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Pasaulis Stebis ir Klausia: Koki 
Yra Amerikos Užsienių Politika
Wallace ar Byrnes Kalba už Ameriką? — Ar Wallace 
Trauksis iš Valdžios? — Bolševikai Baube, Kada Wal- 

lace Kalbėjo — Santykiai su Rusija Skaudžiausias 
Amerikos Klausimas.

Praeitą ketvirtadienį Pre- toks prieštaravimas yra
kybos sekretorius H. Wal- kenksmingas ir paskelbė,
lace kalbėjo New Yorke, kad jis pripažino Walla- 
Madison Sųuare Garden:ce’ui pilną laisvę reikšti sa- 
mitinge. Kelias valandos j vo nuomonę, bet Amerikos 
prieš jo kalbą prezidentas užsienių politika yra nepa- 
Truman pareiškė, kad iis’sikeitusi ir ji yra atstovau- 
susipažino su Wallace kal-įjama J. Byrnes.

j1' Pataria jai ištisai. j Tajp dabar tas reikalas
H. Ą\ allace kalbėjo ąpie,jr stovi. Washingtone kal- 

uzsienių politiką Jis reika-į ba, kad Wallace turės 
la\o suminkštinti Amen- Įrauk^js jg valdžios. Kada
K°%P21?—^US1J^® irįjis kalbėjo New Yorke, 
siūle ‘atsiriboti nuo Ang-,įolševikai jam kalbant 
lijos imperializmo. Wallace baubė jr staugė. Jiems ne
tiki, kad su Rusija galima pabiko„ kad Wallace kriti- 
sugyventi taikiai, jei jai pri- kuoja bolševikų žiaurumus, 
pažinti jos lttik°s sferą j gako, senatorius Pepper už- 
Rytų Europoj, ai lace sa- jmg ^yaiiace vietą bolševikų 
ko, jam nepatinka Rusijos s;mDatįįose...
žiaurus elgimasis R v tų Eu-' visame pasaulyje Walla- 
ropoje, bet tai rusų dalv- ce kaiba ir prezidento ne
kas, Amerika dėl to nega- aį§kus laikymasis sukėlė 
Ii su rusais pyktis. Bet A- daUg spėliojimų ir netikru- 
menka turi reikalauti, kad m0 j^okj yra Amerikos už- 
rusai pnpazmtų prekybos g.. politika? Kas ją reiš- 
laisvę ’ Rytų Europoj ir Ki- u
niioj. Svarbiausias AVallace^*

NEPRIKLAUSOMOS INDIJOS VALDŽIA

Anglija pripažino Indijai nepriklausomybę ir čia jau matome nepri
klausomos valstybės laikinąją valdžią. Iš kairės i dešinę stovi: Sarat Chan- 
dra Bose, Jacjivan Ram, Rejndra Prasad. Sardar Vallabhai Patel Asap 
Ali, Pandit Javvaharlal Nehru ir Sey Ali Zaheer.

Niekas Nenori Pri
imti Pabėgėlių

Paryžiuje Jau Pa
daryta Pažanga

Brangios Dovanos 
Krikšto Močioms

Rusai Užpuolė Amerikos Karo 
Policijos Stotį Berlyne

Penki Ginkluoti Raudonarmiečiai Darė Užpuolimą — 
Jiems Vadovavo Rusų Kariškos Valdžios Atstovas — 

Kraujo Praliejimo Išvengta — Santykiai su 
Rusais Berlyne Įtempti.

Uostų Streikas Vis 
Dar Tęsiasi

Reuterio žinių agentūra 
praneša iš Berlyno, kad 

. penk’ kulkosvaidžiais gink- 
i luoti rusų raudonarmiečiai. 

Prekybos laivų streikas vedami rusų kariškos val- 
jau tęsiasi - dvi savaites, džios Vokietijoj atstovo, už- 
Streiką paskelbė Darbo Fe- puolė Amerikos karo poli- 
deracijos unijos todėl, kad cijos stotį Berlyne, prie 
joms Uždarbių Stabilizaci- Tempelhofo aerodromo, 
jos Komisija nepripažino Užpuolimas buvo padalytas 
jų išsiderėtų uždarbių pa- nakčia iš šeštadienio i sek-
kėlimo.

Vyriausybė praeitą sa-
madienj. Tą žinią “Reuter 
perdavė tiktai antradienį po

vaitę Darbo Federacijos u- pietų, 
nijų reikalavimą patenkino.j Rusai netikėtai užpuolėt• • ą i • i •• j • i • w• i —Ji leido laivų kompanijoms 
mokėti tokius uždarbius, 
kokie buvo sutarti. Uni’os

amerikiečius, padarė pas 
juos kratą. Amerikiečiai ne
spėjo pasipriešinti ir todėl

streiką atšaukė. Bet CIO kraujo praliejimo buvo iš-

Per karą Amerika statė

unijos tuojaus pat iškėlė 
reikalavimą, kad joms bu
tų pripažintas toks pat už
darbių pakėlimas, kokį sau 
išsiderėjo Darbo Federaci
jos unijos. CIO unijos pa

reikalavimas buvo atskirti 
Amerikos politiką nuo An
glijos. Apie Anglijos “įta
kos sferą’’ Wallace net ne
užsiminė, jis tik turi galvo
je Rusijos ir Amerikos “į- 
takos sferas.” o Anglijos 
imperiją jis butų linkęs lik
viduoti.

Wallace kalba sukėlė au
dra. Ji pasisako prieš Byr-« • , • 1 • •• i “ • _ „ - -

Amerika yra galingiausia 
pasaulio valstybė. Nuo jos 
politikos priklauso, ar pa
saulyje bus teisinga taika. 
Amerikos santykiai su Ru
sija spręs visos žmonijos at
eitį. Dėlto Amerikos užsie
nių politika rupi viso pa
saulio tautoms ir, jei toj 
politikoj pasirodo tokie di
deli neaiškumai ir painiava.

Jungtinių Tautų organi- Paryžiaus taikos konfe- t _______
zacijos ekonominė taryba rencija jau veik visai baigė daug karo ir prekybos lai- 
užklausė 41 valstybę, ar svarstyti taikos sutartis su vų. Kiekvieną laivą reikėjo 
jos galėtų priimti kokį nors Suomija ir Rumunija. Kon- “krikštyti.’’ Krikšto apeigos 
skaičių iš 850,000 karo pa- ferenccija priėmė be jokių paprastai atlieka koki nore, 
bėgėlių ir tremtinių, kurie. pakeitimų keturių didžiųjų, “žymi leidė,” kuri sumuša į bet Darbo Federacijos 
negali ar nenori grįžti į ir tų su—šampano butelį į laivo šo-1 jos tų pikietų nepab

ną, pasako laivo vardą ir..? 
eina namo.

Senato viena komisija 
dabar išaiškino, kad krikš- 
tamočios už sunkų laivų

nenori priimu oeni nien nomu noi> naujų krikštijimo darbą gaudavo
didesni pabėgėlių skaičių, priešingumų larp didžiųjų per ,abaj ^egjas do

vanas. Kai kurios gavo do-

vo gimtuosius kraštus. Iš į tarčių surašymMbuvo toks 
41 valstybės tiktai 23 davė greitas. Kai kas spėja, kad
atsakymą, bet iš tų atsaky
mų paaiškėjo, kad greitoj 
ateityje nė viena valstybė 
nenori priimti bent kiek

per penkias savaites Pary
žiaus taikos konferencija 
galės baigti savo darbą, jei 
neiškils kokių nors naujų

Visos valstybės atsikalbine-; valstybių. Skaudieji taikos 
ja: vienos sako imigracija; klausimai, kaip tai Triesto

nes'politika ir ji turėjo pre-i kaip po H. Wallace kalbos, 
zidento pritarima. Preziden-! pasaulis turi pagrindo ste- 
tas Tinman apsižiūrėjo, kad bėtis ir susirūpinti.

Nebus Jokio “Mėsos
Bado"

Molotovas Dedasi
Lenkijos Globėju
Amerikos Valstybės sek- OPA viršininkas P. A. 

retorius J. Bvrnes Stuttgar- Porter sako kad pranasavi- 
te sakė. kad* Amerika nėra mai apie dideli mėsos badą 
galutinai pripažinusi Len- ‘ ateinantį rudeni ir žiemą, 
kijos vakarinių sienų. Jis yra neatsakommgų žmonių 
davė suprasti vokiečiams,1 leidžiami gandai. Dabai 
kad jie galės dar iš lenkų krautuvėse tinksta mėsos, 
atsiimti dalį žemiu. i nes skerdyklos turi pnsitai-

Dabar Molotovas Pary- kvti prie naujų kainu. Bet

yra įstatymais suvaržyta, klausimas, Graikijos sienų, 
kitos nurodo į pokarinius reparacijų ir kiti dar tebėra 
sunkumus, dar kitos sakosi neišrišti.
neapsisprendusios ir t.t.

Aptariant pinigų klausi
mą, iš kur imti lėšas pabė
gėliams aprūpinti, Rusija 
pasiūlė, kad nė viena vals- 

jtybė nebūtų verčiama pabė
gėlius remti. Tegul duoda, 
kurios nori. Rusija, kurios 
politika Rytų Europoje vi
są pabėgėlių klausimą ir 
sudaro, norėtų tuos pabėgė
lius palikti be jokios glo-' 
bos ir paramos.

Senatorius A. Van- 
denberg

žiuje pasisakė tuo reikalu. 
Jis sako, Lenkijos vakari
nės sienos yra galutinai nu
statytos, jau du milionai

OPA su visu atsidėjimu 
seks. kad kainos butų išlai
kytos. o 2,500 OPA agentu 
prižiūrės skerdyklas, kad

PER 3 MĖNESIUS IŠMO
KINA KALBŲ

vokiečių iš lenkų žemių yra juodasis turgus negalėtų
pašalinti ir likusieji dar bus 
pašalinti. Lenkai tas sritis 
turi pasilaikyti.

šn.ugeliuoti ir kelti kainu 
Mėsos bus, sako OPA gal
va.

ARABAI SUSIARTINA 
SU TURKIJA

VĖL SURADO ŠIAURĖJE 
SALAS

Santykiai tarp Turkijos Kanados orlaiviai skrai-
ir arabų kraštų kas kartas dydamj toli šiaurėje vėl ati- 
damsi geresni. Visos arabų :dengė Spicer salas, kurios 
v.aktybęs mato reikalo rem- pirrna kartą buvo atrastos 
t1 Turkiją prieš Rusijos įm-, 1531 metais, bet vėliau bu- 
penalizmą. Arabai jaučia. vo manoma, kad tokių salų 
kad Turki įa yra jų pirmoji - y-so ngra Daugelis kelei- 
apsaugos linija. ivių j tolimą šiaurę tvirtino,

kad tokiu salų nėra. Dabar 
DIVORSŲ REKORDAS kanadiečiai tyrinėja tolimą
1945 metais Amerikos šiaurę orlaiviais ir jie pa

teisinai davė pavariusiems tvirtino anglų keliauninko 
vyrams ir moterims 502.000, oxe atradimą.
divorsų. Perskyrų tais me-

Nevv Yorko svetimų kal
bų mokytojas Sherover sa
ko, kiekvieną žmogų gali
ma per tris mėnesius išmo
kyti kalbėti svetima kalba 
Tas mokytojas turi dideli 
patyrimą, jis sakosi išmoki
nęs- daug artistų ir kitokiu 
profesijų žmonių greitai ir 
gerai kalbėti svetimomis 
kalbomis. Jis siūlosi UNO 
nariams išmokyti juos vi
sus per 3 mėnesius gerai 
angliškai kalbėti ir tada 
UNO posėdžiuose visai ne
bereikės vertėjų. Bet ar 
Gromyko sutiks, priklausys 
nuo dėdės Juozo leidimo.

GENERALINIS STREI
KAS JAPONIJOJ

KOMUNISTAI SKUN
DŽIASI

vengta. Tas įvykis bus per
spėjimas amerikiečiams 
Berlyne, būti visada pasi
ruošus, kad tokie begėdiš
ki užpuolimai nebepasikar
totų.

statė pikietus prie uostu, | Amerikos valdžia dar ne- 
v m. r t acijos uni- skelbia, ar Rusijai pasiųstas 

nepaiso ir protestas dėl šito užpuoli- 
dirba. Vietomis jau įvyko mo.
peštynės tarp Darbo Fede
racijos ir CIO unijų narių.
Visuose uostuose policija 
prižiūri tvarkos, kad uni-

vanų virš 2,000 dolerių var
tės, kitos “tik” po kelių 
šimtų dolerių vertės. Toki 
jau buvo “mada,” kad iš 
musų visų kišenės laivų 
statybos kompanijos duoda
vo “žymioms leidėms” bran 
gias dovanas už jų didelį, 
patriotišką triūsą krikštijant 
laivus ir daužant šampano 
butelius į geležinius laivų 
šonus.

Dabar tos “močios” kelia 
triukšmą: Kaip drįsta sena
to komisija jų patriotišką 
veiklą tikrinti! Kai kurios 
ramesnės sako: teatsiima 
senato komisija mums duo
tas dovanas, bet daugumas 
reiškia begalinio pasipikti
nimo, kad iš viso apie to
kius “menkniekius” kalba
ma. Iš tiesų, ką reiškia “žy
mioms leidėms’’ brangus 
žiedai, špilkos ir kitokios 
menkos dovanėlės “tik” ke
lių šimtų dolerių vertės?

jistai nesipeštų tam savęs.
Pagal sutartis Federaci

jos unijos buvo išsiderėju
sios po 5 ir po 10 dolerių 
daugiau mėnesinio uždar
bio, kaip CIO unijos. Da
bar CIO uniios nori, kad 
jų uždarbiai butų sulyginti 
su Darbo Federacijos narių 
uždarbiais.

Tuo tarpu uostuose stovi 
šimtai laivų. Laukiama, kad 
vvriausybė ir vėl turės įsi
kišti ir tą ginčą išspręsti.

Trokų Streikas Eina 
Prie Galo

Japonijos unijos, norėda- to... 
mos paremti prekybos lai
vų darbininkų streiką, buvo

Žinomas senato republi- 
konų vadas, kurs dabar 
randasi Paryžiuje su Vals
tybės sekretorių J. Byrnes, 
yra pasižadėjęs stovėti Lie
tuvos laisvės^ sargyboje. 
Dabar senatorius Vanden- 
berg reikalauja, kad Ame
rikos politika butų vieninga 
ir kad joje nebūtų tokių 
nesusipratimų, kokius sukė
lė Wallace ka ba. Jis sako. 
republikonai Sali bendra 

! darbiauti tiktai su vienu 
Valstybės sekretorių iš kar-

SĄRAŠAI NACIŲ NU
KANKINTŲ LIETUVIŲ

Vakarų Vokietija (LAIC) 
— Lietuvių tremtinių spau
da paskelbė kelis nacių 
koncentracijos lageriuose ir 
kalėjimuose nukankintų lie
tuvių sąrašus. Lietuvių Po
litinių Kalinių Draugija 
renka daugiau žinių ir. ar
timoje ateityje, rengiasi iš
kelti spaudoje naujų aplin
kybių.

Molotovas Grąsina 
Pasauliniu Karu

Ukraina f'-irado, kad 
paskelbę generalinį streiką Graikija “kenkia taikai.” 
vienai dienai. Tame streike Dabar ir Maskvos atstovas 
dalyvavo virš 600,000 dar- prie UNO irgi sako, kad

SUĖMĖ GENGSTERIUS

New Yorko trokų šoferių 
streikas jau baigiasi. Dvi 
didelės trokų kompanijos 
sutiko pakelti darbininkų 
uždarbius po $7.40 per sa
vaitę. Unijos su tuo sutin
ka, bet kitos trokų kompa
nijos tam dar priešinasi.

New Yorko trokų streikas 
jau privertė šimtus krautu- 

į vių ir dirbtuvių užsidaryti 
• dėl nepristatymo prekių ir 
I žaliavų. Nukenčia daug ir 
New Yorko laikraščiai, jie 
negauna popieros.

New Yorkas yra didelis 
prekybos centras. Iš ten 
kasdien tūkstančiai trokų 
išvežioja prekes į tolimes
nes vietas. Streikas prida
rė visiems didelių nuosto
liu.

.1

Paryžiaus taikos konfe
rencijoj Rusijos užsienių 
reikalų ministeris Moloto
vas perspėjo Ameriką ir 
Angliją nebandyti sudalyti 
bloką prieš Sovietus, nes 
toks blokas gręstų pasaulio 
taikai. Molotovas sako, Ru
sija negali atsisakyti nuo 
veto teisės Jungtinių Tautų 
organizacijoj. Molotovas iš
barė Australiją, perspėjo 
Ameriką ir Angliją ir pasi
gyrė, kad rusai duoda pa 
šauliui pavyzdį naujos de
mokratijos, kur žmonės yra 
laisvi ir patys save valdosi. 
Apie diktatūrą ir politinės 
policijos sauvalę Molotovas 
neužsiminė nė vienu žo
džiu.

WALLACE TĘS KOVĄ 
PRIEŠ BYRNES

Prekybos sekretorius H. 
Wallace žada tęsti savo ko
vą prieš “kietą” Amerikos 
užsienių politika. Jis žada 
greit pasakyti kita kalba ir 
atstovauti “minkštą” politiAmerikos karo policija ir 

vokiečių policija suėmė 60 ką. Kova valdžioje dėl už-

PREZIDENTAS SIŪLO 
ATOMŲ KONFERENCIJĄ

Prezidentas Truman siu- 
’lo sukviesti tarptautinę mo
kslininkų konferenciją, ku
ri svarstytų klausimą, kaip 
pritaikinti atomų energiją 
taikos laiko reikalams. 
Prezidentas .pageidauja, 
kad suvažiavę atstovai 
reikštų ne tiek savo vyriau
sybių. kiek savo, kaipo 
mokslininkų pažiūras į tą 
svarbu klausima.

PADIRBO SUKNELE IŠ 
KALAKUTO PLUNKSNŲ

Mrs. Barbara Orr iš O- 
regono valstijos skelbiasi 
pasiuvusi gražią moterišką 
suknelę iš kalakuto plunks
nų. Tas darbas iai užėmė 
1,800 valandų laiko, bet 
suknelė išėjo labai gražiai.

siuvėia iš įvairiu

tai buvo 25daugiau, ne
gu 1944 metais. Vedvbu
skaičius 1945 metais irrii --------- Į bininkų. Visos anglių ka- Graikija sudaro pavojų tai- žmonių Vokietijoj iš vienos sienių poliikos. matomai suknelė išė
pašoko į viršų, bet tiktai 111 Kinijos komunistai skun- syklos, plieno pramonė ir kai. Gromvko siūlo Graiki-' pabėgėliu stovyklos. Suim-1 eis iki rudens rinkimų. Wal-j Ta pati si 
su puse nuošimčio. Viso džasi amerikiečiams, kad kai kurios smulkesnės pra- jos klausimą svarstyti be tieii kaltinami plėšimais, lace žvejo’a demokratėms paukščių plunksnų dirba 
vedybų pernai buvo 1.618,- nacionalinė vvriausvbė ren- monės šakos buvo sustoju- atidėliojimo, nes “pavojus Suimtieji daugumoje lenkų bolševikų įtakoje esančius moterims skrybėlės ir ran- 
331. , i gia didelį karą prieš juos. sios.

iojim<
taikai” esą

pavojus
rimtai. tautybės. balsus. kinukus.

f
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i APZ VAL GA i
KAS VOGĖ—VOGS...

Bolševikų didysis vadas 
Leninas mokė savo pasekė
jus:

“... Reikalui esant reikia dar
gi vartoti visokius išsisukinė
jimas, gudrumus, nelegales 
priemones, nutylėjimus, teisy
bės paslėpimą ..

Leninas mokė, kad bolše
vikas gali ir turi meluoti. 
Leninas skatino bolševikus 
vartoti “nelegales priemo
nes.” Senais laikais, kada 
bolševikai kovojo dėl val
džios, jie, iš tikrųjų, neven
gė JOKIŲ PRIEMONIŲ. 
Tas pat Stalinas, kurs šian
dien valdo Rusiją, pasižy
mėjo bankų plėšiniu, šanta
žu, o jo labai artimi sėbrai 
vienminčiai sėdėjo kalėji
me už falšyyų pinigu dir 
bimą ir platinimą. Bolševi
kams tokios kovos priemo
nės buvo priimtinos ir ge
ros.

* Dabar “Human Events” 
praneša tokį skandalą iš 
Kinijos:

“Kinijos vj’riausybė susekė
Sovietu Rusijos konspiraciją
(sąmokslą) klastuoti ir pla
tinti Amerikos pinigus Toli
muose Rytuose. Kinijos iždo 
įstaigos nesenai susekė didelį 
skaičių suklastuotų Amerikos 
50 dolerių notų ir susekė jų 
šaltini į Sovietų Rusijos lai
vą Šanchajaus uoste. Tuo pa
čiu laiku Amerikos kariška 
vyresnybė surado per kratą

jų tąutų teritoriją, kurią ji 
okupuoja. Rusijos militarinė 
ir politinė okupacija turėtų 
būti ištraukta. Jei Rusija at
sisako pasitraukti, tada su ja 
reikėtų elgtis, kaip mes turė
tume elgtis su kriminalistu ar 
banditu ir mes turėtume susi
laikyti nuo visokių komerciš
kų ir kitokių santykių su ja...
“Paryžiaus konferencija yra 

proga Anglijos ir Amerikos 
atstovams pareikalauti, kad 
Rusija tuoj pat pasitrauktų iš 
Baltijos šalių. Tas reikalavi
mas turėtų būti vienas iš pa
grindinių reikalavimų, nes jei 
Sovietų Rusijos vadai atsisako 
būti teisingi su tomis mažomis 
tautomis, tai mes galime būti 
tikri, kad jie nesilaikys jokio 
susitarimo su mumis, kada jė
gos teisė jiems atrodys esan
ti jų pusėje.
“Dabar yra laikas veikti. Jei 

lauksime, bus pervėlu. Dabar 
yra auksinė proga išbandyti 
Rusijos nuoširdumą...”

AMERIKA GALI TVAR
KYTI PASAULI

KTTOVT3. 50. BOSTON

‘FRANKLIN D. ROOSEVELT” PRIE GRAIKIJOS

Šitos nuotraukos gilumoj matosi Graikijos pakraštys, o priešaky — ga
lingas Amerikos karo lėktuvų nešiotojas “Franklin D. Roosevelt.” Kai Mas
kvos agentai pradėjo protestuoti dėl šito laivo tenai pasirodymo, Amerikos 
admirolas pasakė: “Čia ne jūsų ‘dem’ biznis. Mes plaukiam, kur mes no
rim.

Tegu rija švedų pinigus, 
bet tegu palieka Švediją 
ramybėje.

Kaip tik švedai sutiko 
Spauda pranešė, kad ma- Švedai jaučia, kad jie už duoti rusams paskolą, tuoj

Kiek Kainuoja Taika?

Kas Savaite J
Jr Vėl__Mėsa už Debesų! >Kur Nor* Stoka Šulo

Rugsėjo devintą grįžo | Jugoslavijos diktatūra
kainų kontrolė ir — dingo galabija Amerikos lakūnus, 
mėsa! Krautuvių languose Maskvos liokajus Tito 
matyt tik kiaulių ir karvių1 spiaudos į visas puses, y- 
uodegos. O “steikų” ir “por- pač Ameriką.
čiapsų” — nei pauostyti. Daugelis manė, kad Dė- 

Juokdariai sako, kad mė- dė Šamas unaravas vyras 
< sa nusikrausčiusi už debe- ir ves rokundas. Kas ma

tė, kad nykštukas taip šel- 
mavotų.

Bet, bet, bet — pereitą 
savaitę spaudoje pasirodė 
tokia žinia:

Jugoslavijai yra paskir
tas didelis siuntinys gele
žinkelio bėgių, kurie buvo 
numatyti Kinijai; jai yra 
skirtas didelis kiekis mais
to. Visa bėda tame, kad 
jurininkai atsisako tuos 
krovinius priimti.

Ryšyje su tuo vienas ra

sų...
Taip kalba juokdariai, 

bet taip nėra. Skerdyklų 
baronai, stambiųjų “ran- 
chų” savininkai veda sabo
tažą prieš vyriausybę ir vi
suomenę. Jie nori daugiau 
pelnų, nori kraustyt žmonių 
kišenius — štai kodėl dingo 
mėsa!

Po birželio 30, kada bu
vo palaidota senoji OPA, 
rinkoje atsirado kalnai mė
sų, bet...

