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’Keturi Didieji’ Maskvoj Darys 
Taiką Su Vokietija

Taikos Sutartys su Bulgarija, Suomija, Rumunija, Italija 
ir Vengrija Baigtos Svarstyti — Kovo 10 d. Maskvoje 
Prasidės Derybos Del Taikos su Vokietija — Molotovas 

Reikalavo Posėdžių Maskvoje — Ten Spręsis 
Lietuvos Likimas

New Yorke “keturių di
džiųjų” valstybių atstovai 
baigė svarstyti taikos su
tartis su Vengrija, Italija, 
Bulgarija, Suomija ir Ru
munija. Belieka tik priim
tas sutartis “išdailinti” ir 
pasirašyti.

Molotovas pareikalavo, 
kad derybos del taikos su
tarties su Vokietija butų 
daromos Maskvoje. Ameri
ka su tuo sutiko, bet parei
kalavo, kad spaudos atsto
vai Maskvoje turėtų tokią 
pat laisvę pranešinėti apie 
tas derybas, kokią jie tu
rėjo New Yorke ir Pary
žiuje. Molotovas pažadėjo 
tokią laisvę užsienių spau
dos atstovams suteikti.

Derybos del taikos sutar
ties su Vokietija bus pačios 
svarbiausios iš visų derybų. 
Vokietija užima centralinę 
vietą Europoje ir nuo jos 
tvaikymo pareis visos Eu
ropos ateitis. Rusija nori, 
kad taikos derybos del Vo
kietijos ateities vyktų Mas
kvoje. Rusijos valdžios pa
šonėje.

Maskvoje, aptariant Vo
kietijos ateiti, be abejonės, 
išsispręs ir Baltijos šalių Ii 
kimas. Sprendžiant Vokie 
tijos sienų klausimą, iškils 
Lenkijos, Lietuvos ir kitų 
Vokietijos kaimynų likimas. 
Ten Amerikai bus proga 
iškelti Baltijos šalių nepri 
klausomybės klausimą ir 
pareikalauti, kad Rusijos 
armijos apleistų okupuotas

UNO Kviečia Paša
linti Franko

Jungtinių Tautų seime 
buvo svarstomas Ispanijos 
diktatūros klausimas. Ame
rikos atstovas pasiūlė, kad 
Jungtinės Tautos kreiptųsi 
į Ispanijos tautą pašalinti 
fašistinę generolo Franko 
dikaturą, o pačiam genero
lui Frankui Jungtinės Tau
tos siūlo pasitraukti iš Ispa
nijos valdžios. Amerikos 
valdžios siūlymą parėmė 
veik visos tautos, bet Rusi
ja ir nuo jos priklausomos 
valstybės mano, kad to ne
užtenka. Rusijos atstovas 
siūlė imtis praktiškų žygių, 
kad generolą Franko nuver
tus. Del to dar tebeina dis
kusijos New Yorke.

Iranas Skundžia 
Sovietų Rusiją

Irano vyriausybė pranešė! 
Jungtinių Tautų organiza
cijai, kad Rusija atsiuntė 
Irano vyriausybei “draugiš
ką Įspėjimą” nesiųsti ka- ! 
riuomenę Į šiaurinę Irano 
dalį, nes tas gali sukelti ten Į 
neramumus. Irano atstovas' 
prie Jungtinių Tautų sako, 
Iranas šiuo tarpu neprašo 
Jungtinių Tautu pagelbos, 
bet Iranas nori, kad Jungti
nės Tautos turėtų galvoj I
rano reikalus ir gal būt Ira- 
nui prisieis prašyti pagelbos 

Baltijos šalis. Ar Amerika! iš Jungtinių Tautų organi-
tą padarys? zacijos, jei Rusija neper 

stos kištis į vidujinius Ira-' 
no reikalus.

Kaip žinoma, Irano šiau
rinėj dalyje, Azerbeidžane. 
rusai sukurstė sukilimą, an-
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JOHN LEWIS PRALAIMĖJO

'lt (the Government-Union contract) Settles for the

Taip Sako Buvę* Ko
munistas

Buvęs komunistų dienraš
čio “Daily Worker” redak
torius L. Budenz kalbėda
mas Cambridge, Mass. sa
kė, kad naujas pasaulinis 
karas gresia iš Rusijos. Ru
sija ruošia dideles vergų ar
mijas prieš Ameriką. Bu
denz sako. kad komuniz
mas yra didžiausias darbi
ninkų priešas, ypač darbi
ninkų unijos komunistų 
dikaturoje neturi jokių tei
sių ir yra padaromos Į val
džios pastumdėlių organi
zacijas. Budenz perspėja 
Ameriką saugotis Rusijos ir 
saugotis bolševizmo pavo
jaus viduje.

Raportas Sukėlė 
Didelę Audrą

Period of Government Operation Ai*. Ouestions at Issue"

John Lewis apskelbė angliakasių streiką, norėda
mas paklupdyti šalies valdžią, kuri kontroliuoja ka
syklas. Bet valdžia paklupdė ji. Streiką pralaimėjęs jis 
pareiškė kad unijos sutartis su valdžia pasilieka ga
lioje, ir liepė mainieriams grįžti darban.

Uoste Nuskendo Pranas Šveikauskas 
Didelis Laivas Atvyko Amerikon

Francijoj, Le Havre uos
te, šį pirmadienį nuskendo^ ką iš Anglijos atvyko Pia- 
didelis pasažierinis laivas nas Šveikauskas, buvęs per 
“Europa.” Tas laivas seniau j eilę metų Lietuvos Koope- 
priklausė Vokietijai, bet po ratyvų Sąjungos “Pienocen- 
karo jis buvo perduotas tras’’ atstovas Anglijoje. 
Francijai. Franeuzai jį bu- Laikinai P. Šveikauskas su-

Aukštasis Teismas Sprendi, a 
Nainerių Unijos Bylą

Senato karo tyrinėjimų 
komisija šį rudenį buvo pa
siuntusi savo narį senatorių 
Meader į Vokietiją ištirti, 
kaip Amerikos kariška val
džia tvarko Vokietiją. Se
nato tyrinėtojas surado
daug trukumu Amerikos
kariškoje valdžioje. Ypa- 
iugai tyrinėtojas nurodo.- 
kad Amerikos* kariuomenė 
Vokietijoj netikusiai elgia
si, girtuokliauja, daugelis 
karininkų ir kareiviu ver
čiasi visokiais nelegališkais 
bizniais. Senatorius Meader 
nurodo, kad Amerikos kariš
ka valdžia netikusiai elgia
si su Europos pabėgėliais 
(Displaced Persons), kurte 
negali grįžti į savo gimtuo
sius kraštus. Senato komi
sija tą raportą atmetė, bet 
iis visvien buvo paskelbtas

t* . ir sukėlė didelę audrą val-
* J ^n^n- džioje. Kongresas po naujų

„ne o r ~ vo_ me^ įjaryti pĮatU p3-

Kur Yra Didesnė
Nelygybė? ______ ____________ _ ________ ,

---------- rusai sukurstė sukilimą aD- vo. Pakrikštiję į Liberte. : stojo Atlantic City, N. J. Jis
Amerikos kariuomenėje, ginklavo sukilėlius ir fak- Laivas buvo vienas iš gra- atvyko su savo šeima apsi- 

1 • žiausių Vokietijos pasažie- gyventi Amerikon

tikrinimą, kaip musų ka
riuomenė tvarko okupuotąją 
Vokietiją.

Po 18 Dienų Streiko Mainieriai Grižo Į Kasyklas — 
Streikas Pridarė Daug Nuostolių — Vyriausias Teismas 

Svarsto Mainierių Unijos Bylą — Visos Unijos 
Laukia Teismo Sprendimo

Franeija Dar Neturi , Praeitą šeštadienį anglia- 
fz kasių unija atšaukė savo
Y alaZlOS streiką. Šį pirmadienį visi

-------- : streikuojantieji mainieriai
Naujas Francijos parla- grįžo prie darbo. Per 18 

mentas praeią savaitę ban- streiko dienų kraštui del 
dė išrinkti naują Francijos anglių trukumo pasidarė di- 
vyriausybę. Komunistai bu- deli nuostoliai. Daug dirb- 
vo pasiūlę savo partijos va- tuvių turėjo užsidaryti del 
dą, dezertyrą Thorez į mi- kuro stokos, gelžkeliai bu- 
nisterių pirmininko vietą, vo smarkiai sumažinę trau-
Už Thorez balsavo komu- kinių skaičių. Dabar ims il- 
nistai ir dalis socialistų, bet goką laiką iki dirbtuvėms 
parlamento dauguma pasi-jbus pristatyta reikalingų 
sakė prieš jį. Katalikų pa- anglių. Kai anglių bus pri- 
siulytas kandidatas irgi ne- kasta ir jos bus išvežiotos, 

tada angliakasių streiko 
pasekmės bus pašalintos.

Mainierių unija atšaukė 
savo streiką dviem sumeti
mais. Savo pareiškime uni
ja sako, ji nori, kad Aukš
čiausias Teismas spręstų 
angliakasių unijos bylą 
normalinėse sąlygose, be vi- 

įsuomenės spaudimo. Kai ei- 
! na streikas ir anglių truku- 
j mas vargina visą šalį, Aukš- 
, čiausias Teismas greičiau-

gavo daugumos. Po nepa
vykusių bandymų parla
mentas vyriausybės galvos 
rinkimą atidėjo šiai savai
tei, o tuo tarpu tarp partijų 
eina derybos ir pasitarimai, 
ką rinkti vyriausybei vado
vauti.

Iš Lietuvos Išvežė 
90,000 Žmonių

T> . c, . . , ; Šiai nūvu pasmerKęs unijaPer antrą Sovietų okupa- de, ?treij.0» igsauki*0, 
Lietuvos jaąis-,bai sreik teismas 

veze Į Sibirą ir Rusijos siau- ]& beša)iškai ta byl /
rę apie 90.000 žmonių Is svarstvti ir g,ešfl savo 
Latvijos išvežta jau 150,000! endjm K;ta iežasti

“ EstlJ0S apleikodel mainieriai nutraukė 
žmonių. . . ! streiką, buvo noras išveng-

žmomų vežimas i prie-k ekonominės katastrofos, 
vartos darbus is Baltuos sa- Kra5tui reikalingos ang]ys>
lių vis tęsiasi. Pagal NKVD 
teismų sprendimus žmonės 
išvežami į vergijos darbus 
už “neištikimybę valdžiai.” 
arba tiktai už įtarimą, kad

ginčas tarp unijos ir vy
riausybės užsitęsė ir unija 
nenorėjo ilgiau varginti 
kraštą.

Angliakasių unijos bvla

leitenantas gauna tris kar
tus didesnę algą, kaip pa
prastas kareivis. Anglijos 
armijoj leitenantas gauna 
keturis kartus aukštesnę al
gą, kaip eilinis kareivis. O 
Rusijos kariuomenėj leite
nantas gauna 85 kartus 
aukštesnę algą. kaip pa
prastas kareivis. Rusų ar
mijoj kareivis gauna per 
mėnesį 10 rublių, o leite
nantas 850 rublių.

tiškai atskyrė šiaurinę Ira ( 
no dalį nuo likusios Irano 
valstybės. Po sukilėlių prie
danga ten šeimininkauja 
Rusija.

Atrado Keturias 
Nuplautas Rankas

gali būti neičtikimas oku
pantų režimui.

Tokias žinias paduoda
Latvių socialdemokratas y erkž ir uždėjo jai
Bumo Kalmns kurs sakai $3 50j 000 pabaudosJ o 
gavęs žinių iš Baltijos sa- mainieri va(ja j L Le.

lių per visai patikima de- |Wis nubJudė fio.000. Iš a- 
mokratų kovotoją. kursi as- pygardos teism0 byla buv0 
room, n lankeli Baltijos (jesjaį perkelta i Aukščiau- 

Baltijos sa-jgją Teismą, kurio sprendi-

atsidūrė aukščiausiame ša
lies teisme. Washingtono a- 
pygardos teisėjas mainierių

KALTINA VALSTYBĖS 
SEKRETORIAUS 

PADĖJĖJĄ

CARE Siuntiniai 
Eina Europon

Del streiko anglių kasyk
lose valdžia buvo sulaikiu
si krovinių siuntimą į Eu
ropą. Bet CARE praneša, 
kad maisto pakietai i Eu
ropą nebuvo sulaikyti ir kas 
nori, gali pasiųsti CARE 
maisto pakietus po $10 sa
vo giminėms ar pažįsta- 
mėms . CARE adresas yra

rinių laivų, jis buvo 49,000 
tonų talpumo. Jis nuskendo 
per audrą. Didelės vilnys 
nutraukė laivo saitus ir iš
nešė laivą į jurą, kur jis at
sidaužė į nuskendusį fran
euzų laivą “Paris.’’ Del su- 
sidaužymo laive buvo pra
mušta skylė ir jis nuėjo į 
dugną. Franeuzai žada nu
skendusį laivą iškelti.

SIONISTAI REIKALAU
JA ŽYDIŠKOS PALES

TINOS

Amerikos - Kinijos politi
nė draugija paskelbė pro
testą prieš vieną Valstybės 
sekretoriaus padėjėją, John 50 Broad St., New York 4,

N. Y.

Pranas Šveikauskas yra 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos narys, kovojęs prieš 
Smetonos diktatūrą Lietu
voje, už ką buvo persekio
jamas ir areštuojamas.

meniškai 
šalyse. Visose 
lyse yra stiprus partizanų 
judėjimas. Stipriausias jis 
yra Lietuvoje.

Sovietų Rusija Kal
tina Iraną

Carter Vincent. kurs stov i 
priešakyje Tolimųjų Rytų 
skyriaus Valstybės departa
mente. Draugija sako, kad 
J. C. Vincent visur remia
Kinijos komunistus, tuo tar- Jungtinių Tautų organiza- 
pu kai musų vyriausybė pri-: cija vis dar negali sutarti, 
pažįsta Kinijos nacionalinę , kur bus jos nuolatinė bu- 
vyriausvbę. Iveinė. Rusija griežtai pasi-

Kartu su tuo protestu A- sakė prieš pasirinkimą vie- 
merikos - Kiniios draugija tos San Francisco mieste, 
skelbia daug davinių apie Rusai nori buveinės kur 
kinų komunistų terorą prieš nors prie New Yorko. Iš 
kitų politinių partijų na- kitu miestu vis dar minima 
rius. ' . Philadelphia ir Bostonas.

NEGALI SUTARTI DEL 
PASAULIO SOSTINĖS

Sionistų kongresas Baze
lyje, Šveicarijoj, priėmė nu
tarimą, kuriame reikalauja 
Palestinoj sukurti žydų val
stybę. Sionistai atmeta pla
ną padalinti Palestiną į žy
dų ir arabų autonomines sri
tis. Visa Palestina turi pri
klausyti žydams, sako da
bar einantis pasaulinis sio
nistų kongresas.
PONIA ROOSEVELTIFNĖ

NESIRENGIA IŠTEKĖT

Viešbučio, Gaisre
Žuvo 120 Žmoniųc
Atlanta, (ia. 15 aukštų 

viešbutyje praeitą šeštadie
nį ankstį rytą kilo gaisras. 
Nelaimėje žuvo 120 žmo
nių, kurie buvo ugnies už
klupti viršutiniuose aukš
tuose ir negalėjo išsigelbė
ti. 114 žuvusiųjų žmonių 
vardai yra žinomi, o šeši 
žmonės taip sudegė, kad jų 
pavardės dar tebėra nenu
statytos.

JAPONIJOJ JSIKURĖ 
PROSTITUCIU

SĄJUNGA ‘
—-Hft'

Iš Japonijos praneša.

Iš Kilbuk miestelio, Penn-t 
sylvanijoje praneša, kad ten 
prie vieno kelio praeitą 
sekmadienį buvo atrastas 
ryšuliukas su keturiomis 
žmonių rankomis. Rankas
atrado šuniukas, kurs iš- .. .
traukė iš ryšuliuką iš kru-f a 11. 1 aJ 1G
mu pakelėje. Policiia sako, veI glaclal ka|ba aPle ,!ra- 
rankos yra vyrų. bet kas tąsi J9- Rus1 ?Pau<Įa rafo:, kad 
rankas nuplovė ir kam. tai; Iran° vyriausybe nesilaiko 
tebėra paslaptis. Policija savo susitarimo su Azerbei

džano “sukilėliais” ir tuo 
budu gresia sukelti šiauri- 
nieme Irane neramumus.

Iš Irano praneša, kad ten 
1 jau įvyksta kruvini susirė- 

BYLA DEL 120 MILIONŲ mimai tarp vyriausybės ka- 
DOLERIŲ riuomenės ir tarp Azerbei-

--------  džano “demokratiškos” ka-
Plieno darbininkų unija riuomenės, kuria rusai ap- 

iškėlė bylą prieš dvi stam- ginklavo ir išmokino.
bias plieno kompanijas del ------------------
sumokėjimo tų kompanijų : NEW YORKAS - EUROPĄ

laukia, kad 
praneš apie 
ninkus.

kas nors jai 
tu rankų savi-

darbininkams $120.000.000 
nesumokėtu uždarbių. Uni
ja sako. 120,000 tų kompa-• • i..u± : i

I 8 SU PUSE VALANDAS

Mrs. Roosevelt, buvusio kad ten įsikūrė prostitučių mokesnį, o kompanijos tą 
prezidento našlė, užginčiio organizacija. kuri imsis užginčija. Byla iškelta Pit's-

Anglu pasažyrų orlaivis 
nijų darbininku turi gauti ■ perskrido Atlanta be susto- 
“portal to portal” darbo už- jimo iš New Yorko i Airiją 

per 8 su puse valandas. Or
laivis sumušė Atlanto grei-

mas bus galutinas. Teismo 
sprendimas bus labai svar
bus visoms Amerikos uni
joms. Nuo to sprendimo 
priklausys, ar vyriausybė 
galės ateityje šauktis teismų 
ginčuose tarp unijų ir vy
riausybės. Visi organizuoti 
Amerikos darbininkai lau- 

! kia Aukščiausio Teismo 
sprendimo, nes nuo jo pri
klausys, kaip ateityje bus 
aiškinami įstatymai apie 
draudimą naudoti “injunc- 
tion” ekonominiuose gin
čuose.

Aukščiausias Teismas 
mainierių bylą pradeda 
svarstvti ši šeštadieni.

S1ULO ĮSILEISTI IŠVIE- 
TINTUS ŽMONES

Amerikos lenkų kongre
so pirmininkas Dr. C. Roz- 
marek siūlo pakeisti Ame
rikos imigracijos įstatymą 
ir įsileisti išvietintus žmo
nes iš Europos į Ameriką. 
Dr. Rozmarek nesenai grį
žo iš Europos, kur aplankė 
daug pabėgėlių stovyklose.

