid iš Bronx, N. Y., L. Bal
čiūnas iš Detroit, Mich.

Kiek Kas Remia 
Lietuvius

Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo sandėlis Brook
lyne, nuo 1944 metų spalių 
26 d. iki 1946 m. liepos 1 d. 
yta gavęs tokių dovanų lie
tuviams Europoje šelpti. 
Aukos nurodytos pagal val
stijas ir svarais.
Pennsylvania .......... 198,930
Massachusetts .... 111,412
Illinois ........................................ 88,456
New York ................ 82,136
Connecticut ............. 59,924
Ohio ........................ 36,724
New Jersey................ 35,941
Michigan ................ 16,616
Califomia ............. 15,433
Wiaconsin ............ 8,496
CANADA ................ 6,380
Indiana ................... ‘ 5,776
Maryland ............... 5,724

__ _______ , Maine .................. 4,255
tai niekis, bet kad tas pats' Iowa ........................ 3.572

J

JAMES F. BYRNES

Amerikos užsienio reika-

Tai yra tik pradžia. Rei
kia manyti, kad ateityje bus 
iškelta ir daugiau tokių suk
tybių.

Gaila, bet faktas lieka 
faktu: kada musų sūnus ir 
dukterys savo kraują liejo 
ir gyvastis aukojo, tai ka- 
zionieji patriotai, Garssonai 
ir kiti, dolerius gaudė!
Praliejo Nekaltą Kraują

Musų draugų dienraštis 
Chicagoje, “Naujienos,” ga
vo iš Vokietijos tokį prane
šimą :

Kulmbache buvo nušau
tas lietuvis tremtinys An
dziulis ir jo žmona. Juodu 
nušovė Stalino “politrukas.”
Kartu su buriu kitų gengs- 
terių jis įsiveržė Andziulių 
butan ir pareikalavo aiškin
tis, kodėl jie negrįžta į Lie
tuvą.

Atlikę banditišką darbą, 
piktadariai bandė pabėgti, 
ir didžiumai jų pavyko. Bet 
“politrukas” ir kitas jo sėb
ras buvo suimti. _____ t ___

žmogžudystė buvo atlik-* jų dar buvo, vejami laukan 
ta amerikonų zonoje. Ką da Savo laiku Rvtprusius ko^ 
rys musų karinė vyriausy- tonizavo kryžiokai, dabar ta 
bė? Ar Stalino gengsteris u-lx—
susilauks užsitarnautos
bausmės?
Karo Pramonė Dar Veikia

Šiomis dienomis buvo pa
skelbta tokia charakteringa 
žinia:

“Prezidentas Truman pa
skyrė Donald Nelsoną, kad 
jis sutvarkytų karo pramo-

darbis sovietų okupuotoj 
Lietuvoj^ siekia 300-400 rub
lių į mėnesį. Bet... liaudies 
komisarukai yra pirmoje 
kategorijoje ir gauna 3,700 
rublių į mėnesį. Jiems už
tikrintas butas, automobilius 
ir privilegija gauti už pus
dykį ką tik suranda. Antros 
kategorijos pareigūnai gau
na 2,880 rublių; trečios — 
2,570; ketvirtos—2,140.”

Ot juiAs ir lygybė! Eili
nis darbininkas gauna 300- 
400 rublių, komisaras apie 
3,000-4,000 rublių! Priedais 
jis ir privilegijų turi.

No wonder, kad “drau
gas” Bimba taip greit dūmė 
iš rojaus.” Komisaro vie
tos jis negavo, o darbinin
ku būti nenorėjo. 
Kolonizuoja Rytprūsius

Iš Europos gauti praneši
mai sako, kad į Rytprūsius 
yra vežami tūkstančiai ru
sų kolonistų-kolchozninkų. 
Vokiečiai ir lietuviai, kiek

patį daro bolševikai.
Bet jei pasaulis baisėjosi 

senovės kryžiokų smurtu, 
dar labiau jis baisėsis rau
donųjų kryžiokų smurtu. 
Kada nors nukris “geležinė 
užlaida” ir už jos pamatysi
me ko nematę.

Hitleris skelbė tūkstan
čio metų reichą, bet jis su- 

tiei1- nę; sutvarkytų ją taip, kad^niužo. To paties susilausk 
i-moderniškos karo medžią-'ir Stalino imperija.

Ių vedėjas, kuris dabar da
lyvauja taikos konferenci- ________________ _______ _ .
joj Paryžiuje. gos gamyba nesustotų.” I St. Strazdas.

o
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Buto Didelis Kriaučių 

Piknikas
Stalas buvo apdėtas užkan- 

j džiais ir gėrimais, čėrmonas
-------  , t J. Bubnelis prižiūrėjo tvar-

Liepos 27 d. Dexter par- ką, kad visi butų pavalgy- 
ke, »buvo kriaučių 54 skyr. dinti ir pagirdyti. Taip ir 
piknikas. Pikniko pirminin- buvo, visi buvo pilnai pasi- 
kas J. Peterson ir sekreto- tenkinę.
rius Ch. Kundrotą labai pa-* —o—
tenkinti, kad šiemet pikni-i Karvelio dirbtuvės darbi-' 
kas puikiai pavyko, daly va- ninkai turėjo gražų stalą, 
vo virš keturių tūkstančių į gražią iškabą ir ant stalo 
žmonių. 'užtenkamai valgio ir gėri-zmonių.

Organizuotai su iškabom 
dalyvavo šios kriaučių dirb
tuvės:

, P. Atkočaičio dirbtuvė, 
kurioje dirba virš šimto 
kriaučių, veik visi dalyvavo 
piknike, turėjo užkandžių ir 
gėrimų. Taip pat turėjo gra
žią iškabą. Dirbtuvės čėrmo
nas Joe Zakarauskas, komi
sijos nariai M. Vitkauskas, 
J. Mockevičius ir J. Saba
liauskas. Kaip čėrmonas su 
komisijos nariais puikiai už
laiko tvarką dirbtuvėje, taip 
puiki tvarka buvo ir pikni
ke prie jų stalo.

—o—
Siman Ackerman dirbtu

vės darbininkai dalyvavo 
piknike po vadovyste Shnai- 
derio ir Šaukaičio, turėjo 
gražią iškabą ir pilną stalą 
valgių ir gėrimų. Apie sta
lą visokių tautybių kriaučiai 
linksminosi ir leido gražiai 
laiką. Siman Ackerman y- 
ra Lietuvos pilietis, kilęs iš 
Mariampolės miesto. Atvy-

mo. St. Kalvelis iš prigim
ties yra aktyvus žmogus. Jis 
kada buvo jaunas, tai buvo 
unijos sekretorium, šv. Jur
gio Dr-jos sekret. ir kitų ke
lių organizacijų būdavo vie
noks ar kitoks viršininkas. 
Nors jau dabar pagyvenęs, 
bet visgi jis yra aktyvus, jis 
užima Liet. Kontraktorių 
Susivienijimo sekretoriaus 
vietą. Tad prie jo stalo ma
tėsi p. Braunsteinas, Dof- 
manas ir lygiai kiti keli u- 
nijos ir Kontraktorių Asoci
acijos pareigūnai.

—o—
Lapašausko dirbtuvės 

darbininkai irgi neatsiliko 
nuo kitų, jie kaip kasmet, 
taip ir šiemet organizuotai 
dalyvavo kriaučių piknike. 
Jie turėjo gražią iškabą. 
Turėjo pilną stalą užkan
džių ir gėrimų. Lapašausko 
dirbtuvės darbininkų čėrmo- 
nu yra St. Alberto. Komisi
jos narys A. Citavičius, Ch. 
Naciunskas ir J. Vanagas.

PO ŽEMĖS DREBĖJIMO

Pacifiko pakrašty anądien drebėjožemė. Smar- 
ikausis sukrėtimas buvo Britų Kolumbijoj, Kana
doj. Ši nuotrauka parodo sugriautą tenai paštą.

Tikisi laimėti. Bet Schultzo
• laimėjimas priklausys ir nuo' 
! Pittsburgho bei apylinkės' 
lietuvių pajamos ir pasidar-' 
bavimo. Nuoširdi lietuvių' 
parama adv. Schultzo kan-Į 
didaturai gali būti nusve-' 
rianti jėga. Yra progos pa-;

Detroito Naujienos
Bolševikų Kultūra 

Praktikoje

Liepos 21 d. čia įvyko 
siųsti pirmą lietuvį į Ame- “tradicinis spaudos pikni 
likos kongresą. ■ kas,” ’.... : ~

muštis ar policininko šauk
tis. Geriausiai apleisti tokius 
žmones ir tegu jie sau būna 
vieni.

Paklausiau aplink stovin
čių žmonių, dėl ko įvyko 

Pittsburgho ir apylinkės lietuviai bolševikai savo šlu- tas skandalas? Man buvo 
lietuviai nepaisant savo buojančiai “Vilniai” parem- paaiškinta^ šitaip: seniau 
partinių įsitikinimų, visi ti. Ta bolševikų gazieta Chi-
vieningai jau dirba, kad pa-' cagoje gyvena tiktai iš nuo

kuri surengė vietos

paaiškinta šitaip:
Mrs. M. Budgin padėdavo

Šalaviejaus dirbtuvė irgi Dalyvavo Lithuanian Ci- 
organizuotai, su iškabomis tizen Club of Maspeth, Lit- 
pasirodė. Prie stalų teko huanian Citizen Club of 
matyti ir Šalaviejaus žmo-! Brooklyn ir Atletikos Kliu-
ną padavinėjant užkan-įbas nuo Marey Avė. iš;

Brooklyno. Visi trys kliubai 
turėjo savo paruoštus stalus

siuntus lietuvį į kongresą. 
Jau yra susidaręs komite
tas, kuris energingai dar
buojasi, kad sukėlus lėšų ir 
yra rengiamas pirmas vie
šas visų apylinkės lietuvių 
pasirodymas-piknikas, Lith- 
t.anian Coutry Club’e rug
piučio 18 d.

Šis išvažiavimas tai bus 
politinė Pittsburgho ir apy
linkės lietuvių demonstraci
ja už adv. Schultzo pasiun
timą į kongresą. Svarbu, 
kad lietuviai parodytų savo 
rolitinį subrendimą ir skait
lingai dalyvautų šiame iš
važiavime.

Išvažiavime bus gražus 
pasilinksminimo programas, 
dalyvaus jungtinis Pittsbur
gho lietuvių choras, vado
vystėje A. Sadausko, bus 
įvairių žaidimų ir gera mu
zika šokiams, žodžiu, tiek 
jauniems, tiek seniems bus 
kas veikti ir linksmai laiką 
praleisti.

Korespondentas.

latinių ubagavimų ir iš iš
maldų, kurias surenka iš 
lengvapėdžių žmonių. “Vil
nies” čyfai yra tikri lietu
viški ubagai, jie nuolat zy
lioja iš atlaidų į kermošių, 
iš kermošių vėl į atlaidus ir 
visur gieda tą pačią ubagų 
ii- parazitų giesmę:
—Duok, duok, duok, duok! 
Stalino saulė už tai tave ap
švies.

rinkti prenumeratas “Vil
niai.” Tada ji buvo bolševi
kų gerbiama ir apie ją “Vil
nis” rašė labai gražiai. Vie
nu kartu Mrs. Budgin per 
vieną vajų užrašė virš 20 
“Vilnies” naujų skaitytojų. 
Tada ji buvo “gera draugė,” 
o “Vilnis” negalėjo ja atsi
džiaugti. Bet vėliau Mrs. M. 
Budgin pradėjo abejoti dėl 
“V” vedamos politikos ir 
dėl bolševikų žadamų gery-

Liurbiai duoda, Stalino bių. Ji pradėjo aiškiau ma- 
saulė šviečia, o kultūros pla- tyti, kad bolševikų gengė 
tinto jai siurbia alutį ir len- yra žmonių mulkintojai ir 
kia stikliuką. “Vilnis” taip parazitai. Ji tą savo nuomo- 
ir rludurioja ant tų alaus ; nę neslėpė, bolševikai apie 
ir snapso iškilmių, o “Vii- tai sužinojo ii- pasekmėje.

kada ji atvyko į bolševikiimes'' redaktoriai ir almuž- 
ninkai neblaiviomis galvo
mis čiaupsi apie Stalino iš
mintį ir apie sovietinės kul
tūros saldumus.

džius ii- gėrimus savo dirb- 
tuvės darbininkams. Mat,

kęs į Ameriką sunkiai dirbodirbtuvėje palaiko ne- 
kriaučių industrijoje. Pra-'blogą tvarką, tad ir prie jų 
dėjo kriaučių biznį, sako, stalo buvo graži tvarka, 
skolintais pinigais. Dabar! —o—

visi kaitų dirba dirbtuvėje,; ir iškabas su pažymėjimais,

Albino Kaulakio Sukak
tuvių Proga

kaitų ir uliavoja.
o-

kad čia svečiuojasi pas 
kriaučius musų kliubai. Tas 
puiku!

pikniką, ant jos buvo už
siundyta ta bolševikiška bo- 
belka. Vadinasi, jei nenori 
tarnauti mums, tai tu esi 
verta paniekos ir tave gali
ma viešai išniekinti. Toki y- 
ra bolševikų kultūra.

Piknike buvusieji žmonės 
tą skandalą matė. Daug kas 
piktinosi, spiaudėsi. Vienas 
dalyvis, mano kaimynas, 
sako: “Tai matai koks mu
sų spaudos piknikas, kaip 
lietuviškas kennošius, kur 
senovėj po girtokliavimų vi
suomet įvykdavo mušty
nės...”

Žinoma, su lietuvišku
kermošių to skandalo neera- — --- <=7_
Įima lyginti. Lietuvoje pasi
gėrę žmonės susimušdavo, 
bet ten niekas neorganizuo
davo žmonių užpuldinėjimų 
ir niekas to nedarė vardan 
kokios tai “spaudos.” Tfu, 

Šiais metais teko būti ta- 1 tokį “spaudos” pikniką— 
me girtame “spaudos” ubą-i pamaniau sau ir apleidau tą 
gų piknike ir teko iš arti dvokiančią kultūrą.

MRS. MARY BUDGIN

Birželio 30 d., Povilaičio 
farmoje, netoli McKeesport, 
Pa., draugų buvo surengta 
draugiško pobūdžio pramo-

_________ _ _ ___ ___ __ ___ _____ _____ - _ ____,.g%. atžyme Simui AAinno i
i, Siman Rozinboi'g’ Evisi gStejosi imren-yTCaulakio 54 m. jo amžiaus}ražią iškaba su už- gim«. Jie sako, kad pas lie- sukaktuviu. 1

jau senas žmogus, apie 80 P: Goldmano (GGG) |darbini^SalturėjodlpM&!ų! Šiame musų piknike buvo
TYipfii STTTŽisirv bet ver- dirbtuves darbmnikai ir! . » - - V . israna apsčiai svetimtaučiųmeių amžiaus, uvi jau vct 
tas kelių milionų dolerių! 
Nors senas amžiuje, bet pil
nas energijos. Taip pat yra 
žinomas, kaipo didelis fi
lantropas ir humanistas. 
Pas jį dirba geras būrys lie
tuvių kriaučių ir prosininkų. 
Jie visi dalyvavo ir pikni
ke.

—o>—
Armakausko ir Briggs 

dirbtuvė turėjo stalą ir ma
žutę iškabėlę, kad būt ma
toma, jog čia Armak ir 
Briggs kriaučiai linksmina
si. Armak dirbtuvės darbi
ninkų pirmin. yra J. Petraš
ka- Tai rimtas vyras1 užtJad 
ir prie stalo pas juos buvo 
viskas tvarkoje.