Už svarą “steiko” tada dio komentatorius pareiš
kė: “Pas streikuojančius ju
rininkus daugiau patriotiz
mo, negu Washingtone...”
Smetoniškas Pasakorius

Smetonos dvare kadaise 
sukaliojosi tūlas išsišėrėlis 
Augustinas Gricius-Pivoša. 
Jis garbino “tautos vadą,” 

Lietuvoje dar eina kova į kol šis buvo Lietuvoje, 
prieš bolševikiškus okupan- Kada Smetona pabėgo 
tus. Gautomis žiniomis, o- nuo bolševikų, Gricius-Pi- 
kupantai kontroliuoja tik voša, paragavęs Sibiro, nu- 
Lietuvos miestus. Kaimą bėgo pas bolševikus. Brook- 
kontroliuoja partizanai. [lyno “Laisvei” jis rašo:

Raudonieji barbarai ne- “Lietuva pamažu prade- 
drįsta pasirodyt Lietuvos da atsistatyti... Jei dabar 
kaime mažesniais būriais— drg. Bimba vėl į Lietuvą 
jie gauna pliekti! -atvyktų, nustebtų, kas per

Be to, Lietuvoje iš rankų tą laiką padalyta.” 
į rankas vaikšto tokie par-’ Vadinasi, per kelis mė-4.2 — ^  _ L.’ 2. __ • • 1 - 1- IT i i

reikėjo mokėt $1.35!
Dabar turim kainų kont

rolę, mažiau pelnų ir, pa
sėkoje, mėsa už debesų.

Amerikos visuomenę ap
niko raketerizmo ir speku
liacijos šarančiai.

Kovojam už Demokratiją”

taiką ne perdaug brangiai tos “paslaptingos” bombos 
Hitleriui užmokėjo. Į virš Švedijos išnyko. Kaip

-........Dabar Stalinas ųžėmėitik ™sai, «av0 ^editus. jų
nigiį rusa. galės PĮįti Hitlerio vietą. Stalino spau- tuoj nusto o plūst

ža Švedija sutiko duoti di 
džiulei Rusijai 300 milionų 
doleriu kredito. Už tiek pi-

dijoj mašinų ir kitokių iš- 
Amerikai po karo tenka dirbinių, o užmokesnį šve- 

sunki našta tvarkyit pašau- dai gaus kada nors vėliau.
lį. Ar Amerika nori ar ne, 
ji turi rūpintis ir Kinijos 
karu. ir Dardanelais, ir Ira
no aliejumi, ir Korėjos li-

jei gaus iš viso.
Švedijos valdžia yra so-

cialdemokratiška. Rusijoj 
valdo Stalino saulė. Bolše-

kimu, ir Palestina, ir Vokie- vikai nekenčia socialdemo- 
tijos ateitimi, ir galas žino 
dar kokiomis bėdomis sirg
ti.

Daugelis amerikiečių tos 
“naštos”
norėtų sau 
ir Į pasaulio bėdas 
sikišti. Bet nuo

da plūdo švedus. Stalino 
bombos skraidė virš Švedi
jos. Stalinas grąsino, rei
kalavo išduoti Pabaltijo pa
bėgėlius. Ka švedai turėjo 
daryti?

švedai žino, kad mažos
kratų. Bet Rusijos bolševi- valstybės negali atsidėti di 
kai su mielu noru ima iš džiųjų pagelba. Švedų kai- 
švedų socialdemokratų kre- mynai suomiai ant savo kai- 

_ ditus' Pinigas neturi kva- lio patyrė, ką reiškia gera- 
bijo. Jie geriau'po, Nėra ko dėl to stebėtis, širdžių demokratijų pagel- 
į ramiai gyventi Iš ko rusai “neima”? Jie ba, o švedai nenori atsidur-

švedus. Dargi lietuviškų 
bolševikų gazietos Ameri
koje pradėjo girti švedus, 
kokie jie “fain” vyrai! Ru
sija tuoj sutiko balsuoti už 
Švedijos priėmimą į Jung
tinių Tautų organizaciją, 
žodžiu, Stalinas šiuo tarpu 
yra patenkintas ir Švedija 
turi ramybę. Jei už 300 mi
lionų dolerių galima butų 
nupirkti ramybę, švedai 
galėtų tik džiaugtis. Galas 
tų pinigų, by tik yra taika.
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pas Korėjos komunistus prie
mones padirbinėti Korėjos pi
nigus. Ekspertai neabejoja, 
kad Sovietų Rusija per savo 
visokias agentūras dabar da-' 
ro falšyvų pinigu ofensyvą 
Tolimuose Rytuose. Ne tik 
Kinijos, bet ir Amerikos iždo 
departamentas turi užtenka
mai Įspėjimų ir Amerikos iž
do agentai išvyko į Kiniją iš
tirti tą reikalą.”

Amerikos pinigai Kinijo
je, Korėjoj ir visuose “To- stovią taiką. Žinoma publi 
limuose Rytuose” yra bran- cistė Dorothy Thomson dėl 
ginami. Žmonės jais pasiti- to sako:
ii R.usDai Pavyktų pa-! ««T,in<rt.5„Jll Volatv Rusijos meškai kreditusskleisti daug falsvvu dole-1 Jungtinių Amerikos V aisty- .

rių Kinuose ir kituose kraš-' blų Pa-’ė^a -vra užtenkama.' . Kada švedai sutiko duo
tuose, iš to Rusija turėtu Pa?au^s mus gerbtu ir. jeiįti rusams kreditus, Ameri 
dvejopos naudos: ten bu-

s visai ne-, imtų ir iš mėnulio “repara- ti Suomijos padėtyje. To-į Tai ve, toki yra ta tarp- tizanų atsišaukimai: “Mes nesiūs įvyko didelis stebuk- 
atsakomy-icijas,” o iš pono Tvardaus-, dėl švedai geriau sutinka j tautinė politika. Šiaip gy-i kovojame už laisvę ir tikrą- 'las — važiuok, “drauge” 

bės pabėgti negalima. At- ko mėnulyje iie atimtų ir jo iv tnUn i* rior^VraHia— idin u.
sakomybė eina kartu su jė-! laikroduką, jei tik galėtų.

duoti razbaininkui kyšį ir.venime tokie šposai vadi- 
nuo jo atsipirkti, kaip jieš-, naši “šantažu” arba “black-

ga. J M Amenka 
nuo savo
bėgti, pasaulio oecios pačios 
pas ją ateis pavidale naujo 
karo ir ramumo visvien ne
bus. Tuo tarpu protingai 
naudojant Amerikos jėgą. 
Amerika galėtų pasauliui 
užtikrinti ir teisingą ir pa-

džios. (valdžia davė Stalinui 300 plomatija.”
Bet kodėl švedai duoda?Jmilionų dolerių paskolą.'

Argi švedų socialdemokra
tai tiek jau “susiprato,” 
kad jie apkrauna kiekvieną 
Švedijos gyventoją, nuo 
mažiuko lopšyje iki senio) 
prie grabo lentos, po 50 do
lerių pagalve, kad suteikus

Kur Išganymas?
Per tūkstantmečius žmo- ant žemės ir padidinimas 

gus jieško išganymo. Be- palaimos

ir peklas: prirašė biblijų, laimėtas tiktai per žmogų,
reikalinga, dargi bijotų. Bet! kos valdžia pasiuntė Mask-Į pritvėrė tikybų, pristatė Jo vienintelė apveizda ran
tam reikalinga atstatyti pačios vai ir švedams savo pro-} maldnamių ir užlaikė kuni- dasi jo paties pramokslinto-
Amerikos vienvbė. inteligenci- testą. Amerikai nepatiko, i gus. Žmogus tikėjo į ste- je sąžinėje.

daug kad švedai su rusais susi-[buklus, jis meldėsi ir per-: žmogus yra reikalingas 
galėtų nusipirkt sauff’agėn-i švaresni rekordą, negu praė- kalbėjo “akis į akį,” nepri- j sekiojo; jis biaurojo protą- gelbėjimo nuo nežinios ir
tu ir vesti Dronao-andn ° jusieji metai parodė.” silaikydami “prekybos lais- vimą, niekino mokslą ir skurdo; nuo prietarų ir ap-

.F s ! r»—.-------i vės” principų, kuriuos A- tromnč tiiz><anvRo ---- ---------- a.-—.i-

tų pakirstas pasitikėjimas 
Amerikos pinigais ir kartu 
Rusija už “pigius” dolerius vaizduotė >r turėti daug

Conan Doyle kadaise sa-š Pasaulis iš Amerikos lau
kė, jei daktaras virsta kri-'kia tvarkos ir teisingumo, 
minalistu, jis yra labai pa-‘Bet V1’et°je to visas pasaulis 
vojingas visuomenei. Bet 'stebisi dėl Amerikos nuola- 
jei kur valstybės priešakyje i“krizių.” Uostuose lai- 
atsistoja kriminalistai kaip vai stovi’ keliolika tukstan- 
dabar Rusijoj, arba' kaip! 9^ trokų šoferių paraližuo- 
buvo nacių Vokietijoj, tada
jie tikrai gali pridaryti šu
nybių...

‘ELGTIS, KAIP SU KRI
MINALISTU AR 

BANDITU...”

Amerika nepripažįsta ru
sų okupacijos Lietuvoje, bet 
Amerika iš to nepripažini
mo nedaro jokių išvadų. 
Žurnalas “Destiny ” redak
cijos straipsnyje, užvardin
tame “Justice for the Bal- 
tic States,” pastebi, kad A- 
merika ir Anglija yra at- 
sakomingos už mažų Balti

ja New Yorko gyvenimą, 
kainų kontrolė išbaido iš 
turgų mėsą ir nėra kam pa
dalyti tvarkos turtingiau
sioje pasaulio šalyje, kur 
menkos vidujinės rietenos 
neleidžia žmonėms matyti 
didžiųjų Amerikos uždavi
nių.

Draugą Talka
Aukų “Keleivio” namui 

išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: Harry Burke iš 
Union City, N. J. — $3.75

merikos biznieriai labai 
aukštai vertina. Švedai ir 
Rusija Amerikai atsakė, 
kad jų biznis yra jų daly
kas. Jie prekiauna. kaip jie 
nori.

Rusų ir švedų biznis at
rodo didelė paslaptis. Bet 
tikrenybėj jokios paslap
ties nėra. Per visą šią va
sarą, ypač per birželio ir 
liepos mėnesius, virš Švedi
jos skraidė “paslaptingos” 
rakietinės bombos, kurios 
baidė žmones ir kėlė viso
je Švedijoje didelį nerimą. 
Švedai žinojo, kad bombas 
laidė rusai iš Penemuende. 
Vokietijoj. Švedai žinojo.

♦ r, • . (ir $3 į Lietuvos Socialde-
jos tautų likimą; Balti jos j mostams Remti Fondą): 
salių okupacija dabartiniu v. Lubinckas iš Brooklvno
metu yra juoda dėmė ant 
musų civilizacijos ir ant tų 
principų, kuriuos mes skel
biame. Nuolaidumu ir už
geriu imu politika.' kurią 
Amerika ikišiol vedė yra 
pažeminimas musų kraštui. 
Žurnalas siūlo:

“Skriauda: padarytos Balti
jos tautoms turėtų būti ati
taisytos ir Sovietų Rusijai 
turėtų būti pasiųstas reikala
vimas (notice) apleisti mažų-

—$2; Ed. Gustin iš Glea- 
son, Wis. — $1; Mrs. P. 
Urban iš South Lee, Mass. 
—75c.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingą ačių.

“Keleivis” visada yra gera 

dovana draugams ir pažįsta-

ją demokratiją — šalin bol- Bimba, ir pamatyk... 
ševizmas!” Į “Draugas” Gricius tačiau
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dūksta. Partizanus jie va-• jį išdavė kito kvislingo ži- 
dina “fašistiniais bandi-nia, kuri seka.
tais.” Bet tas nepadeda ir 2od putilietk. 
tuo jie nieko neapgaus. Pa-
saulis jau žino, kas dedasi 
už “geležinės užlaidos.” Ten 
eina kovos už laisvę; kovos 
prieš raudonuosius čengis 
Kanus.

Galų gale toji kova bus 
laimėta, bolševizmas pa-

Tos pat “Laisvės” kitoje 
laidoje skaitome Mečio Ge
dvilo pranešimą. Jis sako:

“Mes vykdysime penk
metį, planą pas mus vyks
tančios aštrios klasių ko- 
?os ^lygomis. Buržuazija...

jieškant jis sutvėrė dievus rims ir vaikams. Ir šis žmo- ?? iln^_ _3.ŠĮU. P3^ budu, įjožija...^ nenori geruoju 
ir velnius, išmislino dangus gaus išganymas turi būti

trempė tikrenybę. gaulės; nuo tironijos ir plė-
Pasaulis pasidalino į sek- .nu?. karo *r Įr

tas; vergiška nežinystė vieš- ’V. aP?avinį=U .ir
patavo visoje žmonijoje; L įtekmių, kurios
nepakanta ir žudynės pri-;^13 arba naikina Jo 
pildė krikščioniškąją gady- D*’ Pagal M. J. G*uvein, 

P. M. K.nę; skurdas ir karai naiki
no žmonių giminę, vienok 
Kristus neprabilo; dangus' 
neparodė susidomėjimo'NEVISKAS NAUJA ŠIOJE 
žmogumi: ant žemės nesi- GADYNĖJE
matė jokio ženklo, kad ti
kyba galėtu išgelbėti žmo
niją. Dirbtiniai dantys buvo 

vartojami dar prieš Kris-
Niekad tikyba nebuvo j taus gimimą. Seniausius 

taip tiriama, kaip šiandien, j dirbtinius dantis rado *ka- 
Protavimas dabar reikalau- pinėse Mažojoje Azijoje,
ja aiškių darodymų. Tiky
bos jau trupa; mokslas, iš-

padirbtus kelis šimtmečius 
pirm Kristaus. Dantys buvo

kad bombos laidomos jiems >auklėtas minties srityje jau patogiai prijungti plonyčiu_ _ x r 1 _ • _ . • 11V1 m O f • /4 rnlnl iiiužbaidyti. Bet švedai nesi
skundė ir jokių protestų dėl 
to nereiškė.

Mat, švedai yra įpratę 
gyventi šalia razbaininkų. 
Per šešis metus Hitleris vi
saip gąsdino švedus. Gąsdi
no juos bombomis, ultima
tumais ir grasinimais. Kar
tais švedai turėdavo mobi
lizuoti savo kariuomenę, 
kad apsisaugojus nuo per
daug įkyrių Hitlerio grąsi- 
nimų. Kartu su tuo švedai 
duodavo Hitleriui geležies, 
mašinų ir kitokių išdirbi-

uzima autoriteto viet^ 
naujas idealas reiškiasi prie 
žmogaus širdies durų — 
tai išganymo idealas, kurį 
yra galima įvykinti ant šios 
žemės.

Šita žemė, ir ne kokia ki-

drateliu prie sveikųjų.

TAUTIŠKAS PASIDI
DŽIAVIMAS

nių, kad atsipirkus nuo to žmogus gali apturėti — tai 
i- « _4x razbaininko. Ir švedams pa-'įgijimas apsaugos jo ku-Užsakyk.! jj savo art.- ko atsipirkti švedija £er nui ir protėjui, tiip sa- 

mieliems! visą karą išbuvo neutrali, kant, prašalinimas skurdo

J

kaip paspringo nacizmas. pasitraukti is gyvenimo.
Maišatis Šventojoj Žemėj ?moni?

. . .. puolimai, cia ir nekaltų
Palestina turi ir kitą var- naujakuriu šeimų nužudv-

dą. Krikščionims, žydams mai, čia ir sabotažas įmo- 
ir arabams ji dar žinoma inėse ir ištaigose, čia visa- 
kaip šventoji žemė. ! pusiškas kenkimą* ”

X.?et..-toje _žem.ėie eina di- Tai va, ką 'pamatytų 
draugas’* Bimba, vėl nu-džiausią maišatis tikra 

“velniava.” Žydai teroristai 
ardo geležinkelius, sprogdi
na pastatus, žudo anglus.

Taigi, Palestinoje karto
jasi biblijos legenda apie 
angelų maištą ir jų trėmi
mą pragaran.

Bet tai gali nuvesti prie 
liūdnų pasėkų.

Žvdai kelia trukšmą prieš 
anglus, bet jei anglai ap
leistų Palestiną, ten ateitų 
arabai ir lengva suprasti, 
kas ivyktų. Ar žydai to no
rėtų? '

Žydų ekstremistai žai
džia ugnimi.
Komedija be Galo

Taikos konferencija Pa
ryžiuje virsta komedija be 
galo. Rusijai prašant buvo

vykęs j Lietuvą — žudymo 
piatihetką!

Komunistai meluoja me
lą ir nepajėgia sumegsti io 

Kvislingas Gedvilą 
išduoda kvislingą Gricių. 
Argentino* Norkuiienė 
• Argentinoje gyvena dvie
jų kėdžių, ministeris Kostas 
Norkus. Jis redaguoja “Ar
gentinos Lietuvių Balsą” ir 
stengiasi, kad jo laikraštis 
butų issamus” — kartą už 
demokratiją, antrą prieš 
demokratiją ir vice versa. 
Štai pavyzdis:

“Ą. Bimba patiekia Pa
leckio pareiškimą, kuriuo 
einant banditai Lietuvoje 
nužudė: Marę Giškienę ir 

, . Jūs vyrą su 8 vaikais, Ka-
sutarta atidėt Jungtinių roli Jagulevičių, Maigubo-
Tautų parlamentą iki spa-i^» visą Grigonio ieima
lių pabaigos, bet... d-------1 ... . §♦

Dabar kalbama, kad iš
Marytę Ragauskaitę ir val
stietį Stankevičių.”

Tai viskas. Jokių komen
tarų nėra. Užtenka to ka įtiekė” Bimba ir “p°a’reS
Tikro <<Vlsh,ng;3s Paleckis. 
Tikra norkuhenė,” geriau 
pasakius, mutinys

S -?atyf ’?alv°ia Ši
taip. kimšk j laikraštį kas 
papuola, ir bolševikų pro- 
pagandą, tuomet bus tikra 

darbų neužbaigs iki šventos'demokratija.
Nigdos. ! Bet tai yra vėju kaustv

Diplomato darbas tikrai ta demokratija, e-audvmn« 
4) Bolševikas ir tuomi nedėkingas, jo vardas lie-’ Pigiu sensacijų. y 

rusui nuolankumo pilnas. ka vis labiau negarbingas. Št. Strazdas

Kaune keturi kaimiečiai 
užėjo į viešbutį, kur buvo

ta, yra žmogaus tėviškė. Šis pareikalauta užsiregistruoti 
gyvenimas, o ne kitokis, y- ir pasisakyti savo tautybę, 
ra žmogaus svarbiausiu ru- i—--s--—♦ —
pėsčiu. Tiktai gyvi vyrai ir
moters gali pasigaminti iš
ganymą, mirusiems nėra 
pagelbos.

Vienatinis išganymas, ką

Šitaip kaimiečiai pasirašė:
1) Žemaitis ir tuomi di

džiuojuosi.
2) Aukštaitis ir 

džiaugiuosi.
3) Suvalkietis ir tuomi 

prakilnumo pilnas.

tuomi

tų šiaudų nebusią grudų 
Molotovas ir jo pagelbinin- 
kai tebetęsia išgarsėjusį 
“kva-kva” kontestą. Gin
čams nėra galo, nauji su
manymai pilasi, kaip iš 
gausybės rago — žingsnis 
pirmyn, o du atgal.

Jei šitaip bus ir toliau, 
taikos konferencija savo

'i
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KFLBiViS, SO FGStftb Irericj

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Ii Socialistų Susirinkimo imuose, draugijose, kliubuo-

se, mažose ir didelėse or- 
Rugpiucio 21 d. “Naujie-Jganizacijose, draugiškuose 

nų” name buvo LSS cent- suėjimuose, vaišėse. Saky-
ralinės kuojx>s susirinkimas. kitę, kaip kilnus darbas y-i
Susirinkime buvo priimta ra remti kovotojus už laisvę 
nemažai svarbių nutarimų. Lietuvos socialdemokratus.
Veita paminėti, kad nutar- Aukokite patys! Aukoki-
ta rengti Lietuvos Socialde--te aukas siųskite Lietu- 
raokratų Partijos įsteigimo vos Socialdemokratu Fondo 
50 metų sukakties paminė-į iždininko vardu: ‘
jimui vakarienę. { vakarie-/ 
nės rengimo komisiją 
rinkti sekanti nariai drau
gai P. M. Kaitis, J. Kond- 
raška, P. Stanionis, J. Ja-j 
sinskas ir J. B. Aglys. Va-! 
karienė bus lapkr. 2 dieną, i 
Lietuvių Auditorijoj, 3133! 
So. Halsted St., 8 valandą1 
vakare. Bilietai — $2 as

iš-i A. Rypkevičiu*,
1739 S. Halsted St.,

Chicago 8, III.
L. S. D. Fondo naiys,

J. B. Aglinskas.

Chicagos Lietuviams
Chicagos lietuviai, “Ke-

______ ____leivio” skaitytojai,” kuriem
menini. Bilietai jau dabar užsibaigė “Keleivio ’ prenu- 
parduodami, galima gauti cerata, arba kurie jmote, 
pas visus socialistų kuopos kas nori uzsirasyti

TROKMANV STREIKAS NEW YORKE

Kartu su laivų krovėjais. Nevy Yorke sustreikavo ir 15,000 trokmanų. 
Ši nuotrauka parodo jų mitingą išeinant iš Arsenalo patalpos. Pereitą nedėl- 
dienį susirinkę jų vadai tačiau nutarė siūlyt, kad vežikai grįžtų ant savo 
trokų, jei darbdaviai sutiks pakelti alga.'.

Worcesterio Naujienos

‘Kelei-
narius, “Naujienose” ir pas Y} • Y^ų tų lietuvių paran- UTICA, N. Y.

gaspadines: A. Tumosą, N. 
Kairienę, A. Millerienę, V. 
Zalubienė. S. Ladigą, Evą

kumui aš priimsiu už “Ke
leivi” pinigus. Nuvažiuoti 
pas jumis, žinoma, negaliu.

Kuchinskienę, E. Dombro ir Pašaukite mane dėl susita-
rimo, kada atvažiuosite. 
Mano tel.: Armitage 8227. 
Taipgi pas mane galite 
gauti Juozą Staliną, knyga 
25c. Paštu nesiunčiu.

J. B. Aglys,
913 N. Sacramento BĮ v.

Jasinskienę. Taipgi pas vi
sus rengimo komiteto na
rtus.

Vakarienė, manome, bus 
šauni dėl to, kad musų ge
ros gaspadinės visada pa
ruošia gerai, kada tik jos 
apsiima dirbti. Todėl pasi
rūpinkit dabar įsigyti va
karienei bilietus.

Nutarė paaukoti $25 A- 
merikos Lietuvių Tarybai, 
išrinko delegatą J. B. Ag-I. Baltimorės Liet. Draugi- 
lį į šaukiamą ALT konfe-!Taryba pasiuntė vietos 
rencija, kuri įvvks Chicago- Į lietuvių vardu protestą

Uticos miestas yra gar-; 
sus po visą Ameriką, kaipo į 
didžiausias nertinių drabu-l 
žiu ir tekstilės pramonės; 
centras. Jau senai miestoI

kurie sukurė 
negali r

Kada buyo.

žiuoja į Lietuvą? šitas man 
i pradėjo aiškinti, kad tikrų

--------  1 žinių apie Lietuvos gyveni-
Tarp daugelio kitų darbų mą nėra, kad dar peranksti 

į ir vietinių reikalų nepamirš- važiuoti, kad gyvenimas 
‘ tama ir lietuvių našlaičių Lietuvoje da»- nėra susitvar- 
reikalai. Atsišaukus Našiai- kęs, ir t.t.
čių Fondo Komitetui pagel-' Sakau, ar negirdėjai, 
bėti ko daugiausiai pinigiš- kaip Bimba, kada čia buvo 
kai, pilnai tam pritariame. * atvažiavęs su vėžio misijo-

Štai rugsėjo 29 d. Lietu-'™is- .?P.ie ¥et“v,V
•o r\ • — J Jis viską išaiškino ir kokieva. Remti Draugi os pirmas - u b . ..neaižkumaL" 

skyrius rengia pikniką Lie- N« k kad aš toks
tuvių Rimbo vasarnamyje, ik J į kJ 

Bungalow, Sh.ewsl.u17, įoiševikas _ Bimba gali
Mass.. Pelnas skinamas Lie- Dasakoti ka ik nori
Mivnc ir hpnd-. U P35**1*011’ J1S nOll,tuvos nas aitiams 11 oena bet nereikia viską imti už 
riems Lietuvos laisves re,- ; . R į. mba
kalams. Reikalinga visų g * žinom.' koks Bim- 
musų pagelba, pas,sventi-lb , ; J; ; d
mas. darbas, pinigai, kad > 8 abar. par-
va!Sus Pale»S"nus PP važtavgs iš Lietuvos, ji? y- 
<' atsilankydami i H‘

L. R. Draugija Rūpinasi 
Našlaičiais

lunuic šeimas, bet pasitenkinusi, tvana rJųa dMnau^uaiiu i ;; ;&volli„*;
•asti pastogės. -atsikreipta aukų, tai publi-į pikniką kaip tik ir prisidė-.t H t i/;amydai? SVK?