Amerikos karo
Europoje netikusiai 

elgiasi su pabėgėliais.

i I
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APŽVALGA
Mainieriai nepaklausė. To
dėl teismas uniją nubaudė. 

--------  Kas toliau?
Teismas tarė savo žodi. Remiantis teismo spren- 

Mainierių unija gavo pa- dimu vyriausybė kreipiasi 
baudos 3,500,000 dolerių, o Į mainierius kviesdama juos 
jos vadas J. Levvis virš to grižti į darbą ir kasti ang- 
turi dar mokėti $10,000 pa- lis.
baudos. Mainieriai teismo Ginčas buvo atsidūręs ei- 
sprendimą perkėlė į aukš- linių mainierių rankose: ar 
tesnį teismą. Tuo tarpu visi jie butų klausę unijos, ar 
organizuoti darbininkai, valdžios? Unija betgi nu- 
tiek iš Amerikos Darbo Fe- traukė jėgų bandymų ir da- 
deracijos, tiek ir CIO uni- vė įsakymą mainieriams 
jų pasisakė prieš teismų grįžti prie darbo “iki 1947 
traukimą į darbo kovas. A. m. kovo 31 d.” Taip tas 
D. Federacijos pirmininkas ginčas šiuo tarpu išsispren- 
Wm. Green sako: dė. Bet angliakasių nepa-

“Vyriausybei pavyko užkrau-^1™?,'08. ‘1OVO8 
ti sunkią pabauda ant mainu J1". '>«»■ ,fcu8 8P»Pd°8 P“8’ 
darbininkų ir jų pasirinkto '*e,uo8e unijntų pūkai- 

vado, bet, nežiūrint to, ang- Į liuese.
lių trukumas eina didyn. Kaip

MAINIERIŲ KOVA IR 
UNIJOS

KELEIVIS, SO. BOSTON

JUOS KALTINA UŽ BOMBAS

Californijos kalėjime sėdi du streikieriai, kuriuos 
policija kaltina už bombų mėtymą. Iš kairės sėdi John 
Vaazey, kuris buvo policijos apmuštas, nes nenorėjo 
pasiduoti areštui. Dešinėj pusėj sėdi laivų krovikas 
Rifkin.

ir kada ta problema bus išriš
ta? Kas gamins anglis, kuriu 
kraštui reikia? Kokiu budu 
galime mes prieiti prie anglių 
kasimo atnaujinimo?...”

W. Green teisingai pa
stebi, kad jokios pabaudos, 
“indžionkšenai” ir kalini
mai negali iškasti nė vienos 
tonos anglių. Tiktai mainie
riai laisva valia gali duoti 
kraštui anglių. Pavartoji
mas teismo “injunction” vi
sų darbininkų jaučiamas, 
kaipo pasikėsinimas prieš 
iškovotas darbininkų orga
nizacijų teises. Wm. Green 
siūlo išeitį — derybas tarp 
mainierių ir mainų savinin
kų širdingose pastangose 
baigti anglių krizį.

CIO unijų pirmininkas,
P. Murray, pasisako toje 
pat prasmėje. Jis smerkia 
pavartojimą teismo “injunc-44 7 z-1 riyVklriI*-! Lrxi nn x_ I TT-if

RUSAI PAKEITĖ 
TAKTIKĄ

Paskutiniu laiku tarptau
tinėse derybose Molotovas 
vis dažniau vietoj “ne” iš
moko sakyti “taip.” Rusai 
po ilgų čigoniškų derybų su
tiko su Triesto klausimo 
kompromisiniu sprendimu. 
Rusai sutiko “principe” su 
Dunojaus upės laisve ir su 
tiko, irgi “principe,” su 
šaukti kada nors konferen
ciją tai laisvei aptarti. Ru
sai sutiko su nusiginklavi
mu ir yisų sensacingiausias 
dalykas, rusai sutiko net, 
kad nusiginklavimas butų 
kontroliuojamas, o ta kon
trolė butų be veto... Visi tie 
Rusijos sutikimai yra tiktai 
“principe.” Jie nieko nesa
ko, kaip praktiškai Rusija 
sutiks Įgyvendinti Duno-

remia Amerikos Lietuvių politinį subrendimą, paro- 
Tarvbą. į dysime musų prisirišimą

* . . -prie laisvės reikalo. Už Lie-_Vajus yra prūsų \kisuome- (tuvos iaįSVę reikia kovoti, 
nės bendro darbo isbandy-i ta Rova musų dabarti-
mas. Lietuvos vadavimo rei- nju |ajRu reika.la.uja lėšų
kale mes dirbame vienin
gai. bet kiek kas širdies ir Pavieniai lietuviai, orga- 

kliubai. srovinėssai. uvl nizacijos, K
pastangų į tą bendrą dalbą turime stoti į
jdeda, parodys vajaus eiga, ,(iarbą jr padaryti Lietuvos 
o ne tusti par eiskimai n ■ vacjavįmo vajų sėkmingą, 
garsus užtikrinimai. i Tiktai sukėlę lėšų Lietuvos

venimas jo politinėje veik
loje. 1926 metais gruodžio 
17 d. visa Lietuva ruošėsi 
iškilmingai minėti savo pre
zidento 60 metų gimimo su
kaktuves. Tą progą bloznai 
karininkai panaudojo tam, 
kad pamynus į purvą de
mokratišką lietuvių tautos 
valią. Ginkluoti karininkai 
suareštavo vyriausybę ir at
statę revolverius į Lietuvos 
laisvės kovų veteraną Dr. 
Grinių. Jauni karininkai gal 
ir nenusivokė, kokį jie Lie
tuvai pražūtingą darbą da
ro. Bet tų karininkų įkvė
pėjai ir vadai, Plechavičius, 
Smetona. Voldemaras, Sko- 
rupskis, Mironas ir kiti la
bai gerai žinojo, ką jie da
ro.

Lietuvos prezidentas sto
vėjo prieš baisiai skaudų 
pasirinkimą: ar šaukti kon
stitucijai ištikimą kariuome
nę į kruviną karą prieš 
maištininkus, arba bandyti 
išvengti kraujo praliejimo 
ir jieškoti kompromiso su 
maištininkų vadais? Suki
lėlių vadai, Voldemaras ir 
Smetona, kovos bijojo; jie 
žinojo, kad Lietuva ne su 
jais. Todėl jie davė iškil
mingiausius pasižadėjimus

Kas Savaite
John Levvis Pasidavė Nereikia Partijų, Be Seimo

Pereitoji savaitė buvo tik- Štai jums paskiausia di- 
rai retu staigmenų savaitė, nastijos patriotų išmintis: 
Teisėjas Goldsborough pa- “Ar tik, kartais, neper- 
smerkė angliakasių unijos daug tie musų mieli tremti- 
vadą John Levvis ir pačią Įniai ir pabėgėliai Europoje 
uniją. Jis nusprendė, kad suka savo galveles dėl poli- 

' tinių partijų. Politinės par-už paniekinimą teisminės 
drausmės (injunction) Le
vvis turi sumokėti 10,000 
dolerių, o unija — 3,500,- 
000 dolerių!

Daugelis manė, kad Le
vvis bus pasmerktas, bet ne
daugelis laukė tokios skau
džios bausmės, ypač unijai.

Aišku, tą Goldsborough 
sprendimą angliakasių uni
jos vadas apeliavo. Byla 
buvo perkelta į šalies Aukš
tąjį Teismą.

Visa šalis ir dideliu susi
rūpinimu ruošėsi prie eko
nominio sunkmečio. Val
džia išleido patvarkymų, 
apribojančių vartojimą ku
ro. Pasėkoje to sustojo trau
kiniai, užsidarė visa eilė
pramonės įstaigų ir minios 

"grąžinti konstitucinę tvar- į darbininku neteko darbų, 
ką.” Dr. Grinius, norėda- žodžiu/ laukta ilgos ir

Vajus yra bandymas ir i laisvei kovai paremti busi- 
kiekvienam Amerikos lie-‘me išlaikę musų ekzaminus 
tuviui. Atėjo reikalas auko-'ir įrodysime musų meilę 
ti ir skirti lėšų Lietuvos va- i prie senosios tėvynės Lietu- 
davimo reikalui. Paremda-'yos darbais, o ne vien tik 
mi vajų, parodysime musų žodžiais.

metais gruodžio 17 dieną 
m*ni sav0 80 me-

jaus laisvę, kaip ji ir jos a-į^V sukaktuves. Kiek seniau 
piies u«iviiiniixų uiii=(gent2S Tito gerbs Triesto gavo/ie žinių, kad Dr. a- 

jas ir CIO unijų viršininkas statutą ir kaip ji sutiks su-p's Gnmus atvyksta iš pa
žada remti mainierių kovą
teismuose prieš Wasbingto- 
no apygardos teismo spren
dimą. P. Murray mano, kad 

“Mes pasimokėme iš karčių 
patyrimų kituose kraštuose, 
kad laisvė yra nedaloma ir 
kad smūgis prieš mainierių 
laisvę yra smūgis prieš musų 
visų laisvę.”

Toks yra darbininkų nu
sistatymas. Tų dvejų unijų 
viršininkų pasisakymas rei
kia skaityti visų organizuo-

LIUII

Dr. Griniui 80 Metu
Dr. Kazys Grinius šiais nius praktikavo gydytojo 
x * J—- J-— profesiją Mariampolėj, Vir-

sitarti dėl nusiginklavimoĮ okietijos į Ameriką,
kontrolės. i Brooklyne lietuviškos orga-

Visi Rusijos “nusileidi- iPjzacijos . sH^ar® 
mai” vra taktikos pakeiti- K. Griniui pasitikti lais- 
mas. Kur Rusija turi įkėlu-!X°Je Amerikos zemeje. Ar 
si koją ir ką ji nori pašilai- sa\°
kyti, ten niekas nemato ru- ni° mineJimo Dr.K. Gri
sų nuolaidumo. Pavergtuo
se kraštuose rusai rodo dar 
kietesni kumštį, o ne nuo
laidumą. Bet rusų tariamas 
nuolaidumas džiugina dau
gelį žmonių, kurie iš Molo-

i tovo diplomatinių vingių 
tų Amerikos darbininkų pa-Į laukia “taikos eros.” Juok- 
žiura į dabar vykstančią dariai sako, kad rusų taria-
kovą tarp mainierių ir vy
riausybės.

mas išvengti pilietinio karo 
jų pažadams patikėjo. Pa
sekmėje Lietuva pergyveno 
diktatūros liūdną laikotar
pį, kada priesaiklaužis Sme
tona dėjosi “tautos vadu” 
ir “prezidentu,” iki atėjo 
Lietuvai pavojaus valanda 
ir jis, lagaminais vežinas, 
išdūmė be pasipriešinimo į 
užsienius.

Po perversmo Dr. Grinius 
pasitraukė į privatų gyveni
mą, bet ir stovėdamas nuo
šaliai nuo aktingos politi
kos Dr. Grinius neperstojo 
dirbti visuomeninio darbo. 
Jis dirbo profesinėj gydy
tojų organizacijoj, redaga
vo daktarų žurnalą “Medi
ciną,” rašė į pažangią spau
dą, kiek cenzūros sąlygos 
leido. Į jokius kompromi
sus su valdančia diktatūros 
kliga Dr. Grinius nėjo. Kri
tiškais Lietuvai momentaiss 
(kada Smetonos režimas 
šaudė Suvalkijos valstie
čius, kada Lietuvai grėsė 
lenkų įsiveržimas, vėliau 
nacių okupacijos žvėrišku
mams siaučiant) Dr. K. Gri-, 
nius pakeldavo protesto bal
są prieš valdančiųjų niek
šybes.

Šiandien senas Lietuvos
mas nuolaidumas atsirado 
po to, kai garsusis Višinskis 
pasimeldė šv. Patriko kate
droje New Yorke.

C. S. Monitor dėl rusų 
Nuo šių metų pavasario' diplomatinių gudravimų pa- 

Amerikos minkštųjų anglių stebi:
kasyklos yra vyriausybės “Rusai Įrodė, kad jie yra ap-t 
rankose. V aidžia jas pere-; sukriausi derybų vedėjai visa
me todėl, kad mainų savi-j me pasaulyje. Reikia suprasti, 
ninkai negalėjo susitarti sui kad Molotovo ‘ne’ yra tik pi-

MAINIERIAI IR VALDŽIA

angliakasiais dėl sutarties 
atnaujinimo. Amerikoj vei
kia įstatymas, pagal kurį 
streikai vyriausybės laiko
mose įmonėse yra draudžia
mi. Vyriausybės pasirašytoj 
su mainieriais sutartyje y- 
ra įrašyta, kad sutartis pa
sirašoma visam laikui, kol 
vyriausybė laiko mainas sa-

nigėlis diplomatinėse rusu de
rybose. Panašiai yra ir su ru
sų ‘taip.” Taip pat reikia ver
tinti ir rusų ‘sutikimą princi
pe.’ Kaip pirmas rusų ‘ne’ ne
nutraukia derybų, taip ir ru
sų ‘taip’ neužbaigia derybų.”

Taktika deiybose keičia
si, bet esmė palieka ta pati. 

Į Ką rusų imperializmas užvo rankose.
Mainierių uniia hetri su grcbė’ tą jis laiko ir laik>'s- Mainierių unija betgi su Joki tariamai “kieta” A- 

merikos politika rusų oku

balyje, Naumiestyje, Pilviš
kiuose ir Vilniuje. Kaip tik 
atsileido kiek caro režimo 
varžtai, Dr. Grinius buvo 
pirmas kooperatyvų ir švie
timo draugijų organizato
rius.

1896 metais nuo varpi
ninkų atsiskyrė socialistai 
ir sudarė Lietuvoje pirmą 
politinę organizaciją, Lie- 

nius suspės atvykti į Ame- tuvos Socialdemokratų Par- 
riką, žinių da/ nėra. j tiją. Dr. Grinius nesidėjo 

Dr. K. Griniaus asmeny- prie socialdemokratų, jis 
je Amerikos lietuvių visuo- liko radikalų varpininkų ei- 
menė pasitiks vieną iš mu- lėse. Bet Dr. Grinius visą 
sų senosios kartos vetera- laiką palaikė labai artimus 
nų kovotojų už lietuvių tau- ryšius su socialdemokratais 
tos laisvę. " Dr. K. Grinius ir visoj eilėj vietų Suvalki- 
nuo savo jaunu dienu sto- joj padėjo socialdemokra-
vėjo lietuvių tautos 'kovų tams organizuoti jų! į iai~;“ės"kovu"veteranasUne-
pirmose eilese. Jis buvo nes oigamzacijas. Savo po- ,•pirmose
liaudies švietėjas, koopera- litiškoj veikloj Dr. Grinius 
tininkas, pažangiųjų orga-, visada pabrėždavo reikalą 
nizacijų kūrėjas,' spaudos pažangiesiems dirbti vienin- 
platintojas ir per visą savo gai, kreipiant savo jėgas 
gyvenimą buvo neralaužia- prieš bendrą priešą — ru-

sunkios kovos, bet
Staiga, pereito šeštadie

nio popietį, angliakasių uni
jos bosas John Levvis at
šaukė streiką.

Žmonės džiaugiasi, bet 
kartu jie klausia: o kam 
to reikėjo?
Kas ir Kam Patarnavo?

Kiekvienas blaiviai pro
taująs žmogus supranta, 
kad šis angliakasių streikas 
buvo neapgalvotas išsišoki
mas. Jis pakenkė ne tik an
gliakasių unijai, bet visoms 
unijomis. Po naujų metų at- 
sidarys kongreso posėdžiai 
ir tikriausiai bus išleisti)

tijos — geras dalykas ta
da. kai yra nepriklausoma 
valstybė. Bet kas iš tų par
tijų dabar, kai nei viena iš 
jų negali pasiųsti savo at
stovo į seimą?”

Aišku, nėra seimo—ne
reikia partijų.

Ar Juozas Tysliava galė
tų išaiškinti tokį sekretą:

Kodėl Amerikos lietuviai 
tautininkai yra partyviški? 
Jie nestoja į bendrą Ame
rikos lietuvių talką už at
statymą nepriklausomos 
Lietuvos. Jie palaiko saviš
kę “trijų asabų” partiją — 
misionierius, vaduotojus ir 
tautininkus.

Tysliava elgiasi lyg tas 
klebonas, kuris yra pasa
kęs: “Nežiūrėkit, ką- aš da
rau, bet klausykit to, ką 
jums sakau”...
Žydai Perkasi iš Rojaus

Iš lenkiško bolševikų “ro
jaus” atėjo tokia žinia:

“Šiuo metu Lenkijoje tė
ra 180.000 žydų. Tačiau ir 
jie stengiasi visokiais bu
dais apleisti tą kraštą.

“ ’Dziennik Polski’ praneši
mu, žydai, apleisdami Len
kiją, lenkų pasienio sargy
biniams sumokėję milionus 
zlotų, dešimtimis tūkstan
čių amerikoniškų cigarečių, 
davę daug aukso ir kitų 
brangenybių.”

Ai-vai. tokia kaina pirk
tis iš “roiaus”! Bet —

nauji įstatymai, varžanti u-.' Už <‘rojaus„ vartų dar y.
mjas.

Ir, labai gaila, tiems įs
tatymams pai-uošė dirvą
vieno asmens (Levvis) už-

»

ra daug tokių Abraomo- 
Izaoko vaikų, kurie giria 
Stalino “saulę.”

I “Teisingas Žmogus”sispyrimas:
Kodėl negalėta derėtis su Susikibo į čiupras du ga- 

vyriausybe? Jeigu ši butų ™ ’
atmetusi teisingus unijos
reikalavimus, visuomenės 
opinija butų buvus anglia
kasių pusėję. O dabar —

lijotai — chicagietis Tadas 
Kučinskas ir brooklynietis 
“Rojus” Mizara.

Kučinskas sako: 
“Teisingas žmogus į po

litiką neįeis. Už teisingą 
žmogų liaudis nebalsuos... 
laikraščiai neagituos.” 

Mizara atsako:
“Teisingas žmogus gali ir 

turi Į politinį judėjimą įei
ti. O liaudis visuomet grei
čiau balsuos už teisingą 
žmogų, negu už sukčių... 
Kučinskas to niekad nesu
prato...”

Kučinskui visokia politi
ka yra sukčių politika; Ro
kui Mizarai tik bolševizmo 
agresijų politika yra teisin
ga politika.