---OH—
Diržio dirbtuvės dirbinin- 

kai turėjo neblogą iškabą 
ir gana smarkiai uliavojo. 
Jų dirbtuvės darbininkų pir
mininku yra Ch. Žemaitis. 
Prie stalo matėsi pas juos ir 
Joint Boardo atstovų. Tas 
puigu, kad ir kitataučius 
prie progos truputį pavaiši
no.

formanai
turėjo gražią iškabą 
rašų: “W. P. Goldman 
Shop” ir valgiais apkrautą

P. Varnelis, komisijos na
riai Mrs. Petrik, A. Bepirš-

vių, o ypatingai prosininkų. Pava^lno
Kaip Siman Ackerman, taip ? 

i ir YVilliam P. Goldmanas y-' ' *’
? sietuvos nuo Ma-, Matulio h. Vaiginio
^H’Polęs- Jsdn-ba iabai ge-,tuvšs darbininkai, kaip ir

. - , ------------ Vaišių proga
tuvius yra tvarka ir gražus j draugai įteikė A. Kaulakiui 
pavyzdys. Jie, girdi, išanks-J brangiu dovanu.

sigenmais. KieKvienas žiu- daUg gerų draugų tarpe 
ri savo grupės, į kitų gru-, Pittsburgho lietuvių ir ameatvykusius

Joint Boardo svečius ir de- pes neina Lškart; girdi. val-| KkVnųTV ypatingai’ Šoho 
go ir valgo daug, vis uzsi- distrikte, kuriame jisai pats 

flirb- Sei‘dami. Paskui šnekasi tebegyvena nuo atvykimo iš 
vienas su kitu. rodos, kad Lietuvos ir kur jis pradėjo

-o- pažiūrėti į gryniausią bol 
ševikų kultūrą. Į pikniką

Burę*.

rus drabužius. Musų lietu- L^eta turžio^uuS £ * nesimat? metus' sau duonų pefnyti garsiame ***»>* .p'™ s??™
viai ilgima rai,-rv,o kas rnetą. _tui ėjo puikią iš- jokjg valgymas ir gėrimas} “Paipmelija” prie karštų V1S1 Detroito lietuviški bol-viai užima pirmą vietą kai
po prosininkai. Adolfas Ro- 
sinborg yra William Gold
mano firmos vedėjas. Sako
ma. kad Adolfas yra labai 
gabus žmogus ir su savo ga
bumais išaugino Wm. P. 
Goldmaną į milijoninę fir
mą. Musų lietuvių yra, ku
rie jau išdirbo pas Goldma
ną veik po 20 metų.

—o—
General Clothing Cc., tai 

yra Goldbergio. kuris seniau 
buvo Atkočaičio partneris, 
turėjo puikią iškabą, stalą 
ir ant stalo valgių ir gėri
mų. Pas GoldbergĮ dirba ne
mažas skaičius lietuvių ir 
jie uždirba neblogas algas. 

—o—
Good Grade Clothing Co. 

kuri nesenai iš New Yorko 
atsikraustė į Brookylną, ant 
So. 5th. Good Grade Co.

kabą ir apkrautą valgiais ir eina ?er keiias valandas, geležų,"kaip if ’daugumas
gėlimais stalą. Pirmininku; Rada j girdi. pracįeda ar-
dirbtuves darbininkų yra. entuotis. ginčytis. Ui ži- 
George Bernotas. Jie sma- Rad Jaikį važiuoti na_ 
giai ulavojo. mQ, neg v— ruOgjasj j na_

mus. Tai taip apibudina 
musų publiką, musų pikni
ką svetimtaučiai.

Vyt. Katilius.

“K.K.” A. Bubelio dirbtu
vė, kuri pirmiau vadinosi 
Kaspersko, o jam mirus jo 
vietą užėmė Andrius Bube
lių. A. Bubelis yra jaunas 
čia gimęs ir augęs lietuvis. , ....
Bet kiek išrodo, iš jo bus darbininkų pirmininku yra 
neblogas kriaučių kontrak- **• Stankevich. Toji dirbtu- 
torius. Prie Bubelio dirbtu-! *e buvo kontraktinė, bet da-

Mitchul ir Kairio dirbtu
vė buvo smarkiai susimobi- 
lizavusi piknike paūžti, jie 
ir paūžė. Mitchulio ir Kai
rio dirbtuvės darbininkų pir
mininku yra J. Stakvilevi
čius.

J. Siman dirbtuvė turėjo 
savo stalą ir viršui iškabą. 
Čėrmonas yra F. Petrulis. 
Jie smarkiai piknike paūžė. 

—o—
Zcrlando dirbtuvė irgi 

turėjo savo stalą apkrautą 
valgiais ir gėrimais, o vir
šuje stalo iškabą, kad visi 
žinotų, kas čia linksminasi. 
Dirbtuvės darbininkų pirm. 
vra F. Rainhartas.

Pittsburgho lietuvių. Vėliau 
Albinas buvo išrinktas Lie
tuvių Mokslo Draugijos kliu
bo gaspadorium. Albinui 
Kaulakiui gaspadoriaujant 
LMD kliube per eilę metų 
čia buvo maloniausia ir jau
kiausia Pittsburgho ir apy- 

. . linkės lietuvių užeiga, netik
Socialistų Susirinkimas paprastiems pasilinksmini- 
LSS 19-tos kuopos mėne-įmams. bet susirinkimams ir 

sinis susirinkimas įvyks rug-, visokiems parengimams. Al- 
piučio 9 dieną. ALP Kliu-įbinas su visais mokėjo ir

ševikėliai. Buvo Stalino sau
lės spindulių mėgėja ir iš 
Detroito apylinkių. Pra
džioje viskas ėjo įprasta 
tvarka:

DETROITO IR APYLIN
KES LIETUVIŲ DĖ

MESIUI

Draugiškas išvažiavimas
ir- susiėjimas įvyks Rugpiu- tvarka: snapsas maisesi su Qo 18 d Hj^,, 

alum o snapso gautose sv.e-i visai netoli nuo D?tl-o)to 
te Stalino saule ir šildė glu-| Lengvai privažįUojamas su 
sus ir dvasios ubagus vis,^^ neturi karu. tjk
kairesniais spinduliais. j20(, nufj city Ha„ -Imti 

Staiga į pikniką atvažia-Trenton Bušą, Wcst Fort

vės stalo kabojo iškaba.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama tr “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

bar jau veikiausiai bus kaip 
ir vėrauzė, nes pradėjo kirp
ti, siūti ir parduoti drabu 
žius. Good Grade Co. susi 
dėjusi iš kelių partnerių. 
Vyriausias biznio vedėjas 
yra Bouman ir Lyve su M. 
Rauba. Viduje darbą ir 
tvarką prižiūri Riauba. Dar 
yra Kunickis ir Žalevskis. 
Iš viso penki kompanai ir 
visokių tautybių. Taip pat

Meadow Park Clothing 
Co. darbininkai turėjo savo 
stalą, suprantama, netuščią 
ir virš stalo gražią iškabą. 
Ten dirba keletas lietuvių 
ir darbdavis susiinteresavo 
musų lokalo pikniku, sumo
bilizavo būrį darbininkų ir 
atvyko pabaliavoti. Jie la
bai patenkinti musų paren
gimu.

o

be, 8 vai. vakare.
Šitas susirinkimas yra la

bai svarbus, nes jau pasku
tinis prieš LSS suvažiavi
mą, tad reikės apie tai ap
kalbėti. Taip pat bus išduo
tas raportas iš išvažiavimo- 
pikniko ir kiti reikalai. 

Bukite visi ir visos.
J. G. Sekret.

PITTSBURGH, PA.

Lietuviai Deda Pastangas 
Adv. E. Schultzą Pasiųsti 

Kongresan

moka gražiai sugyventi ir 
kliube palaikyti gerą tvar
ką ir švarą.

Vėliau Albinas pradėjo 
verstis savame biznyje ir 
jau per eilę metų sėkmin
gai verčiasi, jo biznio užei
ga 2130 Fifth Avė. yra jau
ki ir draugiška, į ją parei- 

i na “Keleivis,” “Naujienos” 
ir kiti lietuviški laikraščiai. 
Albino mėgiamiausi laikraš
čiai yra “Maikio Tėvas” 
(Keleivis) ir “Naujienos.”

Kada prisieina koks di
desnis lietuviškas darbas, 
tai musų Albinas, kaipo ge
ras ir nuoširdus lietuvis, at
lieka savas pareigas labai

Demokratų partija 31-me 
kongresiniame distrikte iš
statė plačiai žinomo lietuvio gerai. Čia noriu priminti
adv. Edv. Schultzo kandi
datūrą į kongresą. Yra pro
ga lietuviui patekti į Jungt

vieną atsitikimą, kurio tur 
būt dar nesame pamiršę, 
tai LMD rinkimas delegatų

pas Good Grade Co. dirba! Blitzer dirbtuvės darbi- 
visokių tautybių ir rasių ■ ninkai irgi organizuotai da- 
darbininkų. Toji dirbtuvė lyvavo musų piknike. Blit- 
gali išaugti į stambią dirbtu- zeris turi nemažą kriaučių 
vę, nes jos praeitis rodo,' dirbtuvę. Pas jį dirba gana 
kad ji vis darė ir daro biz- gražus būrelis lietuvių pro- 
nišku atžvilgiu gana rimtą sininkų, keli apereitoriai ir 
progresą. į vienas kitas strigavotojas.

vo Mrs. Mary Budgin. Tik 
spėjo ji išlipti iš automobi- 
liaus, kaip ant jos užpuolė 
viena karšta bolševike ir 
kai jau pradės ją kolioti vi
sokiais negražiais vardais. 
Negana koliojimų, ta bolše
vike pradėjo mėtyti į ką tik 
atvykusią viešnią visokį bru- 
dą ir paskui užpylė ant jos 
drapanų stiklą alaus. Žmo
nės tuoi apstojo tą skanda
lingą įvykį, atėjo ir bolševi
kų čyfai. Tie taip vadinami 
“vadai” dar padailino, jie 
sako viešniai: matai, kad 
tavęs čia niekas nemyli ir 
nenori, matai kas atsitinka, 
kuomet “masės” yra nepa
tenkintos, matai, kaip “liau
dis” yra prieš tave... O tuo 
tarpu tos “masės,” pavyda
le vienos neišauklėtos ir 
bolševikų apjakintos stor- 
žievės, vis siuto ir koliojo- 
si, taip, kad net pats Pru
seika galėtų pavydėti...

M rs. M. Budgin tuoj tą 
pikniką apleido. Pakliuvus įl 
tokią kompanją negi eisi j

Visokiais atsitikimais, 
kur tik Albinas gali pagel-

gatve, tiesiog į Elizabeth 
Paritą.

Jeigu ta dieną lytų. tai 
išvažiavimas įvyks rugpiučio 
25 diena. Prasidės 10 valan
dą prieš piet ir tęsis vaka
ro vėlumos.

Šis išvažiavimas nebus 
dėl pelno, tik draugiškas iš
važiavimas ant tyro oro. 
Kas galite atsivežkite send- 
vičių užkandžiams, nors 
parko bufete galima maisto 
ir gėrimų pasipirkti.

Širdingai kviečiame išva
žiavime dalyvauti.

LSS Išvažiavimo Kom.

SKAITYKITE 
Informacijos Centro

Leidinius!
LITHUANIA’S F1GHT FOR 
FREEPOM

By—
E. J. Htrrison.

Kaina 50c.

GHILI.EBERT DE LANKOT 
IN MEDIEVAL LITHUANIA 

By—
P. Klimą*.

Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CI.UTCH

• cnUective work
Kaina $1.00

Valstijų kongresą, nes da- į Amerikos Lietuvių Kong- 
bartiniu laiku riesto ir Al-Jresą. Be Albino nuoširdžios 
legheny county administra- i pagelbos _ vargiai butume 
cija vra demokratų rankose, j galėję išrinkti delegatus ir 

' Bet 31-mą distriktą kon- nuvežt šimtą ($100) į Ame- 
grese atstovauja republiko- rikos Lietuvių Kongresą.
nas. Demokratų partija pa-'Kita Albino gera ypatybė ............... . __
sirinko gabų. sumanų ir e-1— tai pagelbėti žmonėms heti, jisai niekada neatsisa- i-form.tkm
nerj 
E.

lietuvį advokatą nelaimėje ir liūdnumo va- ko. 
ulcą savo kandidatu, landoje esantiems.

1 233 Brosdw*y, New York 7, N. T. 
Albino Draugas.1 Užsakymu* siyskita:

I t



KELEIVIS, 80. BOSTONPuslapis Ketvirtas
i Muravjovo laikais iš viso 
. nebuvo! j

Jei Muravjovas buvo Ko- 
rikas, tai kaip vadint Stali- 

Ižn&ikino 9,365 lietuviu* — Korė, šaudė, Trėmė — Ru- ną?
»ino Lietuvą — Užsipelnė Koriko vardą — Bet buvo tik Kada Muravjovas lietu- 

Kudikis palyginus su Stalinu i vius korė, trėmė, šaudė, jis
-------------- 1 irgi vedė propagandą, me-

1863 metais Lietuvoje Į- pasistengė patraukti caro[lavo. Jis sakė valstiečiams, 
vyko platus žmonių sukili- pusėn valstiečius. Jis ir jo kad caras yra maloningas 
mas prieš Rusijos carų vai- agentai skelbė žmonėms, ir apsaugos juos nuo ponų. 
džią. Sukilimui vadovavo kad sukilimą daro ponai,: Bet visgi Muravjovas nebu- 
revoliucinė bajorų jaunuo- norėdami grąžinti baudžia-1 vo apleidęs lietuviu tokiu1 
menė, bet prie> jo dėjosi; vą. Muravjovas vertė vals- skaičiumi propagandos utė-
daug patriotiškų kunigų, a-'tiečius aktingai dalyvauti v*Ur' 
matininkų, darbininkų ir “valstiečių sargybose.” da- 
kaimiečių. Sukilimas kiek boti kelius, tiltus, tikrinti 
anksčiau buvo jau prasidė- keleivius ir. bendrai, vals- 
jęs Lenkijoj. Lietuvoje su- tiečių sargyboms buvo pa

Muravjovas Korikas

—Tegul bus pagarbintas, žiavom į pikniką, tai per 
Malke’ Kaip tau klojasi? jrivę ėjo vienas tiltas, o kai 

-Neblogiausia. 0 kaip gryžom atgal, tai jau mu-
tėvui?

—Nesiektai, vaike.
—Bet žmonės kalba, kad

sų maršalkai pasirodė du. 
Jis sustojo ir sako Į ma
ne: žiūrėk, sako, jau naują

tėvas buvai belangėn už- bridžių pabildino. Sako, tu

kilimo priešakyje stojo re
voliucinis komitetas, kurs 
lietuvių ir lenkų kalbomis 
leido atsišaukimus ir kvietė 
žmones prie ginklo, šaukė 
stoti į karą už savo šalies 
laisvę.

Revoliucinis Lietuvos ko
mitetas šaukė žmones prie 
ginklų už panaikinimą luo
mų skirtumą (valstiečiai ir 
bajorai visi lygus), už per
leidimą žemės valstiečiams 

f be jokių išperkamųjų mo
kesčių. už žemės reformą ir 
už išvarymą maskolių lauk 
iš Lietuvos. Žemaitijoj ir 
Panevėžio apskrityje daug 
valstiečių stojo i sukilėlių 
eiles, kitur valstiečių buvo 
mažiau, bet po visą Lietuvą 

J sukilimas turėjo revoliucini 
pobūdi. Žmonės stojo j kovą 
prieš caro valdžią, bet jie 
nesitenkino vien tik patrio
tiškais obalsiais. jie visur 
kėlė ir savo socialinius bei 
ekonominius reikalavimus.

darytas. Ar tai tiesa?
—Kas gali mane uždary

ti!
—Policija, 

už ką?
-Ogi kad ir nutrynimą 

dažo

su akulioriais. tai pažiūrėk, 
katras geresnis; gal sena
sis jau prakiuro, ar kokį 
biesą. Kai aš pradėjau per

Sukilimo Slopinimas
1863 metų sukilimas Lie

tuvoje pradžioje lyg ir se
kėsi. Pet trumpą laiką veik

vesta tam tikros policijos 
pareigos. Rusų kariuomenė, 
žandarų būriai, žiaurios 
bausmės prieš sukilėlius, 
valstiečių viliojimas paža
dais visa tai greit užgniau
žė Lietuvos sukilimą. Maž
daug pusę metų tęsėsi Lietu
voj “antras lenkmetis” ir 
1864 metų pradžioje Lietu
va buvo nuraminta.

Sukilimo Aukos
Pats Muravjovas skelbė, 

kad jis malšindamas Lietu
vos sukilimą taip nubaudė 
sukilėlisu:

129 žmones pakorė.
972 išsiuntė j katorgą 

(prie sunkiųjų darbų kalė
jimuose).

1.427 žmones išsiuntė į 
Sibirą apgyvendinimui.

1,529 žmones išsiuntė j 
kitas Rusijos dalis .

345 vyrus “atidavė j ka
riuomenę.”