Vietini#, ka ir tą reikalą gausiai pa- site prie jų vargų palengvi-’^ * nasirodvti urieš 
| rėmė. Kadangi aukų rinkė-1 nimo^ Programas bus agen
tai vieni rase nuo dolerio rus, bus kalbėtojų, damų ir .
sumą. o kiti užrašė ir tuos. gera orkestrą. Tai bus pas-' bbnba sumurktos juo iii 

Rugsėjo 4 d. Lietuvių kurie davė 50 c.. todėl pn- butinis vasaros parengimas, j padaįs.
Bet tamsta kalbi, kaip 

‘fašistinis elementas’ — sa
kau aš jam. Taip kalba vi
si bolševizmo priešai.

NORWOOD, MASS.

rast..
mėti, kad 4,000 vaikų susi-; Chicagos. netiksliai užrašyti, tai mel-1 O ką aš paisau? — sako

BALTIMORE, MD.

Musų Naujienos

je rugsėjo 29 d. Taipgi nu-jPPeš Baltijos kvislingų pa- trys jauni lietuviai negrįžo 
tarė pasiusti laiška prezi- sirodymą Paryžiaus taikos namo iš kruvinojo pasauli-

v. . • t sis Huvos bolševikas  A.šrašė į parapijų mokyklas. į Prakalbos buvo garsina- džiu atleist, nes ne korės- Stalino Saulės Garbintojai £jnau tik tiek kad jau virš 
Uticoje yra ir lietuvių mos per plakatus ir per pondento kaltė. Nuliūdę ; metu jaiko kaip Lietuva po

nemaža kolonija. Turime! Keleivų. Reikia pazymet., Po $1 aukavo. —-— . ‘rusais, o dar nė vienas Iaiš-
vieną šv. Jurgio parapiją, kad kaipo šiokiai dienai, j Truskauskas, J. Uždavi- Vieną giažią dieną išei- kag neatėjo be rusu cenzu-
kuri pagarsėjo tuo, kad pa- publikos prisirinko nema- nvs, p Blažys, M. Zasionis, V. nu pasivaikščioti po Mill; ros dar nė vienas žmogus
rapijonys turėjo nemaža vi- žas būrelis pasiklausyti, ką Grinkevičius, V. Grinkevičienė, būry gatvę, kuria mūsiškiai Lietuvos nėra drisęs tei-
sokių “neaiškumų’ su savo pasakys atvykęs tolimas.^ Taraškevičienė, J. Blažienė,Į čia vadina lietuvišku Main- gjng-d rašyti apie savo gv-
klebonu. Iš musų kolonijos svečias. _ _ -P. Vetienė, P. Zeringis, A. Pe- stryčiu. Susitinku vieną venima: visi rašo per pusę....... saulės garbintoia. r - - -----r _ r. *

deniui
reikalais.

pasiųsti laišką prezi 
Trumanui LletaVvS

J. B. Aglinskas.

Socialistai Renka Aukas
Vasaros karščiai jau pra

ėjo. Piknikų, išvažiavimų ir 
miškų lankymo laikai pasi 
baigė. Prasideda ruduo

nferenciioi- pa-
sekretosiųstas Valstybės 

riui J. Byrnes į Paiyžių. 
—O—

_ „ „ Vakaro vedėjas P. Kru- čiulienė, F. Mučinskas, J. Pė- Stalino . _
kruvinojo pasauli- cas piima perstatė kalbėti Zaipys, M. Sarg&lis, J. Užšnekinau. Sakau ka- daugybė Amerikos lietuviu

Šalia bažnyčios Michelsoną. J* kalbėjo^^yi;. i P. J. Kru= da tamstą važiuosi į musų ir
jiems pastatėme kryžių pa- trumpai. Po tam^perjlu^at- , 
minklą, pagerbdami jų at- vėjus

lupų, vis ko tai bijodami, o

i mintį.
Ir Baltimorės lietuviai su-| Dabartiniu

sirupino, kaip padėti atga
benti Amerikon lietuvius 
našlaičius iš Europos. Rug- 
piučio 26 d. vietos Lietuvių

• Tf KTT "3 «• »• . . .* .. .------- ~ virk vrcrk 1F tCgaUMo £,iiiVvi,
i' ,K- n' V5'/'as’ A- M MM- twV ZC,m?' k?n sland,en Y" kad jų giminės Lietuvoje

Dr. P. .Gri-. Akunevičius, A. K. Nevajckas, Stalino. okupuota, o jo yj«a “gyvi, sveiki.” Ar tai
gaitis. Po pinuos neilgos

laiku Utica kalbos, per peitrauką. bu- 
garsi ir tuo, kad čia gyvas vo renkamos aukos, 
žmogus negali susirasti sau’ Reikia pažymėti, kad Dr. 
buto: jieškok kiek nori, Grigaitis yra pirmos eilės' rjarne širdingą ačiū. 
laisvų butų nėra ir iau. La- kalbėtojas. Balsas geras ir,! ‘ Demokratas.

P. Veta. VI. Sanosk. P. Tonis, saulė šviečia Lietuvos žmo- butj žmoniška tvarka. 
Su smulkesnėm viso au- nerns • Tamsta, kaipo Stali- kurj žmonėms tokia baimę 

I ™ garj?lnt°Jas—sak?u, Ja™- įvaro? O jei gyvenimas buku sudėta $33.05.
Visiems aukavusiems ta- ', turėtum pasinaudot pi o- tu pakenčiamas tai koks 

| iC, ^ti i tą gerąją so- rgikaJas butų d’rausti žm0. 
. vietiską tvarką, o ne varg- nįms atvirai rašyti... Mato- 
, ti cia po tą kapitalistinę A- maj ne kokje pyragai toje 
t menką, kurią tamsta pats Rusijos tvarkoje — baigė

, . . ------- — — —---- - ------ --------- -------.‘Keleivyje” naudinga yra, esi vadinęs tiki a vergija gavo nuomonę reikšti buvęs
lesų. Bus kviečiamos visos nės privargs. Ypač privargs- paremta faktais. Grigaičio 'daryti visokius biznio slčel- • geriems darbininkams. didelis bolševiku barbinto-Jronon’ ino VKnKoi 4 v • i _ •r i___ _ _  x______  • I__ 11  _ 1___  _ 71 7 ?___ •  __ I _ _ _ „ .

Tuomi prasidės vidaus vei- Draugijų delegatai tą klau-1, Lai reikalinga naujų butų kaipo oratorius, moka pub-
kimas. koncertai, baliai ir plačiau aptarė ir pusi-
įvairus kiti parengimai. Ne 
užmirškite, draugai, kad L. 
Socialdemokratų Fondas 
ateinančio sezono proga tu
rėtų kelis kartus sparčiau 
augti. O tai žinoma, pri
klausys nuo to. kiek ir kaip 
mes mokėsime žmonėms į- 
rodyti šitą kilnų darbą. Pa
sirūpinkite tuo dabar. Kal
bėkite, aiškinkite, sakykite 
visur ir visiems susirinki-

statė sukelti tam reikalui

KUR YRA FLORIUS 
SUKAREVIČIUS?

Antosė Sukarevičiutė pa- 
jieško savo brolio. Floriaus Su
Karevičiau.,, kurs buvo išvažia- nuoTelto Baf-
vęs Brazilijon ir apsigyvenęs -
Soa Paulo mieste; vėliau girdė-

statyba. Gal ji kada išsiju- liką užinteresuoti, kad jo 
dins, bet kol tas bus, žmo- kalbos klausytu. Jo kalba

draugijos, kliubai ir pavie- ta iš karo gi’iže veteranai, kalba publika buvo pilnai bimus ir pa i ieško j imu*, 
niai geraširdžiai lietuviai tą 
reikalą paremti. Laukiame 
tolimesnių pranešimų iš 
BALF apie vaikučių atga
benimą. Kai turėsime sukė
lę lėšų, tada į pirmą BALF 
pranešimą galėsime atsi
liepti nebe pažadais, bet 
pinigų pasiuntimu. Visi lie
tuviai paremkime tą reika
lą.

JUOZAS STALINAS
_ arba —

Rinkimuose į Marvlando 
legislaturą šiais metais nuo 
republikonų išstatė savo

Kaip Kaukazo Razbaininkas 
Pasidarė Rusijos 

Diktatorium

jom jį gyvenant jau Argenti
noj, bet tikrų žinių neturim. 
Musų motinai mirus, liko jam 
dalis. Kas apie jį žino, malonės 
pranešti, arba tegul jis pats 
atsišaukia, jeigu dar gyvas. Jis 
kilęs iš Suvalkų krašto, Leipa
lingio miestelio. Mano adresas 
toks: (38)

ANTOSĖ SUKAREVIČIUTĖ. 
75 Hartford Avė.,

New Britain, Conn.

timorės distrikto Antanas 
Maceina, jaunas, veiklus 
lietuvis. Jis yra Baltimorės 
Lietuvių Draugijos Tarybos 
pirmininkas ir daug metui 
dirba musų organizacijose. 
Butų malonu matyti jį iš
rinktą į musų valstijos le
gislaturą.

Vera, Mikusauckas.

HOOSICK FALLS, N. Y.

Mirė Mykolas Adomaitis

-i.-v r-:

> F- -

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

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

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Musų lietuvių skaičius ei
na mažyn, senieji vis trau
kiasi iš musų eilių. Musų 
kolonijoj lietuvių nedaug ir 
vis eina mažyn. Rugpiucio 
3 d. čia mirė Mykolas Ado
maitis, jis buvo rastas ne
gyvas iš nakties. Buvo se
nas žmogus, 76 metų amž 
Iš Lietuvos velionis paėjo 
iš Kauno rėdvbos, nuo Ve
liuonos. Ilgus metus dirbo 
geležies liejykloje, prie for
mų. Gydytojas sako, kad 
mirė dėl širdies ligos. Pa

laidotas rugsėjo 3 d.
S. N.
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Tai nauja brošiūra, kurią išleido ‘Keleivis.” Joje yra surašyti visi 

Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai”— piešimas 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 kitiziaurųs 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
(!36 BR0ADWAV, • RO. BOSTON 27, MASS.

Tas Stalino saules žmo- jas. Greit su juo ir atsisky 
? gus pažiurėjo į mane liud- riau.
’ nai ir šitaip atsakė: l —o—

—Nežinau ką tamstai at- Užėjau dar į lietuvišką 
sakyti. Buvau tikrai manęs “dnftvietę,” arba kliubą. 
važiuoti f Lietuvą. Parašiau . Te»,; radau daugiau pažjs- 
savo broliui laišką, prane- tarnų. Tarp kitų pakalbinau 
šiau, kad rengiuos važiuoti ir J. Krasinską. Paklausiau, 
namo. Nuo brolio jokio at-!kodėl jis nerašo į “Keleivį” 
sakymo negavau, bet atė- ■ naujienų. Atsakė turįs po- 
jo laiškas iš kaimyno. Štai ilsio laiką: šeima Pennsyl- 
tas laiškas — sako tas žmo-^vanijoj, o jis čia, kaip pus- 
gus. Ir perskaitė. Iš laiško;telninkas vienas. Bet. sa- 
supratau. kad jo brolio jau;ko. po Labor Day, imsiuos 
nėra Lietuvoje, bet kur jis’vėl už plunksnos... 
pasidėjo, laiške aiškiai ne- Merkinės Parapijonas. 
pasakyta. Tik sako: “išva
žiavo į rytus.” Dar tame 
laiške sako, kad Lietuvoje 
gyvenimas labai geras, tik 
laiško rašytojas mano, kad 
jo tėvas geriau gyvena ir jis
jam pavydi. Grįždamas iš Bostono L.
Po to tas susikrimtęs bolse- g g suvažiavimo Bostone 
vikas jsulejo laišką , kiše-!Dj, p Grigaitis kalbėjo 
nę n vėl pažiurėjo liūdna1,Brooklyne. Žmonių susirin- 
į mane. Pagaliau jis man ko j prakalbas virš penkių
>ah?: “7 ar - Išimtų. Dr. Grigaitis kalbėjo
reikia tie paskutiniai zo-; - dvejų atvejų. Protarpyje
dziai. Tėvas juk jau senaijtarp prakalbu buvo renka- 
miręs, o gyvas žmogus mi-|m()£ ^ukos Lietuvos Social. 
rūsiam pavydi! Tą pasakęs
jis nuėjo, net neatsisveiki
nęs.

Palikau vienas bestovįs 
gatvėj. Ūžė iau pas česną 

i pasiimti “Keleivį.” Pasi
imu stiklą alaus, vartau 
laikrašti ir sėdžiu. Prieina 

, kitas Stalino saulabrolis.
Užšnekina mane. Sako —

[Tamsta skaitai “Keleivi”?
— lyg jis butų nežinojęs, 
kad aš jį skaitau. Sakau — 

j skaitau ir “Keleivį” ir kito- 
Į kius laikraščius, dargi an- 
srelskus, kada turiu laiko.
Sumaniau paklausti ir tą

BROOKLYN, N. Y.

Per Dr. P. Grigaičio Prakal
bas Sukėlė $240 Aukų

demokratams paremti. Au
kų surinkta 240 doleriu. Au
kotojų sąrašas ii- plačiau a- 
pie prakalbas bus sekančios 
savaitės “Keleivyje.” Da
bar tik paminėsim. kad į 
prakalbas buvo atėjęs bol
ševikas Mizara ir bandė 
kelti triukšmą, bet žmonės 
iš jo tik pasiiuokė. Prakal
bas rengė LSS 19-ta kuona.

B-s.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” oa- 
garsinti savo biznj tarp lie*

bolševiką, kodėl jis neva-Į tuvių.

I 1 i



Pualapis Ketvirtai KELEIVIS. SO. BOSTON

limas
Maikio su Tėvu

Laikraščiai iš Lietuvos
Gavome siuntinį laikraš- Bet kartu “draugas” Soko- 

čių iš Lietuvos. Atėjo “Vai-i lovas pakartotinai reikalau- 
stiečių Laikraštis” “Tiesa,” Į ja, kad iš buožių butų ima

mos prievolės, kad butų pa-į 
tikrintas gyvulių skaičius 
pas buožes ir tų buožių ūkių 
didumas. Buožės turi duo
ti, bet buožėms nevalia 
duoti trąšų. Matyti, tų trą
šų neužtenka ir jas dalija, 
kaip Bimba amerikiečių do
vanas, tiktai “užsipelniu
siems.”

reikia, kad okupantai, paė-l Po Sokolovo kalbėjo ki- 
mę visą eilę gerų spaustu- tas Gedvilo pavaduotojas 
vių Kaune ir Vilniuje, ne- ar bosas, “draugas MAMA- 
sugeba atspausdinti žmo- JEVAS.” Tas rusas pasa- 
niškos išvaizdos laikraščių, kojo apskričių pirminin- 
Laikraščių formatas mažas, kams apie žemės ūkio ko- 

’ popiera ne koki, o atspaus- peraciją. Jis skundėsi, kad 
dinti jie taip netikusiai, kad žemės ūkio koperatyvai 
skaitymas reikalauja gerų miega ir net užmiršta paim

ti jiems skirtus visokius 
kreditus.

Po Sokolovo ir Mamaie- 
vo kalbėjo “LTSR naruošu 
Įgaliotinis drg. ANDREJE
VAS.” “Paruošos” reiškia 
piliavos, arba priverstinos 
duoklės valdžiai. Rusas An
drejevas prisispyręs aiški
no. kad apskričiu pirminin
kai turi spausti buožes. Jis

“Panevėžio Tiesa ' ir pana
šus “kazionas štofas.” Lie
tuvos laikraščiai leidžiami 
komunistų partijos, jos 
“centro komiteto” arba “ap- 
komų” (apskričių komite
tų). bet jie kartu yra ir 
valdžios organai.

Išvaizda " tų laikraščių 
purvina ir liūdna. Stebėtis

—Tegul Pus parag intas. 
Maike!

—Tėvas vis garbini ir 
garbini, bet kaip a: žiuriu, 
tai naudos iš to " : ai i 3ra. 
Štai, atein? jau ripma. o 
tėvas da ir naujų 1 ų ne
turi.

—Taigi valuk to aš ir 
garbinu, Maike. kad ponas 
Dievas duoti, šUą žiemą.

—Bet Dievas nieko ne
duos, tėve.

-0 ką tu žinai, kad ne-

akinių ir tai kai kurie pus
lapiai nėra įskaitomi.

Dar liūdniau atrodo tų 
okupantiškų laikraščių tu
rinys. Jie ištisai pašvęsti 
Ujimui pavergtų žmonių, 
kad jie daugiau dirbtų, dau
giau produktų statytų val
džiai. daugiau garbintų 
“genialųjį” Staliną, dau
giau laižytų pavergėjo ran
kas. daugiau šnipinėtų vie
nas kitą. Tuose laikraščiuo- 

1 se tik, kaip kreivame veid- 
don neturėtume iš ko gy-jrodyje, atspindi tikrasis

Lietuvos gyvenimas ir jos 
vargai, o daugelį dalykų 
galima tik spėti iš tų val
diškų ujimų ir barimų, ku
rie vienaip vien kartojasi 
tos spaudos puslapiuose.

“Buožiniai Elementai”
Kaziona okupantų spau

da Lietuvoje veda nepa
liaujamą karą prieš “buo- 

. -----” Kas vra

“... Pabrėžė. kad Kauno.
Švenčionių, Alytaus ir kitos 
apskritys blogai atlieka pieno 
paruošas. Del to kalti vykdo
mieji komitetai, kurie nekont
roliuoja pieno paruošų agen
tų darbo. Daugelis agentų 
girtuokliauja, taikstosi su 
buožėmis. Daug kur iki šiai 
dienai dar neįteikti pristaty
mų lapeliai buožėms neatlie- 
kantiems prievolių, neįteikti 
perspėjimai. Švenčionių aps
krityje dvejuose valsčiuose 
pieno priėmimo punktai neat
siskaitė su valstiečiais. Vyk-

kutinių naujienų. Todėl pra
dėjau j ieškoti Troškūnų skai
tyklos, nes buvau girdėjęs, 
kad tokia įstaiga Troškūnuose 
yra. Susiradau, nors iškabos 
ir nebuvo. Įėjęs į skaityklą, 
vietoj laikraščių, pamačiau 
ant stalo jau išgertą litrą deg
tinės; stalas buvo aplaistytas, 
laikraščiai bei knygos sujauk
ti, matyti krūva papirosų 
nuorūkų, druskos ir kitokių 
maisto likučių. Skaityklos ve
dėja S. Lapkauskienė buvo 
gerokai įsigėrusi. Prie stalo 
sėdėjo dar du vyriškiai irgi 
gerokai įkaušę. Jie visi gar
siai šnekučiavosi ir kombina
vo, kur butų galima daugiau 
išgerti.
“Paprašęs skaityklos vedė

jos, kad duotų pasiskaityti 
naujų laikraščių, ji man at
sakė klausimu: ‘Kur gauti dar 
litrą degtinės?’ šituo klausi
mu patarti negalėjau, todėl 
nieko nepešęs turėjau išeiti. 
Išėjęs iš skaityklos susitikau 
partinį organizatorių drg. Ta
mošauską. Kada aš jam pa
aiškinau paskutinį įvykį, jis- 
atsakė: ‘Tai jau ne pirmai 
kartas taip pasitaiko. Tokie 
dalykai jai yra įprasti’.”

“Įprasti dalykai,” sako 
partinis organizatorius. Ki
tą kartą dar pakalbėsime 
apie kitus tokius įprastus 
dalykus.

J. D.
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RUSŲ “LAISVE” VOKIETIJOJ

zJllZAC''VIVtVZV •
—Nes jis da niekam nie

ko nedavė.
—Na, tai kaip tu, vaike, 

rokuoji, kur aš galėčiau 
gauti naują juniformą. jei
gu pas Dievą nėra jokio ra- 
tunko?

—Tėvas pervėlai šitą
klausimą keli.

—Tai kada jį kelti?
—Jį reikėjo kelti kol 

jaunas buvai. Tada reikėjo 
pagalvoti apie senatvę. Rei 
kėjo taupyti pinigus. Jeigu 
kiekvienas centas, kuris iš
tirpo degtinės stikle ar nu
skendo alaus bačkoj, butų 
padėtas į banka. arba in
vestuotas į valdžios bonus, 
šiandien šaltos žiemos ne
reikėtų bijoti. Galėtum iš
važiuoti į Floridą, kur žie
mos nėra.

venti.
—Bet tu. Maike, dažnai 

man kalbi apie socialistus, 
kad jie turi rojų tokiems, 
ką pinigų neturi. Ar nega
lėtume nueiti pas juos?

--Aš niekad tokių daly
kų nekalbu, tėve, nes socia- 
Lrtai jokio rojaus neturi.
Jie tik aiškina, kad gyveni
mas eina prie socializmo,! žinius elementus, 
kur beturčiai bus geriau, tie “buožės”? Lietuvoj bol- 
aprupinti. negu dabar. Bet' ševikai pravedė žemės re- 
ir prie socializmo žmonės1 formą, visus ūkininkus, ku- 
tures dirbti. j ne turėjo virš 30 hektarų

—Yeidiminut! O ką so-.femės, nusavino. Vadinasi/' svetimų elementu.” 
cialistai sako apie dangaus! didžiausias Lietuvos “buo 
karai vstę?

—Jie sako.

Reparacijos

kad tokios
1 žė” gali turėti tik 30 hekta
rų (apie 27 dešimtines) že-

karalystės niekur nėra. y- mės. Bet skaitant okupantu 
ra tik tokia pasaka. Ta pa- spaudą atrodo, kad tie
saka yra palaikoma tiktai 
tamsiems žmonėms angau- 
dinėti. Kad tamsuoliai del 
savo vargingo gyvenimo ne

“buožės” yra baisus sutvė
rimai: jie nenori mokėti 
valdžiai mokesčių, jie ne
nori statyti valdžiai paskir-

domieji komitetai turi kontro
liuoti pieno perdirbimo bend
rovių darbą, apvalyti jas nuo

“Drg. Andrejevas” aiš
kindamas apie apvalymą 
pieno bendrovių nuo “sve
timų elementų,-’ tur būt. ir

Karas niekada neužsimo
ka. Kas gali grąžinti Ame
rikai kelis šimtus bilionų 
dolerių, kurie buvo išleisti 
karui laimėti? Niekas nega
li ju grąžinti ir niekas ne
grąžins.

Bet Paryžiaus taikos kon
ferencijoj eina karšti gin-

Šitos dvi fotografijos parodo, kokią “demokratiją” 
bolševikai vykina savo zonoj, Vokietijoj. Viršuje žmo
nės eina balsuoti. Kandidatai rinkimams šitame mies
telyje (Geibitz) pastatyti tiktai vieni komunistai. Ne- 
gaudamos balso, opozicijos partijos išlipino savo pro
testus ant sienų. Ginklotos komunistų gaujos tuos pro
testus tuojau nuplėšė, kaip parodyta apatinėj nuo
traukoj.

KAS PASAULYJE YRA 
DIDŽIAUSIA

čai del reparacijų, arba del 
karo nuostolių atlyginimo.
Rusija “išsiderėjo’’ iš ketu
rių didžiųjų 100 milionų 
dolerių iš Italijos “už re- vandens

Jis išmeta vandens srovę 
150 pėdų aukštyn.

. Aukščiausias pasaulio
Didžiausias pasaulio van- vulkanas randasi Ekvadoro

denynas yra Ramusis arba valstybėj, Pietų Amerikoj
Pacifiko, jis turi 68,634,000 Jis vadinasi Chimborazo ir
ketvirtaines mylias ploto. iškyla į viršų 20,700 pėdų.

Aukščiausias pasaulio: Aukščiausias vandenkri-
kalnas vra F;vcr?£t2s -v___i__ r_\ «i.n--UB via iucjĮiit. vamiuo ja-
lajų kalnuose Azijoje. Jis me krinta 2,810 pėdų že- 

! iškyla 29,141 pėdą virš myn. Jis randasi Natai pro-
pavirsiaus. 

Ilgiausia pasaulio upė y-
vmcijoj, Pietų Afrikoj.

paracijas.” Tuo tarpu Ita i
lija jau gauna iš Amerikos'ra Mississippi-Misouri, A- 
pašalpą, kad galėtų išmis- merikoje. Ji yra 4,221 mylia 

pats jaučiasi, kad jis Lie-j ti. Ateityje fitalija bus rei-į ilgumo-
tuvoje yra tiktai svetimas kalinga dar daugiau pagel-! Didžiausia pasaulio dy- -ne

bos iš Amerikos, jei Ame- kurna yra Sachara. Afriko-,, L
____-- 1—J ____ : nlnfo, O nnn Karsto glOpiO

elementas, okupantų įran
kis išspausti iš Lietuvos val-

ėio *1?kųptu- tel 11Pms sakoma. Į tų “paruošų” (javų. pieno, stiečių daugiau “paruošų.”
J. kad “palaiminti yra uba-j mėsos. pašaru) jie girtuok- Visų rusų šauksmas susi-

•L: ^ai dvasioje, nes numirė jie lįauįa. tvirkina komunistu veda prie vieno dalyko:

LAUŽO BIZNIS

Liejant naują plieną lie
jyklos paprastai vartoja 

senų geležų ir 50% 
^ 000 - grapio iš naujai iš

kastų indų. Bet kada nori-

gaus dangaus karalvste.”
—Tai tu rokuoji. kad tas 

yra apgavystė?
—Žinoma! Patvs kuni

gai tai pasakai netiki.
—O ką tu žinai, kad jie 

netiki?
—Tą aiškiai rarodo iu 

darbai, tėve. Biedniems iie 
~ . v i , , , pataria turtų nekrauti, o

, ~P a.r£j Ka 1 kut toks nat-«’s krauna kiek tik gali. 
kraštas, kad žiemos nebu- Popiežius vra didžiausisvra

.. v v • turtuolis. Iš katalikišku
ūktai gali, bet ir j praštu jam suplaukia milio-

tu?
—Ne 

yra.
t- vpliežinau ? r 1

—Todėl, kad tėvas neži 
nai geografijos.