“Ta avelė, bet avelė — 
pradėkim ir vėl iš galo”...

Amen.
Henry Wallace Zylioja

Chicagos komunistų “Vil
nies” rabotnikas Pruseiką 
praneša, kad —

“Šiandien rasite ‘Vilnyje’ 
pranešimą apie vėliausią 
Henry Wallace kalbą. Ko
mercinė spauda ją nutylė
jo... Prasidėjo konspiraty- 
vis boikotas”...

Bet Wallace, pasak Leo
no. turi milionus draugų ir 
to boikoto neišsigąs.

Aišku, aišku: už Wallace 
nugaros stovi komunistų 
“masės” — visokios “al-di, 
bal-di” ir “ka-bal-di.” Jose 
ir raudonas Leonas. O tuo 
tarpu —

Amerikonų spauda tą ko
munistų mylėtinį vadina tik 
viso labo “a public nuisan-

Toji visuomenes opinija 
buvo nustatyta prieš ang
liakasius. Tik Maskva šu
kavo, kad “visa Amerika 
muru stoja” už .John Lewis. 
Ta Maskva, kurioje darbi
ninkas neturi teisės ne tik 
streikuoti, bet ir savaran
kiai galvoti...

Gaila, labai gaila, kad 
organizuotų darbininkų va
das šitaip patarnavo reak
cijai.
Kur Lenino Apysakos?

Buvęs Zigmo Angariečio 
klapčiukas, o vėliau “sklo- 
kininkas” Mikas Masvs vėl 
nepatenkintas. Jam netin
ka apysakos - pasakos, ku
rios dedamos į “Laisvę.” 
Detroito Mikas toj pat “Lai
svėj” klausia:

“Prie progos, prašau drau 
gų, kurie labai įvertina a- 
pysakas (pasakas) — štai 
ko: nurodykite man Mark
so, Engelso, Lenino, Kapsu
ko parašytąs apysakas, tai 
aš stengsiuos jas gaut, ir bū
tinai perskaityt. Ar sumi
nėti draugai rašė kada nors 
pasakas? Ar dėl apysakų 
darbininkų klasė gerbia 
draugus Leniną ir musų 
Kapsuką?”

Tai, bra, klausimas! Ir 
“pats” Bimba susikonfuzi- 
jo. Esą, “draugai pyksta, 
nervuojasi ir barasi,” nege
rai.

Bet ar gerai Masiui lauk
ti ir nesulaukti “draugų” 
Lenino ir Kapsuko pasakų?

Aš galiu palengvint to

gali grįžti į savo gimtinę 
Lietuva yra totalitarinio ru
sų okupanto pavergta ir 
naikinama. Musų tautos 
garbingam veikėjui, nusi
pelniusiam darbuotojui ten
ka jieškoti prieglaudo. lais
voj Amerikos žemėj. Visa 
Amerikos lietuvių visuome
nė jį pasitiks su atvira šir
dimi ir su širdingais linkė
jimais.

Dr. Griniaus 80 metų su
kaktuvių proga, belaukiant 
jo musų tarpe, siunčiame 
Lietuvos demokratijos ko
votojui musų širdingus svei
kinimus. Linkime jam ge
ros sveikatos ir sulaukti va
landos, kada jis ir tūkstan
čiai kitų lietuvių galės grįž
ti į nuteriotą, bet laisvą nuo 
svetimo okupanto tėvynę 
Lietuvą.

REIKALAUS SUVARŽY
TI STREIKUS

sišką okupantą ir prieš lie
tuviškos pažangos trukdy- 
tojus — reakcinguosius kle
rikalus.

Pirmo pasaulinio karo 
metu Dr. Grinius buvo iš
vykęs Rusijon. Bolševikų 
perversmas jį užtiko Kau
kaze, kur nuo bolševikų te
roro tragiškai žuvo jo žmo
na ir duktė. Po karo Dr. 
Grinius su pažeista siela 
grįžo Lietuvon ir tuoj vėl 
stojo į visuomeninį darbą.

Susirinkus Steigiamąjam 
Seimui Dr. Grinius buvo 
Lietuvos ministerių pirmi
ninku ir jam vadovaujant 
St. Seimas priėmė svarbiau
sius savo Įstatymus apie že
mės reformą, apie darbi
ninkų uždarbius ir išdirbo 
Lietuvos konstituciją. Ant
rame seime, kuriame kleri
kalai pasijuto aiškioje dau
gumoje, Dr. Grinius buvo 
ryškiausias opozicijos va

mas demokratinių idėjų gy
nėjas ir skleidėjas.

Dr. Kazys Grinius dar 
“Auszros” ėjimo laikais pra 
dėjo dalyvauti lietuvių tau
tiškame judėjime. 1887 me
tais iš Mariampolės gimna
zijos jis vyksta mokytis į 
Maskvos universitetą, kur 
tuo metu jau buvo apie 40 
lietuvių studentų, jų tarpe 
tokie musų tautos atgimi
mo istorijoj žinomi vardai, 
kaip Pranas Mašiotą, P. Le- 
onas-Liutas, A. Krikščiukai
tis, Motiejus Lozoraitis ir 
kiti.

Maskvos studentų tarpe 
Dr. K. Grinius įsitraukia į 
platesnį visuomeninį dar
bą. Kada 1889 metais pra
deda eiti Dr. V. Kudirkos 
redaguojamas “Varpas,” 
Dr. K. Grinius veikliai sto
ja į laikraščio bendradar
bių eiles ir lieka “Varpo” 
bendradarbis ir rėmėjas iki

rado, kad vyriausybė “nesi
laiko” sutarties kokiuose 
tai patvarkymuose dėl mai
nierių atostogų ir, remian
tis tuo, mainierių unija pa
reikalavo peržiūrėti darbo 
sutartį, kaip tai yra numa
tyta toje pat sutartyje. Ka
dangi dėl sutarties peržiu- Amerikos Lietuvių Tary- 
rėjimo mainieriai su vai- bos paskelbtas vajus Lietu- 
džia nesusitarė, tai mainie-Įvos vadavimo reikalams y- 
rių unija paskelbė sutarties ra musų visuomenės kvoti- 
galą ir pasekmėje angliaka- mai. Ar sukelsime reikalin- 
siai stojo į kovą. gus pinigus ir paremsime

Vyriausybė kreipėsi į tei- Lietuvos laisvės kovą, ar 
smą, kad jis spręstų, ar pasitenkinsime tiktai deja- 
mainierių unija turėjo teisę vimais ir žodžiais? 
nutraukti sutartį. Teismas Vajus yra kvotimai musų organizacijų kūrėjas ir ne
išleido “injunction,” arba veikėjams, musų organiza- nuilstamas agitatorius už 
įsakymą mainierių unijai cijoms ir toms visuomenės lietuvių tautos prisikėlimą 
nenutraukti darbo sutartį, grupėms, kurios sudaro ir į laisvą gyvenimą. Dr. Gri

pantų neisvarys iš paverg
tųjų Europos ir Azijos kraš
tu.

VAJAUS REIKALAI

jo sustojimo eiti 1906 m. j das prieš klerikališką reak- 
Grįžęs iš Maskvos univer-j ciją. Susirinkus trečiąjam 

siteto Dr. K. Grinius stoja'seimui, 1926 metais, seimas 
į liaudies švietėjų eiles. Jis j> išrinko Lietuvos valstybės 
nelegalės spaudos platinto-j prezidentu. Toje vietoje DT. 
jas, laikraščių “Varpo” ir j Grinius išbuvo iki 1926 me
škininko” bendradrabis, tų gruodžio 17 d. pervers

mo.
Gruodžio 17 d. fašistinis

Prezidentas Trumanas 
kreipsis į naują Kongresą 
su reikalavimu išleisti griež
tą įstatymą, kurs valdžiai 
duotų galią suvaržyti strei
kus, kurie gresia viso krašto 
ukiui.

Tokį reikalavimą prezi
dentas iškels savo metinia
me raporte Kongresui apie 
padėtį krašte. Prezidentas 
sako. kad tokio įsatymo

ce.
Nėra reikalo tą Henrį

draugo” mamastį. Bolše- boikotuoti. Pats Wallace 
reikalingumą įrodė ką tik vizmas, jo vadai ir visos jų save suboikotavo, kaip ir 
pasibaigęs angliakasių strei- teorijos yra viena biauri pa- draugas-ponas Leonas. Jie- 

perversmas buvo gal tragiš-kas, kurs pridarė kraštui saka. Jos vardas — Kom- du zylioja ir kartu vaitoja, 
klausias Dr. Griniaus pergy- didelius nuostolius. fašizmo Sutemos. St Strazdą*.

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Detroito Naujienos
Ruošiamos Prakalbos

nauskas nepamiršta mane
Šj šeštadienį, gruodžio 14 aplankyti, jis negali dažnai 

d. ir sekmadieni, gruodžio lankyti, nes turi savo biznį 
15 d. čia Įvyksta labai svar- Chicagoj, 1458 W. 15th St. i 
bios prakalbos. Turi valgomų daiktų krau-t

Šj šeštadienį prakalbos j- tuvę, o kostumierių tai jam 
vyks buvusioj Lietuvių Sve- niekada netrūksta ir kostu- 
tainėj ant 25th St. Prakal- mieriai pas jį visada yra 
bų pradžia 7 vai. vakare, patenkinti, niekada neiš-! 
Kalbės Dr. P. Grigaitis ir girsta atsakymo, kad štofo 
Dr. P. Dagys, nesenai atvy- nėra. Ir Maikio Tėvas pas 
kęs iš Europos. jį mėgsta kas savaitę užei-'

Tie patys kalbėtojai kai- ti ir nežinau, gal gauna se
kės ir sekmadienį, 3 valan- nis kokį lašiuką nuog pilvo 
dą po pietų, šv. Jurgio pa- skaudėjimo.
rapijos svetainėje. West-Į Taigi prašau Maikio Tė- 
minster ir Cardoni Avė. į va, kad ir šj kartą aplanky-

„ , x tu p. G. Chižinauską ir už:Prakalbas rengia Detroito maįe jam padėkavotų už 
Lietuvių Oi ganizacijų Cen- j0 gera Dar a^ju ja_
Era?. Detioito n apv- “Keleivio” leidėjams 
linkęs lietuviai kviečiami už laikraštį kuris ^ane; 
širdingai calvvauti prakal- |anko kas saVaitę. Labai a- 
bose ir pasiklausyti gerų vislVms iminėtiems, 
kalbėtojų, kurie papasakos
daug nauiu dalykų. Dr. P.
Grigaitį Detroito lietuviai 
.iau pažįsta, kaipo puikų 
kalbėtoją, o Dr. P. Da<rys 
nesenai yra atvykęs iš Eu
ropos ir turės daug ką pa
pasakoti aDie šiand'aninę 
lietuvių ir Lietuvos padėtį 
Europoje.

Atsilankykime ko skait
lingiausiai į 
prakalbas!

ciu visiems čia suminėtiems.
John Rusteika,
Inst. Ward 52, 
Oak Forest, III.

BROOKLYNIEČIU
ŽINIAI

Šalpos Vajaus Pradžia

Penktadieni, gruodžio 13
tas svarbias d" 7:3° vak v?k- Apreiškė 

mo parap. saleje, kviečia
mas lietuvių šalpos darbo

ŠIURPI AUTOMOBILIŲ KATASTROFA

Ant George Washington Tilto, New Jersey valstijoj, anądien sudužo 3 
automobiliai ir tuojau užsidegė gazolinas. Penki žmonės žuvo, o septvni sun
kiai sužeisti.

Iškilmių suruošimo komi-
--------- rtetą sudarė P. Penkus, W.

Vyksta į Kaliforniją Kibildis, Miss B. Jurčiko

ROCKFORD. ILL

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

PajieLkomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Abramavič: as Vincas, iš Gražiškių Retler Voldemaras, gyv. Bridge- 
val., Vilkaviškio apskr. _ porte.

Rimkevičius Jonas, iš Žem. Pa
nemunės.

Rudys Pilypas, gyv. Detroite. 
Sagevičius Vincas, gyv. Los An-

Bačinskas Vincas, sūnūs Simono, 
gyv. Chicagoje.

duktėBaltrušaitienė Veronika,
Kazio, gyv. Philadelphijoj. .

Baltrušaitis Benius, gyv. Water-| gėlės, Cal.
būry, ar kitur. , Sereika Juozas, iš Mantviliškių

I Baltunienė (Urbonaitė) Stasė, kaimo.
! gyv. Chicagoje. i Skrioskienė (Gimbutytė) Liuda,

Caškių šeima, iki 1920 metų gy- gyv. Chicagoje.
, venosi Revely. i Smailiutė Adelė, gyv. Philadelphi-
: Bielskis Jonas, sūnūs Juozo, iš joje. ,

Šaukėnų vai., gyv. Brocktone, jo su-j Smilgevičienė (Ašakunaitė) Alek- 
‘ nus Stasys ir duktė Zosė. ; sandra, duktė Jurgio, gyv. Harri-
1 Brazauskas Pranas ir jo sūnūs šone.

Jeronimas, gyv. Hoboken, N. J. Į Stanevičia, Petras ir žmona Jieva, 
| Buinauskai, kilę ar turėję gimi- Skaudvilės vai., Tauragės apsk.
i nių Kėdainių apskr. Į Stočkus Rapolas, kilęs ar turis
i Butkevičius Steponas, Luokės vai., giminių Šiaulių apsk.

Telšių apsk., gyv. Bostone. i Stulpinas, Jonas ir Aleksandras,
Į Cyžas Jonas. 1 Strazdas Jonas, iš Skiemonių,
i česnavičiai, Teofilė ir Antanas, iš iš Žarėnų.

Paežerėlių. i Šležys Antanas, Linkuvos vaisė.,
i Ditkienė Rozalija, Eržvilko vai., Panevėžio apsk.

Tauragės apsk. 1 Šidlauskas Antanas, sūnūs Anta-
Į Dorasevičius Boleslovas, jo žmo- no, Kurtuvėnų vai., Šiaulių apsk. ir 

na ir duktė, gyv. New Yorke. Šidlauskas Jurgis, iš ten pat.
• Ginevičienė (Keispilaitė), iš Viš- Šimanauskas. sūnūs Jurgio, Pa- 

tyčio. ' nemunio vai., Rokiškio apsk.
Grigaitienė (Stulgaitė) Nastė, iš Šlikaitė Ona.

Švėkšnos, duktė Barboros. j Šmitienė Ona, duktė Magdalenos
Grikietis, Jonas ir Albinas, iš | Simanavičienes, gyv. Brooklyne.

Barzdų.
Gutauskas Vincas, gyv. Chicagoj.i

1 Ivanauskas Juozas, iš Krekenavos, 
" gyv. Washington, D. C.

Jankauskienė (Jazdauskaitė) Ma- 
MIRĖ PRANAS AGURKIS re, Papilės vai. Šiaulių apsk.

Jazdauskas Antanas, Papilės var., 
Šiaulių apskr.Gegužės 1 d. Holston, Jurkštienė (Bulotaitė), iš Sasna-

Malcnu pranešti, kadinytė. Miss Amelija Stud-' Mass. mirė Pranas Agur- V0j-U2amienė (Barkuti)> Maieikių 
musų du draugai Kovaičiai zaitė, Mrs. B. McDermott, kis. Palaidotas gruodžio 4 apskrities, 
gruodžio 7 d. išvyko i Ka- A. Snapkauskas, M. Stakio- d., ant Mount Hope kapi----- ________ ______ "i • A zs , 1 1 • 7.T , -i - r • n

Kardelienė (Šerėnaitė) Julė ir jos
B v- uiao lietuvių sulpus užu uu .. - ~ . ------ LU •’ , “C : T---- f~ U"x " vyras Vincas, iš Linkmenų.• prietelių susirinkimas. Lau- pas savo dukterį ms, A. Gobolski. Mrs. M. mų, kur ilsis Jurgis Gegu- Kaulius, Petras .Aleksas ir įg-

kiama atsilankant BALF;11’ žent3 pasisvečiuoti. Atsi- Zautra ir Mrs. E. Mažeikie- zis ir daug kitų lietuvių.
OAK FOREST, ILL. j apskrities ir skyrių valdybų! Įan^ys ir pasisildys karsto- ne.

-------- narių, draugijų veikėjų ir ■ ;
Laiškas iš Prieglaudos
Aš senas šitos prieglau-

visų veikliųjų žmonių. išartu S-U !r P* i
Šiame susirinkime bus!^u^?ene- lsvyKo viena,

As senas sitos pnegiau- • , * «ndnrvti PAT F nes J°s vyras nenori apleis-; dos .įnamis _ labai meldžiu Pa.oiJ a^sudaytit BA^F u nesenai gra_
patalpinti šitą mano rašė va>s New Yorko Lietuvių 
nėlį į savaitinį visų mvlimą 
laikraštį “Keleivį/’ Noriu 
padekavoti mano bran
giems prieteliams už anlan-
Vvmo tr Hnvontis * vencius, d. r. iviaciuiis, u.Urną ir doxanas. j AverRa> D RHnga j bar perleidę

Mane buvo ištikusi liga B. Laučka. ............
ir ačiū lietuviui daktarui D.
Poškui, kuris dirba musų 
prieglaudoj jau per kelis 
metus, patekau į ligoninę ir 
gavau vaistų. Dėka jo pa
stangoms per 48 valandas 
atgavau sąmonę, ko aš jau 
nebeturėjau ir pasveikau.
Dr. D. Poška yra puikus vy
ras, geras daktaras ir kur 
tik gali lietuviams pagelbs
ti. Jis kalba lietuviškai la
bai gerai.

* Būnant man ligoninėj į 
trečią dieną atvažiavo ma
no senas prietelis iš Chica
gos, Jurgis Chižinauskas ir 
labai nusistebėjo radęs ma
ne ligoninėj labai nusilpu
sį. Jis mane gausiai apdo
vanojo ir negana to. para
šė į “Naujienas” apie ma
no ligą ir tuoj susilaukiau 
daugiau lankytojų. Vėl ge
rieji prieteliai. Jonas ir 
Petronėlė Moliai iš Chica
gos, jų duktė ir žentas taip 
pat iš Chicagos, mane ap
lankė ir apdovanojo tiek 
gausiai, kad man buvo len- ne- 
gva mėnesį išgulėti ir pa
sveikti. Linksma darosi ant 
širdies, kad dar galima ras-
ti tokių brangių prietelių 
dėl manęs vargšo. Juk aš 
jau gyvenu šioje prieglau
doje 21 metus!

Ve tokie, kaip J. Chiži

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.