868 areštavo.
4,096 žmones ištrėmė į 

Rusijos įvairias vietas, kur 
buvo duota žemės įsikurti 
ūkiuose.

lių, kaip Stalinas.
Muravjovo laikais nebuvo 

lietuvių, kurie butų vadinę 
tą koriką “draugu, tėvu ir 
mokytoju.”

Viską sudėjus į krūvą at
rodo. kad Muravjovas buvo 
tiktai kūdikis, palyginus jį 
su tikiu koriku Stalinu.

K. N.

Apšmeižė Žmogų
“Keleivyje” š. m. balan

džio 10 d. buvo įdėtas 
straipsnis “Jų Musų Tarpe 
Nėra,” apie lietuvių politi
nių kalinių pergyvenimus 
baisioje Stutthofo koncent
racijos stovykloje, kut na
ciai negailestingai žudė po
litinius kalinius. Toje sto
vykloje kankinosi 46 lietu
viai. 11 iš jų mirė. Kalimų 
skaičiuje buvo Dr. Abtanas 
Starkus, kurs, kaipo dakta
ras. kiek galėjo tiek padėjo 
kitiems kaliniams. Toje sto
vykloje kankinosi daug lat
vių, jų tarpe buvo ii- žino
mas latvių socialdemokratų 
vadas Bruno Kalninš. Apie 
jo pergyvenimus toje bai 
šioje stovykloje buvo įdėtas 
jo paties rašytas straipsnis

Keleivyje” pernai gruo-
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KUR BUS JUNGTINIŲ TAUTŲ SĖDYBA?

Jungtinių Tautų sėdybai vieta dar nėra galutinai 
nustatyta. Komisija numato 15 sklypų keturiuose plo
tuose, kurie čia yra pažymėti numeriais 1, 2, 3 ir 4.

MARGUMYNAI
Naujas Aukštumo Rekordas

savo akuliorius žiūrėti, tai j visa Lietuva buvo sukilėlių 
pasirodė ne du, ale trys til-j rankose. Tik didesniuose

tžo nuo lempų stulpų. tai. Na, sakau, visais neva-į mastuose rusų garnizonai sukilime. Bet Muravjovas
—Nu, o ka tu čia dabar žiuosi; imk tą po dešinės, laikėsi. Sukilimui malšinti savo “nuopelnus” caro vai----  — * i . • • a *i _ _ j___ _ m I _ _ _ . . — - - k

Pats Miiravjomas priskai-»dži° 5 d. Stutthofo stovvk 
to 9,365 lietuvius, kuriuosi1? buvo » baisuj na- 
iis nubaudė už dalyvavimą i f11! stovyklų, kaliniai ten 

' buvo badu, ligomis, muši
mais ir sunkiu darbu varo-

išmislinai?
—Tai ne mano prasima-,

nymas, tėve. Žmonės kalba, 
kad tėvas turi keistą pa
protį. Sako, atsiremi nuga
ra į lempos stulpą ir trini 
tol, kol dažas nusitrina.

—Jau tu, Maike. kad me
luoji, tai meluoji. Kaip žmo

’tai_ mišteiku nepadaiysi. y i-i caro valdžia atsiuntė į Lie- 
, rait, jis sako, važiuosim: tuvą Mykolą Muravjovą ir 
kaip tu sakai. Na, ir užsi- paskyrė jį Vilniaus general- 
stojo jis ant geso. Užsisto- gubernatorių. Muravjovas
jo ir pasuko į dešinę. Ir kai 
tik pasuko, tai tiesiai į ri
vę. Kas buvo toliau, aš jau 
nežinau. Panedėlio rytą aš 
pabudau ošpitalėj. Sako,

nės gali tokius daiktus kai- polici-ja nuvežė mane tenai

ei Parris daug dirbo, kad 
raganos butų siunčiamos 
ant laužo. Jų pastangomis 
20 raganų buvo nugalaby
ta, o 55 senos moteriškės 
kankinimais buvo privers
tos prisipažinti esančios ra
ganos... Raganų naikinimo 
centras Naujoj Anglijoj bu
vo Salem miestelis.

Liepos 31 N. Meksikos 
dykumoje buvo paleista į 
aukštybes vokiečių rakieti-1 
nė bomba. Ji iškilo į padan
ges 104 mylias. Seniau, lie-j 
pos 9 d., viena rakietinė 
bomba buvo iššauta į viršų 
ir ji iškilo iki 80 mylių. Da
bar iškilo 20 su viršum aukš 
čiau.

Rakietinė bomba buvo' 
paleista be sprogstamos i 
medžiagos. Ji buvo prikimš-’ 
ta visokių sunkumų, jos SVO-
ric Įąju-za IA krinti > Rnmhns
“nosyje” buvo įdėti visokie 
instrumentai, kurie matavo 
temperatūrą, kosminių spin
dulių veikimą, atmosferos 
šudėtį, spaudimą Tr*kitus! 
dalykus. Kad instrumentai 
nesusimuštų krisdami že
myn, buvo padaryta taip: 
kaip tik bomba iškilo į vir
šų, jos “nosis”, su tam tik
ro mechanizmo pagelba. 
buvo atskilta nuo bombos 
ir su parašiutu nusileido že
myn. o pati bomba nukrito
69 mylių atstume nuo iššo-1 
vimo vietos.

Su instrumentų pagelba 
mokslininkai dabar žino. 
koks oras yra 104 mylių 
aukštume. Rugpiučio 8 die
ną bus iššauta nauja rakie
tinė bomba. Tyrinėjimai tę
siami. Kada nors į aukšty
bes kils ir žmonės. Jau rim
tai kalbama apie skridimą 
į mėnulį.

Gydytojų Priesaika

Prieš 2,500 metų Graiki
joj buvo pagarsėjęs dakta
ras Hippokrates. Seni raš-L-.»y4 UlnrvnL'ruIzvj vai avvz,
pirmas įkūrė daktarams 
mokyklas. Kada jauni dak
tarai, baigę mokyklą, eida
vo žmonių gydyti, jie duo
davo priesaiką sąžiningai 
eiti savo pareigas. Tarp ki
tų dalykų senovės daktarai 
pasižadėdavo, pagal savo iš
manymą ir žinojimą, rūpin
tis ligonių sveikata, neduo
ti vaistų, kurie pagreitintų 
ligonio mirtį, dargi jei li
gonis pats to prašytų, ir ne
duoti ligoniui patarimo, 
kaip pagreitinti j'o mirtį. 
Daktarai pasižadėdavo ne
padėti moterims daryti a- 
bortų ir pasižadėdavo neiš
duoti jokių paslapčių, ku
rias jie galėjo sužinoti be
lankydami žmones.

Maždaug panašus tai 
priesaikai yra ir dabartinis 
gydytojų profesijos “etikos 
kodeksas.’ Iš gydytojo ir 
dabar laukiama, kad jis 
“pagal savo išmanymą ir ži
nojimą” rūpinsis ligonio 
sveikata, daktarams ir da
bar draudžiama pagreitinti 
ligonio mirtį, dargi jei ligo
nis ir pats prašo sutrumpin
ti jo kančias: daktarams 
draudžiama dalyti abortus 
ar duoti patarimus, kaip a- 
bortus daiyti; daktarai ir 
dabar turi išlaikyti paslap
tis, kurias jie sužino gydy
dami ligonius.

mi į kapus.
Gegužės 31 d. “Vienybė” 

kur ištraukė šlykščių 
šmeižtų prieš Dr. A. Star
kų, kad jis Stutthofo sto
vykloje’ padėjęs naciams ka
linius naikinti. ‘"Vienybės” 
šmeižikas rašo, kad “Dak
taras Starkus darė bandy
mus su nelaimingais kali
niais tyrinėdamas, kaip vei
kia didelės porcijos vais
tų”,..

Tysliavų šmeižtą su di
džiausiu malonumu pasiga
vo bolševikų spauda ir pra
dėjo įprastu bolševikams 
budu pilti pamazgas. Kal
bėdami apie Starkų bolševi
kai “piktinosi” ir dėjosi net 
žmoniškumo šalininkais, 
tiek jiems tas Dr. Starkus 
itrodė “baisus.”

Dabar “Vienybė” gavo 
’aišką iš trylikos buvusių 
•tutthofo politinių kalinių, 

kurie , užginčija tos pačios 
‘Vienybės” šmeižtus ir sa
vo, kad Dr. Starkus dirbo 
nielaširdingą darbą Stutt- 
lofo stovykloje, jis, kiek 
.alėjo, gelbėjo ligonius ir 
ai ne tik lietuvius, bet vi
us sergančius. Tą patvirti- 
la ir dar vienas Stutthofo 

| calinys, prof. Sruoga, kurs 
* dabar randasi Lietuvoje ir 

>olševikų “Tiesai” sakė. 
;ad Dr. Starkus slaptai, 
iek galėdamas, stengėsi li- 
oniams padėti...
Tysliavų porelė apsibiau- 

ojo: apšmeižė visai nekal- 
ą žmogų, paleido per bol- 
evikų laikraščius negražius 
rasimanymus ir kaip da- 
•ar besugrąžinsi tuos šmeiž

tus. kurie pasklido po žmo
nes?

K-s.

džiai sumažino. 1863 TūeLų 
sukilimo ątukų Lietuvoje bu
vo daugižu. Jei skaityti vi- ls 
sus žuvusius mūšiuose ir vi
sus nuteistus ir sušaudytus 
vietose, tai aukų skaičius 
toli perviršijo 10.000 žmo
nių. Taip pat reikia pridėti 
daug pabėgėlių iš Lietuvos 
kurie bėgo per Piusus į 
Franci ją ir kitas šalis jie: 
koti prieglaudos.

-A-

su begaliniu žiaurumu ėmė
si malšinti sukilimą. Tik at- 

d vykęs į Vilnių Muravjovas 
davė įsakymą sušaudyti du 
kunigus ir vieną bajorą. Vil- 

t niaus mieste jis pastatė kar- 
į tuves ir įvedė madą sukilė-šlapią ištraukus iš rivės. o

mano draiverį uždarė į la-hjus karti dienos metu žmo- 
—Turbut kas nors matė, kūpą. kad netrezvas važia- nėms žiūrint, 

jeigu kalba.
. —Ne. Maike, prie žmo
nių aš to niekad nedarau.
Jeigu jau kada pabružinu 
kupra į stulpą, tai pirma 
apsidairau, kad niekas ne
žiūrėtų.

—Bet kam tėvas tuos 
stulpus brūžini?

—Del sveikatos, Maike.
Man vienas daktaras liepė

bėti, kad jie niekad manęs 
nemato taip darant.

---r-z------ ------- ... ------- į nerns muilui.
vo ir nuvertė geležinę tvorą Į Visuose apskričiuose Mu- 
prie rivės. Valuk to. Maike, rayiovas paskyrė kariškus
as ir sakau, kad vandens 
aš bijausi iš tolo. Ir per 
tiltą bijau eiti. Reikės kibą 
naujus akuliorius įsitaisyti, 
ba šitie stiklai no gut; iš 
dešimtštorio nupirkti, tai 
kartais parodo tenai, kur 
jo visai nėra.

—O kiek tėvas išgėrei 
taip daryti. Sako, Ameri- tame piknike? 
koj blusų nėra, žmonės nie- —Kas ten atsimins. Mai- 
kad savo skuros nepaskre- į ke. kiek per dieną buvo iš- 
čina, todel skūra užsistapuo-' gerta. Atsimenu tik tiek. 
ja, prakaitas neišeina ir iš kad išvažiuojant namo pa
to atsiranda visokios kva-1 ėmėm po tris šnapsus ant 
rabos. Sako. jei nori būt laimingos kelionės

Palyginkime!
Lietuviai vadina Murav- 

viršininkus, dabar sakytu- Jov3 koriku už jo^ žiau- 
me komendantus, įkūrė
daug karo teismų^ suorga
nizavo skrajojamas žandarų 
kuopas ir “tardymo komisi- 
’as.” kurios vietoje kaltinin
kus tardydavo ir perduoda
vo karo teismams teisti, teis 
mai vietoje teisė ir... šaudė.

Muravjovas suprato, kad 
vieningą lietuvių tautą į- 
veikti bus sunku. Todėl jis

sveikas, tai dažnai savo ku- 
pakasyk. Valuk to,

—Galimas daiktas, kad 
tėvui reikia nauju akiniuprą . ... .

Maike, aš ir pasitrinu į stul-. Bet jeigu tėvas tiek gersi 
pa, kai niekas nemato. Kas tai ir per geriausius stiklus 
čia blogo, jeigu aš noriu' pamatysi tris tiltus, kur iš>iogo, jeigu 
būt sveikas?

—Jei tėvas nori būt svei
kas, tai reikia dažnai išsi
maudyt ir nugarą šepečiu 
nutrinti.

—Kad aš savo nugaros 
nepasiekiu.

—Tam tikslui, tėve. yra 
šepečiai padaryti su ilgais 
kotais.

kJ J05 V-vras ^vena’nužJO į

neisiu.

viso yra tik vienas.

NORI IŠSĖDĖTI VYRO 
MEILĘ

Mrs. Edith Gregor. 38 
metų moteriškė, prieš kelis 
mėnesius persiskyrė su sa- 

I vo vyru. Šias dienas ji at- 
l vyko į Towson. Md., kur

paikinimo vietą, kur stovė
jo vyro automobilis ir atsi
sėdo į tą automobilį. Ji nu-

sve.ka. Pereitą nedeldien] , je tol R</ „ j.
maudžiausi tai tik P* p%s-'- jr’vėl j, pamylės. Ji 
p aU T^?7 ies negaya“'«i ian sėdi dvi savaites ir vis 

—Ne nvėi laukia, kol vyras susipras.
-O kaip tai atsitiko? nesiskubina “5U’
—Tas atsitiko. MaikeJsipi<utl ________________

grįžtant iš pikniko. Sčesly-(
vos Smerties Susaidės mar-‘ Pakalbink biznierius pa-

-Kodėl?
-Todel, kad man

MIRĖ IR VĖL GYVAS

rūmą. Muravjovas užsipel
nė to vardo. Jis korė ir trė 
mė lietuvius. Jis konfiska
vo lietuvių žemes ir dalijo 
jas /ūsams (nusavino 1,794 
dvarus ir palvarkus). Mu 
ravjovas išnaikino (sudegi 
no ir su žeme sulygino) iš
tisus Lietuvos kaimus (Ibė- 
nus, Užpalius. Miškaičius) 
Muravjovas buvo žiauru? 
kraugerys.

Bet palyginkime Murav 
įovą Koriką su šių dienų 
Lietuvos okupantais.

Muravjovas Korikas išžu 
dė ir ištrėmė iš Lietuvos a 

ie 10,000 žmonių!
Stalino diktatūra 1940 

1941 metais, per vienus me 
tus ištrėmė iš Lietuvos 4< 
tūkstančių žmonių! Masko 
Hai ir dabar tęsia tą žiauri 
laibą.

Muravjovo teismai būvi 
žiaurus. Bet jie buvo teis 
nai, jie klausinėjo liudinin 
kus, juose žmonės galėji 
gintis, statyti savo liudinin 
kus. Stalino “teismai” yra 
ne teismai, bet politinės po
rcijos sauvalė. Grvniausia 
sauvalė. Stalino policija pa
ti kaltina, pati areštuoja, 
pati tardo, pati teisia ir pa
ti sprendimą vykdo!

Apie 12 metų atgal buvo 
paskelbta, kad Indijos di
dikas (radža) Ramendra 
Marayan Roy mirė ir indų 
papročiu buvo sudegintas Muravjovas siuto prieš
ant laužo. Dabar atsirado sukilėlius, kurie su ginklais
šitas asmuo ir sako, kad jis 
esąs tas pats radža Remen 
dra. Jis esąs gyvas, nes lie-

mušėsi prieš caro valdžią. 
Stalinas šaudo ir tremia lie
tuvius. kurie jokio sukilimo

NORĖJO NUŽUDYTI PRE 
ZIDENTĄ TRUMANĄ

Amerikos slaptoji polici
ja suėmė žmogų, kurs, sako, 
norėjęs daryti pasikėsini
mą prieš prezidentą Trumą 
ną. Policiia sako, suimtasistus tada užgesinęs jo laužą nedarė. Stalinas užklupo ra-

, ir jis išlikęs gyvas. Bet jis mius žmones ir juos, kaip turi kriminalinę praeiti ir 
šalka nusivežė mane i tą siskelbti “Keleivyje,” pa- netekęs atminties ir per 12 gyvulius, dešimtimis tuks- iš kelių kartų buvo bepro- 
pikniką armobiliu. Reikėjo garsinti savo biznį tarp lie- metų klaidžiojęs po Indi- tančių vežė į biaurias kon- čių ligoninėje. Jo pavardė
važiuot per rivę. Kai va-tuvių. ją. jCentracijos stovyklas kokių dar neskelbiama

Raganų Medžioklė

Senovėj raganos buvo 
gaudomos ir dažnai degina
mos. Raganų medžioklė Eu
ropoje buvo paplitusi 15-ta- 
me amžiuje. Tada mokyti 
bažnyčios daktarai, pasi
remdami popiežiaus Inocen
to Aštuntojo bula ir bibli
ja “moksliškai” įrodinėjo, 
kad geriausias būdas apsi
saugoti-nuo raganų yra jas 
deginti ant laužo. Taip ir 
buvo daroma. Tūkstančiai 
aganų buvo sudeginta ant 

laužų. Vienas vokiečių bu
delis per savo tarnybos lai
ką sudegino ant laužų 700 
senų moterų, kurios buvo 
skaitomos “raganomis.”