—Na, tai kur yra ta ge-’ 
ra grarija? Ir kas pervie- 
nas tas grapas. jeigu jis 
toks gerr ?

—Ji yra knvgose, tėve. 
Tai yra m.kslas apie že
mės paviršį ir apie jos kli
matą. Jeigu tėvas butum 
skaitą knygas, o ne barus 
salimuose alkūnėmis šlr.os- 
tęs, t . žinotum, kad klima
tas žemės
vienof 
amžii

j'.eĮ ąš apie tai nai. Ir tai vis varguoliu 
°entai. Arm ii s tain krautu 
lobius, jeigu jis tikėtų, kad 
beturčiams yra dangaus ka
ralystė?

—Maike. tu čia palakei 
man cekavą istoriią. Aš no
riu anie ją pamislvt.

—Gerai, tėve, atsisėsk ir 
ragai vok, , o aš baigsiu sa
vo knygą skaityt.

Rinkimai Vokietijoje
Rusų okupuotoj Vokie- 

į Par*pavirsy ..e V’uurltijoj įvyko rinkimai 
ienor Yr? vietų. kurJamentą Saksonijoj, o Tu- 
mžih_i o i žien \ ir .a ringijoj įvyko savivaldybių

tokiu sr1" 
d i gėlės. 

—Ar tu

u. k* “ visadt ? žy- 

tokį pleisą
nai?

—Žinau.
—0 snapso terai /ra? 
—Yra.
—O tat u<o?
—Yra ; tabako.
—Na, vandravokim 

tena’. Maixe

rinkimai. Saksonijoj bolše
vikai ir socialdemokratai 

zi- rusų spaudimu sujungti į 
vieną partiją, surinko 55% 
balsu, o dvi buržuazinės 
partijos, liberališku demo
kratų ir krikščionių demo- 

ik atu. gavo 44C< balsų. Tiu- 
, ringijoj savivaldybių rinki
lt uose “socialistinė vieny- 

’ bės partija’’ irgi yra pirmu-
—Bet r int. tenai /y- tinė ir daugelyje savivaldy- 

vonti, tėve reikia turėti pi- biu turi daugumą.

liauja, tvirkina komunistų 
agentus ir visur baikojasi 
po “tarybinę Lietuvą,’’ da
lydami bolševikams viso
kius nemalonumus.
Apskričių Komitetų Pirmi

ninkų “Seminaras”
1946 m. gegužės 23-24 

dienomis Vilniuje įvyko 
“Apskričių vykdomųjų ko
mitetų pirmininkų semina
ras.” “Valstiečių Laikraš
tis” tą įvykį aprašo birže
lio 6 d. “Seminaras” reiš-

dalyko
imti, kiek galima daugiau 
iš Lietuvos valstiečių “pa
ruošų,” vesti karą prieš 
“buožinius elementus,” 
melžti juos ir spausti mo
kesčiais. o kai jie susmuks, 
tada kelias bus atviras į 
“socialistinį sektorių” kai
me, arba į kolchozų bau
džiavą.

“Inteligentų Žodis”
Vilniuje įvyko “antrasis 

Tarvbų Lietuvos Inteligen
kia eilę paskaitų ir pamo-įtų Suvažiavimas. SuvažiaL-s š ™ b.A,’., a* • • • I vn Olll/vinori volctvhoc forpirminm-kinimų, kaip tie 
kai turi daryti, kad išplėšus 
iš valstiečių “paruošas.” 
Prieš sušauktus činaunin- 
kus kalbėjo aukštoji pony
bė. Pirmiausiai kalbėjo
“LTST ministrų tarybos
oirmininko pavaduotojas 
drg. SOKOLOVAS.” Tas 
Gedvilo pavaduotojas ar 
bosas, apskričių pirminin
kams pasakė ilgiausią pa-

vo sukviesti valstybės tar
nautojai. vienbalsiai užgy- 
rė eilę iš anksto komunistų 
partijos patiektų rezoliuci
jų ir vėl išsivažinėjo. Su
važiavimas paskelbė ilgą ir 
baisiai nubodų manifestą, 
lyg ir atsišaukimą į visus 
Lietuvos inteligentus. Ta
me" atsišaukime “draugo 
STALINO’’ vardas kartoja
mas kiekviename posme ir

mokslą ir visa jo kalba su- vis rašoma su didžiausiomis 
k nei Vrtvo raidėmis, o baigiasi tas ka

zionas atsišaukimas šitaip:
kosi apie kovą prieš buo
žes. Jis sakė:

“Ikišiol vykdomuose komite
tuose supainiota ūkių, gyvu
lių įskaita, ir buožės turi ga
limybės sabotuoti žemės per
tvarkymo įstatymą. Dar bū
na įstatymo iškraipymų, taiks
tymosi su buožėmis... Reikia 
žiūrėti, kad trąšos nepatektų 
buožiniams ūkiams... Reikia 
nuolat populiarizuoti darbo 
valstiečių tarpe naujausią ag
rotechniką, aiškinti prievolių 
pristatymų reikšmę krašto u- 
kio išsivystymui...”

“Draugas’’ Sokolovas čia

“Tegyvuoja didžioji Lenino- 
Stalino partija!
“Tegyvuoja musų mylimasis 

mokytojas ir vadas, didžiau
sias žmonijos genijus draugas 
STALINAS!”

Kultūrinė Tikrovė
Baigsime tą apžvalgą vie

na žinute iš “Panevėžio Tie
sos.” Toje žinelėje atspin
di dvasinis skurdas ir oku
pantų atneštos kultūros vai
siai. Rašo A. Kazlauskas a-

nigy. arba reikia eit pas Anglijos okupuoto i zonoj pasakė, kad trąšos Sovieti-ja:
farnerius dirbti. Tėvas gi rinkimuesp pirma vieta už- joi yra kaip vaistai, jų ne
iginiai netari, o dirbti jau ėmė krikščionių demokratų reikia duoti buožėms, kad 
persenas. Nuvažiavę Flori- partija. _ _ _ jų javai kartais neužderėtų.

rika norės, kad 44 milionai .ie. Jos plotas siekia 
italų galėtų grįžti į šiokį 000 ketvirtainių mylių. ■ ma , ;.
tokĮ normalų gyvenimą. Tai Didžiausias pasaulio eže- vartoja daugiau laužo 
kas mokės Italijos repara- ras yra Lake Superior, A- ’ ' 
cijas Maskvai? Aišku, kad merikoj. jis apima 31.820 
Amerika. Amerika gelbės ketvirtainiu myliu ploto.
Italijai atsistatyti, o Rusi- ‘ A . .
ja gaus iš Italijos reparaci-! Giliausia vieta pasaulyje
jas. Tuo aplinkiniu keliu Padriko vandenyne Pn tam daną o ' " 7
Amerika padės pasotinti. Fne Mindanao salos. Fili- P? karo daug senų garvežių 
at i P •• B,’ pinuose ii eina i žemė^ gel- eina i lauza. Vienas garve-Maskvos reparacijų trošku- J- A n - j d,,™!., mn ♦ s .
k mes iki 3o,410 pėdų. Zls duoda 100 tonų gerbk

Dabartiniu metu Maskva Didžiausia sala yra Gren-■ dolerių ver-
t f -L • • r kainuoja 50.000 doleriu 827,300 ketvirtainių mylių (įau{rjajj 

ploto.
Ilgiausias pasaulio urvas 

yra Mommoth Cave, Ame
rikoje, Kentucky valstijoj.
To urvo ištirtos lindynės po

Į laužą patenka visoki 
geležis: senos mašinos, au
tomobilių dalys ir viso
kiausi kitokie atitarnavę ge- , 
ležiniai daiktai. Pavyzdžiui,

yra didžiausias dėdė Shy- 
lockas reparacijų klausime. 
Už reparacijas rusai išplė
šė Vengriją, Rumuniją, są
jungininką Lenkiją, jie pa
siima sau visą stambiąją 
Austrijos pramonę ir uždė- 
io savo sunkią plėšiko ran
ką ant rytinės Vokietijos 
pramonės.

Žinovai sako. Rusija del 
dvejų priežasčių nori žūt 
būt gauti reparacijas. Vie
na, rusai mano, kad ką pa
imsi iš savo buvusio priešo 
ir kaimyno, tą tikrai turė
si: fabriku mašinos, bend
rovių akcijos, kasyklos ir 
kitokios gerybės sumažins 
Rusijos ekonominį skurdą 
ir kartu padidins kitų kraš
tų ekonominį skurdą. Gau
sis šioks toks “išlyginimas.”

Vienu šuviu bus nušauti 
du zuikiai: Rusijoj gyveni
mas trupučiuką pagerės, o 
Europoj gyvenimas pasida
rys daug blogesnis. Jau 
šiandien Vengrijoj rusų 
raudonarmiečiai mato tokį 
skurdą, kokį j’ie yra įpratę 
matyti ir Rusijoj. “Kapita
listinės” šalies prabanga 
’au nebebado “proletariš-

pie Troškūnų skaityklą-bib- kų” bolševikų akių... 
liotek- l-'n ■>!« nflgalfn.1 Yra kita nauda ičštai ką jis pasako-' Yra kita

racijų. Rusai

ir

Laužo biznis yra labai 
svarbus geležies išdirbystė- 
je. Tame biznyje dirba 
tūkstančiai žmonių. Jie su-

žeme yra virt-100 mylių ii- Z jų
rankas pereina iki 10 mi-gumo.

Didžiausias geizeris ran- 7;*“ ini,Asi Amprikoip Ypllowsto- 10nU tor‘U Sen^ Sel^ų.dasi Amerikoje. Yellowsto 
ne nacionaliniame parke, 
vadinasi “Old Faithful.”

Australijoje. pietinėje 
talistų vietą. Kartu su tuo Queensland dalyje, buvo 
jie kontroliuoja ne tik tu‘didelis Nooganooga ežeras, 
krašų ūkio gyvenimą, bet [Jis buvo penkių myliu pla- 
gali lengviau tuos kraštus’tumo. 1944 metais kas tai 
ir politiniai valdyti. Jei ku-į įvyko, kad ežeras pradėjo 
ris kraštas vra “nenaklus-; išsekti ir dabar ežero vie
nus,” jį galima taip išmelž-,ta virto i pelkėtus raistus, 
ti. kad jis ekonominiai vi-, Tyrinėtojai spėia. kad po 
sai susmuks. Jei kuris leng-! ežeru įvyko koks nors su- 
viau pasiduoda, ta galima krėtimas* ir vandeniui atsi- 
kiek švelniau melžti. j rado požeminis kelias iš-

Taip “reparacijos” virsta tekėti Iš didelio ežero pa- 
milžinišku plėšimu ir pato- liko tik balos.
giu įrankiu užtikrinti Rusi- Į----------------------------------
jos viešpatavimų visoje Ry-J “KELEIVIO” KALENDO

RIUS 1947 METAMS

IŠNYKO EŽERAS

tų Europoje ir Balkanuose.
Per “reparacijas’’ rusai sie
kia ir Italiją įkinkyti į sa-, 
vo politikos vežimą.

Anglai apskaičiavo, kad rius 1947 metams jau ruo- 
Italija jiems pridarė karo šiamas ir ii galima užsisa- 

nauda iš repą-v nuostolių už 11 bilionų do- kvti jau daba’-. Užsakymus 
ii perima savo1 ledų! Tu pinigų jie negaus, galima siųsti kartu su nre-

Pranešame “Keleivio” 
'skaitytojams, kad Kalendo-

“Nuvykęs į Troškūnus ir pa- žinion užimtų kraštų pra- bet gal ir rusai negaus pro- numerata. _ Kalendoriaus 
buvęs keletą dienų, pasijutau monę. Rusijos skirti valdi- gos čiulpti Italiją. kaina bus 50 centu,
atitolęs nuo spaudos ir pas- ninkai užima buvusiu kapi- • “Kel.” Administracija.

I
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Streikas Japonijoj
Japonų prekybos laivų ju

rininkai paskelbė visuotiną 
streiką. 70,000 jurininkų 
metė darbą. Japonų jurinin
kai yra organizuoti i vieną 
uniją. 560 laivų stovi uos
tuose. Jurininkų reikalavi
mai yra ekonominio pobū
džio.

Anglijos “Sąuatteriai”
Londono policija nori 

“išprašyti” benamius iš o- 
kupuotų turtuolių namų. 
Bet “sąuatteriai’’ nepasi
duoda, jie sako, laikysis už
imtuose namuose ir neduos 
save išvaryti. Kas ilgiau iš
tvers — ar policija apgulu
si namus, ar okupantai?

Anglija—Amerika
Prezidentas Truman pa

reiškė. kad kariškas bend
radarbiavimas tarp Ameri
kos ir Anglijos, koks jis už
simezgė per didiji karą.

Arabai Atmeta
Septynios arabų valsty

bės Londone atmetė anglų 
planą padalyti Palestiną i 
žydų ir arabų dalis. Arabų 
valstybės tariasi bendrai iš
kelti Palestinos klausimą 
Jungtinių Tautų organizaci
joj, kad ji apsvarstytų visą 
ginčą ir pasiūlytų sprendi
mą.

Austrija Protestuoja
Rusai suėmė ir nuteisė 

dviem metams j Sibiro prie
vartos darbus austrų val
džios pareigūną Dr. Kari 
Wilhelm už tai, kad jis 
klausė savo valdžios įsaky
mo ir neperleido rusams 
buvusio vokiečių turto 
Austrijos valdžia del to ke
lia savo protestą.

Siūlo “Sprendimą”
Amerikos legionierių va

das John Stelle siūlo pa
siųsti į Maskvą vieną rakie- 
tinę atomų bombą, o vieną

bus tęsiamas ir toliau dar. bombą pataupyti del Tito. 
kurl laiką. Lzsieniuose tas Taip, sako tas legionierių
pareiškimas 
kalbų

sukėlė daug

Rusija Kaltina
Rusijos admirolas Schwe- 

de, komunistų partijos or
gane “Pravdoje” iškelia 
kaltinimus prieš Ameriką, 
kad ji stiprinasi plačiose 
jurose. ruošiasi ofensyvi- 
niam karui ir siekia pasau
lio viešpatavimo. Admiro
las kalba ir apie “slaptas 
bazes,” kurias Amerika iš
laikanti facifike.

vadas, visus sunkumus del 
taikos sudarymo galima 
bus išspręsti.

Kinijos Komunistai
Kinijos nacionalinė armi

ja keliose vietose labai 
smarkiai sumušė komunis
tus. Gavę lupti, komunistai 
kreipėsi į generolą Mar

KELEIVIS, SO. BOSTON

STREIKAS SUSTABDĖ VISKĄ

Viršuje matosi. New Yorko dokai, apmirę laivų kro
vėjams sustreikavus. Apačioje krautuvininkas aiškina
si pirkėjai, kad jis neturi savo lentynose jokių produk
tų, nes del streiko negalima nieko atsivežti.

lių, o aš vienas turiu nuos- ną, kuris po savo letena te 
tolių per savaitę 45 dole- belaiko Lietuvą paspaudęs.

ronte. kurį jie garsino gra- Sakoma ir Montrealo Sta- 
žiu vardu ir skelbė “šuva- lino agentai nžsikvietė Bim- 
žiavimu.” Ta proga kvis- bą, kad papasakotų apie 
lingu komitetas atsikvietė Lietuvą Stalino karalystėje, 
tavorščių Bimbą, kuris pa- bet vietos valdžia neleidusi 

- .. pasakotų apie Lietuvą. Ka- Stalino stebuklais mulkinti
shall. kad jis greičiau su- dangi tavarščius Bimba jau žmonių ir rinkti pinigų.

rius. Ir kas man už tai at
lygins? Negi ta unija, kuri 
streiką paskelbė ir ne vy
riausybė, kurioje nėra sme
genų, kad protingą įstaty
mą išleisti.

Atrodo, kad didžiausias 
dabar musų valdovų užda
vinys yra Įgauti truputi pro
to, trupučiuką pagalvoti, ką į 
jie daro, kaip jie valdo.* 
Tas liečia ir vyriausybės 
galvas, ir unijų vadus, ir 
tuos kietaskurius pramoni
ninkus, kurie mirksta pra
bangoje ir pliauškia apie 
“free enterprise” gerumus. 
“Free enterprise” reiškia 
streikai, kainų kėlimas ir 
devynių kailių lupimas nuo 

1 vartotojų.
Atsimenu, kad plieno 

pramonėj begalviai užsi
spyrėliai streikavo virš sa
vaitės del 1 cento pakėlimo. 
Gerai yra “principas” ir 
“pastatymas ant savo.” Bet 
praktikoje tie “cento strei- 
kieriai” pasirodė didžiau
sieji mulkiai. Kol jie su tuo 
“laimėtu” centu išlygins 
darbininkų nuostolius, jie 
ir patys pražils. Nuostolių 
visuomenei visai niekas ne
išlygins. Tie nuostoliai bus 
užmokesnis visuomenei, kad 
leidžia begalviams save ves
ti ir muštravoti.

K. S is.,
Brockton, Mass.

Lukšiu Juozas.

PARŠELIS IR AVIS

Paršelis įprato eiti gany
tis į pievą, kur ganėsi ir 
pulkas avių. Kartą piemuo 
pasigavo jį, pasirito ant že
mės ir ėmė jam rišti kojas, 
norėdamas nusinešti jį pas 
mėsininką. Paršelis žviegė, 
kiek įmanydamas, ir sten
gėsi ištrukti. Avis subarė ji 
už tokį žviegimą, sakyda
ma:

—Piemuo gana dažnai ir 
mus pasigauna ir pasirita 
ant žemės taip pat, kaip ir 
tave, bet mes nekeliame jo
kio klyksmo!

—Gana jau, gana,—at
sakė paršelis — ar nežinai, 
kad tarp manęs ir jūsų yra 
skirtumas? Jis avis pasigau
na ir pasirita nukirpti jų 
vilnas, o mane jis nori pa
plauti !

Ezopas

DEL TOS NUTERIOTOS 
LIETUVOS

JAUTIS IR PELĖ

kviestų taikos komisiją ir 
bandytų sutaikinti kariau
jančias šalis. Kai juos mu
ša, jie “už taiką”...

gegužės mėnesį buvo To- Jeigu iš tikrųjų Montreale 
ronte ir pasakojo apie Sta- neleido Bimbai meluoti, tai 
lino stebuklus (sako, tik vė- jis neturėtų daug pykti nei Į

Lietuviai komunistai iš 
Laisvės ir Vilnies pastogių

Naujienos is Kanados
IC a narį ličiai Streikuoia krašte negerovės sakyte sa

ko, kad laikas socialistus 
rinkti į valdžią. Jei jų ne
išrinksime, tai sena partija, 
pasivadinus dviems vardais, 
liberalais ir konservatoriais, 
privaldys mus prie depre
sijos.

Parkdale gyventojai, bal- 
už CCF partijos 

žmogų, drg. Ford Brand. 
Kitos darbininkų partijos 
nėra. Kas balsuos už neva 
pasivadinusius darbinin
kais, tas skaldys balsus ir

Nuo Atlanto iki Pacifiko 
daug dirbtuvių darbininkų 
streikuoja. Stambiausi strei
kai Ontario provincijoje, 
kur streikuoja daug tūks
tančių plieno pramonės ir 
gumos darbininkų. Strei
kuoja ir mažesnės dirbtu- suokite 
vės. Streikų tikslas: trum
pesnės valandos, algos pa
kėlimas, unijų pripažini
mas ir kiti mažesni reika
lavimai.

I Hamiltono plieno dar-1 pagelbės reakcijai, 
bininkų streiką pasiųsta 400 j Rimtai pagalvokime 
policininkų streiką laužyt, to nedarykime.
Kol kas jau dvi savaitės,’

ir

išgirdo plonytį balselį iš 
skylės;

—Ei, dički, nemanyk, 
kad tu visada turi nugalėti 
mažesnius už save. Kartais 
ir mes galime laimėti! O, 
be to, atsimink, kad KAK
TA SIENOS NEPRAMUŠI.

Ezopas.

PAJ IEŠKOJI M Al
Aš, Bronė Spudienė (po tėvais 

Ramanauskaitė), pajieškau savo gi
minių. Stasio Gustaičio ir jo se
sers Marės Gustaitytės-Grajauskie- 
nės, kadaise gyvenusių Baltimorėj. 
Taipgi pajieškau Juliaus Gustaičio, 
kadaise gyvenusio Winnipege. Ka
nadoje. Turiu labai svarbų reikalą. 
Jie patys ar kas juos žino. maloniai* 
prašomi atsiliepti.

BRONĖ SPUPIENĖ.
858 Glenmore Avė., Brooklyn. N. Y.

Giminės Vokietijoj pajieško Juzės 
Rauliškaitės-Skučienės ir Antano 
Skučo, gyv. Ansonia Conneeticut 
miesto apylinkėse, ūkyje. Be to, pra
šo atsiliepti Baltrą Skučą, kilusį iš 
Veiverių vai., ir Elzbietą Sebastijo- 
nienę, kilimo seirijietę, gyv. Chicagoj.

Jie patys arba apie juos žinantie
ji prašomi atsiliepti į mane.

N. JONUSKA,
15 Cotton St., Roslindale, Mass.

Jautis vijosi pelę, kuri 
įkando jam į nasrus. Pelė 
buvo greitesnė ir kaip be
matant įlindo į skylę sie
noje. Jautis ėmė mušti kak
ta į sieną ligi visai pailso 
ir atgulė.

Kada visa aprimo, pelė 
išlindo iš skylės ir vėl įkan
do jaučiui. Jautis pašoko 
įnirtęs, o pelė vėl pasislė
pė. Nelaimingas jautis su 
stojo prieš skylę ir kelis 
sykius rūsčiai subaubė iš 
piktumo. Po valandėlės jis

Pajieškau brolio Petro Kuodžio, 
kilusio iš Ukmergės apskrities, Kur
klių miestelio, gyvena Montreal, Ka
nadoj. Turiu svarbų laišką iš Lie
tuvos, prašau atsiliepti šiuo adres- 
su: (39)

KASTCIA ALESIUNAS,
55 Camden St., Newark, N. J.

Pajieškau pusbrolio Juozo Palio
nio, kilusio iš Rumbonių parapijos, 
Panemunikų kaimo, gyvenusio Brook
lyne. Kas jį žino, ar jis pats, teik
sis atsišaukti šiuo adresu: (40)

ONA PAL1CAUSKAITĖ 
(po vyro Sarpalienė)

14 N. Eimwood Avė., Baltimore, Md.

z.o dar negali išgydyti), ant valdžios, nei ant istaty-igšoJr k^a a]A nutmotą 
tai dauguma Toronto lietu- mų. turėtų tik padėkoti drg. 
vių nėjo to Stalino agento Fred Rose, kuris už špiona- 
klausyti. Reiškia, torontie- žą tėvui Stalinui teismo pa- 
čiaį nemėgsta melų ir me-sodintas 6 mętams kalėiime.:™^^
lagių. • 'lvoviečius, Bet kame prie-'

Įžastis, kad Lietuva taip 
j skaudžiai nukentėjo ir kad 
Lietuvos žemelė patapo

POLEMIKA IK MUUKA
STREIKAS IR KAS 

NUKENČIA?

Lietuvą. Taip pat dūsauja 
ir A. Bimba savo raportuo-'

APSIVEDIMA1
Mergina ar našlė

f t • , . i Reikalinga gyvenimo draugė, neSe. L Z VISU terorą ir žmo- j sunkesnė kaip 145 svarų, nemažes- 
kankinimus Lietuvoje ka'P 5 ,V.oli^ s,veiko kuno,, . . 1 . .-i , •.ir proto, be tikėjimo skirtumo ir

J komunistčii SUICrklH tiktHl / kuri norėtų gyventi ant ūkės. Aš 
’ į vokiečius. Bet kame prie-' esu visai vienas ir žinių apie save 

suteiksiu per laišką. (39)
L. K. ________

tai išimtinais atsitikimais. 
Jei teisybė, kad iš streikų 
Amerikos ūkis jau turėjo 
virš 20 bilionų dolerių nuo
stolių. tai juk tie nuostoliai 
gula ir ant darbininku pe- 

Ką darbininkai “pel-

Aš esu darbininkas šiušių 
dirbtuvėj. Vakar mane pa
leido iš darbo todėl, kad 
į musų dirbtuvę nepristatė čių. 
odų. O odų nėra todėl, kad nė” iš streikų, jie kelerio- 
prekybos laivų darbininkai pai prakišo per tuos bend- 
streikuoja. Aš esu “visai ruosius nuostolius, kuriuos 
nekaltas” del to streiko. • pakėlė visas ūkis.
Bet jei jis ilgiau užsitęs, aš Sėdėdamas be darbo del 
turėsiu didelių nuostolių, ne kilusio laivų darbininkų 
turėsiu uždarbio. Be už- streiko, kurs manęs, rodos

R. 1, Box 351, Batavia, III.

Pajieškau P. Stanaičio, kuris buvo 
išvietintas iš Lietuvos į Vokietiją, ir 
Juozo Kuncos. kilusio nuo Veliuonos. 
Baugiau žinių suteiksiu kai atsi
šauks. Mano adresas toks:

WM. MASTEIKA.
Hancock Street, ,

Dover-Eoxcroft. Are.