Šulcienė Genovefa. gyv. Chicagoj.
Šulcienė (Penkevičiutė) Stasė, ir 

vyras Gabrys, gyv. New Canaan, 
Conn., iš Veliuonos.

Švagždys, Stasys ir Jurgis, iš 
Sasnavos.

Tamulevičius Antanas, sūnūs Kle
opo iš Marcinkonių.

Urbanavičienė, duktė Magdalenos 
Simanavičienes. gyv. Brooklyne.

Vaidota Vladas, gyv. Chicagoje.
Valašinas Juozas, Linkuvos vai., 

Panevėžio apsk.
Vairontienė (Jazdauskaitė) Juzė, 

Panilės vai., Šiaulių apsk.
Vieraitis, Bartininkų parap., Vil

kaviškio apsk.
Vilpišauskas Boleslovas, dirbo 

Fordo fabrike, prie New Yorko, iš 
Kauno.

Williamas (Paulikaitė) Marincija.
Witkienė Stefanija, gyv. Chicagoj.
Zaveckis Kazys, Šilalės vai.. Tau-

nas, iš Ritavo.
Kazlauskas Stasys, gyv. New 

Yorke.
Kazlauskienė, duktė Magdalenos

VPTlfl paskutinių laiku Knis- Simanavičienes, gyv. Brooklyne.\eno pa-KUliniU laihU tlOlS . Krispiias> jonas ir Viktoras, iš 
tone, bet per 40 metų įsgy- Vištyčio. svečius
veno Bostone, kur turėjo T Kinie?ė <*»»»«> Paulikaitė Ona. ratrįs aDsk 
daug pažįstamų ir draugų.1 K”kHusrPKostas ir Kazys, Kre-|pa^^ka^k ansk"“8

Labai svarbios prakalbos Bostone priklausė prie dve- ve,^ T^-ivnp 'ža“revlįius' Aleksandras ir vu-—— r *- ---- - _ i KievmsKas Jonas. irvv. Krookivne.. (jas kjJe ar turgję gJn„-njy Kedai-
1 niu apskr.

Žemaitienė (Žiliūtė) Jieva. duktė 
Kazio. gvv. New Jersey.

z.ęmairis Antanas, gyv. Chicaeoj. 
Žiemantaitis Juozas, gyv. New 

Yorke.
Žukas Vincas, gyv. Chicagoje. 
Žymantas Cipras, Skaudvilės vai., 

Tauragės apsk.
Jieškomieji ar anie iuns žinantie

ji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General nf LitHuani*.

41 W. S2nd St., New York 21, N Y

Dalyvis.

BRIDGEPORT, CONN.

A. a. Pranas Agurkis gy-

taunn tfli Ha" bės nesenai atvykęs iš Eu-Ueris ir penkis anukus. Vai-, Sv«k‘noa Ryv- £n*^*.s-
mėsos krautu- r?Pos’ adv- R- SkiPitis’ ku- kai visi vedę, tik duktė Bi- .^^yv^S^j.

,, ris praneš svarbių žinių,'nite neišteKėjus, gyveno su! Lmas Gardis, Kraunu vai.■" . — ... ... . Ix>zoraitis Motiejus, Barzdų vai.,
Šakiu apskr.

inskaitė) Ma-

,vę dukterei, patvs isigijo u- f? P*a.ne? .^varuių gyvenu toU,
Vėi lietuviu ki ir turi gražius namus.,‘lk reikia bndgeportieciarnsjteva.s. Per laidotuves drau-
Visi lietusių salpos darbo, . » ... . , n* apiehnkiu kolonijų hetu-:gai ir pažįstami prisiuntė Lukoševičienė (Dobuzmsk:

rėmėjai maloniai kviečiami t171 a?>ai _ ovaiciai yra G“.'ivjarns <?u=irinkti ko ’ skait-labai dau" gėlių ir vainiku re\rT’ Sh,ca/°,J'e-I 
atsilankvti. žuklienei gerai pasilsėti,lin^iai- Šios prakalbos i o daugelis atvyko ir palyd* ~ ”

ir pasidžiaugti Kalifornijos ?ra_ Lie^uv,os. ?elbejimo va- ti_ Ji į paskutinę poilsio v
NORWOOD, MASS. grazumais.

Ta proga noriu pasakyti, 
kad musų šalyje, laisvoje 
Amerikoje, žmonės per sa-

Aukos Amerikos Lietuvių 
Tarybai surinktos Dr. Pra
no Padalskio prakalbose, j v • z tkurios įvyko eruodžio S d., v?,..da.rb.? ir taupumą gali- _ 1 . . i v/t i L-vin4’! onn vmnnicL'd1946 m., šv. Jurgio parapi
jos svetainėje.

Po §10 aukavo
Al. Pakarklienė, Kazys Ma- 1 ime 

čys. M. Minkevičius.
Po §5: J. Jankevičius, J. Ver

seckas. J. Dixon, P. Blažys, J.
M. Pečiulis, P. Vėtą, p. Vėtie- 
nė. V. Kudirka, p. Alikonienė.
D. Razulevičius, A. Viškelis. J.
M. Uždavinys, L. Palevičius,
A. Kavaliauskas, Kl. Kašėta, p. 
Aidukonienė, M. Balutienė. M. 
Babilienė. A. Venskus, kun. S. 
Kneižys, A. Kneižys. P. Kručas.

J. Pėža ...................... $4.00
A. Muralis ................... $3.00
Po $2: M. Kovski. J. Kacku- 

nas. p. Kuodienė, p. Navickie-

užtikrinti sau žmonišką gy
venimą ir senatvėje gali už
tikrinti sau ramų poilsį. Tu-

džiaugtis. kad gyve
name geroje Dėdės Šamo 
žemėje.

Rose.

LAV/RENCE, MASS.

Po $1: Izab. Vasiliauskienė, 
p. Strašunskas. A. Neviackas, 

A. Repšys, p. Jasionienė, A. Pė-

Pagerbė Veteranus
Gruodžio 1 d. musų Ukė

sų Kliubas buvo suruošęs 
pagerbimo vaišes musų jau
niesiems kariams vetera
nams, grįžusiems iš perga
lingo karo. Vaišėse dalyva
vo 195 karo veteranai ir 
virš 200 kitų svečių.

Svečių tarpe turėjome žu
vusiųjų lietuvių kareivių 
motinas ir artimuosius gimi
nes. Žuvusiųjų artimiesiems 
įteiktos pagarbos dovanos.žienė. A. Kavalynas, J. Smil-

gis. V. Sireika. Pr. Kudirka, p. Iš musų kolonijos žuvo šie 
Misiulevičius, p. Mačinskas. P.
Babilienė, p. Vasiliunienė. p.
Jesavvtienė. A. Saulėnienė, p.
Samsonienė. K. Aleksiunienė, 
p. Naujokaitienė. D. Valma.

Viso su smulkiomis auko
mis surinkta $181.

Už aukas širdingai ačiū.
P. Kručas.

WORCESTERIEČIŲ
ŽINIAI

, .. , ------------- , Pagirių,palyde- ?yv- Brooklyne.
.•p_l Markunienė (Šerpitytė) Marė, ia 

Šilalės vai., Tauragės apsk.
Mineika, Pranas, Povilas, Juozas, 

.... . _ . Vladas ir Julė, nuo Plungės.Marijona Agurkienė SU i Misevičius Mateušas, nuo Pane- 
Prakalbas rengia vietinis' visa šeima širdingai dėkoja į

Bridgeporto A. L. Tarvbos visiems užuojautą, už į Tauragės apsk.
’ - - “ - . -•» * ’ 1 Naskauskas Jurgis, sūnūs Adomo

jaus reikalui iš no rusu o- 
kupantų jungo.

Grybai Lietuvoje

skyrius, kuriame darbuojasi i Rangias gėles ir už pasku- is
veikėjai: A. Kliroaitis. P. tini patarnavimą velioniui. ! Pasiauskaitė, Janina ar Ona. se-

*’ * * '**’ “ ~ x 8uo Kostancijos, Panevėžio apskr
įsiems Jiamgą ištekėjus, ^yv. New Yorke.Remeika ir A. Skirka. I Ji taria 

i ačiū.
Tad visi atminkite gruo

džio 15. Skaitlingiausiai 
susirinkime, išgirsime daug 
ko naujo. Remkit biznierius.

A. skelbiasi “Keleivyje.”

lietuviai kareiviai:
Jonas Kutravisius. Jonas 

Jezukevičius, serž. Mikas 
Grinkevičius, Įeit. Juozas 
Costello, serž. Jonas Čes- 
niukas, Albertas Saulevi- 
čius, Bernardas Povilaus- 
kas, Jonas Simkonis, Al
fonsas Borisas ir Edvardas 
Mockevičius.

Pagerbimo vaišėse daly
vavo musų miesto majoras 
J. P. Meehan, eilė aldermo- 
nų, kongresmonas T. J. 
Lane ir daug kitų svečių. 
Svečiai trumpai pakalbėjo. 
Tarp kitų kalbėjo ir musų 
kliubo pirmininkas, karo

Kurie Worcesterio lietu
viai norėtų nusipirkti “Ke
leivio” išleistą 1947 metų 
kalendorių, galite gaut pas 
K. P. Šimkonį (40 Eunice 
Avė.) arba kreipkitės pas’veteranas Julius Zurwell, 
Česnį ir pas lietuviškus bar- lenkų karo veteranų posto 
bėrius, Mažeiką ir Jonaitį, atstovas, kapitonas J. Niem- 
Kalendoriaus kaina 50c. ski ir eilė kitu.

M.
K. P. Širrkonis,

Agurkienės brolis.

kurie

Petraitis Stasys ir jo vaikai, gyv 
Chicagoje.

Petra.šunas. Tamošius ir Stasys,
, Barzdų vai., šakiu apsk.

Petreikienė (Paulikaitė) Uršulė, 
Tauragės apskr.

Raguckas Ignas. gyv. Baltimorėj 
Ra«tauskienė (žibutė! Marė, duk

tė Kazio. gyv. Philadelphijoj.

U KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

Užrašytai ii Saro Draugams ir Giminėms

PAAIŠKINIMAS:

“Keleivis” Jungt. Valstijose dar kainuoja metams $2.50. 
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
mėti. jog tai “Kalėdų Dovana.”

Prieš pat Kalėdas musų /administracija nusiųs tam as
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 
sime “Keleivi” ištisus 1947 metus.

-KELEIVIS”
Broadivay, So. Boston 27f Mass.

Ant žalio, rausvo, balkš
vo dugno taškai grybii tarp 
medžių marguliuoja iš savo 
sodybų. Voveruškų leikelės 
kur ne kur pro plyšį iš po 
samanų marškos sarmatl^- 
vai kyši. čia paliepių tane
lės po mišką išklotu; čia 
kiaulabudės pūpso, lyg pie
vos kimšotos; čia po eglė
mis šeimynomis sudygę ru- 
dokės; čia rausvos, melsvos, 
pilkos ūmėdės sutupę, links
mutės, gražiai auga — nie
kas joms nerupi; čia kaz
lėkai pakrūmėmis ant 
piemenų tako, tartum kup- 
keliai kniupsi, kaip Micke
vičius sako; čia nemunės 
iš kelmo, lepšiai tarp alks
nyno; čia šalponiai tarp 
stuobrių dygsta iš skiedry
no; čia musmirės raupuo- 

1 tos, veršiakiai gleivėti; čia 
grybai ir šungrybiai vardais 
nežymėti. Anei jų žmonės 
renka, anei žvėrys graužia 
—jėg bėgdami per mišką 
galvijai išlaužia, arba pa
tys savaime suglebę supus
ta — iš jų trąšos želmenys 
anlinkui išplūsta. Ė iš visų 
viršesnis auga baravykas, 
anot dainuškos žodžių — 
“grybų pulkauninkas”: pla
tus, storas, pasputęs, lyg 
tartum užklotas ant kieto 
drūto koto bliudas palivo- 
tas; greit auga. ilgai esti 
giminių visokių — paąžuo
lių, raudonikių ir kitų kito
kių.

Antanas Baranauskas.

Išėjo didelis ir įdomus 
“Keleivio” kalendorius 1947 
metams. Kaina 50c. Užsa
kymus su pinigais prašom 
siųsti “Keleivio” adresu.
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imas 
Maikio su Tėvu

f Stebuklingu Vaistu Nėra
siimti, kada reikės. Jis man 
nieko neatsakė. Tada jau 
mudu nebebuvom tokie ge
ri draugai, kaip pirma. Iš-

Spaudoje vienaip vien jų vaistų veikimui. Tie vais- vykdamas atgal j San Fran• l *__ • __ A * *1 - -_ ___  • 1 x - • __ - ____pasirodo aprašymai naujų tai baciloms nebėra pavo- 
vaistų, kurie daro gydymo jingi, bacilos “imunizuoja- 
stebuklus. Penicilinas, sulf- si’? arba išdirba savyje at- 
ra vaistas, anthallan, deme- sparumą prješ vaistus. To- 
rol ir kitokie vaistai aukšti- kiam ligoniui iš antro kar- 
nami, kaipo visų ligų galas, to sulfra vaistai iš viso ne- 

Daktarai betgi i tokius begali pagelbėti ir jį reikia 
stebuklingus vaistus netįki.; gydyti sų kitais vaistais.

Panašus reiškinys buvo pa
stebėtas ir su penicilinu. Jei 
penicilinas kokių nors ligą 

Ligoninės pilnos ligo- neužmuša iš kaito, ligos ba- 
cyos išdirba savyje atsparu
mą prieš tų vaistų veikimą 
ir vaistai nebegelbsti. Šita 
bacilų ypatybė išaiškina, 
kodėl vienam ligoniui vieni 
vaistai gelbsti, o kitam li
goniui tie patys vaistai kar
tais nieko nepadeda.

“Stebuklingu vaistų nė
ra,” arba vis dar nėra. Ka
ras tarp ligų bacilų ir tarp 
mokslo eina be paliovos ir 
dar negalima sakyti, kad 
mokslas tą karą jau laimė
jo. Tūkstančiai mokslinin
kų dar tebejieško geriausių 
vaistų. Jie vienaip vien su
randa įvairius vaistus, ku
rie užmuša ligų bacilas, bet 
ligos vis dar tebėra nenu
galėtos.

D. S.

—Maike, aš atvežiau tau vo, Maike. Sako, balionę 
prezentą iš Čikagos. 'suvalgėt, tai duokit šen pi-

—O kada tėvas buvai nigus. Ale komitetas sako 
Chicagoj? —nosary! Ir susikibo. Grie-

—Pereitą savaitę. bė vieni kitiems už krūtinių,
—Tai greitai suvažinėjai. apvertė vieną stalą ir be
—Raplenu skridau. mažkc nesusifaitavo. Tada
—O koks tas prezentas? bučeris atsivedė savo
—Viena raudonlupė da- nerį ir sako. tegul jis išvi- 

vė man penkinę, kad tauirozija, ar tas sasičius buvo 
parvežčiau. Sako, ji labai salcisonas, ar kilbasas. O 
tave myli. tas jo partneris yra zane- dėtų

—O kur ta penkinė yra?'1 munčikas ir kytras vyras.'
—Su * ’ ’ ■ —

nelaimė, vaike. Sugryžęs iš 
Čikagos norėjau su ja pa
sidaryti keletą dolerių sau 
ant Krismų ir nuėjau į ko- 
ziminkų kliubą pokerį pa
lošti. Pragrajinau viską.

—Svetimais pinigais, tė
ve, niekad nelošk.

—Aš, Maike, norėjau už
sidirbti.

—Ne vienas taip norėjo, 
bet kalėjiman pateko.

—Nesibark, Maike. Aš 
vėl turėsiu važiuoti Čika
gon. tai gal gausiu tau kitą 
penkinę.

—O kokiais reikalais tė
vas pradėjai tenai važinė
tis?

—Lietuviškų dimikratų 
kliubas buvo prisiuntęs man 
paviestką. kad nuvažiuo- į 
čiau pas juos padalyt suda. 
ba Kumskio partiia susifai- 
tavo su Olio partija. Vieni 
sako. kad dimikratiškas a- 
lus geresnis, o kiti ginčija, 
kad renublikoniškas. Sako. 
pribuk raidavei. lėk su rap
lenu, o mes atnagradvsim 
visus ekspensus. Taigi ė- 
miau ir nuskridau.

—O kaip tėvas tą ginčą 
išsprendei?

Nežiūrint į visokius naujus 
vaistus, tos pačios senos li- 

1 gos vis dar kankina žmo
nes.
nių: džiova, vėžys, lytinės 
ligos, vaikų paralyžius ir 
kitos ligos visai nebijo tų 
nauj'ų gai-sių vaistų.

Žinovai sako, kad kiek
vienas naujai išrastas vais
tas pradžioje yra gairina
mas, kaipo ko ne stebuklin
gas vaistas. 1901 metais du 
vokiečiai daktarai suradę 
vaistus, vadinamus “pyocy- 
anase.” Tie vaistai per 8 
metus buvo visų lupose, jie 
“gydė’’ visokias ligas ir bu
vo skelbiama, kad dabar 
visos ligos jau yra nugalė
tos. 1909 metais apie tuos 
vaistus žmonės nustojo kal
bėję, jie buvo užmiršti.

1910 metais mokslininkas 
Paul Ehrlich surado salvar- 
saną. arba vaistus vadina
mus dar “606.” Per kelis 
metus “salvarsan” buvo gar
sinamas kaipo didžiausias 
žmonijos geradėjas. kurs 
gydo visokias ligas ir ypa
tingai sifilį. 1915 metais a- 
pie tų vaistų stebuklingą 
galią niekas nebekalbėjo, 

part- Salvarsan ir dabar dar var
tojamas, bet jo gydomoji 
galia yra žinoma ir niekas 
nebededa į tuos vaistus per- 

vilčių.
Antro

Juozo Kleizos 
Likimas

i ta penkine atsitiko Jis atsistojo, pakėlė ranką pradžioje labai buvo išgarA ir ooL-rv" mrroi coron’ o _ ii_ Ii?_ ____*2.* 17_ 1ir sako: vyrai, serap: 
ko, aš jums pasakysiu, 
ta balione nebuvo ni salei- vienas

Sa- 
kad

Arba, Kaip Amerike s Lie
tuvi* Pakliuvo į Sovietų 

Pragarą
“Keleivio” 41 nr. mes

, paskelbėme Juozo Kleizos 
pasaulinio karo į laišką iš Rusijos. Laiškas 

buvo rašytas dar prieš pa
saulinį karą. Jame ameri-sėję “sulfra” vaistai. Kada 

Amerika stojo į karą kiek- kietis lietuvis skundžiasi dėl

sonas. ni kilbasas, ale reg-l 
Ii lietuviška dešra, todėl,' 
sako. turit už ją užmokėt, 
ir dac oi!