Anglijos karalienė Elz
bieta buvo išleidusi įstaty
mą prieš raganas ir už “ra
ganavimą” buvo skiriama 
mirties bausmė, o Anglijos 
karalius James I-sis parašė 
“mokytą” knygą apie raga
nas ir skatino jas naikinti.

Amerikoje irgi buvo “ra
ganų medžioklė.” Čia ypa
tingai pasižymėjo Naujoji 
Anglija. Du Harvardo kali- 
džiaus mokslininkai, kuni
gas Cotton Mather ir Samu-

Bikini Gyvulėliai

Kada sprogo ketvirtoji 
atominė bomba Bikini salo
se, laivuose “išbandymo 
tikslais” buvo laikoma keli 
tūkstančiai visai nekaltų gy
vulių, ožkų. žiurkių, pelių, 
urų kiaulikių ir kitokių. 

Nuo bombos sprogimo 25% 
tų gyvuliu tuoj pat nugai
šo. o iš likusiųjų trečdalis 
taip sunkiai apsirgo, kad 
nėra iokios vilties jiems pa
sveikti. Tokiu budu pusė vi
sų bandomųjų gyvulių už
mokėjo savo gyvybe už ket
virtos atominės bombos iš
bandymą. Kiek gyvulių iš
mušė penkto»i bomba, spro
gusi po vandens, dar nėra 
pranešta.

u
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ataus Pasaulio
Streikas Francijoj Į Graikijoj Neramu

' Visoj Francijoj sustreika- Šiaurinėj Graikijoj vie- 
vo pašto, telefono ir tele- naip vien įvyksta kruvini 
mfo tarnautojai. Ant grei-, susirėmimai tarp policijos ir 
tųjų buvo suorganizuotas

\ telefono ir telegrafo 
įyba Paryžiuje, kad “tai
ka

ginkluotų bandų. Ginkluoti 
bolševikų ir fašistų būriai 
dažnai mušasi tarpusavyje 

Los konferencijos’’ dalyviai ir dar dažniau mušasi su 
nebūtų visai atskirti nuo pa-l valdžios žandarmerija. Kar
akulio. •’ 'tais valdžia turi siųsti ka

riuomenės burius su tankais 
Svečiuojasi Maskvoje neramumus malšinti. 

Maskvon atvyko anglų
Darbo Partijos “gerosios va
lios” delegacya, kurios 
priešakyje stovi Harold J.
Laski. Ta “geros valios de
legacija” nori paderinti san- »

Prieš Linčiavimus
Prezidentas Truman davė 

įsakymą Justicijos departa
mentui imtis visų priemo- 

legacija" non pagerinti san- nių, kad išaiškinus Georgi- 
tvkius tarp Anglijos ir Rų- jos žmogžudžius, kurie nu- 
sljos. Tuo tikslu ji veda ei- linčiavo keturius negrus.

KELEIVIS, 30 BOSTON
BOLŠEVIKŲ PAGROBTI AMERIKIEČIAI

Liepos 4 d. Berlyne prapuolė du Amerikos karinin-

ti suvažiavimas. Fondo vy- BALF Seimas Atide- 
riausias tikslas remti sočiai-

įjos. Tuo tikslu ji veda ei- 
su Rusijos vai

tais.
Kartu prezidentas siūlo kon-! kai, kapitonas Harold Cobin ir Įeit. George VVyatt

Trieste Vagia
UNRRA direktorius La 

G(uardia sako, Triesto uoste 
piktadariai vienaip vien iš- 

’ ia. UNRRA sandėlius ir 
m pridarė tai tarptautinei

gresui išleisti federalinį įs
tatymą prieš linčiavimus ir 
numatyti griežtas bausmes 
prasikaltėliams.
x Vokiečiai Belaisviai

Anglijoj dar randasi 385 
tūkstančiai vokiečių karo 
belaisvių. 338,000 iš jų dir-5-£fn?iacHai nuostolių už ba įvairiuose darbuose:

fc’S.rc? Guar: 1TO.OOO žemės ūkyje. 83,- 
jr reikalauja kariškos sai- npj vaj0 karo griuvėsius, 

e UNRRA sande- prįe kitų darbų.
ilųTr'iškraunamų laivų. •

įčį /Rusijos Planai*
Amerikos Dai-bo Federa- 

’Sa* pirmininkas W. Green 
cafauja. kąd Paryžiaus 
ras konferencijon butų į- 

;jdžiami organizuotų dar- 
* ' atstovai, kurie turė- 

atyti Rusijai aiškų 
ūkimą, ar ji nori teisin- 

£0$.: demokratiškos taikos, 
ar karp? Juo greičiau tas 
klausimais bus išaiškintas, 
juo geriau, sako W. Green.

Anglijoj daug kas reikalau-

Klausinėjama rusų okupacijos vyriausybė visą laiką 
tikrino nieko apie tuos amerikiečius “nežinanti.” Da
bar jiedu sugryžo savo zonon ir pranešė, kad juos bu
vo pagrobę (“kidnapinę”) rusai ir klausinėjo visokių 
“paslapčių.”

Prie LSS Suvažiavimo
(Laiškas iš Vokietijos)

Iš pripuolamai patekusio kur lietuviškos visuomenės
į mano rankas skelbimo žmonės gyvena. Socializmo

I ja paleisti tuos belaisvius! “Keleivyje,” sužinojau, kad doktrinų įgyvendinimas yra 
namo. nes karas pasibaigė LSS ruošiasi eiliniam šuva-j šio momento siekimas. Taip 

žiavimui. Ši naujiena mums ’ ' ” ’ ‘ ”jau virs metų...
Dunojaus Likimas

Rusija atsisakė svai-styti 
Paryžiaus konferencijoje 
klausimą apie plaukiojimą 
laivų Dunojaus upe. Rusai 
sako, jie vieni tą klausimą 
“išspręs” be anglų ir ameri
kiečių Taip pat įusai atsi
sakė leisti amerikiečiams 
kištis į Vengrijos reikalus.

yra labai maloni. Skaitėme, 
kad drg. Michelsonai per
leido LSS patį “Keleivį.” 
Tai gražus mostas. Drg. Mi- 
chelsonų ilgus metus krau-
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bent šis reikalas atrodo Eu
ropoje, nes čia gyvai svars
tomi socializmo Įgyvendini
mo budai ir priemonės. Čia 
turime priešininkų iš deši
nės ir kairės. Reikia išryš-

tas kraitis atateko Sąjun- kinti skirtumai ir aiškiai a-
gai. Visa tai, kad ir negau
siai musų draugų šeimai, tu-

pibrėžti musiškasai kelias į 
socializmą. Jei suvažiavi

ri sudaryti gerą ir įyžtingą į mas savo nutarimu aiškiai 
nuotaiką ir pakelti jų orga- i nužymės demokratinio so- 
nizacinę veiklą, nes turint’ cializmo kelią ir dar aiškiau 
rankose tinkamas priemo-' apibudins kuo jis skiriasi

demokratų darbą Lietuvoje.
Man ypatingai rupi dar 

j ir šis reikalas. LSS su pa- 
gelbinėmis socialistinėmis 
organizacijomis turi kelis 
dešimtmečius savo veiklos 

į istoriją. Iki šiol, kiek žinau, 
nieks lietuvių socialistų ju
dėjimo ir veiklos Ameriko
je nesutraukė į atskirą lei
dinį. Tas pats yra ir su L.
D. D. veikla. Dabar, šių 
dienų Lietuvos jaunąjai 
kartai, šių organizacijų dar-' 
bai veik nežinomi. Nueitas 
gražus ir turtingas kovomis 
kelias, bet apie jį nieks ne
žino, arba tą veiklą inter
pretuoja nepalankia pras
me musų priešininkai iš de
šinės ir kairės. Iš Amerikos 
lietuvių spaudos galima iš
rinkti šimtus tos veiklos do
kumentų, kurie liečia LSS 
ir LSD darbuotę.

Pavarčius “Kovos,” “Vie 
nybės Lietuvninkų” ir kitų 
periodinių leidinių komp
lektus galima išrinkti atsi- 

! šaukimų tekstus, apyskai- 
’ tas, atskirus straipsnius, re
zoliucijas ir kt. medžiagą, 
iš kurios patyręs žmogus 
gali surašvti atskiras tos 
veiklos monografijas. Turi
te nusipelniusių draugų 
taigi yra ir gyvų šaltinių.

Todel siūlyčiau LSS šuva 
žiavimui nutarti sudaryti 1) 
Socialistinės Veiklos Doku
mentacijų Archyvą, 2) nu
matyti vietą, kur bus archy
vo būstinė ir 3) pavesti at
skiram draugui, gal tam pa
čiam, kurs tą archyvą tvar
kys, išrinkti iš periodinės 
spaudos visus dokumentus, 
liečiančius LSS veiklą li
tuos dokumentus sistemati
zuoti, gal sudaryti kortote- 
ką ir pradėti į-uošti atskiras 
monografijas

tas iki Spalių 18 d.

Liepos 9 d. BALF direk
torių valdybos vardu buvo 
pranešta, kad Bendrojo A- 
merikos Lietuvių Šalpos 
Fondo metinis seimas šau
kiamas rugsėjo 2 d., Hotel 
McAlpin, New Yorke. Del 
nenumatytų techniškų kliū
čių seimas tą dieną įvykti 
negali.

Šiuomi pranešama, kad 
BALF seimas įvyks Hotel

Renmatiški Skausmai
Dek.s nio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų/elementų, turi sa
vyje galingų šilimų. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimų, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz. $ 1.O<»; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-7,

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. Box 606. Ne»ark 1. N. J.

REIKALINGA MOTERIS
Moteris reikalinga pagelbėti krau

tuvėj 3 valandas į dienų. Atlygini- 
»» . , • XT v , c į mas geras ir darbas ant visados.
McAlpin, New Yorke 5pa-!nes aš esu vienas ir pagelbinmke 
lių 18 dieną, 10 vai. ryto,! man reikalinga Platesnių žinių su- 

v i" in j n i i teiksiu per laiškų. ~ Jo spalių 19 d., 7 vai. vaka- g. aleksas shoe shop,
re, tame pačiame viešbuty į 5646 went>worth Avė., chicago. m. 
įvyks poseiminė vakarienė.

Visų BALF skyrių valdy
bos prašomos apie šį pakei-į 
timą pranešti skyrių na
riams ir kitiems suintere
suotiems asmenims.

BALF Valdyba.

REIKIA MUSMIRIŲ IR 
ŽOLIŲ ŽINOVO

Pajieškau tokio žmogaus, kuris pa
žįsta augalus bei laukų žoles, kaip 
skirpstas arba šaltekšnis. Ir man 
reikalingos raudonos musmirės. Kas 
turite, duokit man žinoti, o bus ge
rai užmokėta. Jei nepertoli, aš pats 
nuvažiuosiu pasiimti.

FRANK JOKĖS.
4024 S. Montgomery St 

Chicago 32, III.

LIGONIAMS

.T" - j — — Skelbėte, kad numatytam į čiu LSS preslį™ į v»a=!
* . ’i’ • ---- t1----- suvažiavimui musų draugai! tesnes mases. Žinoma, po to

/SPRINGDALE, PA. bei darbininkai ir darbinin-1patiektų sumanymų. Kiekįturės sekti gyva, propagan-
• -/S1 /— kės: Kun. klebonas J. Va- tai .įmanoma atitrukusiam Į da žodžiu, per periodinę irju.; 1t_ i• i___ a __  •___- • x__Neskendo J &tsQ*s Lietuvis lantiejus, kom. A. Aleksis 

T. Matas, M. Karinauskie- 
nė, J. Jokubauskas. A. žam
bris, M. Stankevičienė, J.

' . Prano Katilevo supus Ed
vardas, 18 metų jaunuolis, 
kiek laiko atgal buvo paim-' Bernotas, O. Girdžiauskie- 
ėįįlhkariuomenę. sėkmingai1" " ‘’ T T'"—
Saigė pagrindini apmokini-
rhą ir su • korporalo laipsniu 
parvyko atostogų pas tėvus, 

j Nelaimei liepos 12 d. išėjo 
4 Allegheny Upę laiveliu pa- 
Stvaiinėti, laivelis apvirto, 
dąūhtroris nemokėjo plaukti 

prigėrė.
Katįlevo šeima gy- 

fena 907 Pittsburgh St, 
Springdale, Pa. Corp. Edv. 
Katilevas paliko didžiau
siame nubudime savo tėvus 
ir sesutę, taipgi kitus gimi
nes. pažįstamus ir draugus.

S. B.

WATERBURY, CONN.

Linksmas Piknikas

Sekmadienį, rugpiučio 18 
d.. 1 vai popiet, Linden 
Park darže. Union City, Ct., 
įvyksta Amerikos Lietuvių 
Tarybos metinis piknikas. 
Visas pelnas skiriamas Lie
tuvos laisvės ir

P AJ IEŠKOJI M Al
A. ŠIAUČIŪNAS NEBLUGA,

Box 285, Oxford. Mass.
Aš. Vincentas Linkus, pajieškau 

sesers Tresės Linkus, kilusios iš Be
niuliu kaimo. Radviliškio vai. Apie 
30 metų atgal ji gyveno Philadel
phijoj. Jos pavardes po vyro neži
nau. Bučiau dėkingas • jei kas pra
neštų man jos adresų, ar ji pati at
silieptų. (34,

VINCENTAS LINKUS.
10736 S. Wabash Avė.. 

Chicago 28, III.

Pajieškau dėdžių, • Frano ir Agnės 
Stoselinų, kilusių iš Kvėdarnos pa
rapijos, Tauragės apskrities. Pir
miau gyveno Chicagoje. Nežinau, ar 
jie tebėra da gyvi, ar jau mirę. Jei 

(31) gyvi, malonėkit atsišaukti, arba juos 
i žinantieji praneškit.

JOSEPH BUTKUS.
195 Cumberland St.. 

Rochester 5, N. Y.

Pajieškau Uršulės Butkaitės. ma
no brolio dukters, kilusios iš Čekų 
kaimo. Vyšnių parapijos, Mažeikių 
apskrities, kiek laiko atgal gyvenu
sios Pittsburgh, Pa. Mano adresas 
toks: (33,

JUOZAS BUTKUS.
1228 Moore St., Akron 1. Ohio.

SVARBU VISIEMS ŽINOTI
Kaip prašalinti įvairias Odos ligas 

ir kaip apsisaugoti. Užtikrinantis yra 
vaistas. M. J. S. Miracle Salve (Mos
tis,. Greit pagelbsti nuo šitų ligų: 
trūkimas, odos išbėrimas, rash. vo
tis, athlctic foot. pilės, nušašimųs
ar šaltis, nudeginimas, nušutinimas. . D
nesveikumai burnoj ar nosėi. skau- (mano vyras vad.nas. Juozapas pa
dėjimai ausies, sutinimas ir skaudė-

Aš. Pranciška Kalėda. Petro Ka
lėdos duktė iš Darsūniškio miestelio

jimas kojų. ar kaitimas. Tuoj jausi,| Juskeviciutes, kilusios ,s Putra- 
kad gelbsti. Del išbandymo pusė U“*"”0 viensėdžio. Paktion.o pąrap.- 
uncijos 35c.. 2-oz—$1.25. jos < po vyru j. vadinas. Padrez.ene,.