Pajieškau Onos Bartkiutės (pagal 
vyrą Kukučionienė), kilusios iš Al- 
sininkų kaimo. Stakliškių valsčiaus, 
Alytaus apskrities. Rodos, kad gy
vena Philadelphijoj. Ji pati ar kas 
apie ją žino. malonės pranešti šiuo 
adresu:

MAGO. ŽILIONYTĖ’ZIKAS.
704 North Riverside Street. 

\Vaterbury 10, Conn.

i RpiimatifcVi ^Vancmaivora viw m
Pajieškau apsivedimui gaspadinėsj Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

kuri nevartoja svaiginamų gėrimų, iš daug Skirtingų elementų, turi sa- 
Prašau kreiptis šiuo adresu. (29) vyje galingą šilimą, šildydama ga- 

TONY L., | lingai, ištarpins Reumatiškus skaus-
075 E. 8th St.. So. Boston. Mass. mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir- 

-------------------------------------------------j pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo-
Pajieškau merginos, arba našlės, nių pagelbėjo :r tamstai pagelbės, 

net ir gyvanašlės, kad tik turėtų Nejauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
divorsą. Aš irgi esu gyvanašlis, 541 DEKENS OINTMENT. arba rašy- 
metų amžiaus, taigi ir moteries no-j kitę į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
riu panašaus amžiaus, nuo 48 iki j 4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 

reikėję derinti, daužyti iriso metų. Aš turiu drapanų taisymo 16-oz$5J)0 ^A29'7)
__t ___________  _ :__ i.„i:.. ir valymo biznį, taisau ir perdirbu; DEKENS OINIMENT CO.

P. O. Box 660. Newark 1, N. J.

nuožmaus karo lauku? Juk 
Lietuva su nieku nekaria
vo! Jeigu Sovietų Rusija 
1940 m. nebūtų įsibriovusi 
į Lietuvą, tai Vokietija, jei
gu ir butų puolusi Rusiją 
per Lietuvą, tai jai nebūtų

bet streiko dar nelaužo, nes 
bijo organizuotų darbinin
kų, kurie pareiškė: “Jei po
licija laužys streikus, mes, 
kurie dar nestreikuojame, 
skelbsime simpatijos strei
kus po visą kraštą.” Štai ko
dėl iki šiol 400 policijos ne
veikia nieko ir tinginiauja 
atitraukti nuo savo tiesiogi
nių pareigų.

Kitų pramonės šakų dar
bininkai, jei nesusitaikys, 
rengiasi eiti į streiką.

Rinkimų metu dabartinė 
liberalų partijos valdžia 
daug žadėjo darbininkams, 
o dabar nedaro nieko. No
ri didesnės algos? — val
džia siunčia karališkus 
“kazokus” streikierius su
drausti. Laikas darbininkam 
susiprasti ir sekančiuose 
rinkimuose balsuoti už 
CCF partiją.

Papildomi Rinkimai
Spalių 21 d. Toronto- 

Parkdale distrikte įvyks 
papildomi rinkimai į Domi
nijos parlamentą, rezigna
vusio Dr. Bruce vietai už
pildyti. Dr. Bruce buvo 
konservatyvų partijos žmo
gus ir gynė turčių reikalus.

Į šiuos papildomus rinki
mus stato kandidatūrą ir 
socialistų partija, arba Ka 
nadoie žinoma kaip CCF 
partija.

Jos kandidatas yra drg. 
Ford Brand, pasižymėjęs 
darbininkų reikaluose dar- 
buojotas. Streikai ir kitos

Šaunios Vestuvės
Rugpiučio 24 d. žinomų 

veikėjų Augusto ir Elzės 
Frenzelių duktė Galina pa
mainė pavardę, ištekėdama 
už medicinos studento, greit 
busimo daktaro Jim Sarba- 
ro. Draugų Frenzelių žen
tas yra italų kilmės, aukš
tai apsišvietęs žmogus.

Musų draugai Frenzeliai 
išleisdami dukterį, iškėlė 
vestuves. Kas dalyvavo to
se vestuvėse, tas sako, kad 
tokių vestuvių tarp Toron
to lietuvių dar nėra buvę.

Perka Kaukazo Razbai- 
ninką

Toronte yra platinama 
raudonojo fašizmo diktato
riaus Juozo Stalino gyveni
mo biografija. Jau daug 
lietuvių žino Staliną, kaip 
Kaukazo razbaininką, ban
kų plėšiką ir žiaurų dikta
torių.

Juozas Stalinas visų dik
tatūrų ir visų fašizmų tė
vas. Torontiečiai domisi to 
diktatoriaus praeitimi ir 
knygutė, kaip Kaukazo raz- 
baininkas pasidarė Rusijos 
diktatorius, nesunkiai par
duodama, tik reikia pasiū
lyti. Kiti patvs prašo: Ar 
turi Juozą Staliną? Tik Lie
tuvos kvislingai n.nori nie
ko apie Staliną girdėti, bet 
vienas kitas ir iš jų nusi
perka.

darbio, kaip visi žinome, a- 
tostogos yra menkos.

Tokių, kaip aš, yra daug.

neturėtų visai liesti, aš ir 
galvoju: Ar neatėjo laikas 
unijų vadams pagalvoti.

Spaudoje skaičiau, kad kaip išvengti streikų, ypač 
New Yorke streikuoja tro-j tokių streikų, del kurių 
kų draiveriai. 100,000 tro- daugiausiai nukenčia visai 
kų nebeišvežioja maisto ir, nekalti žmones. Ar unijų 
kitokių prekių. Kas del to vadų tarpe nėra žmonių, 
nukenčia? Negi trokų kom-jkurie supranta, kad streikai 
panijos ir jų bosai! Nuken-jyra pasenęs ginklas? Dide- 
čia tokie pat. kaip aš, vi- lės unijos, kurios jungia
sai nekalti New Yorko ir 
apielinkių gyventojai.

Taigi, aš ir misliju, ka
da unijos skelbia streikus, 
ar jos atstovauja tikruosius 
darbininkų reikalus? Uni
jos, be abejo, nori iškovoti 
geresnes darbo sąlygas dar
bininkams. Mano paties u- 
nija buvo paskelbusi strei
ką ir mes per savaitę laiko 
nedirbome, kol privertėme 
bosus pakelti mums uždar
bius. Bet jei paskaičiuoti, 
kokius nuostolius streikai 
pridaro ir jei pasverti, ko
kios naudos streikai darbi
ninkams duoda, galima 
lengvai dasiprotėti, kad 
streikai yra didžiausia kvai
lybė. Tai yra kvailybė na- 
tiems darbininkams ir dide
lis prasižengimas prieš visą 
visuomenę, prieš visai ne
kaltus gyventojus, kurie 
nuo streikų daugiausiai nu
kenčia.

milionus darbininkų, GALI 
sulaikyti visą ūkišką gyve
nimą. Bet jei nebūtų ga
mybos, tai ir unijų vadai 
badu išdvėstų. Argi jie to 
nesupranta? O jei supran
ta. tai kodėl jie ir vyriau
sybė negalėtų susitarti, 
kaip streikų išvengti?

Senai jau žmonės kalba 
apie trečiųjų teismus eko
nominiuose ginčuose. Sena’ 
jau ir praktikuojamas “ar
bitražas’’ ekonominiams 
ginčams spręsti. Tenka tik 
stebėtis, kad ikišiol nei u- 
nijų vadų tarpe, nei vyriau
sybėje nėra užtenkamai 
protingų žmonių, kad iš
leistų teisingą " įstatymą, 
kurs visokius ginčus spręs
tų kiek galima bešališkiau.

Jei toks įstatymas butų 
demokratiš ai išleistas ir 
visų sutartas, tada galima 
butų išvengti daugybės 
streiku ir didelių nuosto
lių. Visiems butų naudos:

ir tiems

griauti Lietuvos miestelių ii 
kaimų, panašiai kaip ru
sams nereikėjo to daryti 
Lietuvą okupuojant 1940 
metais. Lietuva nesipriešino 
nei rusams, nei vokiečiams, 
tai kodėl butų reikėję ją 
griauti ir terioti?

Bet dalykas buvo štai ko
kis: Kuomet pasibaigė ta 
visiems žinoma “krauju su
cementuota’’ Stalino-Hitle- 
rio vienybė ir kuomet 1941 
metais vokiečiai įsiveržė i 
Lietuvą ir pradėjo rusus 
stumti, tai ką tada rusai 
traukdamiesi darė? Ar gal 
jie alyvų šakeles klojo vo
kiečiams po kojų? Nereiks 
tų baikų! Juk Stalino buvo 
pasakyta nepalikti prie
šams nė vienos smilgos. Bet 
nereikia nė įsakymo. Karo, 
mat. jau tokia logika — 
griaut, naikint viską, kad 
priešas nepasinaudotų nie
kuo. 0 kuomet rusams pra
dėjo sektis ir kuomet vokie
čius pradėjo iš Lietuvos vy
ti, tai, ką manot, ar su 
kiaušiniais jie vokiečius iš
vijo? Ar nereikėjo rusams 
panaudoti pragarišką ir 
viską griaunančią karišką 
mašineriją?

Taigi, aišku, kad Lietuva 
nukentėjo nuo dviejų dik
tatorių, o kuris, rudas ar 
raudonas diktatorius skau
džiau Lietuvą sužalojo, į 
tai galėtų atsakyti tiktai 
bešališki Lietuvos gy
ventojai, pergyvenę abu 
karo vėsulus ir abidvi oku
pacijas.

Bet, deja. šiandien Lietu-

valymo biznį, taisau ir perd 
moteriškas ir vyriškas drapanas. Tal
pi butų perai, kad ir moteris nusi
manytų apie tokį darbą. Katros dirb
ti nenori, o tik pinipų ir po beer- 
pardenus valkiotis, tai tokios tepul 
periau neatsišaukia. Aš nepavydžiu 
moteriškei pavalpyt arba alaus stik
lą išpert, bet ji neprivalo kasdien 
būti pirta. Toks tai jau ne pyveni- 
mas. Aš laukiu atsakymo tik nuo 
tokių, katros nori teisingai pyventi, 
ir atsakymą duosiu tik toms, kat 
ros prisius savo paveikslą. Aš ne

PASKAITOS IŠ ŠVENTO 
RAŠTO

Šv. Rašto Tyrinėtojų paskaitos v- 
ra laikomos kas sekmadienis, vaka
rais nuo 5-kių. PECK HALE salėj, 
1446 E. 82nd ir Wade Park Avė., 
Cleveland, Ohio. {ėjimas iš 82nd St.. 
trečios lubos. Kviečiame vjsus. Jžan-

pripuliu nei prie katalikų, nei prie • Ca nemokama, rinkliavų nebus. Kal- 
komunistų. Mano adresas: (39) į b«s Jgrpis Vanapas. temoje: “Šitas

P. P M., ' Pasaulis Bus Sunaikintas” ir “Ką
2721 Myrtle Št.,’l)etroit 8, Mich. 'Reiškia Pasaulis.” (39)

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietsvtų Žinyėiv
Amerikos darbininkai tu

ri streikų teisę. Tos teisės'ir darbininkams.
reikia laikytis. Bet protas visai nekaltiems gyvento-! vos gyventojams burnos už-

Bimbos Melu Torontiečiai turėtų ir darbininkams pa- jams. kurie nuo streikų čiauptos. Jie tegali smerkti
Neklauso rodyti, kad streikų ginklas daugiausiai nukenčia. Da- tiktai ruduosius, barbarus

Ru.gs. 1 Lietuvos kvislin- yra labai pavojingas. Tokį bar darbininkai laivuose nacius, jie dantis sukandę
gai laikė susirinkimėlį To- ginklą galima vartoti tik- ginčijasi del penkių dole-turi garbinti Rusijos meski-

Ypatingai dabartinės krikiėtonybėa gadynėj* kiekvienas turėti 
perskaityt, nes tik tada galės aiikiai avprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 poriapį. Kama popieros apdarais 
—1 00: audimo apd.—$1.28. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adraanokit aekančiri:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mas*.

I
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

LIETUVOS MOTERYS DĖKOJA 
MUMS Ui PARAMĄ

Šiomis dienomis Bendro- kytų šeimų Jus sušelpei sa- 
jo Amerikos Lietuvių Šal-; vo aukomis ir darbu,—apie 
pos Fondo vadovybė gavo: tai praneš Jums tos orga- 
Fietuvių moterų, gyvenančių! nizacijos, kurios tą darbą 
ištrėmime Europoje, laišką.! čia musų tarpe vykdo, 
kuris geriau pasako, nei'
koks liudijimas iš šalies, 
ką reiškia tokios organiza-

Mes tik norime Jums, 
Amerikos lietuvėms, iš gi
lumos musų širdžių tarti už 

cijos, kaip BALF, darbas tai nuoširdžią padėką, 
ir parama tiems, kurie ken-J “Mes tikime ir gyvename 
čia badą, skurdą ir iš viso j tik tuo tikėjimu, kad lais- 
sunkų gyvenimą. j va, prisikėlusi Lietuva vėl

Štai žodžiai, kuriuos pa-; sužėrės ir gaivinančius ši- 
rašė lietuvės moterys, susi-jlumos spindulius galės vėl 
burusios i Lietuvos Raudo- siųsti visiems savo vai
nojo Kryžiaus Vyriausiakams, jų tarpe ir Jums, už
Moterų Komitetą:

“Brangios Lietuvės!
“Mes čia susibūrę lietu-

jurio lietuviams.
Tai tik vienas iš dauge

lio laiškų, kurie plaukia iš
. . , , r, i užiurio Amerikos lietu-yiai. prisiglaudę . Europos vj£; reikšdami dėkingu- 

kareivimų griuvėsiuose nuo . b ti kurie
Šiaurės juros iki Adriatikos, « į * v bė.
pakrančių, pažeminti, betei- ____
šiai, be tėvynės, be namų, 
kai kur ir be duonos — ne-

gėlių gyvenimą. I
Tūkstančių tūkstančiai jų

... , ... reikalingi musų visu pa-šame musų baisią tremtinio lb ’kurios Mprašo lietu- 
da ią ir savo buvimu nuolat «. ; bė?ėliai Švedijoje, 
kalbame , pasaulio sąžinę., DanijįCt francijoje. Belgi- 
kad neia taikos kol milio- - . Šveicarijoje. Ispanijo- 
nai pavergti, kol istisos tau- Olandijoje. Vokietijoje, 
tos atiduotos beribei sauva- Arijoje ir kitur. Daug 
la“Mes čia rauname hen- drabužiM- avalynės, knygų

dra. tam. kad ^laikytume j daug dar reikia,
savo tautinę sąmonę ir kul- - j
turą ir palaikytume savo b d d Uį reikia 
tremtinių materialines bei s
dvasines jėgas.

“Tiems uždaviniams at
siekti, milžinišką globą, pa
ramą bei pagelba per Jūsų 
sukurtą BALFo organizaci
ją nešate jus, Amerikos 
broliai ir sesės. Mes tos

DAUGIAU MADŲ RUDENS SEZONUI

Čia turime keletą jau sunkesnės aprangos pavyzdžių rudens sezonui. Iš 
kairės, vilnonis kostiumas su plačiom rankovėm; vidury, šviesios materijos 
kostiumas su tamsia apy kakle; dešinėj pusėj, pavakario kostiumas su iškirp
tais skvernais.

"Keleivio” Knygos Iš LSS Suvažiavimo
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, 
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti j kelias dienas visų veislių 
gyvūnus, kurie gyvena išsimėtę po 
visų žemės kamuolį? Kaio jis ga
lėjo tuos >ryvuius prastoj sevo ar
koj sau Įpinti ? Iš kur ėmėsi tiek 
vandens, kad vis* ženr.ę apsemtų? suprasi tiktai 
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip “ “

«' iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras- 
l ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis- 
i lių žmonės? Šitie ir šimtai kitu

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT? ’’

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
aorisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
liau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 

reikia riebalų? Šituos klausi- 
šios knygutės.

15c
dėl jam reikia riebalų i

Lietuvių Socialistų Sąjun-, pasekmių.” Drg. J. V. 
gos kuopų atstovų suvažia-! son iš Pittsburgho

Stil-, 
linki

vimas įvyko Bostone rugsė-! “traukti po LSS vėliava 
jo 1 ir 2 dd. Suvažiavimą' tuos socialistus dvasioje,: 
atidarė drg. J. Jankauskas, i kurie gyvenimo įvykiais nu- 
Bostono komiteto suvažiavi- j sivylę, tebeklaidžioja kas 
mui paruošti vardu. Jis sau. Jei mums pavyktų

Dabar BALF veda vajų, 
kurio metu renkami padė
vėti ii- nauji drabužiai, ba
tai, baltiniai, knygos, mo
kyklų reikmenys, kenuotas 
maištas šuauguSielnS ir kū
dikiams. Visi geros valios, 
aukoti galintieji asmenys.duosniai ištiestos rankos malonia;- g šWies esate

niekuomet nepamiršime, už1 
ją mes busime Jums am
žiais dėkingi. Mes aiškiai 
nujaučiame, kad be aktin
gos, nuoširdžios, rūpestin
gos Amerikos moters lietu
vės tas negalėjo įvykti. A- 
pie tai liudija mums kūdi
kių kraiteliai, kūdikiams

prašomi peržiūrėti savo na
mus. Jus ten rasite ką nors, 
kas gali būt padovanota 
vargstančiam lietuviui, o 
ypač kūdikiams, vaikams, 
ligoniams ir seneliams.

Visas aukas prašome siųs 
ti į BALF sandėlį, Lithua
nian Relief Warehouse. 101

gubai duoda. Nevėluokime. • 
Apsidairykime. Ką galime 
aukoti, aukokime šiandien,! 
o rytoj — nuneškime į sa
vo veikiantį BALF skylių,! 
ar pasiųskime tiesiog į san-į 
dėlį:

Lithuanian Relief

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

JACKSONVILLE, FLA.

Apsigyvenau Floridoj, 
Jacksonville mieste. Pirkau 
čia dvejus namus ir ma
nau čia ilgiau sustoti.

Jacksonville gyvena apie 
tuzinas lietuviškų šeimynų 

į ir visos gerai pasilaiko. Su
bei ligoniams maistas, vais-:Gr j gt Brooklyn 11, N 'butais sunku, bet viešbu
ti .. . 7 «čiuose gaiįma kambarius

gauti ir net už $1 pernak
voti. Yra žydų laikomų 
krautuvių, kur galima pirk
ti juodos duonos ir rūgščios 

kurie butų jau apdriskę, raotęrys savo padėkas žodlj sų^tonos. Maisto jokio Jtru-

tai suaukotos tūkstančiai y k vi ; gaunami daik_
moteiij suknelių, bei rūpės- . tinkamai paruošiami iš
tintai į drabužius )detų sįųsti ; tas kul.
siūlų kamuoliukai. 'rama labiausiai reikalinga.

“Kiek tūkstančių žmonių,! Atsiminkime, ką Lietuvos

Jdsų yra aprengti; kiek yra pasakiusios. Žinoki 
tūkstančiams kūdikių išda- kad lietuvis savo geradarių 
linta yra vystyklų, kiek su- neužmiršta. Ištieskime pa 
šelpta ligonių, kiek parem- gelbos ranką dabar, kai ji 
ta besimokinančio jauni- labiausiai reikalinga. Kas 
mo, kiek našlių bei išdras- greit duoda, sakoma, dvi-

ktfrnft Aiėra.- > taip Kaip 
New Yorke ar Bostone, iš 
kur girdėti visokių nusi
skundimų del trukumų. Pra
gyvenimas čia truputi pi
gesnis, kaip didmiesčiuose.

P. Oleknienė
JAI PATINKA JO MUSKULAI

APIE VALGIUS

Grušios su Portvainu

8 grušios
2 puodukai vandens
>/2 puoduko cukraus
1 puodukas portvaino
1 orančio žievė.
Grušias reikia nulupt, su

skaldyti ir pašalinti sėklas. 
Orančio žievę smulkiai su- 
piaustyt. Sudėt į vandenį 
cukrų, orančio žievę, port- 
vainą ir užkaisti. Kai pra
dės virti, sudėt grasias ir 
pavirint iki suminkštės.

Dabar galima viską sudė
ti į sterilizuotus stiklus ir, 
aklinai uždarius, pastatyt il
gesniam laikui, arba galima 
suvalgyt, kol grušios dar 
kaistos.

Gružių Konservas

Nesenai Amerikoj buvo renkama “Miss America,” 
o dabar bus renkamas “Mr. America.” Wisconsino 
valstija jau išrinko savo kandidatą tam kontestui. Jis 
vadinasi Jokūbas Sobolskis, 21 metų amžiaus, 5 pėdų 
11 colių ūgio ir 190 svarų svorio, šita mergina žavisi ! žievė.
jo raumeningu kunu.

I

5 svarai smulkiai supiaustytų 
nunokusių grašių.

5 svarai cukraus.
1 svaras razinkų.
3 orančių sunka.
4 lemonu sunka ir sutrinta

Lietuvos Dainius Ištrėmime
Gražu, kai saulių galingos ugnys 
Išvargto dangų rausvais karoliais;
Ir kai suspindi erdvės bedugnėj 
Žara nukloti žydrynės toliai.

Gražu, kai mėnuo sidabro veidu
- / ųi iunlrmi: nzilrtirii crliirl vllči i

Ir kai baltąsias šviesas paskleidus 
AuMnė teka pilnoj skaistybėj.

Aš nesustosiu per naktį ėjęs 
Per mėnasiena laukus aplietus: 
Dangaus gražybe susižavėjęs 
l'žmiršiu vargo retežius kietus.

Primiršiu rustų tremtinio kelią.
It kokį baugų mirties prajovą."
Kur be tėvynės klajot man lemia 
Už tautų laisvę laimėtą kovą.

0. mėnesėli, saulutės broli!
Kad pasiimtum mane bedalį:
Ten, į slaptingą padangių tolį, 
į nematuotą žvaigždėtą^šalį.

Ten sau ramybės
Laisvai skraidyčiau dangum svajotu; 
Nuožmių pasaulio kovu išvengčiau, ’ 
Etero bangos mane liūliuotų.

Tenai užmirščiau šios žemės tvanką, 
Is sielos skausmo išsivaduočiau. 
Tada, ištiesęs pasauliui ranką,

__^Ža\'ingą dainą jam uždainuočiau.

lių žmonės? Šitie ir šimtai kitų 
klausimų, j kuriuos negali atsakyti 
jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................................... 25c.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolov* ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Maus.
1909 m., pusk 63........................ 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
NIHILISTAI

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

Parašė kun. M. Valadka. Knyga i 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina .. |1J5
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die-

I* vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti.

( Tai yra tikra tikėjimų istorija. >1.0€
| MATERIALISTIŠKAM 

j ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Si knygelė aiškina proletariato fl- 

lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šit* knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapltai-_ 
nuojama. Kaina

Parašė D-ras G-mus. Kaina
LYTIŠKOS LIGOS, 
ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tis lobiai, kuriuos 
įmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomišką kiau
tini* aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina .............................. 10c
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai Įdomus senovės filosofų da- 
idimai apie žemės išvaizdą, ragai 
įugelį autorių parašė iksas. Antra 
lygutės dalis yra: "išvirkščias mo- 

*-•-« ’’'«5n Atsirado Kalboe” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL .................................. 10c

DŽIAN BAMBOS SFYCIAL
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne-

P Amerikoj munšaino. šioje knygo- 
telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 

tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina............. 25c
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne-

trumpai pasveikino suva
žiavusius delegatus ir per
davė pirmininkavimą LSS 
centro pirmininkui drg. J. 
Glaveskui.

trumpu laiku geroką jų da
lį grąžinti musų organiza- 
cijon, tai nėra abejonės, 
kad LSS vėl pataptų lemia
muoju veiksniu pažangio
sios lietuvių visuomenės 
darbuotėje.”