—Ir jis teisybę pasakė,
tė\ e. žeistų

—Tau išrodo teisybė, o j nOg įr 
bankieto komitetas nutarė'quifra
nemokėt. ba ordelis buvo 1' 
duotas ne ant dešros, ale 
ant kilbaso. ir taip stovi 
j ratekuluose užrašyta. Bu
čeris jau norėjo šaukti tei
sėją Žiūrį, kad pasakytų, 
kaip rodo zakonų knygos.
Gal butų reikėję net ir ant 
skarbavo sūdo eiti, ale tas 
bučerio partneris vėl atsi
stojo ir sako: vyrai, kam 
čia reikia to sporo? Juk vis
tiek. ar jus tą kišką vadin
sit kilfcasu, ar dešra vistiek 
ji nebus musu tautiška pa- 
trova, ba visas baliones iš
rado džermanai. Ant galo, 
sako, ta balione jau suval
gyta, o ant prarytos musės

kareivis turėjo savo 
pirmos pagelbos terbelėje 
“sulfra” vaistu tabletes. 
Snauda rašė ir garsino,

T>..r\u-nezmoni5Kū gyvenimo 
sijoj ir su ilgesiu prisimena 
Ameriką, kurią jis lengva
pėdiškai apleido ir išvyko 

kiek sulfra vaistai išgelbė-iį “darbininkų tėvynę” ir pa- 
jo gyvybių, apsaugojo su-! kliuvo į sovietišką pragarą.

Cisco nebeatėjo nė good 
bye man pasakyti.

San Francisco mieste jis 
sėdo ant rusikšo laivo. Ko
kis tai žulikas, kurį jis va
dina “ruskas agentas,” iš
viliojo iš jo $800, prižadė
damas jam duoti kokį tai 
šėrą, kai nuvažiuos į Rusi
ją. O kai išvažiavo ant ma
rių, tai rusai matrosai jį ap
girdė ir prikalbėjo, kad jis 
suplėšytų Amerikos popie- 
ras. kaipo visai nereikalin
gas. Prišnekino suplėšyti ir 
įmesti į pečių. Jis taip ir 
padarė.

Bet kada jis nuvažiavo į 
savo naują “tėvynę,’’ tai iš
sipagiriojo ir pajuto, kad 
papuolė į pragarą. Bet jau 
buvo po laiko. Nebebuvo 
laiko gailėtis ir taip pats 
rašo savo laiške.

Man nesmagu yra prisi
pažinti, kad aš prapuldžiau 
jo pirmą laišką. O antrą 
gautą iš jo laišką prisiunčiu 
“Keleiviui,” bet prašau man 
jį grąžinti. Trečio laiško ne- 
begavau. Aš šitą laišką no
riu turėti, gal dar atsitiks 
pakišti kokiam komunistui. 
Jau vieną karta aš tą laiš
ką pakišau Chicagoj vie-, 
nam komunistui, kurs paži-’ 
nojo J. Kleizą labai gerai. 
Tas perskaitė tą laišką ir 
man atiduodamas jį pasa
kė: “Jėzus Marija, plaukai 
pasistojo man ant galvos.” 
Daugiau nieko nesakė ir iš
ėjo per duris.

A. L. Rimkus. 
Detroit. Mich.

J. Kleizos Laiškas 
A. Rimkui

Malonus drauge, Anta
nai. Aš gavau jūsų laišką... 
už kurį širdingai tariu ačiū 
ir pranešu jums, kad dar 
esu gyvas, ale jau sveika
tos neturiu. O dabar duodu 
ant jūsų klausimo atsaky
mą. Gyvenu šiaurės Kau
kaze. Salckam rajone. Gu
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ATRADO CORTEZO LIEKANAS MEKSIKOJ

Senovės tyrinėtojai atrado Meksikos mieste įmūry
tą į sieną grabą su Hemando Cortez’o kaulais. Čortez 
buvo ispanas. Meksikos tyrinėtojas ir jos užkariauto
jas, bet iki šiol niekas nežinojo, kur jis palaidotas.

DEL ANTARKTIKOS

Keturi
Į Antarktiką galima va-

------- ; . . žiuoti be vizos. Jei valsty-
Amerikos laivai bės siunčia savo laivynus.

jau išplaukė £ Antarktiką. tai privatus biznieriai siun- 
Dar 8 laivai išplauks. V iso čia į Antarktikos vandenis 
4,000 vyrų tyrinės per kelis: laivus banginiams gaudy.i. 
mėnesius šaltąją Antarktį-j Dabar ten medžioja bangi- 
kos žemę. , njus norvegų, anglų. Ame-

Didžioji admirolo Byrd | rikos ir net japonu laivai, 
ekspedicija vežasi į Antark-į §įuo metu į Antarktiką 
tiką orlaivius, pačiūžas, šu- rengiasi vykti privati ame- 
nes ir visokiausias masinas, rįkiečių ekspedicija iš 30 
Bet su ekspedicija važiuoja vyrų. Jai vadovaus koman-

ov geviūgų aiua zciiiys ęjoris Finn Konne, karo iai- 
gelmių tyrinėtojų. Jie jieš- vyno karininkas atsargoje, 
kos Antarktikos žemėje u- jo ekspediciją finansuos 
ramumo ir kitokių rudų. American Antarctic Assc-

Argentm?. ir Čili šaukia, ciation ir New York Geog- 
kad Amerika daro “invazi- raphical Society. 
ją’ į šaltąją pietų ašigalio j 1943 metais į Antarktiką
žemę. Bet ta “invazija bus išvyko anglų ekspedicija, 
taiki. Kiti saukia, kad eks-jkuri dar nėra grįžusi. Ji 
pedicija daroma pasiruoši- daro kokius tai tyrinėjimus

kareivių nuo gangre-! Dabar į tą paskelbtą Ja iš- berniių čia nėra, ale rajo
nai. Nuo miesto Rostovo e- 
su 110 viorstų į nortistus, o 
nuo Maskvos 180 viorstų.

O gailėtis, o gailėtis at
važiavus jau per vėlu! Ir 
dar neženotas ir nebusiu 
ženotas. Mes darbo adynų 
ant farmų neturim. Vasa
ros laike dirbame dieną ir 
naktį ant dvejų šiftų, kolei 
visą urodzajų (derlių) sui- 
mam. O rudenį ir per žie
mą, tai turim septintą die
ną atilsio. O fabrikuose ir 
mainose darbininkai turi 
penktą ir šeštą dieną atil
sio visada. Čia mes esame 
keturi lietuviai šitoje komu
noje, o krasna armija taip 

galą. j pat gyvena, kaip ir pirma 
Man! tokiose kazarmėse, kaip ir 

rirmiau. Didumo armija 
dabar yra pusantro milio- 
no ant rankų, o zapase -(at
sargoje) du syk tiek. Ir ge
rai apginkluota.

O musų gyvenimo stalai 
toksai: valgome tris sykius 
ant dienos, ale visai bied 
nai. O kad taip, kaip Ame 
rikoje nors sykį pavalgyti 
tai čia kaštuotų 30 rublių 
Mes perkam viską už pini
gus. Labai brangiai. Kiau
šinis 20 kapeikų, mėsos 
svaras 7 ir 8 rubliai, drapa-

t.t. Bet 1945 metais;ką atsiliepė drg. A. L. Rim- 
vaistai išnyko iš ka- kus iš Detroito. Jis plačiau

aprašo J. Kleizos išvykimo 
istoriją ir prisiunčia kitą J. 
Kleizos laišką iš Rusijos.

Drg. Rimkaus Laiškas
Gerbiamas Keleivio re

daktoriau !
Kadangi aš gulėjau ligo

ninėj po sunkios operacijos, 
a- tai aš negalėjau skaityti jo

kių laikraščių, noi-s draugai 
man siūlydavo kasdien. Bet 
kada mano duktė atėjo ma
ne lankyti, tai ji atnešė ir 

jenybių. Bet daktarai ir dėl .“Keleivi.” kuri aš labai my- 
to naujausio vaisto turi vi-’iįu. Pradėjau vartyti jo pus- 
okiu abejonių. Daug kasllapius ir patėmijau kores-

reivių terbų. Daktaru nuo
monė apie tuos vaistus pa- 

j sikeitė, patyrimas parodė,
I kad iie nėra tokie neišpasa
kytai geri vaistai. Sulfra 
vaistai ir dabar yra varto
jami. bet jų vartojimas yra 
gana aprėžtas ir apie ues 
niekas nebešaukia, kaip 
pie stebuklingus vaistus.

Dabar madoje yra peni
cilinas. Apie jį girdime ir 
skaitome daug visokiu nau-

šuva niekad nelori. Už tai 
gi, sako, užmokėkit ir bus 
šventas pakajus, Komitetas 
padarė kolekta ir užmokė- 

: JO.
—Aš jiems išklumočijau,i _Reiškia tėvo ntsilankv Maike, kad ir vienų ir kitų j mas į chieagą pridarė žmo- 

Pa" nėms daug nesmagumu.alus yra olrait, ba iš to 
ties bravoro ir per tą pačią 
paipą ateina, taigi faituo- 
tis už tai nėra reikalo. Jie 
ant to sutiko ir iškėlė man 
bankietą. Vieno kupiškėno 
bučernėj jie užordeliavo 
man ekstra didelį kilbasą. 
Sako. tegul Maikio tėvas

—Tas tai baikos, Maike 
jeigu nebūtų didesnės bė
dos.

—O kokia ta bėda?
-—Aš tik dabar afsimi 

n iau, Maike, kad dabar yrr 
šventas Adventas ir kad a"

mui trečiajam pasauliniam 
karui. Kiti mano. kad svar
biausias tikslas yra surasti 
žaliavų, iš kurių daroma a- 
tominės bombos. Spėlioji
mų ir įtarimų netrūksta.

Tuo tarpu Amerikos ka
ro laivyno viršininkai sako, 
ta ekspedicija, vadinama 
“Operation High Jump.” 
yra daroma paprastiems

šaltoje žemėje.

DIDŽIAUSIAS BIZNIO 
NAMAS

Chicagoje randasi di
džiausias pasaulio “biznio 
namas”, trumpai vadina
mas “Mart.” Namas buvo 
baigtas statyti 1931 metais.

pratimams. Jei “pasipai-jJI pastatė milionierius Mar- 
nios” pakeliui surasti ura-'shall Fields, o dabar iį nu- 
ninmn __ fTc-nJ nirkn hostr.niški-s turtuolis

,fau skaito ir tą 
tą '“nusidėvėjusiu

nauia vais- 
Visokie 

tyrinėjimai su tais vaistais 
vis dar eina. Daromi ban
dymai su “dirbtinu penici
linu.” Anglų daktaro Fle
ming išrastas vaistas dar 
nėra galutinai užėmęs savo 
vieta gyduolių sąrašuose.

Kartais nauji vaistai yra 
visai geri ir naudingi, bet*

pirko bosteniškis turtuolis 
J. P. Kennedy. buvęs Ame
rikos ambasadorius Angli
joje. Namo pastatvmas kai
navo 32,090,090 dolerių.

Mart užima 217.000 ket
virtainių pėdu žemės ploto 
ir eina per 2 blokus. Jis tu
ri 18 pilnų aukštų ir 6- aukš-

niumo — gerai. Bet svar
biausias ekspedicijos tiks
las yra išbandyti mašinas 
ir ginklus šaltame klimate.

Visa Antarktikos žemė 
yra jau padalyta tarp įvai
rių pasaulio valstybių. Ten 
vra Anglijos, Amerikos, 
Norvegijos, Australijos ir

Rusipondenciją - laiška iš 
jos. Pažvelgiu į lai 
nuo Juozo Kleizos, 
tuoj pasidarė kūnas stip
resnis ir akys pasidarė švie
sesnės. Labai pradžiugau, 
maniau, kad J. Kleiza jau 
sugrįžta į USA. Bet kada 
perskaičiau, tai pasirodo vi
sai kitaip.

Gerbiamas redaktoriau.

ško

po kurio laiko ju “geru-ĮAš esu suinteresuotas J. 
mas” sumažėja ir jie nebe-j Kleiza dėl to, kad jis buvo 

mano kaimynas per keletą 
metų ir mudu labai sutiko
me. Tas buvo laikotarpyje 
apie 1912 metus, kada gy
venom Benld, III. ir buvom
mainieriai. Bet po kiek lai- nų siutas nuo 300 iki 2,00f 

dėl to kilbaso pasidarė ki- C1°-- 1Jaoar ji guli ant jna Prašiusiame kare tarp A-į ko jis paliko savo moterį su Tbliu. O “stalavos” mes 
tas trobelis. Pasirodė, ma- P° sumnenės ir as nežinau merikos kareiviu buvo išsi- trimis mažais vaikučiais ir negalime gerti, ba kaštuoja
tai. kad toj bučernėj dirba ̂ a naryt. _ platinusi nuomonė, kad su išvažiavo laimės jieškoti po 12 rublių už kvortą, o mes
vilenckas dzūkas ir jis pa- Geriau tėvas 1 Cnicaga “sulfra” vaistais galima iš- Ameriką. Paskui, apie 1924 daugiau neuždirbame kaip 
darė ne lietuvišką kilbasą, daugiau nevažiuok. sigydvti nuo gonorėjos. Su-Į metus, vėl pasirodė Benlde, 4 ar 5 rublius į dieną. O
ale polcką salcisoną. Va-i .. Ju rait. Maike. Turbut sirgę kareiviai neidavo i b*- parvažiavo atsisveikint, nes fabrikuose tik mechanikai
luk to, Maike, dimikratų Pl!<ta dvasia turi tą_ miestą geninę, bet “gydydavę*?”. jau esąs pasirengęs važiuo- uždirba po 200 rublių į mė- 
komitetas sušaukė ekstra apsėdus. Dabar reikės eit is patys su sulfra vairta’s. ti į “darbininkų rojų.” Aš nesį. O šičia, Sovieckam 
mitingą ir nutarė už tą sal- naujo snaviedotis. j Vaistai pradžioie pagelbė- bandžiau jį perspėti, kad Soiuze už dyką darbinin-

bučeriui nemokėt. —Gali ir neit. tėve, nes|(iavo_ vėliau tokie ne- jjs bu-ų atsargus ir neįpul- kai nieko negauna. Ameri- 
kumgai irgi valgo desrasjva įšsigydę ligonys dar la- tų į biedą. Sakiau aš jam. kos vienas centas, tai musų
petnycioj._______________ j biau susirgdavo ta pačia Ii- gerai Juozai, kad taip nori rublis, ba musų pinigai ne

, ga. Daktarai šita reikalą gali važiuoti, esi Amerikos aukso valitua, tik darbinin-
Išėjo didelis ir įdomus aiškina šitaip: ligos baH- pilietis ir turėk pinigų, kad kų pinigai.

“Keleivio” kalendorius 1947 los, jei sulfra vaistai ju iš galėtum sugrįžti- Jisai sakė- 
metams. Kaina 50c. Užsa- karto visu neužmuša, bet si turįs $1,000. Patariau 
kymus su nini?ai$ orašem tiktai “prigiušina.” su lai- jam pasidėti tuos pinigus į 
siųsti “Keleivio” adresu. ku darosi nebejautrios nau- gerą vieta, kad galėtų pa-

Čikagoj gerai pavalgo. Ale! ųVv.abia1’ tą balione pėtnv

cisoną
Bučeris tada pareikalavo, 
kad jam tą salcisoną sugrą
žintų, ale aš jau buvau jį 
suvalgęs.

—Tokiam atsitikime, tė
ve. bučeriui turėjo būt už
mokėta.

—Taigi jis to ir reikala-

g\’do ligų, kurias anksčiau 
gydė. Kaip tai gali atsitik
ti? Atsakymas yra gana į- 
domus.

Pasirodo, kad ligų baci
los moka gintis nuo vaistu.

Francijos žemės. Del vie- tai dar iškyla namo vidų 
nos Antarktikos dalies ei- ryje. Jei skaityti per visus 
na ginčas tarp Anglijos ir aukštus, tai tame pastate v- 

ra 4.023,400 ketvirtainių 
pėdų “flioro,” arba lygiai 
93 akrai.

“Marchandise Mart” pa
state yra milžiniškos krau
tuvės. kuriose galima pirk
ti viską, kas tik žmogui ga
li būti reikalinga. Krautuvė.; 
randasi žemuosiuose aukš
tuose. Aukštesniuose aukš
tuose yra didmenų sandė
liai, iš kurių apsirūpina ivai 
riausiomis prekėmis Chica
gos ir apylinkių pirkliai.

Mart pastatymui buvo 
sunaudota 54.000 tonų plie-

Argentinos su Čili. nes Ar
gentina sako, tos žemės tu
ri jai priklausyti.

nina, pasako kada sėti ir 
kiek sėti. žmonės turi tik 
vieną darbą ir daugiau nie
ko. Baisus sleiveri (vergi- 
a). Aš daug tau, draugu- 

guti, negaliu rašyti apie 
darbininkų visas baiseny
bes. ba gromata neis.

Mano adresas ant kon- 
verto.

J. Kleiza. 
Prierašas: Šitas J. Klei

zos laiškas rašytas 1937'no. 20 mil. plytų, 3,915,000
metais, prieš karą. kada 
Rusija gyrėsi, jog ten yra 
“sotus ir laiminga^ gyveni
mas.” Dabar gyvenimas Ru-j ir t.t.

kubiniu pėdu cemento, 
211,000 kubinių pėdų ak
menų, 40 mylių vamzdžių

Musų komuna turi že
mės 6,000 ekerių ir visa 
dirbama. Žmonių gyvenam 
800. ale valdžia viską ru-

sijoj yra dar baisesnis, o 
“baisus sleiveri” paliko dai

Tokio namo aptarnavi
mas reikalauja daug dar-

blogesnis. Darbininkas po bininkų ir tarnautojų. Na- 
Sovietų diktatūra ir dabar me nuolat dirba jį aptamau- 
“turi tik vieną darbą ir darni 360 žmonių, tame 
daugiau nieko.” skaičiuje 28 policininkai.

r S
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Slavų Kongresas Slovakijos Kvislingai
Jugoslavijos sostinėj Bei-į Bratislavoj, Slovakijos! 

grade atsidarė visų slavų sostinėj, prasidėjo kun. Dr.! 
tautų kongresas. Dalyvauja Tiso teismas. Tiso buvo va- 
atstovai iš Rusijos okupuo- das “nepriklausomos’’ Slo-

Sekretai FREE Dovanai

tų ir nuo Rusijos priklauso
mų slaviškų tautų. Rusija 
pasiuntė 20 atstovų su mar
šalu Tolbuchinu (Rumuni
jos valdovu) priešakyje.

vakijos, kurią sukurė Hitle
ris 1939 metais užimdamas 
Čechiją. Prieš Tiso keliama 
133 kaltinimai, ir už kiek
vieną iš jų jam gresia mir
ties bausmė.