No. 4. M. J. S. Mostis nuo nieže- sen?a,u *>'ve.n? P,,tts1lonFa- Prasau 
jimų ir nuo Poison Ivy. Pusė unci- ,r k,f- *,m,,rnU ats.l.epti, kurie ma- 
; .. o- ne atsimenat.
‘ Noi: No. donų-ir smcrono ne-
sveikumo. No. 2. nuo Rheumatiškų " ’ ‘ s
ir įvairių viršutinių skausmų. Gausi- 

1 te greitų pagelbų. Išmintinga ir la-nes. darbo rezultatai turi nuo musų priešininkų prak-l i archwa turėtu patekti- kiekbūti nasesm. | tikos ir demagogijos, tuo pa | p4iodmė, nepenodinėspau-įSS!, fg* SSSSSK1

nuo visuomenio darbo žmo- neperiodinę spaudą, 
gui. noriu patiekti kelias Karas ir okupacijos iš 
pastabas ir vieną kitą su- daugelio kraštų išbloškė so- 
manymą. Iš tilpusio skelbi- cialistus Į trėmimą. Išblokš- 
mo aiškėja, kad svarbiau-į tieji yra nuotakus socialis

tai ir demokratai be prie
kaištų. Jie sudaro kvalifi-

nė. B. Petrauskas, J. Kairys, sias darbų tvarkos pama- 
K. Petrauskienė, J. Jakštas, tas lies Lietuvos atkūrimo
K. Jesaitienė, J. Trečiokas, 
0. Šmotienė, A. Dzimidas.

Marcelė Andrikis.

AKYLAS BERNIUKAS

Vieną popietį į tūlą krau
tuvę užėjo jauna moteris su 
kokių keturių metų vaiku
čiu. Vaikutis dailus ir gra
žiai aprengtas. Jo plaukai 
geltoni ir garbiniuoti, akys 
mėlynos, kaip tyras dangus. 
Gi io motina žvalgosi ir no
ri ką tokio išsirinkti. Tuo 
tarpu į krautuvę įėjo mi- 
nyska lydima mažos mer
gaitės. Minyška. paklau
sus rašomosios popieros pri
tūpė ir pradėjo kalbinti 
viršminėtą berniuką. Ber
niuko motina sako savo šu
neliui :

“Čia seselė Lucia Brigy- 
ta.”

“Ji negali būti mano se
selė,” sako vaikas, “ji per- 
sena.’’

Minyška paraudo, tačiaus 
apart kitko ji sako:

Augk didelis ir buk ge-

lietuvių
tremtinių reikalams. Kalbės 
Kauno ir Vilniaus Universi
teto profesorius Jurgis Ži
linskas. kun. Dr. K. Širvai-
tis. karo kapelionas kun. Į ras vaikas, o, kuomet pa- 

itor.Alfredas Cabi Dainuos augsi, turėsi lankyti musų
šv. Juozapo parapijos cho
ras, vad. A. J. Aleksiui, ir 
bus šokiai nuo 1 iki 7 vai. 
vakare. Gros K. Gluodenio 
orkestras.

Su lyg Lietuvos buvusio 
prezidento Dr. K. Griniaus 
vėliausio atsišaukimo, tai 
fietuvių tauta dabar yra di
džiausiam pavojuje! Tad 
prašome šiame piknike kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, į- 
domių kalbų bei gražių dai
nų naši klausyti ir Lietuvos 
nepriklausomybės bei lietu
vių tremtinių reikalus pa
remti.

Rengimo komisijos nariai

mokyklą.
Vaikas galvos linktelėji

mu pareiškia sutikimą, o 
matydamas mergaitę glau
džiantis prie minyškos, jis 
paklausė:

“Ar ta tavo duktė?”
“Ne. Ji lanko musu mo

kyklą.”
Vaikas įsidrąsinęs vėl 

klausia:
“Ar tu ženota?”
Pradėjus visiems gardžiai 

juoktis, minyška lyg susi- 
sarmatino ir išėjo, nieko

reikalus.
Kova už Lietuvos nepri

klausomybės atstatymą, už 
apsisprendimo teisės musų 
kraštui pripažinimą yra pir
maeilis reikalas. Tautų lais
vo apsisprendimo šūkis yra 
socialistų iškeltas. Tai jų 
svarbiausias siekimas. Jei 
socialistai kovoja už as
mens laisvę, tai tuo daugiau 
jie turi kovoti už kolekty
vo — atskiros tautos laisvę.

Demokratinis socializmas, 
šiuo visuomeninės minties 
pakrikimo ir net sugyvulėji- 
mo metu. yra virtęs paverg
tų ir fiziniai naikinamų tau
tų, keliarodė laisvės žvaigž
dė. Tautinis ir nacionalis 
tautų prisikėlimas neįmano
mas be demokratijos ir so
cializmo laimėjimo. Tuo pa
čiu noriu pasakyti, kad šių 
dienų socialistinis judėji
mas yra Įgavęs nacionalinį 
pobūdį, žinoma, be kitų pa
vergimo ir terorizavimo po
žymių ir metodų. Mes galim 
drąsiai paremti Leono Bliu
mo, Francijos socialistų pir
maeilio žmogaus, gražią ir 
teisingą mintį: — franeuzų 
socialistai yra savojo krašto 
patriotai ir tarptautiniai so
cialistai, bet franeuzų ko
munistai yra franeuziškieji 
nacionalistai (šovinistai) ir 
rusiškieji patriotai.

Spręsdami Lietuvos atsi
statymo reikalą, jus pasaky
site savo nutarime, kad so
cialistų sąžinė nenurims ir

kuotų ir užgrūdintų sočia 
lizmo kovotojų kadrą. Visų 
kitų kraštų socialistai nepri
valo būti abejingi savo idė
jiniams draugams. Trėmi
me gyvenantieji socialistai 
nenori išsiskirti iš savo ben
druomenių. nereikalauja 
privilegijų, jie nori tik vie
nos privilegijos — laisvai 
ir nevaržomai dirbti savųjų 
tarpe: laisvai judėti, susi
siekti, turėti savo spaudą 
etc. Manau, kad LSS suva
žiavimas turėtų tuo reika
lu tarti savo žodį ir kreipti 
bent savojo krašto socialis
tų dėmėsi i šį reiškinį.

Žinau apie draugų nuta
rimą sudaryti atskirą fondą 
Lietuvos socialdemokratų 
darbui trėmime paremti. 
Šio fondo Įkūrimas yra di
delės svarbos dalykas. Ta
čiau manau, man pritaria ir 
kiti draugai, kad Fondo už
daviniai turėtų būti praplės
ti ta prasme, kad surinktos 
aukos eitų soc. dem. darbui 
paremti, kai jie sugrįš į Lie
tuvą. Lietuvoj socialistų dal
bas bus sunkus: reiks žmo
nių ir darbo priemonių. Mu
sų žodis turės pasiekti pla
čias Lietuvos žmonių mases. 
Šis klausimas, reikėtų jau 
dabar svarstyti ir numatyti 
visas galimybes ir sunku
mus. Šį klausimą spren
džiant, reikėtų turėti galvo
je nevien tik aukos. Galima 
rasti ir kitokių investicijų 
formų, kurios pasitarnaus

na. nei ir musų priešų lei
diniai, gyvųjų draugų atsi
minimai, visokios nuotrau
kos, apyskaitos, antspaudai, 
laiškai, organizacijų statu
tai. įvairus ženklai ir viso
kia medžiaga, kuri liečia 
žmones, jų jungtinius dar
bus. visuomenės nuotaikas.

Archyvas turėtų turėti tai
sykles, reikia parinkti jo ve
dėjas. Reikia numatyti ir 
paraginti atskirų vietų drau
gus būti archyvo bendra
darbiais, nes daug medžia
gos reikės parinkti vietose, 
asmeniškai apeinant butus. 
Archyvo vedėjas turėtų bū
ti kruopštus ir užsispyręs 
žmogus, nes prašymus ir 
paraginimus reikės nuola
tos kartoti ir net grasinti 
tiems, kurie žadėte žadės, 
bet savo pareigų laiku ne-

M. J. ŠVILPA 
P. O. B«x 73. Sta. A,

' z* ffarlfortf TI. Gohn. 
Vietiniai ateikit: 944 Broad St

Petronėlė Lamsargienė

Užlaikau visokiu vaistų nuo rožių, 
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostj 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (34)

PET. LAMSARGIENĖ.
1814 S. Wąter St., Philadelphia, Pa.

NAMAS IR 20 AKRŲ 
PRIE EŽERO

Parsiduoda bizniavas namas su 20 
akrų žemės. Vieta įrengta saliunui. 
reikia tik laisnj išimti. Prie didelio 
kelio, 1 mylia nuo miesto, ežeras 
prie pat durų, 13 botų ir 5 "kempės: 
keturios po 5 ruimus, o viena 4 rui
mų. Visos išnomuotos. atneša po $20 
rendos kas savaitė. Be to, yra 4 kar
vės, 2 veršiai, 1 arklys. 16 ančių ir

----- —. _ j..— —v. . 200 vištų. Stuboje gazas ir vanduo.
atliks. Manyčiau, kad tai- ;Varnas ka^harių. žemė visa apsė- , .... ta ir daržovėm prisodinta. I<abaisyklių projektą reikėtų pa
ruošti. suvažiavimas parinks 
komisiją, pasvarstys ir tai
syklės gali būti suvažiavimo 
sankcionuotos.

Tai tiek tų sumanymų. 
Labai bus malonu, jei suva
žiavimas bus sėkmingas, jei 
jis sujudiną Amerikos lietu
vių visuomenę. Labai norė
čiau. kad LSS darbas ap
imtų ir jaunimą. Amerikos 
lietuvių jaunimas pasižymė
jo futbolo ir krepšinio 
rungtynėse, tai kodėl tas 
pats jaunimas negali pasi
reikšti visuomeniniame dar
be?

K. B.

Draugu Talka
Aukų “Kelevio” namui 

išpilki prisiuntė šie drau
gai: John Mukus iš Scottvil

prisodinta _____
puiki vieta bizniavam žmogui. Kai
na tik $10,000. Del platesnių žinių 
prašau rašyti žemiau paduotu adre
su. arba telefonuoti. (34)

Pajieškau Justinos Jurgickienės. 
pirmiau gyvenusios Kanadoj. Mon- 
treale. Rašiau kelis laiškus, bet at
sakymo negaunu. Ji kilusi iš Liepo- 
lių kaimo. Šiaulių valsčiaus. Kazi
miero Rakausko duktė. Melzdiu jos 
pačios atsiliepti arba z.inanėiųjų apie

pranešti malt jos adresą. Mano 
adresas toks: (32,

JUOZAPAS RAKAUSKAS.
23 Apricot St., Diiųuesne, Pa.

Pajieškau dėdės Jono Valterio, ki
lusio iš Antaniškių kaimo. Šiluvos 
valsčiaus. Raseinių apskrities. Seniau 
gyveno Newark. N. .1. (33,

M. PLUŠČAUSKAS.
162 Jameson Avenue, 
Toronto Ont., Canada.

Pajieškau brolio Pelekso Grinskio. 
kilusio iš Panevėžio apskrities. Ku
piškio valsčiaus, Braskuškio kaimo, 
kitąsyk gyvenusio Boston apylin
kėj. O mano žmona. Uršulė l^ipei- 
kytė. iš Starkonių kaimo. Viešintų 
valsčiaus. Panevėžio apskrities, pa
jieško pusbrolių Jono. Kosto ir Ur
šulės Jurėnų, kilusių iš Paketurių 
kaimo. Kupiškio valsčiaus; Išpeikiu 
iš Duoniunų kaimo. Kupiškio vals
čiaus; Šimkūnų iš Lakelių kaimo ir 
Sanvaičių iš Ijiičių kaimo. Viešintų 
valsčiaus. Panevėžio apskrities. Pra
šom jų pačių arba juos pažįstančiųjų 
pranešti jų adresas, už tai busiu la
bai dėkingas. (40,

JONAS GRINSKIS,
38 Robinson St.. Toronto, Ont., 

Canada.
APSIVEDIMAI

Pajieškau apsivedimui moters, ne- 
jaunesnės kaip 50 metų. Butų gerai, 
kad turėtų kiek pinigu; aš irgi tu-

____ riu. Man jau nusibodo dirbti, tai
MRS. ANTOINETTE KAPTEIN. ’ norėčiau užsidėti avalinės krautuvę. 

P. O. 106. Schuvler Lake. N. Y. : Aš esu avalinės ekspertas. Rašyda- 
Tel. Richfield Springs 23-F-23. ■ mos paduokit aiškų savo adresą.

negalės nurimti, kol Lietu-i bendram reikalui ir apsimo- le, Mich. — $2.a0, V. Saba 
va ir kitos pavergtos tąutosikės. . - leuckas iš Detroit, .J’yęh-
neapsispręs ir neatkurs sa-: Fondas turėtų turėti aiš- —$1.00: A. Ližaitis įs (hi- 
vo pažeistos laisvės. kias savo veiklos taisykles, cago, III. — $ 1.00; A. Sna-

Labai svarbu, kad LSS į reikėtų tokias taisykles pa- kalinsky įs Mmersville, Pa. 
nepirkus ir nieko ’ neatsa- organizaciniai sustiprėtų, tvirtinti ir išrinkti Fondo—»0c-
kius. 'Sąjungos siekimas atstatyti;globėjus bei tvarkytojus. Si- Visiems aukavusiems drau

J. D, T. savo kuopas tose vietose, tuo reikalu turėtų pasisaky- gams tariame širdingą aciu. >5

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunama* “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mas*.
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

98 Metu Kova uz MoteruTeises
Eidamos balsuoti, šian

dien mes retai pagalvojam, 
kokią sunkią kovą moterys 
turėjo, kol tas teises mums

moterų suvažiavimą. Susi
rinkusios moterys nutarė 
reikalauti lygių teisių su vy
rais balsuoti, dalyvauti val-

išreikalavo. Joms kenkė ir džioje ir turėti balsą įstatų 
visaip iš jų tyčiojosi didžiu- leidime. Jos taipgi nutarė 
ma vyrų ir dvasiškių. Taip kovoti už lygų moterims at- 
pat ir dalis tamsių, savo’ rei- lyginimą už darbą, kaip ir 
kalą nesuprantančių mote- j vyrams.
rų. Ne vienai sufragistei te- Prie motėm kovos prisi- 
ko gauti ir sugedusių kiau- dėjo ir Lucy Stone iš Brook- 
šinių. Nuolatos joms buvo field. Mass. Dar jauna mer- 
kartojama, kad jų vieta na- gina būdama ji sakė pra- 
muose, prie pečiaus, vyro ir kalbas ir agitavo už juod-
vaikų, o ne politikoj.

Taigi, rodosi, po tokios
sunkios kovos kiekviena 
moteris turėtų džiaugtis ir 
šiandien naudotis balsavi
mo teise; rodos, atėjus rin
kimų dienai, kiekviena pi
lietė turėtų eiti balsuoti.

veidžių vergijos panaikini
mą. Paskui ji prisidėjo prie 
sufragisčių ir prie kiekvie
nos progos kalbėjo už mo
terų teises. Tų laikų atža
gareiviai ją vadindavo ‘‘pa
vojinga radikale.’’ Vėliau 
jos duktė, Alice Stone

Bet taip nėra. Gaila, bet ir Blackwell, buvo karšta suf-
iš lietuvių reta kuri tąja 
pilietės teise naudojasi. 
Ateivės gali dar teisintis,

ragiste.
Taipgi daug prisidėjo

prie moterims
kad jos balsavimo taisyklių teisių iškovojimo ir Susan 
gerai nesupranta, todėl ir Brownell Anthony, kuri bu- 
neina balsuoti. Bet nebal- vo sufragisčių organizacijos 
suoja daugelis ir čia girnų- prezidentė nuo 1892 iki 
šių lietuvaičių, kurios gerai 1900. Pirmiausia ji kovojo 
moka anglų kalbą ir tai- už blaivybę, bet vėliau dė
sykles supranta. Jos tingi 
pašvęsti pusvalandį laiko

KS-ElVlS, 5C. S03TČH
JIS NUŠOVĖ ŽMONĄ, J} NUŠOVĖ POLICIJA

Memphis mieste, de partamentinėj krautuvėj an ądien įvyko šiurpi trage
dija. Apimtas pavydo, R obert Horner pradėjo šau dyt į savo žmoną tarpe 
publikos. Vaizdelio kairėj ji guli asloje negyva; be to, keturios kitos mote
rys krautuvėj buvo sužeistos. Vaizdelio dešinėj guli ir pats Horner, kurį po
licija nušovė, kai jis nenorėjo pasiduoti areštui.

"Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad boro, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuoti ?
nūs
Iš kur
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, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kaa žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
K aina .. • • •

takunių pastangos nenuėjo 
niekais. 1920 metais buvo 
priimtas 19-tas konstituci- 

balsavimo i jos amendmentas, duodan
tis moterims lygias teises su 
vyrais dalyvauti valdžios 
linkimuose. Sufragistės ko
va laimėjo!

M. M.

jo visas pastangas uz mote
rų balsavimo teisę. Nekartą

padėti išrinkti šalies valdi- ji buvo vyrų ir vaikų apmė-
ninkus, kuomet kitos pa
šventė visą gyvenimą kovai 
už teisę balsuoti.

Taipgi reikia nepamiršti, 
kad buvo ir keletas lietuvių 
inteligenčių, kurios priklau
sė prie sufragisčių sąjungos 
ir kartu su kitatautėm vedė 
kovą už moterų teises. Lai
ke rinkimų ir jos eidavo pi
ketuoti balsavimo vietas, 
nešdamos iškabas su užra
šais: “Votes for Women.” 
Jų tarpe, rodosi, buvo M. 
Račiutė, S. Puišiutė ir šio

tyta sugedusiais kiaušiniais 
ir pernokusiais vaisiais. Bet 
tas jos veiklos nesulaikė. Ji 
mirė tik vienais metais ne
sulaukus to, kam tiek daug 
aukojosi.

Sufragisčių kovos istori
joj taipgi žymią vietą uži
ma ir Mrs. Helen Gardener, 
Mrs. Carrie Chapman Catt 
ir Maud Wood Park.

KREMAS TORTUI

8 kiaušinių tryniai.
8 šaukštai cukraus.
6 šaukštai miltų.
1 šaukštukas vanilos.
3 stiklai karšio pieno. 
1 šaukštas sviesto.

■ kurios kabo kaip ant siūlo, 
1 gydytojas gali nukirpti žirk
lėmis ir tuomet sustabdvti

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., pusL 63......................... 26c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
višo reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61..........25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

APIE VALGIUS
ŠIMTALAPIS TORTAS

18 uncijų kvietinių miltų. 
llVž unc. nesūdyto sviesto. 
1/4 šaukštelio druskos.
1 stiklinė šalto vandens.

DfiLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
noriai, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta ? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 16c.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 20c.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
simų aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ................................ 10a.
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.** 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL .................................... 10c.

DŽIAN BAMBOS SFYC1AL
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na-

f Amerikoj munšaino. Šioje knygo- 
telpa net 72 “Džian Bambos spy- 

čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humons- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 

pagerinta laida. Kaina .............  26e
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (11 No 
ažaitikintis Vyras; (2) žydinti Giria; 
(S) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kios prietarus, burtus ir tt. .... lie.
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų val
ksmą. Kas yra arba tikisi kada nor. 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerakaityti šitų knygutę. Kaina 10c

EILftS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .. 2*r
SOCIALIZMAI IR RELIGUA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbia 
klansimu. Jų turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ......................................... lOe.
MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nao* 
jų, labai gražių ir juokingų monolo 
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, ^revoliucionieriškos.
niškos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ............... .

. - . ... . . , -. Parašė kun. M. Valadka. Knygakraują tam tikrais vaistais, dusiai kritikuoja Romos Katalikų
Kietas karpas, kurių šaknys ' —15-----*-  ;------------ —
įleistos odon, galima paša
linti tokiais chemikalais, 

i kaip nitric acid, arba sal- 
cylic acid.

bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas! 224 pusL Kaina .. 01.26

KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SENOVftJE?

Panašios knygos lietuvių kalboj* 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. >1.00

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
li Zofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................ 20c.

Trynius su cukrum gerai 
ištrinkit, paskui supilkit 
miltus, įdėkit sviestą ir vis
ką gerai išmaišykit. Po to 
atsargiai po truputį užpli- 
kykit karštu pienu. Pieną 
pilkit po truputį, nuolat mai
šant išplaktus trynius, kad 
nesuvirstų ir nepasidarytų ! 
kleckai. Užplikinę trynius, 
supilkit į puodą ir pakaitin- 
kit tol, kol sutirštės. Nuolat 
maišykit, nes greit svyla. 
Neduokit kremui užvirti. 
Prieš kaitinai: Įpilkit šaiik-

PAVEIKSLAS

Iš netyčių pažiurėjau 
Į paveikslą gražų jos. 
Pamąsčiau ir, palūkėjęs. 
Garsiai tariau: “Tuščia jos’”

Ne. tariau pažvelgęs vėliai; 
Juk jinai tikrai graži!...
Ir, praslinkus valandėlei,
Vėl ją myliu, dievaži!...

J. Vf_ l.ukausltas.

Iš miltų, vandens ir drus
kos suminkykit tešlą. Tešla 
turi būti nei perkieta, nei 
perminkšta. Ištempkit tešlą

Belva Ann Bennett Lock-jaVj ant j°s vidurio
a(j.l uždekit saitą sviestą. Ap

lenkit tešla sviestą ir kraš
tus gerai apspauskit, kad 
neišlįstų sviestas, ir paleng
va kočiokit voleliu taip, 
kad sviestas neišlystų į vir
šų. Iškočiokit iki piršto sto
rumo. Po to užlenkit vieną 
galą tešlos iki vidurio, ant

wood, pirmutinė moteris 
vokatė, kūnai buvo leista 
praktikuoti teisę Vyriausia-

skyriaus vedėja. Beabejo,ime Tribunole (Supreme 
buvo ir daugiau. |Court), irgi nemažai prisi-

Šįmet liepos 19 d. suka- dėjo prie moterų kovos už 
ko 98 metai nuo pirmo suf- balsavimo teisę. Būdama

štuką vanilok 
Sutirštėjusi kremą išpil-

kit į kitą puodą, kad atauš
tų. Šaltu kremu tepkit tor
tą.

A.

Meilės jėga gyvai pasi
reiškia tik netekus mylimo 
žmogaus.

Čechovas.
—o—

Meilė galinga, kaip mirtis.
Saliamonas.

Dovana

ragiscių suvažiavimo, kuris 
įvyko Seneca, N. Y. Tą su-

gabi advokatė, mokytoja, 
gera kalbėtoja ir kartu kar-

vžiavima sumanė ir ji 'su- šta sufragistė, ji 1884 me- "Į taip pat paienkit per vi- 
šaukimu rūpinosi Elizabeth tais gudriai išgarsino mote-i^n^traput!i;n_pabaijt>k,t

KOJŲ IR PAŽASČIŲ 
PRAKAITAVIMAS

rūpinosi
C. Stanton. vėliau žinoma rų balsavimo Dylą, pastaty 
kaip “Moterų Balsavimo'dama savo kandidatūrą į 
Teisių Motina.” Ji, pade- Jungtinių Valstijų preziden- 
dant Lucretijai Mott, 1848 tus. Nors ji mirė 1917 me
nuetų 19-20 liepos, sušaukė tais, pati nesulaukus teisės 
jširmą Jungtinių Valstijų balsuoti, bet jos ir jos pirm-

_ .. . Beveik visi sveiki žmonės
toliau kočiokit, prakaituoja, bet tūli prakai-

kaip ir is pradžios kad ko- tuoja perdaug. Kuomet žmo 
čiojote. Taip tešlą kočiokit gus prakaituoja perdaug, 
iki šešių kartų. Iškočioję\ tai kartais gali būt pavojin- 
šeštą kartą ir sulankstę, gos iigOs simptomas. Gali 
kaip buvo nurodyta, pada- bųt džiova, arba vėžys.,
linkit 'tešlą pusiau.

Kepimui blėtą paruoškit Tūli žmor.ės prakaituoja
JAUNAVED2IAI

Štai, tik ką susituokusi “jauna” porelė: Luther 
Wilson, 75 metų amžiaus, ir jo žmona Mary, 98 metų 
amžiaus. J ųsutuoktuvės įvyko anądien Matoono mies
tely, Illinois valstijoj. Beveik šimtametė moteris sako, 
kad ji turėsianti ir keletą vaikų. Kitoms moterims ir 
merginoms ji duoda tokį patarimą: “Jei norit ilgai 
būti jaunos ir gražios, tai kramtykit tabaką, taip kaip 
aš darau.”

taip: gražiai iššluostykit/daugiausia pažastyse ir ko- 
perpilkit šaltu vandeniu. U0^; Tokiais atsitikimais 
Tepti riebalais blėtos nerei- reikia dažnai maudytis ir 
kia. Tešlos vieną pusę iško- keisti baltinius, nes prakai- 
čiokit maždaug piršto sto- tas skleidžia labai nemalo- 
rumo, padėkit ant paruoš- kvapą, kurio pats žino
tos blėtos ir kepkit karštam
pečiuje iki 40-50 minučių 
laiko. Nepaisykit, jei tešla 
bus kuprota. Iškepusi turi 
būti gražios geltonos spal
vos. Su antra puse tešlos tą 
patį padarykit.

Iškepusią tešlą greit iš
mesk it ant stalo iš blėtos, 
kad atauštų. Dabar padaly- 
kit į keturias dalis. Piaukit 
su peiliu labai atsargiai, nes 
tešla labai trapi. Po to kiek
vieną gabalą tepkit kremu 
ir dėkit viens ant kito. Su
dėję visus gabalus pateptus 
kremu, atsargiai iš viršaus 
su rankom paspauskit, kad 
butų lygesnis. Dabar atsar
giai visus šonus torto su 
peiliu apipiaustykit, patep- 
kit kremu viršų ir visus šo
nus, o apipiaustytus gaba
liukus pakapokit peiliu ir 
tais trupiniais apibarstykit 
viršų ir šonus. Jūsų tortas 
bus pasišiaušęs. Dar ant vir
šaus galit užbarstyti cuk
raus milteliais ir žalios 
spalvos smulkiai kapotu 
riešutų. (Riešutai pilasi dėl 
gražumo).

Tešlą ^aminkit šaltoj vie
toj ir visi produktai turi būt 
šalti.

gus neuzuodzia.
Išsimaudžius kojas ir pa

žastis reikia ištrinti alkaho- 
liu ir padulkinti talko mil
teliais (ta^cum powder). 
Patartina alkoholiu trintis 
kas vakaras, einant gulti. 
Odai trinti yra specialiai 
paruoštas alkoholis, kuris 
vadinasi “Rubbing Alcohol” 
ir parsiduoda visur. Pus- 
kvortinė bonka kainuoja a- 
pie 15 centų.

JOS SŪNŪS PASMERK
TAS MIRTI

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.

UJUDUU

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta riša jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šių knygų turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terį!, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Toamsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Ssmogitia.
Kaina ........................................ 20e
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jl» 
negali tikėtL Pilna argumentų, kurtų 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės .................................... 20c

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 26c
ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23..................... 10c.

"Kalėm.,” 636 Bro&dvray, 
Seatb Boston, Mato.

KARPOS

Čia matosi Mrs. Anna 
Scopp, kurios sūnūs Rapha- 
el yra Bostono teismo pa
smerktas mirti už Petruše
vičiaus nužudymą plėšimo 
tikslais. Pereitą savaitę ne
laiminga motina atvyko iš 
Brooklyno į Bostoną mal
dauti gubernatorių Tobiną,

SIELOS
BALSAI

Karpos yra prastos svei
katos ženklas. Jos nėra pa
vojingos. tačiau nemalonu kad mirties bausmę jos su 
jas turėti. Minkštas karpas, nui pekeistų kalėjimu.

0T KNYGA! Didysis Lietuviškas 
SAPNININKAS

Nauja, virš 300 puslapių knyga | 
kurioje yra išaiškinta daugiau 

kaip 5000 sapnų į
Nustatyta kaina yra $2.00. bet 
“Keleivio" skaitytojams tik $1.00 

Užsakymus adresuokit taip: y
KELEIVIS t

636 Broad»ay. So. Boston 27,
Mass. 9

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papoo&ta daugeliu spalvuotų puikių pateiksiu, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas tarėtų papasM savs knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tų kaygų pasidžiaugs. Pinigu* keriaužiu 
■«ių*t “Money Orderio.** Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiikiai ožrašyti tavo ir “Keleivio” ad
resų ir oepamirškit prilipyt a*3 centus markę.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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Slapta Spauda po Naciais KAS MUMS RAŠOMA

Lietuviai Buvo Prieš Žydų Naikinimą — Kovojo 
Prieš Vokiečius — Turėjo Plačią Pogrindžio Spaudą — 
Knygnešiai Kentėjo, Bet Slapta Spauda Plito.

2 (Laiškas iš Europos)
i?. į (Pabaiga) • spausdino. Atsirado darbi

ninkų, specialistų tarpe to
kie drąsuoliai, kurie išdrįsoBuvo Niekšų

Žinoma, atsirado keletas i rizikuoti ir ėmėsi to darbo, 
lietuvių niekšų, kurie pa- Tenka tasai faktas konsta-
talkininkavo vokiečiams 
žydus smaugti. Bet tai buvo 
daugiausiai kriminalistai iš 
kalėjimų specialiai tam tik
slui paleisti. Vėliau ir juos 
vokiečiai sušaudė, nes jie 
buvo jau tiek demoralizuo
ti, kad net vokiečiams neti
ko.

Aišku, nelegalios lietuvių 
organizacijos negalėjo ten
kintis tokiais atsišaukimais 
vien tik rašoma mašinėle pa 
rašytais. O beto jau buvo 
gyvas reikalas sistematin- 
gai informuoti Lietuvos 
skaitančią

tuoti, kad labai mažai kas 
iš tų darbininkų nukentėjo.

Apsukrumas, apdairumas 
ir drąsa visas kliūtis nuga
lėjo ir štai jau 1943 metų 
pabaigoje ėjo 17 nelegalių 
periodinių spausdinių. Vie
ni jų ėjo kas savaitę, kiti 
kas dvi, kiti mėnesiniai bu
vo. Visos tuo metu slaptai 
veikusios organizacijos tu
rėjo savo organus. Ta spau
da po visą Lietuvą plito žai
bo greitumu. Slaptoji spau
da tolimiausius Lietuvos 
kampelius žymiai greičiau

g£LEfflS, SO.BOSTON

ŽYDŲ PROTESTAS WASHINGTONE

Keli tūkstančiai Amerikos žydų, daugiausiai karo veteranų, suvažiavo į 
Washingtoną ir įtaisė protesto demonstraciją prieš Angliją, kad ji neleidžia 
Europos žydams važiuoti Palestinon. Jie reikalauja, kad 100,000 išvietintų 
jų tautiečių butų įleista Izraeliaus žemėn. Bet kodėl žydai būtinai veržias Pa
lestinon, kur arabai juos engia? Kodėl jie nevažiuoja Sovietų rojun, kurį 
valdo didis nuskriaustųjų užtarėjas Stalinas?

SKaitancią visuomenę apie ““*71—** " “* & ,. ».
vokiečiu niekšingus darbus P^sieMavo, negu vokiečių 
• • leidžiama literatūra

paštu siuntinėjama.ir jų sumanymus.
Tai buvo gyvas ir būtinas

reikalas, nes vokiečiai, ap
sidirbę su žydais, pradėjo

Požemio Spauda Plinta
Net nelegalios spaudos

biuletenius, kurie vyriausiai ratijos armijos kariai, tik 
skirtumas toks, kad jie slap
tai dirbo, kovojo ir ne kar-

\iesa1 (jaVg pasaulio politinių įvy
kių apžvalgą ir karo eigą.

kitus savo žygdarbius. Štai jejįr redaktoriai nesi- 
piasidejo Lietuvos kolom- tikėjo jr nelaukė tokio mil- 
zac?Pa v°kieciais. Pirmoje žiniško pasisekimo ir tokio 
eileje buvo atimami ūkiai; tautos drausmingumo. Ne
neva is-lenkų ir tuose ukiuo- tik slaptai veikusios visos
se apgyvendindavo vokie- ------- -•—- -•
čius, o tariamai lenkus iš
vydavo iš ūkių be jokių 
daiktų. Sakau, tariamai len-

organizacijos turėjo savo' nėrėsi, kaip surasti kas ir 
spaudos organus, bet greta kur tuos laikraščius spaus- 
tokių leidinių atsirado lei- dina.