Raštu ir žodžiu suvažia
vimą dar sveikino:

Adomas įr Barbora Viz
iriai iš Bridgeport, Conn., 
J. Jankauskas iš Bostono, 
B. Vaitkunas iš Lawrencs, 
Mrs. Ph. Warner iš Detroi- 

Mrs. S. Paplauskienė iš 
Haverhill, V. Gegužis iš 
Dorchester, Tarnas Rubikas 
iš W. Hanover, Mass., Pov. 
Dargis iš Pittsburgho, K. 
Venslauskas iš Montello,
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Dovana

Eglutė.

tytų grašių, palikite per kia pirmu kartu ištepti
naktį. Ant ntojaus sudekit, sviestu ir tuščias įdėti į
razinkas, orančių sunką, le-lkarštą pečių penkiolikai mi-
mono sunką ir žievę, ir vis
ką virinkite kol sutirštės. 
Ant pat galo. jei norite, ga
lite įmaišyti svarą smulkiai

nučių. Tuomet galima dėti 
tešlą ir pyragas neprikeps, 

o
,i,-i - - i Nevartokit špilkų sudaln,^„ 'alakiskų nesu-,rant skaIbiniy ^šuHuS- nes

?’hS t bUS tai labai Pavojinga,
ir be jų. Nuėmę nuo ugnies,* n &
tuoj supilkit i sterilizuotus t„;

genai ūdykite j
_____ _____ įtuvė kopūstais nepakvips.

BISKIS PATARIMŲ Prakaitas sunaikina šil
ką, todėl prakaituotas koji-

Kad pyragai neprikeptų nes ir kitus daiktus reikia 
prie naujų blėtų, blėtas rei- tuojau išskalbti

Užpylę cukrų ant supiaus-

0T KNYGA! Didysis Lietuviškas 
SAPNININKAS

Nauja, virš 300 puslapių knyga.l 
kurioje yra išaiškinta daugiauj

kaip 5000 sapnų
Nuntatyta kaina yra $2.00. betj 
“Keleivio” skaitytojams tik $1."* 

Užsakymus adresuokit taip:
KELEIVIS

636 Broadnay. So. Boston 27, 
Maas.

< v
uceevu trim tsss užtat r s

Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.

Tokia lovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.

Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.

Kas ąavaitę ‘Keleivis’, 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.

“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
6.T6 Eroadway,

So. Boston 27, Mass.

' 3
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ktaa prietaras, bartas ir tt. .... lBe.
ALKOHOLIS IR KUDIKLAL

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atailitpia jų 
kame Kas yra arba tikis- ka>ia uon 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtu 
oerskaityti šitų knygutę. Kaina io<

li.fiS IK STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa. 

daugybė str&ipanių. juokų ir tt. 
Paikiai iliustruota. Kains 
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė š:tuo svarbiu 
klausiniu. J* turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialiltas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ...................................... 10c
MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nao 
jų, labai gražių ir juokingų mosolo
darbininkiškos, revohuoionieriškos 
tautiškos, humoristiškos ir laisvame 
aiškos. visos skambios, visos gero* 
Tinka visokiems apvaikščiojimams 
baliams, koncertams ir tt. Antra ra 
gerinta laida. Kaina ................ 2le
KUNIGŲ CELIBATAS.

5i knygelė parodo, kodėl Romo* 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija 
jos pasekmės ir doriškas d vagiški joe 
nupuolimas. Šią knyga turėtu per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas i» 
.auniKaitis, kūne geidžia kad jų mo 
erjs, dukteris ir mylimosios -įep* 
uitų į tokią kunigų globą Parašė
un. Geo. Tov-dsctk’ Foz D D so 
'-‘—r-inn Ferdmand de Ramogitia.

Kaina .;.................................. žSc
<OI»ČL Aft NETIKIU 

I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, aoeėl p- 

negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės .................................. gų*

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gy-zeno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir sj 
knyga parodo, kodėl taip manoms 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ................... 2&r
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

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

“Keleirig,” <36 Broadtray, 
S««th Boston. Mass.

Mandatų Komisija
Pirmininko siūlymu, iš

rinkta mandatų komisija iš 
draugų: P. Kručo — Nor- 
woodas, M. Žvingilos —
Brooklynas ir P. Mankaus 
— Blackstone. Komisija su
rinko delegatų mandatus ir, 
patikrinus juos, pranešė, 
kad suvažiavime dalyvauja to’
42 delegatai. Tame skaičiu
je 4 centro komiteto nariai,
5 delegatai nuo LDD kuo
pų ir 33 delegatai nuo so
cialistų kuopų. Pavakarinėj 
sesijoj dar buvo užregistruo 
ti 5 delegatai. Todėl šuva-1 
žiavime iš viso dalyvavo 471 
delegatai. Broliškiems de-• į/45,”, . ...
legatams nuo LDD kuopų Brooklyno ir kiti. 
buvo suteikta sprendžiamas 
balsas, lygiomis su LSS 
kuopų delegatais.

Suvažiavimo Sveikinimai
Suvažiavime buvo per

skaityta eilė sveikinimų. Y- 
patingai karštai suvažiavi
mas pasitiko Lietuvos so
cialdemokratų sveikinimą,' 
kurs jau paskelbtas “K” ir’ nn* 
kuriame Lietuvos demokra
tijos kovotojai išdėsto savo 
pažiūras ne tik į dabartinę 
politinę padėtį, bet ir į Lie
tuvos ateitį. Taip pat karš
tai buvo pasitikti Kanados 
ir Urugvajaus lietuvių so
cialistų sveikinimai.

KELEIVIS. SO BOSTON

JIEŠKO SLĖPTUVIŲ NUO ĘOMBU Svetimšalių Legionas į

Iš francuzų “svetimšalių 1 algą ir mušasi, su kuo jiems 
legiono” Indokinijoj pasi-1 samdytojas liepia muštis, 
skelbė 50 lietuvių. Tiek jų Legiono obalsis yra “Garbė 
vra viename technikos ba-1 ir Ištikimvbė.”yra viename technikos ba-l ir Ištikimybė.” 
talione. Legiono kovos pul- I svetimtaučių 
kuose Afrikoje, be abejo- ra imami tiktai 
nės, lietuvių skaičius dabar

i siekia šimtų žmonių, 
į Kas yra tas “svetimšalių 
riegionas”? Apie jį, be abe- daugumoje franeuzai, 
jo, visi yra girdėję ar bent puskarininkių tarpe

Amerikoje yra draugija, kurios tikslas yra tyrinėti 
visokius urvus kalnuose. Karo departamentas dabar 
paprašė, kad ji raportuotų jam visus jai žinomus ur
vus, kur karo metu žmonės galėtų pasislėpti nuo prie
šo bombų. Ši nuotrauka parodo tos draugijos narius 
apžiūrint'vieną tokių urvų C-onnecticut valstijoj.

Dr. D. Pilka iš Bostono, P. !
Kručas iš Norwoodo, P? troito. Ji nurodė pavvz-: 
Mankus iš Blackstone,' džiais, kaip Lietuvos žmo- 

F. Lavinskas iš nės trokšta išsivaduoti iš 
f svetimo jungo. Dr. P. Gri-

Veik visi sveikintojai pn-|žmoniu kovas del 
dėjo ir aukų. Aukos buvo 
paskelbtos praeitame “Ke- i 
leivyje.” žodžiu suvažiavi-

zmomų kovas 
Į klausomybės šio

nepn- 
karo eigo-

Organizacijos Klausimai
LSS vidaus organizacijos 

klausimu pranešimą daro 
J. Buivydas, centro sekre
torius. Jis pakėlė eilę vi 
daus tvarkvmosi reikalu.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuoita daugeliu spalvuotų puikių pateHurfų, 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: 

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

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

rėža pepeeM eeve fcnvrvnų miešta knvra 
pirfcųe <« kayg« pasidšianga. Piniraa geriaari*

Kiekvienas ta:
Kiekvienas nosiplrkee t* Sayg* p
siųst “Money Orderio.” Popisruios galima siųiti tienog pup:xi> 
tame konverte, bet reikia sis kili atrašyti savo ir “Keleivio*' ad 
resų ir nepamirškit prilipyk al3 centua markę.

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

Iž Vitu cx.-oi lzinimu 
UTVinimi z x

mą sveikino:
Sandariečių veikėjas S. 

Jokubauskas, Dr. Dagys, ką 
tik atvykęs ši Europos, ir 
Dr. Devenis iš Waterbury,

Diskusijos del pranešimo ir 
je. Diskusijose tuo klausi- del organizacijos vidaus 
mu dar dalyvavo draugai, tvarkymosi buvo labai gy- .
J. Buivydas, J. Januškis, S. į vos. Jose dalyvavo drau- siuptė 
Michelsonas, Dr. P. Grigai- gai: B. Viznienė. J. Jan
tis ir J. Jankauskas.
Lietuvos Socialdemokratų 

Rėmimas
n . D ... Pranešimą apie LietuvosCentro Pranešima, so<,ialdemok?rat5 veikimą 

Dar pirmame posedjįie^ da,o Dr. P. Gri
suvažiavimas įsklause LSS £ į dg 
centro pirmininko drg. J. vienminčiu
Glavesko ir sekretoriaus J. ‘
Buivydo pranešimų. Ypa- ,^a P J ^r- 
tingai išsamų pranešimą n 11

i

kiek mu- 
yra Europo- 

organizuo- 
kokiose sąlygose jiem

pafarė ta

kauskas, S. Michelsonas, T. 
Buivydienė, N. Jonuška, 
Dr. P. Grigaitis. S. Straz
das, V. Anesta. B. Spudie- 
nė, P. Brazaitis. P. Man
kus, Ph. W’amer, J. And- 
re\vs ir k.

Nusistatyta centrą palik
ti Brooklyne. Į centro komi
tetą rinkti 9 draugus, pen
ki iš jų prie vietos. Pasiulv-

muviuose matę visokių bai-
kų. Bet retas lietuvis žino, 
kad francuzų svetimšalių 
legionui pagrindą padėjo 
lietuviai ir lenkai, pabėgę 
iš savo gimtojo krašto po 

j Lietuves ir Lenkijos pada
lijimo.

Po 1794 metų Koscuiškos 
nepavykusio karo prieš Ru- 

jsiją, daugelis lenkų ir lietu- 
J vių kareivių apleido savo 
kraštą ir traukė į Franci
ją, iš kurios tada buvo lau
kiama, kad ji kada nors pa
dės atstatyti nepriklausomą 
Lenkiją ir Lietuvą. Franci
joj tada aukštai buvo iški
lusi generolo Napoleono 
žvaigždė. Pabėgusius iš 
savo krašto kareivius Napo
leonas suburė į atskirus pul
kus ir naudojo visokiems 
kruviniems žygiams. Kur 
Napoleonui reikėjo narsių 
kareivių, jis nesigailėdamas 

svetimtaučius, kaip 
ir šiame kare, kada reikė
jo paimti nepaimamą Mon- 
te Casino, uždavinys buvo 
pavestas “pigiems” žmo 
nėms, kurių kraujo “didie
ji” nematė reikalo brangin
ti.

Napoleonas lenkus ir lie
tuvius legionierius siuntė 
kariauti į Italiją (kur gimė 
ir dabar dar dainuojamas

legioną y- 
balti žmo-', 

nės. Legiono karininkai yra 
franeuzai, arba naturalizuo- 
ti franeuzai. Puskarininkiai 

bet 
vra

daug iškilusių iš eilinių ka
reivių. Franeuzai į legioną 
eiliniais kareiviais negali 
įstoti. Į legioną gali stoti 
visokių tautų sveiki žmo-! 
nės, kurie pasižada penkis 
metus tarnauti ir pildyti vi-Į 
sas kareivio prievoles.

Kas stoja į svetimtaučių 
legioną? Normališkais lai
kais į legioną daugiausiai 
stoja visokie nenuoramos, 
žmonės, kurie mėgsta pa
vojingą ir nerūpestingą gy
venimą. Kartais į jį nusi- 
daužia žmonės, kurie nori,

mėtini sekami: LSS 6-ta 
kuopa Pittsburghe, pasiaiš
kino, kodėl negalėjo atsiųs
ti savo jau išrinkto delega
to (del mirties delegatės 
drg. šurmaitienės šeimoje) 
ir prisiuntė savo linkėjimus 
bei pageidavimus. Draugai 
I. ir O. Indreliai iš Toron
to sako: “Negalėdami da
lyvauti su Jumis, mieli drau-' 
gai, siunčiame savo gilų' 
sveikinimą ir linkėjimus 
sėkmingai pravesti užsibrėž 
tus darbus.” LSS 61 kuopa 
Lawrence, LSS 71 kuopa 
Cambridge. LSS 19 kuopa 
Brooklyne, LSS 60 kuopa 
Bostone. LSS 133 kuopa 
Norwoode ir LSS 20 kuopa 
Akrone prisiuntė savo svei
kinimus ir aukas. Lietuvių 
Darbininkų Draugijos cent
ras atsiuntė sveikinimą raš
tu su linkėjimais. Atskiri 
draugai iš arti ir toli pri
siuntė savo sveikinimus ir 
linkėjimus. Draugai Matu-

vydas. Jis palietė sąlygas, ĮV1 
kuriose Sąjungai teko dirb-: 
ti, apibudino 32 socialisti
nių kuopų veikimą, nurodė 
daug trukumų, kurie reiš
kiasi musų organizacijose 
ir iškėlė tuos uždavinius, 
kurių galime siekti musų 
organizaciją stiprinant ir 
plečiant.

Sekretoriaus ir pirminin- 
!ko raportai vienbalsiai už-

pritarė reikalui j 
vip.nminčius ko

votojus už Lietuvos demok
ratiją. Diskusijos tuo klau
simu daugiausiai lietė prak
tišką darbą sukeliant lėšų 
tam reikalui.

mmti m 11.011y i\;xxrvz z---------

Del Pažangiosios Spaudos
Spaudos klausimu prane

šimą darė drg. S. Michelso
nas. Spauda, kaipo darbi
ninkų kovos įrankis, spau-

girti. Sekretoriaus praneši-i da — švietimosi priemone 
mas priimtas su pagyrimu. į ir spauda, kaipo informavi- 
bet del jo kilo gyvos disku-j mosi šaltinis, turi begali- 
sijos. Paliestos kuopos pa-'nės svarbos pažangiąjam 
siaiškino, o del kai kuriui judėjimui. Priminė “Kelei- 
pranešime paminėtų asme-jvio“ perleidimo sąlygas ir 
nu suvažiavimas pageidavo, į kaip laišraštis dabar tvar- 
kad suvažiavimo protokole komas.
jų veiklos neigiamas api
budinimas butų apleistas.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Klausimas
Pranešimą tuo klausimu 

daro drg. S. Michelsonas. 
Iškelia, kodėl mes pasisa
kome už nepriklausomybę 
ir ko galime tikėtis esamo- 

liauskai iš Baltimorės sakojse politinėse sąlygose kovo- 
del drg. Matuliausko ligos, !je už Lietuvos laisvę, 
negali atvykti, bet “velijam Del pranešimo kalbėjo 
LSS suvažiavimui geriausių draugė Pb. Warner iš De- 

-....... ....................................

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*.

Del pažangiosios spaudos 
platinimo, del jos įvairini- 
mo ir stiprinimo kalbėjo 
draugai Dr. P. Grigaitis, J. 
Buivydas, J. Glaveskas, Ph. 
Warner. J. Jankauskas ir k.

Ir kalbėtojai ir visas su
važiavimas reiškė padėkos 
draugams Michelsonams už 
perleidimą “Keleivio’’ į vi
suomenės rankas.

Diskusijose buvo pakar
totinai pakeltas klausimas 
apie lietuviškos spaudos pa
dėtį Amerikos sąlygose, ka
da jaunoji karta tolsta nuo 
lietuviško judėjimo, o todėl 
lietuviškos spaudos išlaiky
mas, jos platinimas gula 
ant senosios kartos pečių. 
Tik būdami veiklus galėsi
me turėti stiprią pažangią 
spaudą.
LSS Lietuviškoj Visuomenėj

Pranešimą tuo klausimu 
daro drg. S. Strazdas. Iške
lia reikalą dirbti su kitomis 
srovėmis ir nepartinėmis 

I organizacijomis, bet nuro- 
! do ir tokio bendro darbo 
! ribas. Diskusijose del pra
nešimo ir del socialistų vei
klos platesnėje visuomenė
je kalba draugai: A. Viz- 
nis, Dr. P. Grigaitis, J. Jan- 

i kauskas. P. Kručas, J. An- 
• drews, P. Mankus, J. Bui
vydas, W. Anesta. Dr. D.

suoti referendumo keliu.
LSS Viftrdas

Lietuvių Socialistų Są
junga pradžioje nuo 1905 
m. buvo pasivadinusi Lie
tuvių Socialistų Partija. Vė
liau nuo 1907 metų vardas 
pakeistas į dabartinį. Su
važiavime iškilo mintis var
das pakeisti i Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungą.

Tuo 
gyvos 
kusi jos 
mą pasisakė 
chelsonas, J.
Mankus, J.
Strazdas. V.
Svingle. B.
Paplauskienė.
Trumpai prie 
mą kalbėjo J. Buivydas, A. 
Viznis, P. Kručas, J. Ja
nuškis, V. Gegužis. Balsuo
jant 20 balsų prieš 8 nu
tarta vardas pakeisti, jei 
kuopos referendumo keliu 
bėgyje 3 mėnesių vardo pa
keitimui pritars.

Sumanymai ir Užbaiga
Atskiros kuopos kaip De

troito ir kitos buvo prisiun- 
tusios raštu eilę sumanymų. 
Daugumas jų išspręsta svar
stant organizacijos klausi
mus. Kiti buvo skyrium 
svarstomi. Tarp įdomesnių 
sumanymų kilusių suvažia
vime paminėtina: Socialis
tai turi išeiti aktingai į SLA 
viršininkų rinkimus ir pra
vesti aiškius žmones, kurie 
nesėdėtų ant keturių kė
džių iš karto. Reikia bandy
ti jungti pažangiąsias drau
gijas ir kliubus į kulturinius 
centrus ir k.

Trumpame aprašyme ne
galima perduoti nei disku
sijų, nei dar mažiau to dar
bo ūpo. kuriuo suvažiavę 
delegatai svarstė pažangių
jų žmonių darbą visuome
nėj. Rezoliucijų komisijos 
patiekti trumpi , tarimai su
traukia diskusijų mintis ir

Dambrausko maršas “Dar 
Lenkija nepražuvo”), legio
nieriai kovėsi Ispanijoj, ’O 
vėliau keliolika tūkstančiu
lenkų ir lietuvių žuvo Ame
rikoje, Dominikonų saloje, 
kariaudami prieš sukilusius 
negrus vergus. Dominikonų 
saloje legionierius nuveikė 
ne sukilę negrai, bet gelto
nasis drugis. Jie veik visi' 
žuvo nuo tos baisios ligos, |

kad kiti užmirštu ju praei
tį-

Už 
metus 
gauna 
kymą, 
gauna 
Francijoj 
piliečiu, jei 
kriminališka. Daugelis žmo
nių per legioną susirado, 
sau naują tėvynę ir sukurė 
sau naują gyvenimą.

Neramiais laikais, kaip 
dabar, į legioną daugiausiai 
stoja žmonės, kuriems nė
ra kur dėtis. Beviečiai žmo
nės, įvairus pabėgėliai, be
laisviai legione suranda 
prieglobstį ir jei išliks gy
vi, gali tikėtis ateityje gyr- 
venti Francijoje, kaip nor
malus žmonės.

Daugelis legionierių pa
mėgsta legiono pavojingą, 
bet sotų gyvenimą ir baigę Į

pasižadėjimą penkis 
tarnauti legionierius 
gerą kareivio išlai

dis

MISS AMERICA”

Štai kaip išrodo šių metų
“Miss America,” apvaini-
kuota gražuoliu konteste,

■ f 1 kuris nesenai įvyko Atlan-n- tauti Francuos cityje H vadJinasi Mari.
lyn Buford, 21 metų am
žiaus, iš Los Angeles, Cal.

o baigęs tarnybą 
progos

Francijos 
jo praeitis nėra

Visa Anglijos Spau
da Protestuoja

Anglijos spauda vienin
gai smerkia H. Wallace iš
sišokimą prieš Anglijos “im
perializmą.” Anglija duo
da nepriklausomybę Indi
jai, ji ištraukia savo ka
riuomenę iš Egypto. davė 
laisvę Irakui ir Transjorda- 
nijai, praplečia savivaldą 
savo kolonijose, o Wallace

o dėka tai ‘pergalei” Pomi-į^Ų 
vra

penkių metų tarnybą užsi
rašo sekantiems penkiems 
metams, kol išsitarnauja 
sau pensiją.

Legione visada būdavo 
daugiausiai vokiečių, lenkų, 
belgų. Po pirmo pasaulinio 
karo jame tarnavo daug ru-

Po Ispanijos pilietinio'

I \TV4W rtii-cfii įjll ovv* A. rxcrli_ -n.xxgsx-
jos imperializmą ir nori 
prisigerinti rusams, kurie 
šiandien yra didžiausieji 
pasaulio imperialistai.

INDIJOS NERAMUMAI

Indijoj nesiliauja neramu
mai ir susikirtimai tarp ma-nikonu sala ir šiandien vra!^aro tūkstančiai ispanų na-

iraugai S. Mi- 
Taurinskas, P. 
Andrews, S. 

Anesta, M. 
Viznienė, S. 
Ph. Warner. 
vardo keiti-

Rusiją, su juo žygiavo 80,- 
000 lenkų ir lietuvių, jau į 
ne kaipo svetimšalių legio
nas, bet kaip busimos ne
priklausomos Lenkijos ir 
Lietuvos armija.

Nuo tų laikų Francija vi
sada turėjo svetimtaučių 
pulkus, kurie, kaipo pigi ar- 
motų mėsa, buvo naudoja
mi patiems kruviniausiems 
karo žygiams. Napoleono 
Trečiojo laikais svetimtau
čių legionas mušėsi Meksi
koje. dar anksčiau legionie
riai padėjo užkariauti fran- 
euzams Alžyrą Afrikoj, vė
liau jie kariavo Indokinijoj, 
Afrikos gilumoje, o 1926, 
metais legionierių krauju: 
buvo užkariautas Maroko.

Šio karo eigoje svetimša
lių legionas kariavo Indoki
nijoj prieš japonus. Sirijoj 
prieš anglus, Afrikoje prieš 
amerikiečius (Kazablanko- 
je), o dabar, kada atėjo 
“taika,” legionieriai vis dar 
guldo galvas už Franciją 
Indokinijoj, kur juos sker
džia ir japonų likučiai, ir 
“partizanai”, ir geltonasis 
drugis...

Visa Francijos “užjūrių 
imperija” vra nusėta legio
nierių kaulais. Žuvusių le
gionierių niekas neskaito ir 
niekas ių neapraudoja. Jie, 
iš tiki-ųjų. yra pigi mėsa.

Svetimšalių legionas yra 
profesionalų karių armija. 
Jie, kaip viduramžių sam
domi kareiviai, tarnauja už

AR ROMOS
opiežius yra Kristaus 

Viet minkąs?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pašau ■ 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus iodž.a! 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos baž.-.yčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Kau»i,ka» 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bueys, Kaui.e Koi.igų be 
minanjoje dėstydamas fundamentai ii. ę teologiją, aiškmo kokiu 
esama valstybėje administracijos formų. AisKinuama.s vas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinoo šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Grie.oaa ll. luavizi- 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS V1L Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų issause 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIU. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių piadžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reika«au;a Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo inuutgencijaa

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai gaies 
soeipažiat au visa katalikiškos bažnyčios piaeitiaii.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienok, ar kitok, su 
pratimų apie tikėjimų arba tikėpmų skaito kaipo žaisiu .r tarei- 
ainima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veik<uų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aodimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raiuem tspau».a« kay- 

gos vardas, KAINA
Tvirtais popieros viršeliais, kaina S1.Z5.

REV.
Galima gaat paa autorių, sekančiu adresu: 
M. VALADKA. R. D. X. DAI.TON. PA

Pilka ir k. Iškelta daug'musų dienu 
minčių del veikimo įvairio- Draugai gerai 
se organizacijose, nuo SLA tuos nutarimus 
iki A, Lietuvių Tarybos. ’Įmu perskaitys.

išreiškia LSS suvažiavimo
pažiūras i skaudžiausius I—-------------- - ;------------ —

klausimus, vo paskelbti praeitame “K 
padarys, jei numeryje
su atsidėji- 

Tarimai bu-

Taipgi galima gaut t* knygų nuordyta kaina ir

LSS Suvažiavimo 
Sekretoriatas.

i

“KELEIVIO" KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

LIETUVOS MOTERYS DĖKOJA 
MUMS Ui PARAMĄ

Šiomis dienomis Bendro- kytų šeimų Jus sušelpei sa- 
jo Amerikos Lietuvių Šal-; vo aukomis ir darbu,—apie 
pos Fondo vadovybė gavo: tai praneš Jums tos orga- 
Fietuvių moterų, gyvenančių! nizacijos, kurios tą darbą 
ištrėmime Europoje, laišką.! čia musų tarpe vykdo, 
kuris geriau pasako, nei'
koks liudijimas iš šalies, 
ką reiškia tokios organiza-

Mes tik norime Jums, 
Amerikos lietuvėms, iš gi
lumos musų širdžių tarti už 

cijos, kaip BALF, darbas tai nuoširdžią padėką, 
ir parama tiems, kurie ken-J “Mes tikime ir gyvename 
čia badą, skurdą ir iš viso j tik tuo tikėjimu, kad lais- 
sunkų gyvenimą. j va, prisikėlusi Lietuva vėl

Štai žodžiai, kuriuos pa-; sužėrės ir gaivinančius ši- 
rašė lietuvės moterys, susi-jlumos spindulius galės vėl 
burusios i Lietuvos Raudo- siųsti visiems savo vai
nojo Kryžiaus Vyriausiakams, jų tarpe ir Jums, už
Moterų Komitetą:

“Brangios Lietuvės!
“Mes čia susibūrę lietu-

jurio lietuviams.
Tai tik vienas iš dauge

lio laiškų, kurie plaukia iš
. . , , r, i užiurio Amerikos lietu-yiai. prisiglaudę . Europos vj£; reikšdami dėkingu- 

kareivimų griuvėsiuose nuo . b ti kurie
Šiaurės juros iki Adriatikos, « į * v bė.
pakrančių, pažeminti, betei- ____
šiai, be tėvynės, be namų, 
kai kur ir be duonos — ne-

gėlių gyvenimą. I
Tūkstančių tūkstančiai jų

... , ... reikalingi musų visu pa-šame musų baisią tremtinio lb ’kurios Mprašo lietu- 
da ią ir savo buvimu nuolat «. ; bė?ėliai Švedijoje, 
kalbame , pasaulio sąžinę., DanijįCt francijoje. Belgi- 
kad neia taikos kol milio- - . Šveicarijoje. Ispanijo- 
nai pavergti, kol istisos tau- Olandijoje. Vokietijoje, 
tos atiduotos beribei sauva- Arijoje ir kitur. Daug 
la“Mes čia rauname hen- drabužiM- avalynės, knygų

dra. tam. kad ^laikytume j daug dar reikia,
savo tautinę sąmonę ir kul- - j
turą ir palaikytume savo b d d Uį reikia 
tremtinių materialines bei s
dvasines jėgas.