Graikijoj Suirutė
Pasirodymas kelių tūks

tančių “partizanų” šiaurės 
Graikijoj sukėlė didelę sui
rutę visoj šiaurinėj Graiki
jos dalyje. Daugelyje vietų 
vyriausybė ir jos policija 
neteko visokios Įtakos. Ke
liai suardyti, susisiekimas 
nutrauktas, visa Graikija 
atrodo anarchijos išvakarė
se.

Žydų Teroras
Palestinoj žydų teroristai 

jau iš trečio kaito bandė 
užmušti anglų generolą E- 
velyn Barker. Jie bombomis 
užmušė 4 žmones ir 43 su
žeidė, bet generolas išliko 
gyvas. Žydų teroras siaučia 
po visą šventąją žemę.

Šanchajaus Neramumai
Ištisą savaitę didžiajame sitarimą 

Kinijos uoste Šanchajui ė- 
jo kruvini neramumai, ku
riuos kėlė “gatvių pirkliai,” 
protestuodami prie valdžios 
draudimą vesti 
gatvėse. Nuėmus 
miestas nusiramino. Nera
mumų pasekmėje virš 100 
žmonių buvo sužeisti.

Indijos Nevienybė
Londono vyriausybė su

kvietė Indijos atstovus Į pa- 
del Indijos nepri

klausomybės jgyvendinirrfo. 
Kol kas Indiios tikybinių 
grupių atstovai negali susi
tarti dėl busimos Indijos

prekvbąi konstitucijos. Didžiausioji 
draudima i kliūtis yra magometonai.

Kanados Duona
Kanada šiais metais iau cija 

pasiuntė Anglijai 691,578 į 
tonas kviečių duonai. Ka
nada padarė sutarti su An
glija ir pasižadėjo statyti 
Anglijai veik visą savo

BEV1NAS AKĖJA VEIDMAINIŠKĄ MOLOTOVO PASIŪLYMĄ

Jungtinių Tautų Saugumo komisijoj Anglijos užsienio reikalų ministeris Bevinas (dešinėj) kri
tikuoja vienpusišką ir veidmainišką Molotovo pasiūlymą, kad Amerika ir Anglija ištrauktų savo ka
reivius iš svetimų žemių. Su tuo pasiulymu butų galima sutikti tiktai tada, pasakė Bevinas, jeigu So
vietų Rusija taip pat ištrauktų savo armijas iš svetimų žemių, ir jeigu butų Įsteigta tarptautinė ko
misija, kuri laisvai galėtų prižiūrėti Rusijos nusiginklavimą.'

Tie, kurie užsirašys 32 puslapių 
Lietuvių Naujienas aut 2 metų už 
$2.00, gaus dovapai sekretų, kaip 
pasidaryti namie alaus, vyno ir sai- 
derio. (5)

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
į 332 N. 6th SL, Philadelphia 6. Pa.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ

Pajieškau šeimininkes ant ūkio. 
Moteris gali būt našlė, tik gražaus 
sudėjimo, linksmo budo ir draugiš
ka, nuo 45 iki 55 metų amžiaus.

į Daugiau parašysiu laišku.
J. A. MARKUN,

(51)

Route 6, Fort Plain, >I. Y.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui draugo,

nuo 55 iki 60 metų amžiaus, kad 
butų rimtas ir ne girtuoklis. Aš 
esu našlė. Ant rimtų laiškų duosiu 
atsakymą ir paaiškinsiu plačiau 
apie save. (51)

MRS. GRAŽI S,
514 Craw£ord Street, 

Toronto, Ont., Canada.

Juk nepaslaptis, kad Ar- socializmą, kuris ryžtasi Argentina ir kitos valsty- vėjeliai, bet ant tų konve- RpiiniatĮt Vi StOUSUldi 
gentinos darbininkas neuž- pasiųsti šunims blakstienas bės. Pasinaudos taip. kaip jerių turi maineris su ševe- v unauamai
dirba tiek, kad iš jo uždai- kapoti abu kapitalizmu — jau pasinaudojo 1848 me- lu anglis užpilti, jis pats an-
bio pragyventų žmoniškai privatiškąji ir valstybiškąjį? tų despotizmu, ir kaip pasi- glių nepasiima. Uždarbiai

į’jis pats, žmona ir vaikai — 
visi gerai pavalgytų, gražiai 
apsivilktų, gyventų šviesia
me bute ir turėtų gydytoją Motyvų atidaryti imig- Hginius Įsitikinimus. Matyt, mokėti, mažiau karų — tai 
kiekviename atsitikime. To raciją yra su kaupu, bet kad rusiški diktatoriai tą ir pinigų bus mažiau. Kar- 
visai nėra. Yra tas. kad ir emigruoti j Argentiną, tai i jaučia, todėl net virvėmis tais dirbi sunkiai, o vietoj 

kur motyvai? Penkmetinis !gatavi gaudyti darbo ran- anglies iškasi tik akmeni ir 
planas? Kodėl ne Stalino? kas jr jas grąžinti penkme- už tokią dieną gauni mo- 

ar-'tinių planų Įgyvendinimui keti tik kompanijų nustaty-

žmona priversta eiti Į fab
riką. Vaikai lieka įkalintais _ 
namuose arba valdiškuose Į Sovietų Lietuva daug 
ubagynuose. Kodėl už mo-!čiau, negu Argentina.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų' skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 

1 DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Newark 1. N. J.

Karo Belaisviai
Vakarų valstybės dar lai- 

i ko apie milioną vokiškų 
■ karo belaisvių. Iš jų Fran
cija laiko 620,000. Belgija. 
Olandija ir Liuksembergas 
po keliasdešimt tūkstančių 
ir kitus laiko Anglija. Ru
sija dar laiko apie 
nūs vokiečių belai

UZ
tinas ir vaikus negalėtų ga
minti mašinos?
Gimsta Nauji Milionieriai, 

Bet Miršta Vaikai

kviečių derlių per kelis at
einančius metus tvirtomis į Bulgarijos Kalėjimai
kainomis. Derlius šiais me-į Bulgarijos kalėjimai 
tais Kanadoje buvo geras, koncentracijos stovyklos

NUO UŽS1SENĖJUS1Ų. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

l Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 IT $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO, Dpt 2 
4847 W. 14th Street,

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

tą dienos mokesni, kuris 
pirma buvo šeši doleriai su 
centais, o dabar moka dau
giau.

Sakoma, kad yra ir na
mų, kur šeimininkės tik gu

Tenį Sovietų Sąjungoje.
Frankui nuveltus Ispani

jos respubliką, tūkstančiai 
persekiojamų norėjo imig
ruoti Į Argentiną, bet nebu
vo Įleisti. Tuomet dar ne
buvo penkmetinio plano—

negu! ir klimatas geresnis
Argentinoje. Tai kodėl lie 
tuviams “nekolonizuoti' 

i Lietuvos? Juk ten geriau 
1 savas maistas, savas klima

Užtenka plepalų apie [tas, sava kalba, savi 
visokias ubagams gelbėti pročiai? 
labdarvbes. Vaiku mirtin-! “Niekas taip teisingai,

pa- zikus spaudo ir viskas iš 
vergų nereikėjo, o laisvę sienų šokinėja — lovos, 
skelbiančių darbininku veri- stalai, kėdės. Bet daug ims

socialistinę spau-.vojusią darbininkiją.

Milionierius Komunistas
Egypto policija suėmė 

Kairo mieste žydą milionie- joj
riu H. Curiel, kurs yra kai- kai peržiūrinėja kalinių su
tinamas kartu su kitais ke- rašus ir, sako, duos Įsaky- 
liais Įtariamais bolševikais, mą paleisti tuos kalinius, 
varęs komunistų propagan- kurie nebegali būti pavojin- 
dą Egypte. ’• gi bolševikų diktatūrai.

pus. Nėra geresnės labda 
rybės, kaip toji, kuri visuo
menės pagamintus turtus 

ra perpildyti kaliniais. Jur-1 visuomenei ir atiduoda. Tai 
gis Dimitrovas. kominterno demokratinis socializmas, 
agentas, perėmęs Bulgari- Kol jis nėra dar Įgyvendin- 

valdžią, pats asmenis- tas, tai visokios labdarybės 
(privatinės ir valdiškos)

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
ARGENTINA SKELBIA 

“PIATILIETKĄ

tantieji 
dą.

Beveik nėra amatų, kad 
ir juodžiausių., kuriems ne
truktų darbo rankų. Tas 
pats penkmetinis planas, 
jeigu nebus išrištas darbo 
rankų trukumo klausimas, 
n-a nasmerktas žlugti.

Du Milionai Italų
Nesenai Italijos ministe-i 

ris Nenni pasiūlė Argenti-' 
nai du milionus italų. Bet, 
laisvų italų, o ne vergų 
penkmetiniam planui. Nen
ni. kaip socialistas, pastatė.

SKAITYKITE 
Informacijos Centro 

Leidinius!
LITHUANIA’S
FREEDOM

F1GHT FOR

By— 
E.

Kaina 50c.
nnl’.muiiuiuyc*iai vm i n xiei <x x 

pu ima učiai

skūrą, o paskui varpais pa- 
Zvanina... Penkmetinis Pe
rono planas, primena Sta
lino: jis nederina moters 

i sąlygų, kaipo . darbininkės į tais butų jau 
’ ir kaipo motinos, jis tikilionų. Dabar

r/m/vori 11 
£jin\jg vai valdžiai

verčia dirbti, o vaikučius a- 
~— . . . . tiduoti Į ponų kolektyvo
Gimdyti ir auginti tam, kad (valdžios) pareigūnų ran
kas nors pasidalytų iš musų

:vaikų gerą biznį? Ne, ne
reikia vaikų... mamzmas

Mažėjant darbininkų Vaikų 
skaičiui, pradės augti dar- g-entinofe 
bininkų uždarbiai ir algos. Rusijoje: jis “drugiu 
O tai jau baisu privatinio krečia tūkstančius tik 
ir valstybinio kapitalizmo: pradėjusiu plakti širdžių. Iš 
ponams — ponams marša- kiekvieno gimusio 1,000 

Argentinos sostinėj 
..įmova 41 vaikas pirm me- 

penkmetinio pla-: tų laiko. Tai dar ne viskas.
provincijoje “

kas, kuriose 
gauti galą.

ir meitėlis 
Valdiškas

gali

Buenos Aires (Oro paš
tu) — Ne vien Hitleris ko
pijavo Stalino “socializmą.”
Kai ką pradeda pasiimti iš 
Stalino ir Argentina. Penk
metinis planas, kuri Argen
tinos prezidentas generolas ,)Onams t -iPeron paskelbė, daugiau ^"aidSomT^nfe 3,
negu panašus i stalinizmą.' 1 * .musia
Sakau i “stalinizmą.” bet Reikia
tikrenybėje, penkmetinio no, o planui reikia vergų, 
plano "pats pirmas “išradę- Argentinai reikia daugiau 
jas” yra buvęs rusu caras'gyventojų. Reikia kad dau- 
Petras Didysis. Jau ir iš to giau žmonių gimtų ir dau- 
aišku. kad penkmetiniai giau atvažiutoų iš svetur, 
planai veda Į praeiti — gri- Reikia daugiau vedybų su- 
žimas i carizmą. Staliniskų darančių vaikų peryklas, 
komunistų šnektos apie so-! Reikia imigracijos — jau 
cializmą, tai tik migla tam Į “išperintų” ir užaugintų 
grįžimui pridengti. Tą pa- žmonių.

Vedybos ir Gimimai 
Neišardomoji šeima, re

liginės šeimos vertybės (su 
civiliais efektais) tolimuose 
žemės ūkio centruose be ci- 

kitokios neteisy-| vjiinėg registracijos, subsi
dijos ir paskolos vedyboms, 
šeimyninės algos, pirmeny
bė gauti valdiškus butus iš-

stebi jau ir patys didžiau
sieji fanatikai, matydami, 
kaip iš Stalino “socializmo’ 
išauga praeities šimtmečių 
priespaudos, korupcijos, so
cialinės
bės.

ir

Penkmetiniame 
guruoja vyrai ir

plane fi- 
mcterys

be ne savo pačiu lai vu no: einanti iš vaikų, skaičiaus- 
h . . .|ar ta, uztektmai stiprus sti

mulai. galintieji išrišti
sti
gy

ventoju prieauglio proble- 
sunkiuiu darbų kalėjimas. numatytą penkmetinia- 
Tame"kalėjime ir mažame- me plane

ru. Penkmetinis pianas, tai 
valdžios kontroliuojamas ir 
valdžios organizuojamas

Tame kalėj 
čiams vietos užtenka. Pia
nas turi du projekuts: 1) 
Įstatymo projektas, skirtas 
žemės ūkio nuomoms tvar-

Tukstančiai argumentų 
kalbėte kalba, kad tikro
sios gyventojų prieauglio 
mažėjimo priežastys gludi

kyti ir 2) bazės imigraci-ekonominiame ir socialinia- 
jai, kolonizacijai ir gyven-jme atsilikime — nelygybė-j taus ar 
toju prieauglio problemoms! ie. Maži darbininkų uždar- j lizmo. 
išrišti. Skurdui ir išnaudob'-

U,
Jeig? Sas: !) kad imigravę ita-’,

suvaržiusi iifngraciios 18yu- y . , /. , .1914 metu periodu. jos gv. lal lals.v« tautln.lara6,
ventoju skaičius 1955 me- papročiams ir žmoniškas 

J - ' ' sieks 30 mi- gyvenimo sąlygas, uztiknn-
gi. kad ir f8 speciale sutartinu tarp; 

imigruotų Ii)/iš svetur,:Italijoj, 

Įsijungti
profesinius Argentinos

Ma? J. Harrison.

tai tą gyventojų skaičiųĮ P^kj 
Argentina susilauks 40 me- ltaldJ tuiet^ tek? 
tų vėliau. Beabejonės. Ar-

hu- gentina 2,000 metais turės
— tai ne motina, 
mirtingumas Ar- 
toks pat, kaip ir

San Luis 
kiekvieno gimusio 1,000 
vaikų miršta 113; Tucuman 
117; San Juan — 124; Sal
to — 134; Jujuv — 179. 
Po 5 metų amž. iš kiekvie
no paminėto tūkstančio lie
ka gyvų 945 sostinėj; 856 
vaikai San Luis, 837 vai
kai Tucuman ir 742 vaikai 
-Jujuy.

Esant tokiam dideliam 
vaikų mirtingumui Argenti
noje, gyventojų prieauglis 
lėtesnis, negu naujų milio- 
nierių. Laike paskutinių 5 
metų prieš šį karą gyven
tojų prieauglis buvo 1.25rč, 
o nuo 1939 m. iki 1943 m. 
vos pasiekė 1.39r<. Mate
matika kalba, kad 19 milio
nų gyventojų Argentina tu
rės tiktai 2.000 metais.

Ten, kur demokratinis 
socializmas jau pradeda 

' žvdėti. kaip Naujoje Zelan
dijoje. ten vaiku mirtingu
mas vos siekia 39 iš kiek
vieno gimusių tūkstančio, 
kai tuo tarpu kraštuose, kur 
žmogus yra vergas priva- 

valstybinio kapita-

1

21 milioną gyventojų, jeigu 
imigrantų nuošimtis bus to- 
kis, kokis buvo 1930-1938 

nu- metų periode, tai yra 1.5G. 
ką Jeigu ne vergijos gady

nę pranašaujantis penkme
tinis planas, Argentina 
lengviau išrištų darbo ran
kų trukumą. Išrištų taip. 
kaip išrišo 1853 metais, su- 

iš šliaukdama tūkstančius 
imigrantų, greitai sudariu- į 
siu stipini progreso stirnų-Į 
lą" argentiniečių tautos gy-' 
venime.

Masinė europiečių imig
racija Į Argentiną, prasidė- 
iusi 1853 metais, buvo ne 
kas kita. kaip 1848 melais 
pralaimėtų revoliucijų išda
va. Įsivyravus reakcijai ir 
persekiojimams Europoje, 
tūkstančiai francuzų, italų, 
saksų ir kitokių tautų žmo
nės bėgo iš savo gimtinių Į 
Argentiną. Bet tuomet ne
buvo penkmetinio plano. 
Tuomet imigrantai važiavo 
iš priespaudos Į laisvę. Vi-n — 4 — . _ 1 - , F C* o *-"4 * y-. Ct i • 1 1A

darbininkų organizmus, ir 
3) kad nebūtų traktuojami 
vien kaip fizinė jėga, tai' 
yra. kad nebūtų laikomi 
arkliais vežimui traukti...

Argentina turi dabar vos 
14 milionų gyventojų.

“Keleivio” Koresp.

GHILLEBERT I»E LANNOY 
IN MEDIEVAL LITHUANIA 

By—
I*. Klimas.

Kaina $1.00

LITHUANIA 1N A TW1N 
TEUTONIC CLUTCH

a collective »ork 
Kaina $1.00

Lithuanian American Information 
Center.

233 Broadway, New York 7, N. \ 
Užsakymus siųskite:

I'AIIESKOJIMAI

Kas Mums Rašoma

PRAEITIES DALYKAI

Pajieškau Amerikoj gyvenančių 
giminių, norėčiau su jais susiraši
nėti. Aš esu kilusi iš Šiaulių apsk
rities, Kruopių parapijos, Šventupio 
kaimo. Amerikon atvykau su Do- 
veikiais; jie yra mirę. Jeigu kas iš 
pažįstamų norėtų apie juos daugiau 

, žinių, terašo šiuo adresu: (51)
AMELIJA ŽUKAUSKAITĖ,

(po vyro Yodis),
288 Grand St., Bridgeport, Conn.

Stem Pharmacy
4847 W. lith SU Cicero 50. 1IL

Žolės ir Šaknys
Mes parduodame 

visokias žoles ir vi- 
J šokias šaknis jūsų 

sveikatai, ir pasiun- 
čiam j jūsų namus, 
bet užsakymas ne
turi būt mažesnis, 
kaip už $1.00. žolės 
ir žiedai po 1 unc.