Tai pigu Įsivaizduoti, kad <*» kov°je va,'t0-i0’ bet 
antros okupacijos metu Lie- plunksną.
tuvos visuomenė buvo gerai __________
informuota, kas pasaulyje 
ir kas pačioje Lietuvoje de
dasi! Vokiečių civilė val
džia dūko, siuto, iš kailio

Jūsų, Musų ir Mano .daug gera žmonėms, ypač
--------  Į per pirmą ir antrą savo pre-

Lietuvoje šalia mano gim- zidentavinao terminą. Bet 
tojo kaimo buvo “akalyčia,” jei jis butų sustojęs ant dve- 
kur gyveno gana nušiurę ių terminų, jis butų ir sau 
bajorai. Jie tarpusavėje kai- ir visai Amerikai geriau pa- 
bėjosi tiktai lenkiškai, nors sitarnavęs.
visi mokėjo ir lietuviškai. 
Vienas bajoras, vardu Ka- 
zarinas, mėgdavo ateiti pas 
mano tėvą pasikalbėti apie 
visokius dalykus. Atsimenu, 
jis kartą aiškino mano tė
vui šitaip:

—Žinai, pane Mikale, aš

M. Pauplis.

Ko Vertas Rusu 
Žodis?

Šių metų liepos 4 d. ru-
piemeni samdau tiktai ant Į sai prįe Berlyno suareštavo 
vienų metų. Niekuomet ne- du amerikieičus karininkus,

Nedidelis miestukas, Pra- 
gua, Okla., užvardintas Če
koslovakijos sostinės vardu, 
ir vis dar rengia Bohemijos 
šokius su visu jų gyvumu ir 
spalvomis.

samdau ant ilgesnio laiko. 
Pirmus metus piemuo visa
da sako man apie viską “jū
sų, jūsų.” Jei jis pasilieka 
antrus metus, jis jau sako 
“musų, musų,” o jei jis lie
ka ant ilgesnio laiko, jis jau 
sako
neįprastų pasisavinti, kas 
yra mano, aš piemens ilgiau 
nelaikau, kaip vienus me
tus...

kapitoną Harold Cobin ir 
leitenantą George Wyatt. 
Rusai juos išlaikė 27 dienas 
kalėjime Potsdame, kur y- 
ra rusų generalinis štabas. 
Rusai kaltino amerikiečius, 
kad jie esą “šnipai” ir kas- 

KadĮ dien ilgas valandas juos tar
dė, norėdami išgauti “prisi
pažinimą.” Nieko neišgavo 
ir po 27 dienų amerikiečius 
paleido.

kus, nes po lenkų priedan 
ga buvo iš ūkių išmetami ir 
lietuviai. Ir čia vokiečiai 
slaptai kaltino lietuvius, esą 
tai daroma taip pat lietu
viams pageidaujant...

Šituo reikalu taip pat vo
kiečiams buvo įteikta aukš
čiau minėtų Lietuvos vals
tybės vyru protesto nota 
Tą notą pasirašiusius vokie
čių civilė valdžia ištrėmė. 
Vienus jų ištrėmė į Vokie
tiją. o kitus Lietuvoje pali
kę izoliavo.

Nelegalė Spauda 
Rašomomis mašinėlėmis 

rašyti atsišaukimai jau pli
to po visą kraštą. Teko gal
voti ir jieškoti priemonių 
spaustuvėse spausdintus at
sišaukimus leisti. Bet kaip?

Kur gauti šriftą, kur su
rasti saugią vietą slaptoms 
spaustuvėms įrengti? Teko 
galvoti ir rasti kelius. Jie 
buvo surasti. Dar neatėjo 
laikas, kad butų jau galima 
visai atvirai atpasakoti, 
kaip tai buvo įvykdinta. 
Lietuva dar svetimų valdo
ma. Kaip tenais santykiai 
yra susiklostę, sunku pasa
kyti ir kas ir už ką tenais 
baudžiamas sunku susivai- 
kyti. Tiek tik galime pasa
kyti, kad vienos iš tuomet 
slaptai veikusių organizaci
jų sudarė nuošalyje slaptas 
spaustuvėles, o kitos lega
liose spaustuvėse nelegaliai 
ir nelegalius spausdinius

diniai, kurie turėjo specia- 
lę paskirtį. Štai kariai ir 
šauliai turėjo savo leidinį. 
Moters taip pat susilaukė 
savo spaudos organo. Jau-

Persekiojimai
Aukštieji vokiečių admi

nistracijos pareigūnai visai

ĮVAIRENYBĖS
Dabartiniu laiku Jungti

nių Valstijų ribose viso yra 
139,309 gydytojai. Iš jų 42,- 
154 įvairių šakų specialis
tai ir 12,152 chirurgai.

—o—

Magellano vyrams reikė
jo praleisti 1,084 dienas, iki 
apkeliavo aplink žemę. Gi 
Post ir Gatty tą žygį atliko 
į 8 ir pusę dienos.

J. D. T.

TARAKANOV PAVOGĖ

Tas pasikalbėjimas man 
ir dabar kartais prisimena. 
Amerikoj nuo pat jos ne
priklausomybės įsikūrimo, 
buvo paplotis, kad prezi
dentas nelieka ofise ilgiau, 
kaip du terminus. Taip bu
vo per visą Amerikos ne
priklausomą gyvenimą. Bet 
prezidentas Rooseveltas tą 
tradiciją sulaužė. Jis išsta
tė savo kandidatūrą tre
čiam. o paskui ir ketvirtam 
terminui. Juo ilgiau prezi
dentas Rooseveltas buvo 0-

. , Jungtinių Valstijų armi-
_____ r_______ ____ „„„ nesislepe, kad jie žino apielja, pėstininkai, laivynas ir
n mas taip pat neatsiliko, ir'.slaptą spaudą. Apie ją kar-• oriaįVynas, nuo 1941 metų 
jie leido slaptą laikraštėlį į ^is net viešai atsiliepdavo, gpuodžio 7 d. iki 1945 m.
skiriama jaunimui. |Jie J4 sekė atsidėję. Buy o lapkričio 30 d. gavo viso New York (LAIC)—Kau-

Neleiraliose tn-l^m-tyčia ^dyti vertėjai 4 725,344 įvairias dekoraci-,no komunistų partijos vyk-
’LvTI jas- domoj'° komiteto oreanas

LIETUVOS DARBININKŲ f^e, juo labiau jis buvo be- 
jprantąs sakyti mano, ma-

PINIGUS

jo būti didelis, nes grynai 
dėl technikos sąlygų nebuvo 
galima jos išleisti tiek. kad 
visus norinčius ją skaityti 
butų buvę galima patenkin
ti. Bet jei skaitysime, kad

Į
tuos vertimus gaudavo vo
kiečių atsakingi pareigūnai 
ir vokiečių armijos genera
linis štabas.

Veik iki pat galo vokie
čiai niekaip negalėjo susio-

Jungtinėse Valst. 1929 m. 
užsidarė 551 bankas, 
1930 m. Malinai.

domojo Komiteto organas 
“Tarybų Lietuva” nr. 50 ve- 
damąjame praneša, kad 

o' Kauno IX Butų Apylinkės 
1 profkamiteto (darbininkų
i kontrolės organizacija) pir
mininkas Tarakanov išeik-

no” apie visus Amerikos 
reikalus. Tas ypatingai aiš-Į 
kiai pasirodė Roosevelto 
konferencijose su Stalinu, 
kur Amerikos prezidentas 
karpė pasaulį, dalijo Stali
nui Lenkijos ir Kinijos že
mes, darė visokius pasiža
dėjimus, dėl kurių dabar 
visa Amerika turi Čiaudėti. 
Prezidentas Rooseveltas bu-

kiekvienas nelegalus spau- rientuoti, 'kurios politinės 
dos leidinys buvo spausdi- srovės tuos leidinius leidžia, 
namas tiražu tik dviejų ^Įatw konspiracijos dėliai, 
tūkstančių, tai jau turėsime redaktoriai taip raštus tvar- 
17x2000-34,000. Jei skaity- kė, kad iš jų nebūtų numa-

Anot paskutinio cenzo, iš Į • tamautoiu ninicms vo Jau i pratęs jaustis Ame 160,606 advokatų Amenkoj ^jr „,.±
•_ _ • 1 • • 1 — • •yra 1,230 juodukų (negrų) 

advokatų.
—o—

Ežeras Titicaca, ežeras
sime, kad visi tie leidiniai 
išėjo tik du kartu per mė
nesį, tai jų tiražą turėsime 
68,000! Jų formatas buvo 
knygos dydžio. Išeidavo iki 
16 puslapių. Bet vidurkį im
kime tik 8 puslapių, tai vie
nam mėnesiui gausime kny
gą iš 544,000 puslapių! Bet 
imkime tik pusę — 272,000. 
Šie tiražo laikotarpį skaity
kime tik 6 mėn. Tai buvo 
kas skaityti!

Be šių spaustuvėse spaus
dinamų periodinių leidinių 
nemaža išėjo dar vienkarti
nių leidinių, kurie rotato- 
riais buvo spausdinti.. Be 
to, kaip kurios tuomet nele
galiai veikusios organizaci
jos periodiniai išleisdavo 
rotatorium spausdinamus

STREIKININKAI DEGINA LAIKRAŠČIUS

nu, kurios politinės sroves 
tasai laikraštis yra tvarko
mas. Be to. visos tuo metu 
veikusios slaptai politinės 
srovės buvo tiek santūrios 
ir veik be išimties susiklau
siusios, kad vengdavo par
tinės polemikos, tai juo la
biau vokiečiams buvo sun
ku susigraibyti.

Ir tik 1944 metais, tai y- 
ra iki dar Lietuva nebuvo 
trečiu kart okupuota, vokie
čių žvalgybai pavyko susek
ti vieną slaptą spaustuvę. 
Vėliau suuostė ir antrąją. 
Bet gi ir šie įvykiai leidu
sius nenubaidė nuo darbo. 
Viena spaustuvė įklimpo, 
jos vietoje atsirado kita ir 
vėl laikraštis tuo pačiu pa
vadinimu naujai išėjo...

Net ir tuomet, kuomet 
Lietuvos du trečdaliai buvo 
išnaujo raudonųjų okupuo
ti, dar poras nelegalių laik
raščių pasirodė. Jau Kau
nas, Vilnius buvo užimti, o 
nelegalioji spauda ėjo. Ėjo 
ir savo darė.

Tiesiog yra dabar pašė
lusiai skaudu, kada kas sve
timoje žemėje atsidurusius 
lietuvius mėgina įtarinėti, 
buk jie esą vokiečių bendri
ninkai. Tai skaudu. Juo la
biau skaudu, kad net Vokie
tijoje susimetę lietuviai ir 
čia išleido keletą slapto lai
kraščio numerių, tai buvo 
Vienoje.

Visos tos slaptai ėjusios 
spaudos redaktorių ir rašy
tojų dauguma dabar yra iš
trėmime, kurių žymi dalis 
Vokietijoje gyvena. Sakyki 
te, kas tuos redaktorius ir 
tos spaudos bendradarbius 
gali įtarti, buk jie buvę vo-

kaip visokie rusai atėjūnai 
žiuri į Lietuvos liaudies ska
tiką. Lietuvos žmonių rei
kalais jie tiek tesirūpina.debesyse, kuris randasi tarp - , , .. •

Peni ir Bolivijos Andu kai- klek e”s.uz™
nuošė, yra 1.100 pėdų aukš
čiau jurų lygmalės

Pan American vieškelis, 
kuris tęsiasi nuo Texas iki 
Panama Kanai yra 3,250 
mylių ilgio.

Čia vaizdelis iš Vancouver miesto. Streikieriai ap
vertė troką su laikraščiais ir padegė juos. Vėjas išne
šiojo degančias popieras apie automobilius. Žmonės kiečių talkininkai? Jie buvo 
trempia ugnį kojomis, kad apsaugoti savo automobi- 'ne kas kita, kaip tokie pat 
lius , kariai, kaip vakarų demok 1

ti aukštesnes vietas ir pel
ningesnes pozicijas.

Medvilnė pražysta baltai, 
antros dienos žiedai būna 
raudoni, o trečią dieną jie 
jau puola nuo augalo.

Pamir kalnų ežere, kuris 
randasi Azijoj ir kuris yra' 
12,000 pėdų aukščiau jurų 
paviršiaus, gyvena žuvis ly
deka. Tai esą aukščiausia 
pasaulio vieta, kurioje vei
siasi žuvys.

R. M. Smith iš Vermil- 
lion. Kansas, turi ir naudo
jasi skustuvą, kuris padaly
tas jo prosenelių iš akmens 
1620 m. Heidelberge, Vo
kietijoj.

—o—
Pirmas ir didelis Romos 

vieškelis buvo Apijos kelias. 
Jis nutiestas iš skaldytų ak
menų ir smala apipiltas, 
312 m. prieš Kristaus gimi
mą.

—o—
Gražiausi* ; asauly bro

mas 62 pėdų aukščio, ran
dasi prie Orą nge, netoli 
Avignon, Francijoj. Jis pa
statytas Teberijaus laikais 
ir laikosi išdidžiai iki šių 
dienų.

Žiogai keliauja gana grei
tai. Šiaurinei Dakotoj keli 
tų vabzdžių buvo pažymėti 
ir paleisti. Už dešimties die
nų jie surasti už 300 mylių 
nuo vietos, iš kur buvo pa
leisti.

rikos gaspadorium, todėl 
jis. nesiskaitydamas nei su 
konstitucija, nei su jo pa
ties seniau tartais žodžiais, 
darė “savo” sutartis su Sta
linu.

Rooseveltas mirė. Jis bū
damas prezidentu padarė jis nežino.

Amerikos kariška vyres
nybė Berlyne pakartotinai 
klausė rusų, kur yra pradin- 
gusieji amerikiečių karinin
kai? Rusai visą laiką davė 
atsakymą, kad jie nežino. 
Liepos 17 d. rusų kariška 
vadovybė Berlyne užtikrino 
amerikiečius, labai iškilmin
gai ir visai oficialiai, kad 
rusai nežino, kur tie ame
rikiečiai yra, jie melavo, 
kad amerikiečiai nėra laiko
mi rusų zonoje. Liepos 21 d. 
rusų maršalas Vasily Soko- 
lovski užtikrino generolą J. 
T. McNamey, kad rusai ne
žino, kur tie amerikiečiai 
randasi, bet “garbingas 
maršalas” pažadėjo, kad 
kaip tik jie suras tuos ame
rikiečius, jie juos tuoj pa
leis. Praėjo dar 10 dienų ir 
rusai juos “surado” savo 
štabe, Potsdame... Rusai 
“surado” amerikiečius to
dėl, kad atsirado liudinin
kų, kurie matė, kaip tie du 
amerikiečiai buvo areštuo
ti. Liudininkai nurodė, kada 
amerikiečiai buvo suimti ir 
kur padėti. Be šitų liudinin
kų parodymų, rusai ameri
kiečių nebūtų “suradę,” o 
garbingas Stalino maršalas 
butų ir toliau melavęs, kad

JUOZAS STALINAS
— ARBA —

Kaip Kaukazo Razbaininkas 
Pasidarė Rusijos 

Diktatorium
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Tai nauja brošiūra, kurią išleido “Keleivis.” Joje yra surašyti visi 
Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai”— plėšimas bankų, intrygos ir suokalbiai 
net prieš savo partinius draugus. Vėliau kopimas į diktatoriaus sostą, 
žudant bolševikų “senąją gvardiją,” likvidavimas komunistų ir jų partijų 
užsieniuose, taipgi kiti žiaurus darbai.

Kas nori žinot, kaip šis “Kaukazo razbaininkas” pasidarė milžiniškos 
Rusijos diktatorium ir kaip dėl to kenčia tos šalies žmonės, tegul įsigy
ja musų išleistą brošiūrą. Jos kaina tik 25 centai. Siųsdami užsakymus 
adresuokite šitaip:

KELEIVIS
636 BR0ADWAY, I SO. BOSTON 27, MASS.
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APIPLĖŠĖ WORCESTE- 
RIEČIŲ KRIAUČ1ALIŲ 

SUNŲ

STATE GUARD LIETU
VIŲ KUOPA

Statelis metus pasilavinę
Guard eilėse.

i Nore mes esame kariška 
Liepos 23 d. Massachu- organizacija, bet pas mus 

setts State Guard lietuvių nėra jokios prievartos. Tu- 
“ kuopa, 26-to Pėstinin- rime pratimus kiekvieną

PRAGYVENIMAS PA
BRANGO 7 SU PUSE 

NUOŠIMČIO

Anksti šio pirmadienio 
rytą East Bostone policija 
suėmė du banditus, kurie 
nedėldienio naktį apiplėšė 
jaunąjį Antaną Kriaučialį, 
žinomo Worcesterio lietuvių 
veikėjo Kriaučialio sūnų

9-ta
kų Pulko, 101-st 

iArmory, East Newton St., 
RADIO PIKNIKAS PUI- . Bostone pradėjo veikti. 