“Tiems uždaviniams at
siekti, milžinišką globą, pa
ramą bei pagelba per Jūsų 
sukurtą BALFo organizaci
ją nešate jus, Amerikos 
broliai ir sesės. Mes tos

DAUGIAU MADŲ RUDENS SEZONUI

Čia turime keletą jau sunkesnės aprangos pavyzdžių rudens sezonui. Iš 
kairės, vilnonis kostiumas su plačiom rankovėm; vidury, šviesios materijos 
kostiumas su tamsia apy kakle; dešinėj pusėj, pavakario kostiumas su iškirp
tais skvernais.

"Keleivio” Knygos Iš LSS Suvažiavimo
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, 
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti j kelias dienas visų veislių 
gyvūnus, kurie gyvena išsimėtę po 
visų žemės kamuolį? Kaio jis ga
lėjo tuos >ryvuius prastoj sevo ar
koj sau Įpinti ? Iš kur ėmėsi tiek 
vandens, kad vis* ženr.ę apsemtų? suprasi tiktai 
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip “ “

«' iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras- 
l ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis- 
i lių žmonės? Šitie ir šimtai kitu

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT? ’’

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
aorisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
liau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 

reikia riebalų? Šituos klausi- 
šios knygutės.

15c
dėl jam reikia riebalų i

Lietuvių Socialistų Sąjun-, pasekmių.” Drg. J. V. 
gos kuopų atstovų suvažia-! son iš Pittsburgho

Stil-, 
linki

vimas įvyko Bostone rugsė-! “traukti po LSS vėliava 
jo 1 ir 2 dd. Suvažiavimą' tuos socialistus dvasioje,: 
atidarė drg. J. Jankauskas, i kurie gyvenimo įvykiais nu- 
Bostono komiteto suvažiavi- j sivylę, tebeklaidžioja kas 
mui paruošti vardu. Jis sau. Jei mums pavyktų

Dabar BALF veda vajų, 
kurio metu renkami padė
vėti ii- nauji drabužiai, ba
tai, baltiniai, knygos, mo
kyklų reikmenys, kenuotas 
maištas šuauguSielnS ir kū
dikiams. Visi geros valios, 
aukoti galintieji asmenys.duosniai ištiestos rankos malonia;- g šWies esate

niekuomet nepamiršime, už1 
ją mes busime Jums am
žiais dėkingi. Mes aiškiai 
nujaučiame, kad be aktin
gos, nuoširdžios, rūpestin
gos Amerikos moters lietu
vės tas negalėjo įvykti. A- 
pie tai liudija mums kūdi
kių kraiteliai, kūdikiams

prašomi peržiūrėti savo na
mus. Jus ten rasite ką nors, 
kas gali būt padovanota 
vargstančiam lietuviui, o 
ypač kūdikiams, vaikams, 
ligoniams ir seneliams.

Visas aukas prašome siųs 
ti į BALF sandėlį, Lithua
nian Relief Warehouse. 101

gubai duoda. Nevėluokime. • 
Apsidairykime. Ką galime 
aukoti, aukokime šiandien,! 
o rytoj — nuneškime į sa
vo veikiantį BALF skylių,! 
ar pasiųskime tiesiog į san-į 
dėlį:

Lithuanian Relief

101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

JACKSONVILLE, FLA.

Apsigyvenau Floridoj, 
Jacksonville mieste. Pirkau 
čia dvejus namus ir ma
nau čia ilgiau sustoti.

Jacksonville gyvena apie 
tuzinas lietuviškų šeimynų 

į ir visos gerai pasilaiko. Su
bei ligoniams maistas, vais-:Gr j gt Brooklyn 11, N 'butais sunku, bet viešbu
ti .. . 7 «čiuose gaiįma kambarius

gauti ir net už $1 pernak
voti. Yra žydų laikomų 
krautuvių, kur galima pirk
ti juodos duonos ir rūgščios 

kurie butų jau apdriskę, raotęrys savo padėkas žodlj sų^tonos. Maisto jokio Jtru-

tai suaukotos tūkstančiai y k vi ; gaunami daik_
moteiij suknelių, bei rūpės- . tinkamai paruošiami iš
tintai į drabužius )detų sįųsti ; tas kul.
siūlų kamuoliukai. 'rama labiausiai reikalinga.

“Kiek tūkstančių žmonių,! Atsiminkime, ką Lietuvos

Jdsų yra aprengti; kiek yra pasakiusios. Žinoki 
tūkstančiams kūdikių išda- kad lietuvis savo geradarių 
linta yra vystyklų, kiek su- neužmiršta. Ištieskime pa 
šelpta ligonių, kiek parem- gelbos ranką dabar, kai ji 
ta besimokinančio jauni- labiausiai reikalinga. Kas 
mo, kiek našlių bei išdras- greit duoda, sakoma, dvi-

ktfrnft Aiėra.- > taip Kaip 
New Yorke ar Bostone, iš 
kur girdėti visokių nusi
skundimų del trukumų. Pra
gyvenimas čia truputi pi
gesnis, kaip didmiesčiuose.

P. Oleknienė
JAI PATINKA JO MUSKULAI

APIE VALGIUS

Grušios su Portvainu

8 grušios
2 puodukai vandens
>/2 puoduko cukraus
1 puodukas portvaino
1 orančio žievė.
Grušias reikia nulupt, su

skaldyti ir pašalinti sėklas. 
Orančio žievę smulkiai su- 
piaustyt. Sudėt į vandenį 
cukrų, orančio žievę, port- 
vainą ir užkaisti. Kai pra
dės virti, sudėt grasias ir 
pavirint iki suminkštės.

Dabar galima viską sudė
ti į sterilizuotus stiklus ir, 
aklinai uždarius, pastatyt il
gesniam laikui, arba galima 
suvalgyt, kol grušios dar 
kaistos.

Gružių Konservas

Nesenai Amerikoj buvo renkama “Miss America,” 
o dabar bus renkamas “Mr. America.” Wisconsino 
valstija jau išrinko savo kandidatą tam kontestui. Jis 
vadinasi Jokūbas Sobolskis, 21 metų amžiaus, 5 pėdų 
11 colių ūgio ir 190 svarų svorio, šita mergina žavisi ! žievė.
jo raumeningu kunu.

I

5 svarai smulkiai supiaustytų 
nunokusių grašių.

5 svarai cukraus.
1 svaras razinkų.
3 orančių sunka.
4 lemonu sunka ir sutrinta

Lietuvos Dainius Ištrėmime
Gražu, kai saulių galingos ugnys 
Išvargto dangų rausvais karoliais;
Ir kai suspindi erdvės bedugnėj 
Žara nukloti žydrynės toliai.

Gražu, kai mėnuo sidabro veidu
- / ųi iunlrmi: nzilrtirii crliirl vllči i

Ir kai baltąsias šviesas paskleidus 
AuMnė teka pilnoj skaistybėj.

Aš nesustosiu per naktį ėjęs 
Per mėnasiena laukus aplietus: 
Dangaus gražybe susižavėjęs 
l'žmiršiu vargo retežius kietus.

Primiršiu rustų tremtinio kelią.
It kokį baugų mirties prajovą."
Kur be tėvynės klajot man lemia 
Už tautų laisvę laimėtą kovą.

0. mėnesėli, saulutės broli!
Kad pasiimtum mane bedalį:
Ten, į slaptingą padangių tolį, 
į nematuotą žvaigždėtą^šalį.

Ten sau ramybės
Laisvai skraidyčiau dangum svajotu; 
Nuožmių pasaulio kovu išvengčiau, ’ 
Etero bangos mane liūliuotų.

Tenai užmirščiau šios žemės tvanką, 
Is sielos skausmo išsivaduočiau. 
Tada, ištiesęs pasauliui ranką,

__^Ža\'ingą dainą jam uždainuočiau.

lių žmonės? Šitie ir šimtai kitų 
klausimų, j kuriuos negali atsakyti 
jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................................... 25c.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolov* ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Maus.
1909 m., pusk 63........................ 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
NIHILISTAI

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

Parašė kun. M. Valadka. Knyga i 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina .. |1J5
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die-

I* vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti.

( Tai yra tikra tikėjimų istorija. >1.0€
| MATERIALISTIŠKAM 

j ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Si knygelė aiškina proletariato fl- 

lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šit* knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapltai-_ 
nuojama. Kaina

Parašė D-ras G-mus. Kaina
LYTIŠKOS LIGOS, 
ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tis lobiai, kuriuos 
įmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomišką kiau
tini* aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina .............................. 10c
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai Įdomus senovės filosofų da- 
idimai apie žemės išvaizdą, ragai 
įugelį autorių parašė iksas. Antra 
lygutės dalis yra: "išvirkščias mo- 

*-•-« ’’'«5n Atsirado Kalboe” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL .................................. 10c

DŽIAN BAMBOS SFYCIAL
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne-

P Amerikoj munšaino. šioje knygo- 
telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 

tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina............. 25c
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne-

trumpai pasveikino suva
žiavusius delegatus ir per
davė pirmininkavimą LSS 
centro pirmininkui drg. J. 
Glaveskui.

trumpu laiku geroką jų da
lį grąžinti musų organiza- 
cijon, tai nėra abejonės, 
kad LSS vėl pataptų lemia
muoju veiksniu pažangio
sios lietuvių visuomenės 
darbuotėje.”

Raštu ir žodžiu suvažia
vimą dar sveikino:

Adomas įr Barbora Viz
iriai iš Bridgeport, Conn., 
J. Jankauskas iš Bostono, 
B. Vaitkunas iš Lawrencs, 
Mrs. Ph. Warner iš Detroi- 

Mrs. S. Paplauskienė iš 
Haverhill, V. Gegužis iš 
Dorchester, Tarnas Rubikas 
iš W. Hanover, Mass., Pov. 
Dargis iš Pittsburgho, K. 
Venslauskas iš Montello,

nrrrirrsvTrrrovrrrrFrvTri

Dovana

Eglutė.

tytų grašių, palikite per kia pirmu kartu ištepti
naktį. Ant ntojaus sudekit, sviestu ir tuščias įdėti į
razinkas, orančių sunką, le-lkarštą pečių penkiolikai mi-
mono sunką ir žievę, ir vis
ką virinkite kol sutirštės. 
Ant pat galo. jei norite, ga
lite įmaišyti svarą smulkiai

nučių. Tuomet galima dėti 
tešlą ir pyragas neprikeps, 

o
,i,-i - - i Nevartokit špilkų sudaln,^„ 'alakiskų nesu-,rant skaIbiniy ^šuHuS- nes

?’hS t bUS tai labai Pavojinga,
ir be jų. Nuėmę nuo ugnies,* n &
tuoj supilkit i sterilizuotus t„;

genai ūdykite j
_____ _____ įtuvė kopūstais nepakvips.

BISKIS PATARIMŲ Prakaitas sunaikina šil
ką, todėl prakaituotas koji-

Kad pyragai neprikeptų nes ir kitus daiktus reikia 
prie naujų blėtų, blėtas rei- tuojau išskalbti

Užpylę cukrų ant supiaus-

0T KNYGA! Didysis Lietuviškas 
SAPNININKAS

Nauja, virš 300 puslapių knyga.l 
kurioje yra išaiškinta daugiauj

kaip 5000 sapnų
Nuntatyta kaina yra $2.00. betj 
“Keleivio” skaitytojams tik $1."* 

Užsakymus adresuokit taip:
KELEIVIS

636 Broadnay. So. Boston 27, 
Maas.

< v
uceevu trim tsss užtat r s

Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.

Tokia lovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.

Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.

Kas ąavaitę ‘Keleivis’, 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.

“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
6.T6 Eroadway,

So. Boston 27, Mass.

' 3
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ktaa prietaras, bartas ir tt. .... lBe.
ALKOHOLIS IR KUDIKLAL

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atailitpia jų 
kame Kas yra arba tikis- ka>ia uon 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtu 
oerskaityti šitų knygutę. Kaina io<

li.fiS IK STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa. 

daugybė str&ipanių. juokų ir tt. 
Paikiai iliustruota. Kains 
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė š:tuo svarbiu 
klausiniu. J* turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialiltas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ...................................... 10c
MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nao 
jų, labai gražių ir juokingų mosolo
darbininkiškos, revohuoionieriškos 
tautiškos, humoristiškos ir laisvame 
aiškos. visos skambios, visos gero* 
Tinka visokiems apvaikščiojimams 
baliams, koncertams ir tt. Antra ra 
gerinta laida. Kaina ................ 2le
KUNIGŲ CELIBATAS.

5i knygelė parodo, kodėl Romo* 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija 
jos pasekmės ir doriškas d vagiški joe 
nupuolimas. Šią knyga turėtu per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas i» 
.auniKaitis, kūne geidžia kad jų mo 
erjs, dukteris ir mylimosios -įep* 
uitų į tokią kunigų globą Parašė
un. Geo. Tov-dsctk’ Foz D D so 
'-‘—r-inn Ferdmand de Ramogitia.

Kaina .;.................................. žSc
<OI»ČL Aft NETIKIU 

I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, aoeėl p- 

negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės .................................. gų*

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gy-zeno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir sj 
knyga parodo, kodėl taip manoms 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ................... 2&r
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

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

“Keleirig,” <36 Broadtray, 
S««th Boston. Mass.

Mandatų Komisija
Pirmininko siūlymu, iš

rinkta mandatų komisija iš 
draugų: P. Kručo — Nor- 
woodas, M. Žvingilos —
Brooklynas ir P. Mankaus 
— Blackstone. Komisija su
rinko delegatų mandatus ir, 
patikrinus juos, pranešė, 
kad suvažiavime dalyvauja to’
42 delegatai. Tame skaičiu
je 4 centro komiteto nariai,
5 delegatai nuo LDD kuo
pų ir 33 delegatai nuo so
cialistų kuopų. Pavakarinėj 
sesijoj dar buvo užregistruo 
ti 5 delegatai. Todėl šuva-1 
žiavime iš viso dalyvavo 471 
delegatai. Broliškiems de-• į/45,”, . ...
legatams nuo LDD kuopų Brooklyno ir kiti. 
buvo suteikta sprendžiamas 
balsas, lygiomis su LSS 
kuopų delegatais.

Suvažiavimo Sveikinimai
Suvažiavime buvo per

skaityta eilė sveikinimų. Y- 
patingai karštai suvažiavi
mas pasitiko Lietuvos so
cialdemokratų sveikinimą,' 
kurs jau paskelbtas “K” ir’ nn* 
kuriame Lietuvos demokra
tijos kovotojai išdėsto savo 
pažiūras ne tik į dabartinę 
politinę padėtį, bet ir į Lie
tuvos ateitį. Taip pat karš
tai buvo pasitikti Kanados 
ir Urugvajaus lietuvių so
cialistų sveikinimai.

KELEIVIS. SO BOSTON

JIEŠKO SLĖPTUVIŲ NUO ĘOMBU Svetimšalių Legionas į

Iš francuzų “svetimšalių 1 algą ir mušasi, su kuo jiems 
legiono” Indokinijoj pasi-1 samdytojas liepia muštis, 
skelbė 50 lietuvių. Tiek jų Legiono obalsis yra “Garbė 
vra viename technikos ba-1 ir Ištikimvbė.”yra viename technikos ba-l ir Ištikimybė.” 
talione. Legiono kovos pul- I svetimtaučių 
kuose Afrikoje, be abejo- ra imami tiktai 
nės, lietuvių skaičius dabar

i siekia šimtų žmonių, 
į Kas yra tas “svetimšalių 
riegionas”? Apie jį, be abe- daugumoje franeuzai, 
jo, visi yra girdėję ar bent puskarininkių tarpe

Amerikoje yra draugija, kurios tikslas yra tyrinėti 
visokius urvus kalnuose. Karo departamentas dabar 
paprašė, kad ji raportuotų jam visus jai žinomus ur
vus, kur karo metu žmonės galėtų pasislėpti nuo prie
šo bombų. Ši nuotrauka parodo tos draugijos narius 
apžiūrint'vieną tokių urvų C-onnecticut valstijoj.

Dr. D. Pilka iš Bostono, P. !
Kručas iš Norwoodo, P? troito. Ji nurodė pavvz-: 
Mankus iš Blackstone,' džiais, kaip Lietuvos žmo- 

F. Lavinskas iš nės trokšta išsivaduoti iš 
f svetimo jungo. Dr. P. Gri-

Veik visi sveikintojai pn-|žmoniu kovas del 
dėjo ir aukų. Aukos buvo 
paskelbtos praeitame “Ke- i 
leivyje.” žodžiu suvažiavi-

zmomų kovas 
Į klausomybės šio

nepn- 
karo eigo-

Organizacijos Klausimai
LSS vidaus organizacijos 

klausimu pranešimą daro 
J. Buivydas, centro sekre
torius. Jis pakėlė eilę vi 
daus tvarkvmosi reikalu.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuoita daugeliu spalvuotų puikių pateHurfų, 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: 

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

Popieriniais apdarais $1.00 
Audimo apdarais $1.25

rėža pepeeM eeve fcnvrvnų miešta knvra 
pirfcųe <« kayg« pasidšianga. Piniraa geriaari*

Kiekvienas ta:
Kiekvienas nosiplrkee t* Sayg* p
siųst “Money Orderio.” Popisruios galima siųiti tienog pup:xi> 
tame konverte, bet reikia sis kili atrašyti savo ir “Keleivio*' ad 
resų ir nepamirškit prilipyk al3 centua markę.

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

Iž Vitu cx.-oi lzinimu 
UTVinimi z x

mą sveikino:
Sandariečių veikėjas S. 

Jokubauskas, Dr. Dagys, ką 
tik atvykęs ši Europos, ir 
Dr. Devenis iš Waterbury,

Diskusijos del pranešimo ir 
je. Diskusijose tuo klausi- del organizacijos vidaus 
mu dar dalyvavo draugai, tvarkymosi buvo labai gy- .
J. Buivydas, J. Januškis, S. į vos. Jose dalyvavo drau- siuptė 
Michelsonas, Dr. P. Grigai- gai: B. Viznienė. J. Jan
tis ir J. Jankauskas.
Lietuvos Socialdemokratų 

Rėmimas
n . D ... Pranešimą apie LietuvosCentro Pranešima, so<,ialdemok?rat5 veikimą 

Dar pirmame posedjįie^ da,o Dr. P. Gri
suvažiavimas įsklause LSS £ į dg 
centro pirmininko drg. J. vienminčiu
Glavesko ir sekretoriaus J. ‘
Buivydo pranešimų. Ypa- ,^a P J ^r- 
tingai išsamų pranešimą n 11

i

kiek mu- 
yra Europo- 

organizuo- 
kokiose sąlygose jiem

pafarė ta

kauskas, S. Michelsonas, T. 
Buivydienė, N. Jonuška, 
Dr. P. Grigaitis. S. Straz
das, V. Anesta. B. Spudie- 
nė, P. Brazaitis. P. Man
kus, Ph. W’amer, J. And- 
re\vs ir k.

Nusistatyta centrą palik
ti Brooklyne. Į centro komi
tetą rinkti 9 draugus, pen
ki iš jų prie vietos. Pasiulv-

muviuose matę visokių bai-
kų. Bet retas lietuvis žino, 
kad francuzų svetimšalių 
legionui pagrindą padėjo 
lietuviai ir lenkai, pabėgę 
iš savo gimtojo krašto po 

j Lietuves ir Lenkijos pada
lijimo.

Po 1794 metų Koscuiškos 
nepavykusio karo prieš Ru- 

jsiją, daugelis lenkų ir lietu- 
J vių kareivių apleido savo 
kraštą ir traukė į Franci
ją, iš kurios tada buvo lau
kiama, kad ji kada nors pa
dės atstatyti nepriklausomą 
Lenkiją ir Lietuvą. Franci
joj tada aukštai buvo iški
lusi generolo Napoleono 
žvaigždė. Pabėgusius iš 
savo krašto kareivius Napo
leonas suburė į atskirus pul
kus ir naudojo visokiems 
kruviniems žygiams. Kur 
Napoleonui reikėjo narsių 
kareivių, jis nesigailėdamas 

svetimtaučius, kaip 
ir šiame kare, kada reikė
jo paimti nepaimamą Mon- 
te Casino, uždavinys buvo 
pavestas “pigiems” žmo 
nėms, kurių kraujo “didie
ji” nematė reikalo brangin
ti.

Napoleonas lenkus ir lie
tuvius legionierius siuntė 
kariauti į Italiją (kur gimė 
ir dabar dar dainuojamas

legioną y- 
balti žmo-', 

nės. Legiono karininkai yra 
franeuzai, arba naturalizuo- 
ti franeuzai. Puskarininkiai 

bet 
vra

daug iškilusių iš eilinių ka
reivių. Franeuzai į legioną 
eiliniais kareiviais negali 
įstoti. Į legioną gali stoti 
visokių tautų sveiki žmo-! 
nės, kurie pasižada penkis 
metus tarnauti ir pildyti vi-Į 
sas kareivio prievoles.

Kas stoja į svetimtaučių 
legioną? Normališkais lai
kais į legioną daugiausiai 
stoja visokie nenuoramos, 
žmonės, kurie mėgsta pa
vojingą ir nerūpestingą gy
venimą. Kartais į jį nusi- 
daužia žmonės, kurie nori,

mėtini sekami: LSS 6-ta 
kuopa Pittsburghe, pasiaiš
kino, kodėl negalėjo atsiųs
ti savo jau išrinkto delega
to (del mirties delegatės 
drg. šurmaitienės šeimoje) 
ir prisiuntė savo linkėjimus 
bei pageidavimus. Draugai 
I. ir O. Indreliai iš Toron
to sako: “Negalėdami da
lyvauti su Jumis, mieli drau-' 
gai, siunčiame savo gilų' 
sveikinimą ir linkėjimus 
sėkmingai pravesti užsibrėž 
tus darbus.” LSS 61 kuopa 
Lawrence, LSS 71 kuopa 
Cambridge. LSS 19 kuopa 
Brooklyne, LSS 60 kuopa 
Bostone. LSS 133 kuopa 
Norwoode ir LSS 20 kuopa 
Akrone prisiuntė savo svei
kinimus ir aukas. Lietuvių 
Darbininkų Draugijos cent
ras atsiuntė sveikinimą raš
tu su linkėjimais. Atskiri 
draugai iš arti ir toli pri
siuntė savo sveikinimus ir 
linkėjimus. Draugai Matu-

vydas. Jis palietė sąlygas, ĮV1 
kuriose Sąjungai teko dirb-: 
ti, apibudino 32 socialisti
nių kuopų veikimą, nurodė 
daug trukumų, kurie reiš
kiasi musų organizacijose 
ir iškėlė tuos uždavinius, 
kurių galime siekti musų 
organizaciją stiprinant ir 
plečiant.