Europos Ramunė................. 25
Liepos žiedai ...........................25
Imbieras baltas...................... 20
Trukžolių šaknys ...................25
Alavijų sakai ......................... 20

. .20
.. .25
.. .25
.. .20
.. .20
.. .25
. . .25
.. .50
.. .50

$2.75

vaiku mirtingumas 
biai, brangus pragyvenimas,Į siekia 90 iš kiekvieno gimu- 

mui viešpataujant, mažėja prasti butai, prastas mais- siu tūkstančio.
gyventojų prieauglis. Ar- tas. sunkiai prieinama na-Į 
gentinos darbininkai sako, gelba gydyme, badu grą- nys 
kad gimdyti ir dauginti vai- sinanti senatvė — štai kas vataus ir valstvbinio kari
kus, patiems gyvenant ne- varo Į kapus suaugusius ir talizmo šalininkai, ar tie. 
datekliuose. mi nesąmonė, mažus, tautas ir valstybes, kurie skelbia demokratinį

Tai kas tikrieji krikščio- 
ir žmonijos laimė: pri-

sai kas kita šiandien. Šian
dien bėgantieji nuo Stalino 
persekiojimų ir jo penkme- 
tinių planų, atbėgę Į Argen
tiną susidurtų su taja rea
lybe. primenančia, kaip sy
ki žmogus bėgdamas nuo 
vilko pataikai ant meškos.
Žinoma, politinis režimas ir 
penkmetinis Perono planas 
nėra tiek žiaurus, kain Sta
lino. Taigi, bus teisingiau 
pasakyta šitaip: bėgdami 
lietuviai nuo rusiškos men
kos. pataikvs ant sub-tropi- 
kališko vilko. O nuo vilko , lūs. nei 
apsiginti lengviau., negu reles, be

Vienas Pennsylvanijos 
mainieris, pasirašęs A. 
“Keleivio" 48 nr., labai 
gražiai aprašo mainas. Sa
ko, pikis, ševelas. drilius, 
mulas, draiveris, relės da
bar esą tik praeities daly
kai. Viskas tas sudėta i mu
ziejų atminčiai, kad kada 
tai mainieriai su tokiais i- 
rankiais anglis kasė. Viską 
dabar padaro mašinos. Iš-į 
rodo. kad mainieriai dabar' 
tik guzikus spaudo, o ma
šinos dirba...

Ne vienas, pasiskaitęs a- 
pie tokias mainas, gali tik 
mainieriams pavydėti. O 
čia jie dar streikuoja, dar 
kažin ko geresnio nori’

Gal kur A. B. dirba, taip 
ir yra. Bet negalima sakvt, 
kad visose anglių kasyklo
se tain yra. Aš pats nese-j 
nai dirbau Pennsylvanijos J 
kietųjų anglių kasyklose ir 
dabar dažnai sueinu su sa
vo likusiais draugais, kurie 
kasyklose tebedirba. Bet iie 
visai negalvoja sudėti k mu
ziejų nei mulus, nei ševe-j 

nikius, drilius ar 
kurių negalėtu iš

kąru

Pajieškau
Zinkevičiaus,

savo vyro Kostanto 
kuris 25 spalių dieną, 

ryto, išėjo į darbą 
Priežastis man ne

žinoma. Jis yra 55 metų amžiaus, 
5 pėdų 8 colių aukščio, tiesus, sve
ria 160 svarų, tamsus apyžili plau
kai, rudos akys, pailgas veidas ir 
nosis; daujr geria, lėtai šneka, vaik
ščioja į šonus svyruodamas. Kas to
kį asmenį pastebėsit, prašau man 
pranešti, duosiu atlyginimą ir bu
siu labai dėkinga. Arba sugryžk 
pats, Juozai, tai bus visiems geriau. 
O jei ne, tai toliau jieškosiu dau- 
jriau. (51)

ONA ZINKEVIČIENĖ.
708 W. 35th St., Chicago 16, III.

p į apie 7 valandą 
■D"’ i ir nebesufrryžo.

Valerijono šaknys ..........
Devinmacės žiedai ...........
Ajarų šaknys ..................
Raudonalksnio žievės ...
Karališka mėta................
Metelė Pe’yna ................
Gyvatgalvio lapai ...........
Plaukams Tonikas ........
Šampoo plaut galvą .... 
Vitaminai B Complex ..

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway, 
So Boston 27, Mass.

nuo meškos. traukti karų su anglimis.
Stalino despotizmu, ve- Viskas yra reikalinga ir 

iančiu iš Europos žmones i naudojama. 1 iesa. kai kur 
kitus žemynus, pasinaudos tuneliais yra mašinos-kon-

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

“Keleivis” išleido puikų, didelį kalendorių 1947 metams. 
Kalendorių galima užsisakyti prisiuneiant 50c. kartu su 
laikraščio prenumerata ar atskirai.
Bet siunčiant pinigus už Kalendorių kartu su “Keleivio” 
prenumerata, būtinai reikia pasakyti, kad norit kalendo
riaus; nes jei tas nebus nurodyta, tai visa suma bus Įskai
tyta j laikraščio prenumeratą.
1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų,
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.*

“Keleivis”
636 E. BROADWAY. SO. BOSTON 27, MASS.

J « «
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ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kaip Išrodo Motery Laimė’ 
Sovietu Rusijoj

Eugene Lyons, United 
Press žinių agentūros ko
respondentas, kuris išgyve
no sovietuose šešis metus,1 
dabar plačiai rašo Ameri-i 
kos spaudoje apie moterų 
būklę bolševizmo “rojuje.” j

“Rusijoj turi dirbti visa 
šeimyna,” sako jisai. Dirba 
vyras, žmona ir jų vaikai. 
Dirba ne del to, kad norė
tų, bet del to, kad skurdas 
verčia. Amerikoje darbo' 
žmogus vienas gali išlaiky
ti savo šeima. Rusijoj nega 
Ii.

Maskvos agentai Ameri
koje plepa, kad Sovietuose 
moters būklė esanti geres
nė, negu Amerikoje. Jai J
girdi, nereikia nei savo vai
kų prižiūrėti. Jiems esą i- 
rengti darželiai, kur juos. 
prižiūri išlavintos slaugės. 
Visiems šilta, gražu, links
ma ir sveika.

Tai yra melo propagan
da. Faktas yra toks. kad 
darbininkų moterys Rusijoj 
negali savo vaikų prižiūrėti, 
nes joms reikia dirbti sun
kius darbus laukuose, fab
rikuose, kasyklose arba gi
riose.

Vidutinė pramonės darbi
ninko alga Rusijoj yra 250 
rublių per mėnesi, tuo tarpu 
kaip dirbtuvių vedėjai ir in
žinieriai gauna po 5.000 ir 
po 10,000 rublių per mėne
si, sako Eugene Lyons.

Už 250 rublių per mėne-{ 
sį šeimyna jokiu budu ne-j 
gali Rusijoj pragyventi, 
nes kainos labai aukštos, o 
rublio perkamoji galia la
bai žema.

Kiek ištikro Stalino rub
lis yra vertas, sunku butų 
tiksliai pasakyti. Keičiant 
Amerikos dolerius Į rublius 
valdžios Įstaigose, už dole
rį gauni 5 rublius. Toks kui
sąs yra nustatytas valdžios. 
Bet tas kursas nėra natūra
lūs. Diplomatinėse Įstaigose 
rublis skaitomas tik 8 cen
tus, vadinamoj “laisvoj rin
koj,” kuri yra daug tikres
nis vertybių mastas, rublis 
skaitomas tik 4 centu*.

Reikia žinoti da ir tai, 
kad ne visi darbininkai Ru

sijoj gauna po 250 rublių i 
mėnesi. Pavyzdžiui, dvor- 
ninkas (“dženitorius”) už
dirba tik apie 100 rublių 
per 4 savaites; tramvajaus 
motormanas ir kondukto
rius gauna po 150 ir iki 200 
rublių mėnesiui. Iš tų algų 
valdžia nutraukia dar paja
mų mokesnį, duoklę i se
natvės fondą ir duoklę ko
munistų partijai. Reikia da 
ir “profsojuzui” duoklę už
mokėti. Šitų mokesčių bei 
duoklių kas mėnuo susiren
ka iki 80 rublių. Taigi iš 
mėnesinės darbininko al
gos visai nedaug belieka 
namo parsinešti.

Jeigu darbininkas yra 
vedęs ir turi vaikų, jis nega
li iš tokios algos pragyven
ti. Todėl turi eiti dirbti jo 
moteris ir paaugę vaikai. O 
jeigu šeimyna turi mažų 
vaikų, kurių be priežiūros 
negalima palikti, tai moti
na turi nešti juos Į prieglau
dą ir palikti svetimai glo
bai. GrĮšdama iš darbo pa
vargusi motina, vėl turi eiti 
prieglaudon ir neštis vaikus 
namo. Pareina ji su ma-i 
Žiūkais i šaltą butą ir turi! 
galvoti, iš ko padaryti va-’ 
karienę.

Gyvenimas yra sunkus 
net ir visai šeimynai dir
bant, nes visko stinga ir 
kainos stačiai pasakiškos.

Laikraštininkas Lyons 
sako. kad Rusijoj dabar e- 
sama trijų kategorijų krau
tuvių, būtent:

1. Krautuvės, kur reikme
nys racijonuoti ir kainos ne
aukštos, tačiau nėra reik
menų.

2. Vadinamoji “laisvoji” 
rinka, kur ūkininkai atve
ža sutaupytų maisto trupi
nių ir kur amatininkai par
duoda liuoslaikiu padarytus 
daiktelius. Kainos čia 20 
kartų aukštesnės, negu ra- 
cijonuotų daiktų krautuvė
se.

3. Vadinamuosios “komer
cinės krautuvės/’ arba juo
doji rinka, kurią palaiko 
pati valdžia. Čia kainos to
kios aukštos, kad tik komi
sarai ir kitokie Sovietijos

KELEIVIS, SO. BOSTON

KARO NUOTAKOS Iš ANGLIJOS

Du amerikiečiai pasitinka savo žmonas, kurias jie vedė būdami Angli
joje. Vyrukas iš kairės išrodo nelabai linksmas, nes susilaukė ne tik žmo
nos. bet ir vaiko ir uošvės.

Keleivio”, Knygos
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo. 
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti į kelias dienas visų veislių 
gyvūnus, kurie gyvena išsimėtę po 
visų žemį; kaniuo į ? Kai;> jis ga- 
lėj.» tucs gyvūnas prastoj .-uvo ai-
k«j sutalpinti.' iš kur ėmė/i tie 
vandens. > ad vi.-.ų zenę apsemiv.t 
Kur Uis vanduo dabar yra? Kaip 

Į iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras
ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis- 

• iių žmonės? šitie ir šimtai kitų 
klausimų. į kuriuos negali atsakyti 

, jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga! 

j 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. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimu pa- 
’mšė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
1S09 m., pust 63..........................  25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir aiškiai

Paskutinės Šiltos Dienos
Dienelės gražios, dienelės šiltos,
Kaip sveikatėlė, lengvutės, aiškios!... 
Linksmutės tekat, rudens apviltos. 
Dienelės gražios, dienelės šiltos...

Sidabro taurės senai pripiltos:
Dar lašas — galas; jo žymės reiškias... 
Dienelės gražios, dienelės šiltos,
Kaip sveikatėlė, lengvutės, aiškios!

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
noriai, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi .' Del n.o be valgio 
žmogus silpsta? Ir delko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Delko žmogui reikia vuaraus, 
druskos ir kitų panašių dalyki,.' ko
dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutes. 
Parašė D-ras G-uius. kaina .. 15c. 

LYTIŠKOS ligos.
ir kaip nuo jų apsisaugoti. i'arase 

D-ras F. Matuiailia. Antra, prižiūra
ma ir papuoyta lama. Kai..a .. ibc.

KURGI VISA TAI NYKSTAT
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? Sj intri
guojantį poliUikai-ekonomiškų klau 
01114 aiškina garsais Vokietijos so- 
■:ia!«ieni>,kratų teoretikas Kari kauta- 
*y. Kairia ................................... ide

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSl- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ 

Labai įdomus senovės filosofų da-
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbus.“

M. Vaitkus.

biurokratai gali jose pirk
ti.

Taigi darbo žmonės spie-, 
čiasi i 1-mos kategorijos 
krautuves, kur viskas pi
giai, bet nieko nėra, išsky
rus juodą duoną. Bet ši ru
denį net ir ta prasta duo-Į 
na pakilo nuo 1 rublio iki i 
3 rublių ir 40 kapeikų už 
kilogramą.

“Komercinėse” arba “juo; 
dose” valdžios krautuvėse ,
galima matyti sviesto ir.---------------------------------------------------------------------------
moteris^ee-aH iu nSPob-k6 ’ginom’ bet *vestas ir * vedu" šykštesnės prostitucijos ne- 
motens negali jų nusipirk-, j j gyvenimą. Stalinas “ ’
ti, nes kainos uz debesų, |-nigus ‘kaip vedu.

Racionuotų produktų kai-j sjom5, moterims, taip ir mer
uos tokios: ,ginoms už gausų vaikingu-

Syiesto kilogr...... 60 rub. ma Merginai susilaukti ku-
Mėsos kilogr. .... o4 rub. djki0 Sovietuose jau ne sar-
Taigi, gyvenimas po Sta- mata, bet “garbė.” Tokia 

lino saule . ne pikni- motina vadinama “geroi-
kas. Nestebetma, kad nei nja” _  “didvyrė ” "
vienas komunistas nenori . * ’
iš Amerikos i Sovietus'va- Bendrai, vaikų gimdy- 
žiuoti! mas Rusijoj šiandien jau ne

gali būti! Tai didžiausia 
gėda ir panieka motinystei!

M. M.

APIE VALGIUS
KIMŠTI KOPŪSTŲ 

LAPAI

Iraug^jos formos, ir kodėi turės būt 
cakemtas kapitalizmas. Kaina 25c

AL**?1 Parašė Z. Aleksa.
40 pusL ..................................... 10c.

DŽIAN BAMBOS SFYC1AI.
_ Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

valas porstato nužudymą caro Alek- gu Amerikoj mun.šaino. Šioje knjgo- 
-andro II. Labai puikus ir nt-sun- je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai scenoj perstatomas veikalas. Iš čiai,” eilės, pasikalbtjimai, humorut- 
višo reikalaujamos tik 2b ypatos. tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
So. Boston, 1913, pusi. 61..........25c. pagerinta laida. Kaina ................. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA PAPARČIO ŽIEDAS. 
KRISTAUS VIETININKAS? I Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne-

Paraše kun. M. \ alad«ca. Knyga Klaida; (4) Korekta. Jose nuro- 
drąsiai kritikuoja Romos kaU;iię joma kaip žmonės paikai tiki į viso-
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- prietarus, burtus ir tt......... lBc
lo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei-

ŽYDAI PRIEŠINASI ANGLAMS

Vaizdelio viršuje matosi laivas, atėjęs Palestinon 
su 3,500 žydų imigrantų. Apačioje parodyta, kaip an- 
lų kareiviai lipa į tą laivą. Tokie imigrantai yra siun
čiami Kipro salon ritenai internuojami.

karna. Kas yra arba tikisi kada aor» 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šit< knygutę. Kama iOe
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kainu 2'^
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek
ius katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 13c.
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nao 
jų, labai gražių ir juokingų mono'.o 
gų ir deklamacijų. Visokios temos- 
darbininkiškos, revoliucionieriskos 
tautiškos. humori8tiškos ir laisvėms 
niškos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems spvaikščiojimam* 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................
KUNIGŲ CELIBATAS.

Si knygelė parodo, kodėl Romo* 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja čia 
išaiškinta visa jų beoatystės istorija 
jos pasekmės ir doriškas dve.siški’^e 
nupuolimas, šia knyga turėtų oeT 
skaityti kiekvienas vyras, tęva? ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterį*1 *r mylimosios nepa
pultų į tokių kunigų gW>a Parašė 
kun. Geo. Tovrnsend Foa. D D. sa 
lietuvino Ferdinand de Samcgitia.
Kaina ......................................... £$•*
KODfiL AŠ NETIKIU 
f DIEVĄ?

Laisvamanis čia pa^»ko. kodėl j:« 
negali tikėti. Pilna argumentų kuri* 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina to* 
knygutės ..................................... 2v»

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
| nes gyveno Rojuje. Bet mokslas Rc>-.
I visai atmeta. Mokslas mano. kad 
! žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir š: 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 23c
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

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

“Keleivi*,” €36 Ero«dw*j, 
South Boston.

Panašios knygos lietuvių kalboj* 
■ki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai. chaldai, ašy rai 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip De die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko 
kius jie santikius su žmonėmis ture 
jo. Kfiyga stamli ir labai užimanti, 
iai yra tikra tikėjimų istorija. $1.0t

j MATERIALISTIŠKAS
'(STORUOS SUPRATIMAS.
, ši knygelė aiškina proletariato fi 
’hzofijos mokslą. Jei nori žinoti, kat

1 svaras hamburgo — pusė ęim<io pasaulyje įvairiausius nuo^’ kics, tai perskaityk šitą knygelę 
Kalba laba, lengva. Knyga protao-

1 puodukas virtu ryžių.

Rusijos darbininko šei- meilės dalykas, bet papras- jautienos ir pusė kiaulienos 
mvna šiandien gyvena daug tas biznis. Kuo daugiau mo- i Gerai išplaktas kiaušinis,
prasčiau, negu carizmo lai- tevis pagimdys vaikų raudo-} i smulkiai sukapotas svogu-j 
kais. Dr. Colin Clark, pra- n^jai armijai, tuo daugiau nas.
gyvenimo normų žinovas/D gaus bolševikiškų iTib- 2 šaukštukai druskos, 
pasiremdamas pačios Mas- Priedui, ji dar gaus ir 2 šaukštukai pipirų.
kvos duomenimis, parodo, V}sokių blizgučių, kaip tai:, l didelė galva kopūsto,
kad 1934 metais Rusijos; Motinystės medali,” “Gar-, 2>/> puodukai kenuotų 

/vo<rr, ,-nirvz^mii bės medali motinystei,” meičių.
“Didvyrės motinos” titulą: 
ir t.t. Taigi, ne meilė, tik'

darbininkas gavo valgomų- bės __ medali motinystei, 
jų daiktų 30 procentų ma
žiau, negu 1913 metais,

prots
pkai-jantiems darbininke ma neapl 

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

rrrrd-rvrrtnrivroTnnr

to-• Dovana
2 šaukštai miltu.

o z . 4 šaukštai rūgščios Smetonos,
prie caro“ valdžios. Dabar. Stalino rubliai i ir bevertės Į Sumaišyk ryžius, mėsą, 
po karo. padėtis turi būt j dekoracijos \ilioia Rusijos! kiaušinius, svogūną druską 
dar aršesnė, negu ji buvo moteris likti motinomis. «ir pipirus. Pavirink'kopūstą 

Kažin, kodėl musų lietu-’kokią 10 minučių, kad bu- 
viškos Stalino davatkos iš Hy galima lengvai lapus at- 
“Vilnies” pastogės neva-'skirti. Į kiekvieną lapą į-į 
žiiinia Rusnon nucinanrlnt, krėsk kunina paukšta bam-

1934 metais.
Nežiūrint, kad žmogus 

gauna daugiau rublių, Ru- 
' sijos darbininkas šiandien 
uždirba mažiau, negu prie 
caro valdžios. Jeigu paly-

žiuoja Rusijon pasinaudoti 
ta proga?