KIAI PASISEKĖ Į vakarą kapitonui Ro- 
1 manui, kuopos vadui, buvo 
pavesti erdvus kambariai, 
treciame aukšte ir tūkstan
čių dolerių vertės uniformų, 
įrengimų ir ginklų skirtų 
lietuvių kuopai.

Kuopos vadas, kapitonas 
ma graži ir marga progra- Romanas< sako, jis jau šeš-

Praeitą sekmadienį May- 
nard. Mass. atsibuvo ponų 
Minkų Radio piknikas. O- 
ras pasitaikė gražus, tai su
gužėjo žmonių keli tūkstan
čiai. Piknike buvo duoda-

<ma. buvo renkama Naujo-
Jaunasis Kriaučialis yra i sios Anglijos lietuvaitė gra
• i___ - z — tnroulaivyno puskarininkis (en- 

sign) ir pereitą nedėldienį 
buvo Bostone. Du vyrai pa
sisiūlė parvežti jį automobi- 
lium į Worcesterį. Jis su
tiko užmokėti jiems už tą 
patarnavimą $5. Važiuo
jant pro Newtoną, jiedu 
automobilį sustabdė, išsi
traukė revolverius ir Kriau
čialį apiplėšė: atėmė $70 
pinigų, $60 vertės laikro
dėlį ir krepšį su jo unifor
ma ir dokumentais. Kriau
čialis pranešė policijai jų 
automobiliaus numerį ir jie 
buvo sugauti.

žuolė ir šiaip svečiai turėjo 
progos smagiai linksmintis 
ir laiką leisti. “Miss Lithua- 
nia of N. E.” liko išrinkta 
southbostoniškė Irena Aš- 
menskaitė, kuri gyvena So. 
Bostone ant G St.

Piknike teko matyti lietu
viu iš visu lietuviškų Mas- « •• • . •w

ti - metai tarnauja Massa
chusetts State Guard ir vi
są laiką jis bandė išgauti 
vyriausybės sutikimą tverti 
lietuvių kuopą.

“Bet kokia nauda mums, 
lietuviams, turėti savo kuo
pą?” — užklausiau.

“Pirmiausiai,” atsakė ka
pitonas Romanas, “lietuvių 
kuopa, kuri. aš žinau, bus

sachusetts kolonijų ir net iš pavyzdingiausia, suteiks

SAKO, SUGAVO MER
GAITĖS ŽMOGŽUDĮ

Connecticut. Ypač daug bu
vo bostoniškių. kurie atva
žiavo ir busais ir savo ka
rais.

Kai kas skundėsi kodėl 
piknike ant didžiojo pavi- 
lijono nebuvo lietuviškos 
vėliavos. Ar rengėjai už
miršo ją iškabinti, ar neno- 
norėjo to daryti?

Rep.

garbės visiems lietuviams 
Ji parodys, kad mes, lietu-

Praeitą savaitę viename 
prūde prie Onset miestelio 
buvo rastas jaunos Cam
bridge mergaitės, Ruth 
McGurk, lavonas. Mergai
tė buvo nužudyta nežinomo 
piktadario liepos 27 d. va
kare.

Jau antrą savaitę polici
ja stengiasi sugauti žmog
žudį. Buvo apklausinėta 
daug visokių žmonių, buvo

PAVOGĖ 27,000 
DOLERIŲ

Penktadieni iš ryto trys 
plėšikai užpuolė So. Bosto 
no Golden Seal Shoe Corp. 
ir pavogė $27.000. Policija 
mano. kad plėšimą įvykdė 
“žinantieji žmones”, kurie 
žine kada darbininkams

ištardyti visi įtariami ir pa-1 mokamos algos ir kaip pi- 
galiau policija šios savai-, nigai pargabenami iš ban- 
tės pradžioje sakosi paga-jko.
vusi siūlo galą. Ji suėmė Penktadienį apie 9 valan

dą į dirbtuvės ofisą antra
me aukšte įėjo du vyrai su 
baltomis kaukėmis ant vei
do ir atstatę revolverius pa
siėmė ką tik iš banko at
vežtus pinigus. Apie 25 
tarnautojos ofise matė plė
šikus. Du plėšikai pasiėmė 
pinigus, o trečias saugojo

Praeitą penktadienį Lietu- kelias tarnautojas kitame 
vių Pilečiu Draugijos sveta- mažesniame kambaryje. Pi-

vieną įtariamą, kuris yra 
tardomas. Policija mano, 
kad ’jos tardomas jaunas 
žmogus yra j ieškomas 
žmogžudys.

IŠ BALF NARIŲ
KIMO

SURIN-

meje įvyko BALF Bostono 
skyriaus narių susirinkimas. 
Dalyvavo apie 50 nariu. Ma
tyti dei blogo oro daugelis 
narių vengė ateiti.

Susirinkime buvo išklau 
syta valdybos raportai, pri 
imtos kelios apyskaitos, pla 
čiau aptartas siuntimas dele
gatų į BALF seimą New Yor 
ke.Kadaugi tas seimes atidė' 
tas į spalių mėn., tai dele
gatai nebuvo išrinkti. Tas 
bus atlikta kitame narių su
sirinkime, kurs bus šaukia
mas apie rugsėjo vidurį.

Kilo sumanymas praves
ti Bostone platesni drabu
žių ir maisto vajų. Tas rei
kalas paruošti pavesta val
dybai iki sekančio susirin
kimo, o susirinkime galuti
niai bus priimtas planas ir 
bus kviečiami darbinikai 
prisidėti prie to vajaus. — 
Tuoj po vajaus, spalių 27 d. 
nutaila suruošti Bostone 
vakarienė. — Taip pat bu
vo aptarta eilė kitų klausi
mų. 14 narių užsimokėjo sa 
vo nario mokesčius, o V. Jo 
zuknis, Mrs. Barauskienė 
ir Mrs. Strazdauskienė pa
aukavo BALF reikalams 
po $1.

nigai buvo parvežti algom 
išmokėti. Plėšikai atvažia
vo prie dirbtuvės ofiso su 
automobiliu ir kai baigė 
plėšimą, vėl

viai. pagaliau baigėme būti 
‘atėjūnai’ ir dabar stojame 
greta visų kitų piliečių at
likti piliečių pareigu, kad 
mes esame dalis valstybės 
kūno.”

Kita svarbi nauda yra 
kariškas lavinimasis. įstoda
mi dabar į musų kuopą jau 
ni lietuviai gaus progą ka 
riškai prasilavinti. Jų mo
kytojai bus prityrę karinin
kai ir puskarininkai, kaip 
gydytojas majoras Landžius 
(Šeymour), Įeit. Romanas. 
Jr., tris metus buvęs lakūnų 
instruktorium U.S.A.A.F., 
marinų korporalas Sčesno- 
levičius, tris metus kovojęs 
su japonais Pacifike. armi
jos saržentas Ronaldas K. 
Bishop. turįs keturis metus 
praktikos su kulkosvai
džiais ir daugelis kitų. Jie 
visi aukoja savo laiką ne
mokamai: jie žino, kad ka
rys nepasiruošęs dažniau
siai negrįsta. State Guard 

įjuos priruošia būti prityru
siais kariais. Man teko mo
kinti šimtus State Guard 
vyrus, kurie vėliau stojo ka
riuomenėn. Visi jie grįžo 
sveiki. Daugelis jų parašė 
man, kad jų patyrimas Sta
te Guard eilėse buvo neap
sakomai brangus, jie buvo 
skirti į atsakomingesnes 
vietas kariuomenėje ir kas 
svarbiausia, jie mokėjo iš
likti gyvi. Aš esu tikras, kad 
šimtai tų, kurie nebegrįžo,

UŽPUOLIMAS FRANK- 
LIN PARKE

PARSIDUODA DU NAMAIPradžia 8 vai. vakare. Ka
dangi šis susirinkimas bus 
paskutinis prieš LSS suva
žiavimą, tai kviečiame vi
sus narius būtinai dalyvau
ti. Teks aptarti LSS suva
žiavimo dienotvarkę ir iš
rinkti delegatus atstovauti 
musų kuopą suvažiavime.

Valdyba.

Trijų ir penkių šeimynų na
mai pardavimui Dorchesteryje 
ir So. Bostone, su aliejiniu šil
dymu ir visais kitais patogu
mais. Kreiptis kasdien po 4-tos 
valandos į (33)

MRS. STANAWH1TE,
• 44 Aspinwall Road,

Dorchester, Mass.

PIGIAI PARSIDUODA 
GERI NAMAI

SO. BOSTONE trijų šeimynų 
7-5-2 kambariai ir storas, mau
dynė, baltos sinkos. metinės į- 
eigos $732. Parsiduoda už 
$3,300.
’SO. BOSTONE trijų šeimynų

4- 4-3 kambariai. Parsiduoda už 
$2,500.

ROXBURY trijų šeimynų,
5- 5-5 kambariai su visais pato
gumais. Parsiduoda už $7,000.

Telefonas ŠOU 4063.

BORIS BEVERAGE CO.
220 E Street, South Boston

Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Nuo birželio 15 d. iki lie- 
s 15 d. pragyvenimas 
assachusetts valstijoj pa

brango 7.6%. Taip prane
ša federalinis darbo statis
tikos biuras. Po visą Ame
riką per tą laiką pragyve
nimas pabrango 5 su puse 
nuošimčius. Nuo liepos 15 
d. pragyvenimas irgi kilo, 
bet dar nėra apskaičiuota, 
kiek jis pašoko į aukštą iki)

po
M;Infantry antradienį nuo 8 vai. iki 10 

vakare. Jeigu nario darbo 
ar mokslo valandos pasikei
čia ar šeimos padėtis nelei
džia toliau lankyti pratimus, 
tokius mes garbingai atlei
džiame iš tarnystės.

Mums reikia daugiau pri
tyrusių karių-veteranų. Mes 
kviečiame jaunuolius nuo 
17 metų amžiaus. Mes pri- galo.
imsime ir senesnius, ik, oO 
metų amžiaus, kurie pano
rėtų atlikti savo pilietiškas 
pareigas.

Pagaliau, Massachusetts 
State Guard, susidedanti iš 
apie 12,000 patriotingų vy
rų, yra drausminga organi
zacija, kuri, ištikus musų 
valstybėj netikėtai nelai
mei, visados yra pasiruošu
si ateiti piliečiams į pagel- 
bą.

Tuomi ir baigėsi musų 
pasikalbėjimas su pirmuti-

LSS 60 KUOPOS SUSI
RINKIMAS

Šią pėtnyčią, rugpiučio 9igpi
d. “Keleivo” patalpose į-' 
vyksta So. Bostono LSS 60 
kuopos narių susirinkimas.

nės lietuvių 9-tos State
Guard kuopos vadu.

J. P.

RADUO PROGRAMA

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

1— Muzika.
2— Dain. K. Kucienė ir 

Ignas Kubiliūnas iš South 
Bostono.

3— Pasaka apie Magdutę.
pp prog^p.os parašykite 

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

parsiduoda dv namai 
SO. BOSTONE

Vienas j ^cinr.-nu įr storas, par
siduoda pigiai: Teitas 2 šeimynų.- 
4-S-5- a m bari;. City Pointe, geram ; 
stovy. Kreipkitės pas: (34) I

S. PUČETA.
304 3rd St., So. Boston. Mass.

išėjo, susėdo į 
automobilį ir nudumė sau. butų grįžę, jei jie butų ke-

LDD ir LSS Suvažiavimų Delegatams Pagerbti

Subatoj, Rugpiučio-August 31,1946

LIET. PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJE
Pine E ir Silver Sts., So. Bostone

Pradžia 6 valandą vakare

Kurie norit smagiai laiką praleisti ir pasimatyti 
su musų svečiais iš kitų kolonijų, dalyvaukit šiame 
bankiete. Rengėjai daro viską, kad patenkint šio 
banketo dalyvius.

Įsigykit tikietus jau dabar. Jų galit gauti pas 
LDD ir LSS kuopų narius ir “Keleivio’’ ofise.

LDD ir LSS Kuopos.

IS r E J1 N A S
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Ką Ruošiasi Pirkti Namus

Nesirašykite ant* “taškuotos linijos“ iki 
nepatirsite, kad morgitiaos sąlygoti atatin- 
ka jūsų pajamoms.

Morgičiaus reikalais geriausia yra kreip
tis į Mutual Savings Banką. Tie bankai 
duoda nebrangų, lankstų morgičių, tinka
mai pritaikytą kiekvienam reikalui.

Mutual Savings Bankų tikslas yra vien 
tik padėti taupytojams ir namų pirkėjams. 
Jie neturi šėrininkų ir pelno neišmoka nie
kam kitam, tik savo depozitoriams. Jie yra 
linansavę daugiau Massachusetts namų, 
negu kuri kita skolinimo įstaiga.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

414 W. Broadw*y 
SOUTH BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston
37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Maaa. 
Tel. Parkvay 1283-W

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

ir
2 lld « 
7 iki S

Tke SAVINGS BANKS
of Massachusetts

506 BROADWAY
ars w aaaDU. UUDIVI^f

Telefonas: SOUth Boston 1220

»•••••••

PRAKALBOS!
Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniai*: 
nno 10 iki 12 ryta

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU arto Centrai Są. 

CAMBRIDGE, MASS.
Ma M

RENGIA

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 60 KUOPA

Dr. Leo J. Podder
U Leningrade.

Specializuoja Vyriiku organą nu
silpnėjime. Gyvenimo pei

Nedėlioj, Rugsėjo-September 1,1946

MUNICIPAL
Ant Broadway, tarp G ir H gatvių,

SVETAINĖJE
South Boston, Mass.

KALBĖS

“Naujienų” Redaktorius ir Amerikos Lietuvių Tarybos Sekretorius

Dr. P. GRIGAITIS, iš Chicagos

Pradžia 7 vai. vakare. . Įžanga nemokama

Kraujo ir
Valandos: nuo 10 iki 12 

nno 2 iki 4, nuo I iki • vakare
180 HUNTINGTON AVĖ.

BOSTON, MASS.
TeL Coramonoealth 4278

TeL ŠOU 2806
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS•

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY

Franklin Parkas gerai ži
noma Bostono lietuviams 
poilsio vieta. Bet pasirodo, 
kad ir tenai nėra saugumo. 
Pereito nedėldienio vakarą 
ginkluotas plėšikas užpuo
lė tenai vyrą su mergina, 
kurie sėdėjo ant suolo, ir 
apiplėšė juos. atimdamas 
$13 pinigais.

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš-

kreiptis raštu pas: (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

BOSTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI:
Kviečiame visus skaitlingai susirinkti į Municipal svetainę ir išgirsti vieną ge

riausių kalbėtojų — “Naujienų” redaktorių ir Amerikos Lietuvių Tarybos sekretorių. 
Dr. P. Grigaitį.

Musų kalbėtojas stovi priekyje to judėjimo, kuris daro pastangų nepriklausomai 
ir demokratinei Lietuvai atstatyti. Jis geriausiai žino, kas jau padaryta ir kas dar 
manoma daryti išvadavimui musų tėvų krašto. Bus labai įdomu išgirst jo kalbą.

Dr. P. Grigaitis aiškins ne tik Lietuvos bylą. Jis kalbės apie visų taiką ir laisvę 
mylinčių tautų kovas už laisvą ir ramų gyvenimą. Jus patirsite, kad Lietuva turi mi
lionus draugų; kad, galų gale, bus nutrenkti žiaurios diktatūros pančiai ir pasaulis, 
kartu ir Lietuva, vėl bus laisvas.

Tad visi ir visos bukite šiose prakalbose. Maloniai prašome nesivėlinti, nes pra
kalbas norim pradėti skirtu laiku.

Salė bus atidaryta 6:30 vai. vakare. ~ ._ ». „ _, . RENGĖJAI.

6* SCOLLAY SUUARE, Room 27 
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikriaiaą

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kaadiea 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insored 
Movers)

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

SO. BOSTON. MASS. 
TaL SOUth Boston 4614
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