Sekretoriaus ir pirminin- 
!ko raportai vienbalsiai už-

pritarė reikalui j 
vip.nminčius ko

votojus už Lietuvos demok
ratiją. Diskusijos tuo klau
simu daugiausiai lietė prak
tišką darbą sukeliant lėšų 
tam reikalui.
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Del Pažangiosios Spaudos
Spaudos klausimu prane

šimą darė drg. S. Michelso
nas. Spauda, kaipo darbi
ninkų kovos įrankis, spau-

girti. Sekretoriaus praneši-i da — švietimosi priemone 
mas priimtas su pagyrimu. į ir spauda, kaipo informavi- 
bet del jo kilo gyvos disku-j mosi šaltinis, turi begali- 
sijos. Paliestos kuopos pa-'nės svarbos pažangiąjam 
siaiškino, o del kai kuriui judėjimui. Priminė “Kelei- 
pranešime paminėtų asme-jvio“ perleidimo sąlygas ir 
nu suvažiavimas pageidavo, į kaip laišraštis dabar tvar- 
kad suvažiavimo protokole komas.
jų veiklos neigiamas api
budinimas butų apleistas.
Lietuvos Nepriklausomybės 

Klausimas
Pranešimą tuo klausimu 

daro drg. S. Michelsonas. 
Iškelia, kodėl mes pasisa
kome už nepriklausomybę 
ir ko galime tikėtis esamo- 

liauskai iš Baltimorės sakojse politinėse sąlygose kovo- 
del drg. Matuliausko ligos, !je už Lietuvos laisvę, 
negali atvykti, bet “velijam Del pranešimo kalbėjo 
LSS suvažiavimui geriausių draugė Pb. Warner iš De- 

-....... ....................................

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*.

Del pažangiosios spaudos 
platinimo, del jos įvairini- 
mo ir stiprinimo kalbėjo 
draugai Dr. P. Grigaitis, J. 
Buivydas, J. Glaveskas, Ph. 
Warner. J. Jankauskas ir k.

Ir kalbėtojai ir visas su
važiavimas reiškė padėkos 
draugams Michelsonams už 
perleidimą “Keleivio’’ į vi
suomenės rankas.

Diskusijose buvo pakar
totinai pakeltas klausimas 
apie lietuviškos spaudos pa
dėtį Amerikos sąlygose, ka
da jaunoji karta tolsta nuo 
lietuviško judėjimo, o todėl 
lietuviškos spaudos išlaiky
mas, jos platinimas gula 
ant senosios kartos pečių. 
Tik būdami veiklus galėsi
me turėti stiprią pažangią 
spaudą.
LSS Lietuviškoj Visuomenėj

Pranešimą tuo klausimu 
daro drg. S. Strazdas. Iške
lia reikalą dirbti su kitomis 
srovėmis ir nepartinėmis 

I organizacijomis, bet nuro- 
! do ir tokio bendro darbo 
! ribas. Diskusijose del pra
nešimo ir del socialistų vei
klos platesnėje visuomenė
je kalba draugai: A. Viz- 
nis, Dr. P. Grigaitis, J. Jan- 

i kauskas. P. Kručas, J. An- 
• drews, P. Mankus, J. Bui
vydas, W. Anesta. Dr. D.

suoti referendumo keliu.
LSS Viftrdas

Lietuvių Socialistų Są
junga pradžioje nuo 1905 
m. buvo pasivadinusi Lie
tuvių Socialistų Partija. Vė
liau nuo 1907 metų vardas 
pakeistas į dabartinį. Su
važiavime iškilo mintis var
das pakeisti i Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungą.

Tuo 
gyvos 
kusi jos 
mą pasisakė 
chelsonas, J.
Mankus, J.
Strazdas. V.
Svingle. B.
Paplauskienė.
Trumpai prie 
mą kalbėjo J. Buivydas, A. 
Viznis, P. Kručas, J. Ja
nuškis, V. Gegužis. Balsuo
jant 20 balsų prieš 8 nu
tarta vardas pakeisti, jei 
kuopos referendumo keliu 
bėgyje 3 mėnesių vardo pa
keitimui pritars.

Sumanymai ir Užbaiga
Atskiros kuopos kaip De

troito ir kitos buvo prisiun- 
tusios raštu eilę sumanymų. 
Daugumas jų išspręsta svar
stant organizacijos klausi
mus. Kiti buvo skyrium 
svarstomi. Tarp įdomesnių 
sumanymų kilusių suvažia
vime paminėtina: Socialis
tai turi išeiti aktingai į SLA 
viršininkų rinkimus ir pra
vesti aiškius žmones, kurie 
nesėdėtų ant keturių kė
džių iš karto. Reikia bandy
ti jungti pažangiąsias drau
gijas ir kliubus į kulturinius 
centrus ir k.

Trumpame aprašyme ne
galima perduoti nei disku
sijų, nei dar mažiau to dar
bo ūpo. kuriuo suvažiavę 
delegatai svarstė pažangių
jų žmonių darbą visuome
nėj. Rezoliucijų komisijos 
patiekti trumpi , tarimai su
traukia diskusijų mintis ir

Dambrausko maršas “Dar 
Lenkija nepražuvo”), legio
nieriai kovėsi Ispanijoj, ’O 
vėliau keliolika tūkstančiu
lenkų ir lietuvių žuvo Ame
rikoje, Dominikonų saloje, 
kariaudami prieš sukilusius 
negrus vergus. Dominikonų 
saloje legionierius nuveikė 
ne sukilę negrai, bet gelto
nasis drugis. Jie veik visi' 
žuvo nuo tos baisios ligos, |

kad kiti užmirštu ju praei
tį-

Už 
metus 
gauna 
kymą, 
gauna 
Francijoj 
piliečiu, jei 
kriminališka. Daugelis žmo
nių per legioną susirado, 
sau naują tėvynę ir sukurė 
sau naują gyvenimą.

Neramiais laikais, kaip 
dabar, į legioną daugiausiai 
stoja žmonės, kuriems nė
ra kur dėtis. Beviečiai žmo
nės, įvairus pabėgėliai, be
laisviai legione suranda 
prieglobstį ir jei išliks gy
vi, gali tikėtis ateityje gyr- 
venti Francijoje, kaip nor
malus žmonės.

Daugelis legionierių pa
mėgsta legiono pavojingą, 
bet sotų gyvenimą ir baigę Į

pasižadėjimą penkis 
tarnauti legionierius 
gerą kareivio išlai

dis

MISS AMERICA”

Štai kaip išrodo šių metų
“Miss America,” apvaini-
kuota gražuoliu konteste,

■ f 1 kuris nesenai įvyko Atlan-n- tauti Francuos cityje H vadJinasi Mari.
lyn Buford, 21 metų am
žiaus, iš Los Angeles, Cal.

o baigęs tarnybą 
progos

Francijos 
jo praeitis nėra

Visa Anglijos Spau
da Protestuoja

Anglijos spauda vienin
gai smerkia H. Wallace iš
sišokimą prieš Anglijos “im
perializmą.” Anglija duo
da nepriklausomybę Indi
jai, ji ištraukia savo ka
riuomenę iš Egypto. davė 
laisvę Irakui ir Transjorda- 
nijai, praplečia savivaldą 
savo kolonijose, o Wallace

o dėka tai ‘pergalei” Pomi-į^Ų 
vra

penkių metų tarnybą užsi
rašo sekantiems penkiems 
metams, kol išsitarnauja 
sau pensiją.

Legione visada būdavo 
daugiausiai vokiečių, lenkų, 
belgų. Po pirmo pasaulinio 
karo jame tarnavo daug ru-

Po Ispanijos pilietinio'

I \TV4W rtii-cfii įjll ovv* A. rxcrli_ -n.xxgsx-
jos imperializmą ir nori 
prisigerinti rusams, kurie 
šiandien yra didžiausieji 
pasaulio imperialistai.

INDIJOS NERAMUMAI

Indijoj nesiliauja neramu
mai ir susikirtimai tarp ma-nikonu sala ir šiandien vra!^aro tūkstančiai ispanų na-

iraugai S. Mi- 
Taurinskas, P. 
Andrews, S. 

Anesta, M. 
Viznienė, S. 
Ph. Warner. 
vardo keiti-

Rusiją, su juo žygiavo 80,- 
000 lenkų ir lietuvių, jau į 
ne kaipo svetimšalių legio
nas, bet kaip busimos ne
priklausomos Lenkijos ir 
Lietuvos armija.

Nuo tų laikų Francija vi
sada turėjo svetimtaučių 
pulkus, kurie, kaipo pigi ar- 
motų mėsa, buvo naudoja
mi patiems kruviniausiems 
karo žygiams. Napoleono 
Trečiojo laikais svetimtau
čių legionas mušėsi Meksi
koje. dar anksčiau legionie
riai padėjo užkariauti fran- 
euzams Alžyrą Afrikoj, vė
liau jie kariavo Indokinijoj, 
Afrikos gilumoje, o 1926, 
metais legionierių krauju: 
buvo užkariautas Maroko.

Šio karo eigoje svetimša
lių legionas kariavo Indoki
nijoj prieš japonus. Sirijoj 
prieš anglus, Afrikoje prieš 
amerikiečius (Kazablanko- 
je), o dabar, kada atėjo 
“taika,” legionieriai vis dar 
guldo galvas už Franciją 
Indokinijoj, kur juos sker
džia ir japonų likučiai, ir 
“partizanai”, ir geltonasis 
drugis...

Visa Francijos “užjūrių 
imperija” vra nusėta legio
nierių kaulais. Žuvusių le
gionierių niekas neskaito ir 
niekas ių neapraudoja. Jie, 
iš tiki-ųjų. yra pigi mėsa.

Svetimšalių legionas yra 
profesionalų karių armija. 
Jie, kaip viduramžių sam
domi kareiviai, tarnauja už

AR ROMOS
opiežius yra Kristaus 

Viet minkąs?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pašau ■ 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus iodž.a! 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos baž.-.yčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Kau»i,ka» 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bueys, Kaui.e Koi.igų be 
minanjoje dėstydamas fundamentai ii. ę teologiją, aiškmo kokiu 
esama valstybėje administracijos formų. AisKinuama.s vas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinoo šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Grie.oaa ll. luavizi- 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS V1L Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų issause 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIU. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių piadžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reika«au;a Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo inuutgencijaa

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai gaies 
soeipažiat au visa katalikiškos bažnyčios piaeitiaii.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienok, ar kitok, su 
pratimų apie tikėjimų arba tikėpmų skaito kaipo žaisiu .r tarei- 
ainima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veik<uų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aodimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raiuem tspau».a« kay- 

gos vardas, KAINA
Tvirtais popieros viršeliais, kaina S1.Z5.

REV.
Galima gaat paa autorių, sekančiu adresu: 
M. VALADKA. R. D. X. DAI.TON. PA

Pilka ir k. Iškelta daug'musų dienu 
minčių del veikimo įvairio- Draugai gerai 
se organizacijose, nuo SLA tuos nutarimus 
iki A, Lietuvių Tarybos. ’Įmu perskaitys.

išreiškia LSS suvažiavimo
pažiūras i skaudžiausius I—-------------- - ;------------ —

klausimus, vo paskelbti praeitame “K 
padarys, jei numeryje
su atsidėji- 

Tarimai bu-

Taipgi galima gaut t* knygų nuordyta kaina ir

LSS Suvažiavimo 
Sekretoriatas.

i

“KELEIVIO" KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS
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Vietines Žinios
ši PENKTADIENI BALF
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Ši penktadieni, rugsėjo 
20 d. įvyks Bendro Ameri
kos Lietuvių Fondo Bosto
no skyriaus narių susirinki
mas. Bus aptartas dalyvavi
mas BALF seime New Yor
ke, bus perrenkama valdy
ba, aptartas vajaus rengi
mas ir kiti reikalai. Visi na- J 
riai maloniai kviečiami da
lyvauti. Šis susirinkimas y- 
ra metinis, todėl svarbu y- 
ra visiems atsilankyti.

Ateikit patys ir atsiveskit 
draugų ir pažįstamų, kad 
įstotų į BALF ir sustiprintų 
lietuvių šalpos darbą.

Valdyba.

IŠ L. R. DRAUGIJOS

Amerikos nusistatymas Bal
tijos šalių klausimu tebėra 
toks pat, koks jis buvo, tai 
reiškia Amerika ir toliau 
pripažįsta Lietuvos nepri
klausomybę.

i J. Januškis pasiūlė skilti 
S100 auką Lietuvos social
demokratams Europoje su-

Praeitą šeštadieni vakare ir PiniP£ Per
“Sandaros” svetainėje ivv- Lletu? .os ^eialdemokratams 
ko Lietuvai Remti Dra{gi., remti fondą. Pasiūlymas bu- 
jos antro skyriaus susirinki-;'.0 atntestas. Sako, jei ram
inas. Dalyvavo 11 narių. |s>me Lle.tu?'os “C'aldemok- 
Raštininkė Mrs. Januškevi-i ratus. tal. bus politika. _ 
ėienė pranešė apie iplauku-l Puminmkas J. Tuinyla 
sias aukas. Prie seniau skel-lP.ranesa aPle draugijos na-;
btų aukų lietuviams* našlai
čiams atgabenti ir išlaikyti 
dar aukavo sekantys gera
širdžiai lietuviai. Po 50 do

rių pastangomis duotus Lie
tuvos pabėgėliams affidavi- 
tus. Tokių dokumentų duo
ta 22. Greitu laiku kai ku

lerių aukavo: Walter Mar- iie pabėgėliai jau gal ir at- 
cinkus ir Joseph L. Paša- v>'ks Amerikon draugijos

Musų Banketo Komisijos J 
Posėdis

Šį šeštadienį, rugsėjo 21, 
įvyksta LSS ir LDD banke
to komisijos posėdis Pilie
čių Kliube, prie E ir Silver 
gatvių. Pradžia 7:30 vak.

Visi komisijos nariai ir 
narės prašomi dalyvauti. 
Bus patiektas raportas dėl 
LSS ir LDD kuopų, kurios 
šį banketą ruošė.

Kom. Pirmin.

li LDD Centro Posėdžio

Whist Parė

Šį šeštadienį, rugsėjo 21, 
vietinio BALF darbuotojos 
rengia parapijos svetainėje, 
ant 7th St., whist party. Pa-; 
rengimas daromas atsilygi
nant parapijai už duotas 
BALF-ui patalpas. Parengi
mo pradžia 8 vai. Auka 50c.1

Bostono Uostas Neramus

CIO unijos pastatė savo 
pikietus ir norinčius pro 
juos praeiti, bandys sulai
kyti. Policija saugos tvarką.1

DIEVAS DAVĖ, KLEBO
NAS PAĖMĖ

(Žvejų Istorija)

Musų miesto garsus žuvi
ninkai išvyko į plačius van
denis gaudyti žuvyčių. Kad 
žuvininkams geriau sektųsi, 
jie pasiėmė su savim jauną 
kunigėlį. Laimė jiems buvo 
gera; žuvys lengvai davėsi 
sugaunamos ir musų žuvi
ninkai linksmus ir paten
kinti grįžo namo.

Pakelėje jie užsuko Į kle
boniją. Ten gaspadorius 
juos šauniai pavaišino, už- 
fundijo po čielą klebonišką. 
Pakalbėjus apie šį ir apie 
tą, gaspadorius paklausė,, 
kaip sekėsi žuvauti.

—O. fain! — sako žuvi-1 
ninkai — prigaudėme pui
kių žuvų.

—Gerai butų pamatyt, ką 
jus čia pagavote — sako 
gaspadorius.

Kodėl ne? Tuoj iš veži
mo buvo atneštos riebios 
žuvelės ir parodytos gaspa- 
doriui. Gaspadorius pažiu
rėjo, paėmė į rankas, pa
kilnojo, pavartė, pasidžiau
gė ir ... nešdamas žuvis į 
virtuvę tarė:

—Labai dėkui, bus geri 
pietus ir dar liks vakarie
nei. Labai dėkui!

Musų žuvininkai ir išsi
žiojo. Jie norėjo tik pasiro
dyti, o žuveles tikėjosi pa
tys suvalgyti. Bet ką pada
rysi? Išėję laukan, vienas 
rūsčiai tarė:

—Dievas davė, kunigas 
atėmė.

Naras.

karais. Antanina ir George pastangomis.
Kropai aukavo $25. Annie 
ir Jacob Breiwa aukavo 
$15. Po $10 aukavo: E. Ko
vai. Mildred Kovai. V. Tau- 
tvaiša - A. Rimkus, George 
Stukas. J. P. Jakštas, Vincas 
Balukonis, Vincas Jankus ir 
William Andrunas. Po $5 
aukavo: John Vienis, W. J.
Jakštas, Sylvestras Zavasky 
ir A. Neviera. Po $1: Frank 
Fr. Statsky ir Peter Gene-1 
vičius. John Stonis — 50c.
Su anksčiaus paskelbtomis 
aukomis našlaičių gelbėji
mo reikalui jau surinkta
$302.50. ! Praeitą savaitę musų re-

Iš kriaučių unijų Bostone dakcijoj lankėsi svečiai iš

Rep.

Legionierių Piknikas

Šį sekmadienį St. Dariaus 
legionierių postas rengia 
šaunų pikniką Romuvos 
parke, Montello, Mass. Sve
čių patogumui legionieriai 
pasamdė autobusus, kurie 
veš svečius nuo legionierių 
namo. ant C St. Bušai eis 
nuo 1 valandos. :

Naujai išrinktas Lietuvių 
Darbininkų Draugijos cent
ras praeitą sekmadienį da
rė savo pirmą posėdį. Drau
gijos centro pareigūnais iš
rinkti: pirmininku N. Jo- 
nuška, sekretorių—S. Straz
das, iždininku — V. Anes- 
ta. Sudarytos priežiūros ir 
organizacijos komisijos. Ap
tarta veikimo planas arti
miausiam laikui. Nauias 
centras perims vesti LDD 
reikalus nuo spalių 1 d.

REIKIA VYRŲ
Reikalingi tvirti vyrai, kurie 

galėtų dirbti prie “bailing pre
so” vilnoms rišt į pundus. Dar
bas pastovus, 5 dienų savaitė. 
Kreiptis šiuo adresu: (-)

229 A Street, So. Boston.

REIKIA MOTERŲ
Reikia moterų sortuoti vil

nas. Darbas pastovus. 5 dienų 
savaitė. Kreiptis šiuo adresu: i

229 A St., So. Boston (-)

Sužeidė Mrs. Balukonienę
Praeitą sekmadienį grįž- 

tant Vinco Balukonio šei
mai iš pikniko Keistučio 
darže, Dedhame, atsitiko 
nelaimė ant kelio. Į jų au
tomobilį įvažiavo kita ma
šina ir sužeidė Mrs. Balu
konienę. Ją apžiurėjo Dr. 
Duserick.

NAMAS IR STORAS
Pardavimui Arba Nuomai
Prieinama kaina parsiduoda 

10 šeimynų namas ir štoras. 
Rendų neša $170 per mėnesį. 
Kaina $15,000, o gal ir pigiau. 
Yra įrengtas Beauty Parlor, 
dabar neužimtas. Yra du geri 
kambariai iš fronto bet kokiam 
bizniui—kam reikia, gali gauti 
ant rendos. Kreiptis: (40)

TONY KASTI K,
490 Western Avė., 

Brighton, Mass.

NAMAS SU STORU
Parsiduoda 2 šeimynų na

mas su štoru. $3,000. Kreiptis 
šiuo adresu: (29)

TONY L.,
675 E 8th St., So. Boston.

ŠTAI TELEFONO SUTRUMPINIMAS...

Lankėsi Svečias

Ii LSS 60 kp. Susirinkimo

RADIJO PROGRAMA

gauta auka bendriems šal
pos reikalams $400. Auka

Naugatuck. Conn. drg. F. 
Shopis su žmona ir dukre-

gauta p. J. Lėkiui tarpinin- je j}e atvyko savo automo- 
kaujant. biliu įvairiais reikalais. Kai-

Pirmininkas pranešė, kad po seni "Keleivio” skaity- 
iš Valstybės departamento tojai, atsilankė į musų įstai- 
atėjo atsakymas į draugijos gą “susipažinti su Maikio 
pasiųstą protestą dėl Pa- Tėvu.” Svečiai Bostone pa

buvo porą dienų.ryžiuje taikos konferencijoj 
pasirodžiusių Baltijos “mi
nistrų” kvislingų. Valstybės Remkit biznierius, kurie 
departamentas praneša, kad skelbiasi “Keleivyj

Lietuvių Radijo Korpora 
ei jos programa ateinantį ne 
dėldienį iš \Y0RL stoties. 
950 kilociklių. tarp 9:30 ir 
1C:3O ryto, bus tokia:

1— Armonisrė Virginia 
Shumskaitė iš Millbury.

2— Dain. Ona Mineikaitė 
iš Brocktono.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

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

Iki šauksi Information’ 
rask reikalingą numeri 

Telefono knygoje
3
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MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyklą:

THREE ARTS STVDIO, 
480 Boylston St., Boston, Mass. 

Tel. KENmore 3571 
Namų, ELIot 8222

T.‘;7:3O ■ 7:20
VVONOERLAND

R E V E R E

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.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broad way
SOUTH BOSTON, MASS

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

West Kovbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Praeitą sekmadieni įvyko 
LSS 60 kuopos posėdis. 
Kuopa posėdyje priėmė sa
vo globon seną kuopos vė
liavą, kuri dar 1917 metais 
buvo nešama vienoje de
monstracijoje Bostone. Vė
liava buvo laikoma pas vie
ną draugą ir jis dabar. LSS 
suvažiavimo proga, perda
vė ją kuopos globon.

Aptartas reikalas kelti 
lėšas į Lietuvos Socialdemo
kratams Remti Fondą. Lau
kiame iš Fondo centro aukų 
lapų. V. A.

i i I i
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Policija “Užuodė Žuvį’

Šeštadienio vėlai vakare 
policija So. Bostone pada
rė mažą apvalymą. Policija 
iš anksto suuodė, kad So. 
Bostone ant Broadway dvi 
jauniklių gengės rengiasi į 
žūtbūtinę kovą. Policija pa
siruošė ir kaip tik jauni 
bernai pradėjo tarpusavyje 
“suvedinėti sąskaitas,” po
licija iuos apniko ir prikro
vė tris vežimus mušeikų. 
Visi mušeikos nuvežti i po-j 
liciios stotį atsivėdinti ir 
pasiaiškinti teisėjui, kodėl 
jie nakties viduryje pradė
jo triukšmingas muštynes.

i
■
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Tas jaunas vyrukas patirs 
ką reiškia INFLIACIJA

Jei jis tuoj nesusilaikys, tas 
baliunas sprogs jam į akis!

Taip ir su ekonomine inflia
cija. Jei nesusilaikys’m dolerius 
leidę, dabartinis musų pakili
mas baigsis “sprogimu,” depre
sija ir nedarbu.

Liūdniausia su depresija yra 
tai, kad jai nėra reikalo, šiuo 
laiku apyvartoj yra daugiau pi
nigų. negu rinkoj prekių. Jei 
dalį savo dolerių dabar sutaupy- 
sim. mes sumažinsim reikmenų 
paklausą, kol jų stinga, ir tu
rėsime perkamosios galios kuo

met “pakilimas” išsilygins. De
presija negalės įvykti, jei žmo
nės turės pinigų reikmen. ms 
pirkti, taigi taupykim sa\o do
lerius ateičiai.

Tai yra lengvas ir tikras bū
das depresijai išvengti, bei tam 
reikalinga visų talka. Jus at- 
liksit savo pareigą pasidėdami 
dabar atliekamus dolerius į šias 
tris “rezervas”: * Taupymo Są- 
skaiton Mutual Savings Banke
* United States Savings Bonds
* Gerą Life Insurance Progra
mą.

i f
i
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^SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Bank tahere ynu 
see this emblem

Savings Bank or 
institufian f ar Savingt' ’

Net su padidintu telefonisčių štabu “Information 
šiandien negali tuojau patenkinti visų paklausi
mų. ai reiškia pasikalbėjimų trukdymų. Greičiau- 
sis būdas surasti reikalingų numeri, tai pažiūrėti 
j Telefono knygų. Jei nerandi, tada šauk “Infor
mation.” aip bus geriau. .. geriau visiems.

l'žsirašyk pakeistus arba naujus draugų nume
rius. Tuomet nereikės iš naujo šaukti “Informa
tion.” .............. ’

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.

t •

SUVIENYTI KLIUBAI MASSACHUSETTS 
VALSTIJOJ RENGIA

DIDELĮ PIKNIKĄ
Sekmadienį, Rugsėjo 29 Dieną 

KEISTUČIO DARŽE
EAST DEDHAM, MASS.

Piknike bus gera orkestrą, bus valgių, gėrimų, 
įdomi programa. Rengėjai užtikrina visiems gerą 
laiką.

Lietuviai ir lietuvės! Gausiai atsilankykit į sį 
smagų ir didelį pikniką! (39)

RENGĖJAI.

PRANEŠAM, KAD ATSIDARO

GEORGE’S RADIO SERVICE
389-A Broad way, South Boston, Mass.

Atsidaro specialiai Rugsėjo pabaigai ir visam Spalių 
mėnesiui

Bet koks mažas radijas atneštas musų dirbtuvėn bus 
pataisytas už $1.50 už darbą, plūs medžiagą.

Mes užlaikysim visą eilę populiarių Radijų 
ir Prietaisų.

Ant visko sutaupysit — 18 metų patyrimas.
Patenkinti kostumeriai geriausia musų reklama.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko gc- 
riausį alų. vvuą ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. •, (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

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

ir nuo 7 iki 8
506 BRQADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Central 8«. 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON A VĖL, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonvvealtb 4371

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

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

BOSTON. Tlcf. lAfayette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

FURNITURE CO.
APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
TcL SOCth Boaton 461$