Pereitu metu Sovietu biu-ginsime perkamąją rublio džete bu’v0 pįkirta 2aoo.
000 rublių subsidijoms uz 
vaikų gimdymą, o šįmet, 
kaip praneša iš Maskvos 
United Press, šitam tikslui 
esą paskilta jau net 4 bi- 
lionai- rublių. Net dusyk 
tiek!

, Sunku suprasti, kokiam Washmgtonegrupe eko-ipaibeliui S:alinui reikia 
nomistų paskelbė 34 salių tiek vaiku kuomet jau ir
tyiiH’Kac no H’O'i n q m m n c’to v « . ” -- . ~ .

galią 1913 metais su sios 
dienos rubliu, tai šiandien 
Rusijos darbininkas uždir
ba 32 procentus mažiau, 
negu 1913 metais, sako Eu
gene Lyons, kuris studija
vo Sovietų gyvenimą 6 me
tus.

mitybos palyginamąją sta
tistiką. Sovietų Rusija tenai 
stovi 28-toj vietoj nuo vir
šaus, tik truputį ankščiau 
badaujančios Kinijos ir In
dijos. Kai UNRRA dabar

dabar tenai didžiausias 
skurdas.

Nežiūrint, kad Rusijos 
moterys apdriskusios ir 
prastai pavalgiusios, jos da 
spiriamos ir visaip vilioja

krėsk kupiną šaukštą ham 
burgo, suvyniok, persmeik 
“tootpiku” arba surišk šva
riu siulu, sudėk į gilią skau- 
radą, užpilk tomeitėm ir 
lėtai virink apie 1 ’ ■> valan
dos. Baigiant virti, sumai
šyk rūgščią Smetoną, mil
tus ir pusę šaukštuko drus
kos. Išimk kimštus kopūs
tus. prašalink “tootpikus” 
ir sudėk Į gilų bliudą. Į li
kusias skauradoj karštas 
tomeites įplak Smetoną, už
virink ir tuoj užpilk ant ko
pūstų. Duok kai-štus su karš
tomis bulvėmis.

Geriausia dovana vra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia Jovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.
Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko ji per 52 savai
tes i metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks nauju žinių 
■ir primins aukotoją.
Kos kas “Keleivis” 
kainuoja tik $2.50 
metams. Po Naujų 
Metų bus jau $3.00.

“KELEIVIS”
630 Broadway.

So. Boston 27, Mass.
<
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nutrauks Rusijai pašalpą, mos gimd>li ir gydyti. A- 
tenai bus gal da blog.au r_ądjen man tek0 gauti iš
ne.^u Kimjoj ir Indijoj. pavergtos Lietuvos laiškas. 

Tai ve, prie ko tą sau
privedė kruvinoji bolševikų 
diktatūra!

Gerbkite moterį Ji rožių 
audiniais nukloja musų gy
venimo kelią. Ji po kuklios 
moteriškumo uždangos pi
na mums meilės ir laimės 
girliandas ir savo šventąja

SIELOS
BALSAI

Ant pašto ženklelio atvaiz
duotu “Medą! Matcnnstva” ranka be paliovos kuržį0 

i lotinyst?. medalis ). (rom ian«mn
Atrodo, kad Stalino biznis 
brukamas ir pavergtos Lie
tuvos moterims.

negęstančią gerų jausmų 
liepsną.

Šileris
Mylinti moteris, tai ryto 

Koktu, kuomet moteris aušra, dangaus giedra. Ne- 
už pinigus parduoda savo apkenčianti moteris, tai per- 

Moteriškei nėra didesnės ,bet kuomet Ji už pi- kūno šypsena, velnio ironi-
gėdos, kaip parduoti savo ni.?us ir vaikus gimdo, tai ja. —Gyvoji Kaukė,
moterystę už pinigus. Kada
moteris pasiduoda ne iš; 
meilės, bet už pinigą, tai j 
paprastai toks jos elgesys 
vadinasi prostitucija. Jis J 
iššaukia visų panieką.

Iki šiol tokia gėdos pre
kyba būdavo praktikuoja
ma tik paleistuvybės na
muose arba gatvių pakam
pėse; bet dabar Sovietuose 
panašus biznis legalizuotas; 
ne tiktai nevedusiom mer-i

Amerikos Pilietė.

Naujos Rūšies 
Prostitucija

0T KNYGA! Didysis Lietuviškas
SAPNININKAS

Nauja, viri 300 puslapių knyęa. 
kurioje yra išaiškinta daugiau 

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

Užsakymus adresuokit taip: ' 
KELEIVIS

636 Broud»ay, So. Boston 27,
Mass.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveiksiu. 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS Nl 0

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

Kiekvienas tarėta papooėtt savo knygyną minėt 
Kiekvienas nusipirkęs t« kaygų pasidžiaugs. Hi 
siųst “Money Orderis.” Popierinius galima siųsti

savo knygyną minėta knyga.
*inig«M seriausia

siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesng papras
tame konverte, bet reikia aiikiai užrašyti savo ir “Kvkivai” sd 
resa ir nepamirškit prilipyk ui3 cento* merkę.
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Didy sis Karo Kriminalas
Kaip Stalinas Susitarė su Hitleriu — Slaptai Derėjosi su 
Hitleriu, Viešai su Anglija-Francija — Savaitė Prieš 
Karą. Rytų Europa Buvo Padalyta — Dvejų Razbaininkų 
Sutartis Del Lietuves—Stalinas Yra Hitlerio Įpėdinis.

Prieš antrą pasaulinį ka
rą, 1939 metų rugpiučio 23 
dieną viena žinia sujaudino 
pasaulį. Iš Berlyno ir iš 
Maskvos tada pasklido ži-

pasalų Lenkiją. Prasidėjo! 
karas. Del to karo kalti y-i 
ra Hitleris ir Stalinas. Tie
du didžiausieji karo krirai-: 
nalistai pradėjo karą: vie-' 

ma, kad Vokietijos užsienių nas pasiuntė armijas, o ki- 
reikalų ministeris von Rib- tas davė savo palaiminimą 
bentrop išskrido orlaiviu į ir prižadėjo Hitleriui pa- 
Maskvą pasirašyti draugin- gelbą.
gumo sutarti su Sovietu Ru-/ Rą buv0 SWa,.ę

ir Stalinas? Jų “draugišku
mo sutartis” buvo paskelbta

sija
. Visas pasaulis tada bai

siai nustebo ir visi suprato, 
kad karas darosi neišven
giamas. Vos praėjo savaitė 
po Hitlerio-Stalino sutarties 
pasirašymo, baisusis karas 
prasidėjo! Hitlerio-Stalino 
“draugystė” iššaukė baisią 
žmonių skerdynę, badą ir 
skurdą.

Kodėl Hitlerio-Stalino su-

viešai, bet visa sutartis nie
kada nematė dienos švie
sos. šalia paskelbtosios su
tarties buvo slaptas susita
rimas, arba “protokolas,” 
kuriame Hitleris ir Stalinas 
pasidalijo Europą ir iš ank
sto numatė, kas ką pasiims 
sau.

Vėliau du diktatoriai,

VIENAS PAKARTAS, DU DAR NE

Paveiksle matome Staliną. Molotovą ir von Ribben- 
tropą, kada jie Maskvoje darė “krauju sucementuotą 
sąjungą,” kuri iššaukė antrą pasaulinį karą. Stalinas 
ir von Ribbentropas linksmai šypsosi, patenkinti tuo, 
kad jie “širdingai” susitarė. Von Ribbentropas ta pro
ga buvo apdovanotas Lenino ordinu. Dabar von Rib- 
bentrepas jau pakaitas, kaipo karo kriminalistas, o 
Stalinas ir Molotovas dar tebėra nenubausti už savo 
nusikaltimus.

tartis iššaukė karą? Atsa- Hitleris ir Stalinas, susipy- 
kymas yra labai aiškus, ko. Hitleris iš pasalų už- 
1939 metais pavasarį Vo- puolė savo sąjungininką ir 
kietijos armijos įsiveržė į norėjo jį pasmaugti. Bet ta-
Čechoslovakiją ir okupavo da Stalinui į taiką atėjo A-’(]ijc, kaip jie sudarė slaptą tovo iš anksto 
tą kraštą. Hitleris tada be- menka ir Anglija. Su tų sutarti su - 
gėdiškai sulaužė Miunche- salių pagelba_ Rusija atsi-,rju> Pagal vokiečių parodv 
tio šutui tį n įjungė i \okie- luikė prieš Hitlerį ir šiun- ynus Usluptus protokolus/* 
tij*į piimą nevokišką kiaš- dien Stalinas pasiėmė sau pasirašytas Molotovo ir von 
tą. Visas pasaulis tada su- Europoje ne tik “savo” da- Rįįbentropo Maskvoje, nu- 
prato, kad Hitleris eis prie IĮ, kurią jam buvo pripaži-' matė Rvtu Europos pasida
iro. Vienintelis įssigelbė- nęs Hitleris, bet jis užgro- lijjmą f dvi “įtakos sferas”
j imas is kaio tada buvo su- bė ir Hitlerio dalį. Stali-'_ vokiečiu ir rusų
darymas vieningo visų vai-:nas, per Anglijos ir Ameri- Slaptis Protokolas 
stybių fronto prieš hitleri-- kos valstybės vyrų neapsuk-'
nę Vokietiją. Anglija ir rūmą, pasidarė vienintelis 

Hitlerio žulikysčių ir va
gysčių Įpėdinis.

'* Kada Hitleris iš pasalų 
užpuolė Rusiją, Stalino už
sienių reikalų komisaras i “Iš priežasties pasirašy- j slaptas protokolas 
Molotovas per radio viešai nro nepuolimo sutarties tarp. 
verkšleno, kad Rusija šven- Vokiečių Reicho ir Socialis-i

Francija tuoj tada pasiun
tė į Maskvą savo atstovus 
tartis del karo sąjungos su
darymo. Per tris mėnesius 
Anglijos ir Francijos atsto
vai derėjosi su Rusija. Vis
kas buvo sutarta, visos kliū
tys pašalintos, karo sąjun
gos pasirašymas atrodė jau 
užtikrintas. Bet kada berei-lAnoi *»ncixd-1pasu ašy vi - IglIJVO

dirbau pas aliantus. vėliau 
ir dabar, darbo nustojęs, e- 
su remiamas BALFo. Tie
sa, ta parama ne kažkokia, 

vai. 19.8'r. Garliavos vai. bet šiaip taip krutėti gali- 
irgi nepatenkinamai grudus ma. Tačiau vis viena min- 

jstato. jtis neapleidžia persekiojusi:
l Bolševikiškas imperializ- o kas bus, kai tos šelpimo

Iš Pavergtos Lietuvos
(Laiškas iš Francijos)

Rusifikacijos Eiga
Lietuvoje pradėjo leisti . ,

rusu kalba šiuos laikraščius: mas> uzp/anavęs greitu tem- 
“Sovietu Lietuva,” “Jauni-1 P“ rasitucuoti Lietuvą, su-

įstaigos kada nors užsida
rys? Amžinai, ar bent il- 

nepalaužiamu!gesnį laiką jos veikti nega-Gretos,” “Komunistas” į ,.. Agitatorių Bloknotas.” V1»V,.'.aut“ vyksmų be
Per dvejus okupacijos me- politinių įsitikinimų skiitu- 
tus Lietuvos jaunimas tik- “«• JWX!“ pasipriešinimu, 
rai neišmoko rusu kalbos. Raudonieji kvislingai 
Matomai, bolševikai rusų Padeda atsipeikėti, ir pa 
kalba leidžia laikraščius e- tekti i nemalonu _ 
samiems ir busimiems kolo- K' B,rzenas-
nistams.

Lietuvos istorijos vadovė
liai iš mokyklų išimti. Iš
leistas naujas “istorijos” 
vadovėlis, kuriame aiškina
ma, kad lietuviai yra gimi
ninga slavams tauta, kad 
lietuvius nuo kryžuočių ap
gynę rusai, kad garsųjį Žal
girio muši laimėjo Smolens
ko rusų pulkai ir t. .t

Girdi, aštuonioliktame 
amžiuje “Lietuvos gyvento
jai” pakvietę Ekateriną 
Antrąją ateiti su savo ka
riuomene ir “išgelbėti” lie
tuvius nuo lenkiškų ponų 
priespaudos. Tik neparašy 
ta, kad Lietuvos 
seimas” prašęs 
prijungti ją į “musų tautų 
šeimą,’’ kaip tai atsitiko 
1940 m.

mo
ir

sutartą pla-
Rusijos diktato-j ną. Rubežius tarp Rusijos ir 
vokiečiu narodv- Vokietijos “interesų sferų” 

ėjo Narevo, Vislos ir Sano 
upėmis.

Dar nespėjus pribaigti 
Lenkiją (mūšiai dar tebėjo 
prie Varšuvos ir atskirose 

i Lenkijos vietose,. Vokieti- 
1 ja ir Rusija vėl susėdo prie

Pagal vokiečių užsienių 
reikalų ministerijos valdi
ninkų parodymus, Hitlerio- 
Stalino slaptas susitarimas 
1939 metais rugpiučio 23 
d., šitaip skambėjo:

derybų stalo ir sutarė nau
ją rubežių tarp savo “Įta 
kų sferų.’’ Naujas susitari 
mas buvo padarytas 1939 
m. rugsėjo 28 d. Maskvoje, 

i Tada buvo sutana toks

Ii. Turint gi galvoj, kad Ita
lijoj gauti darbo neįmano
ma, štai kodėl aš labai no- 

išvažiuoti. Bet kur? 
Kaip minėjau. BALFo e- 

su šiek tiek remiamas. Iš 
tos paramos ką nors įsitai
syti negalima. Prie to dar 
žmona serga. Ligos gydy
mas, speciali maisto dieta 
reikalauja juk išlaidų, ku
rių nepadengsi iš gaunamos 
pašalpos. Na, ir galvok 
žmogus, iš kur tai paimti. 
Žodžiu, padėtis ne iš malo- 

T. J.
Laiško gavėjo prierašas:

irgi rečiau

Laiškas iš Italijos
Kaip Gyvena Lietuviai 

Tremtiniai

Sekamo laiško ištraukos 
parodo, jog mes amerikiečiai 
turime daugiau veikti ir dirb- niŲJW; 
t i, kad BALF ir ALT dar l Virš minėto laiško auto-daugiau gautų iš musų pa-j
ramos, aukų. šiuo laiku kaip D ius M a inžinierius, sumiš 
tiktai tęsiami vajai šioms or
ganizacijoms. Aukokim kiek 
tik išsigalime. J. S.,

(Laiško gavėjas). 
Apie tremtinių gyvenimo 

{sąlygas Italijoje, manau, e- 
“liaudies'sate informuoti, galiu tik 
Katenną pridėti, kad musų tremtinių

ateitis, jei nebus kieno kas 
daroma, labai varginga, o 

. . T . A , . - dar tikriau — tragiška, j
Apie Lietuvos kumgaiks-j įmonių moralė yra tokiam 

čių Algirdo, Gedimino, \y-{Įtempimo laipsny, kad tie- 
tauto Didžiojo praeities k^'.siog baisu darosi apie tai 

SH Maskvos valdovais paga}vojus materiale
istorijoje nieko nekalba- dar žiauresnė. Pavyz-

ma. Taip pat “istorija ty-‘ - - - -

30 metų amžiaus, su žmona 
ir mažu vaikučiu. Susipaži
nęs su visomis Europos svar 
besnėmis kalbomis. Gal at
sirastų Amerikoje tokia lie
tuviška įstaiga, kuri reika
lautų inžinieriaus ir galėtų 
pagelbėti jam ir jo šeimai 
atvažiuoti į Ameriką. Ad
resą gausite Keleivio redak
cijoj. —J. S.

Draugų Talka
Aukų “Keleivio” namui 

išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: LSS 116-ta kuopa, 
Detroite — $25; C. J. Mar
tin iš Detroito — $5; Tho- 

Įmas Tamasco iš Rutland 
jeg<^(*Heights, Mass. — $1.75; 

Mykolas Vaikšnora iš Nia
gara Falls, N. Y. — $1.50; 
J. Bacevich iš Detroito — 
$1; A. Gudijonas iš Coraell, 
Mich. — $1; Frank Me- 

iš No. Abington,

džiui, čia Italijoje svetimIi apie 1831 ir 1863 metų 
sukilimus Lietuvoje, Kražių 
skerdynes, apie ištisų kai
mų ištrėmimą į Sibirą, jų 
turto konfiskaciją ir apie 
lietuvių persekiojimą už 
skaitymą lietuviško rašto. 
Bendrai, Muravjovo-Koriko 
laikai visai iš istorijos iš
leisti, nes bolševikai jau 
dešimts kartų Muravjovo 
žiaurumus yra pralenkę.

Švietimo “ministro” Žiu
gždos liaudies mokytojams 
griežtai įsakyta, dėstant is
toriją nenukrypti nuo “nau
jojo istorijos” vadovėlio tek 
sto. Aukštose mokyklose 
daugumoje istoriją dėsto 
“lietuviai barzduočiai” iš 
Maskvos.

taučiui susirasti darbo, įsi
kurti ir gyventi visiškai ne
įmanoma. Tai yra todėl, 
kad pačių italų darbo 
perteklius didžiausias. Oi 
pramonė sunaikinta. Belie
ka viena išeitis — lageris, 
bet juose žmonės jei ne
miršta badu, tai tik kaulus 
ir skūrą, pridengtus suply 
šusiais skarmalais nešioia

“Punktas pirmas slapta
me papildomame protoko- 

pasirašytame 1939 me-Sovietų Respublikųtintų
Sąjungos, žemiau pasirašiu-\ . -. ,šieji susitariančiųjų šalių !*«, ™?.P,UC,° 23 <>- s,uoml 

lino sutarties. Stalinas lai- atstovai ,anai siaptai aptarė. Lietuvos
kesi kruvinosios sutarties, klausimą apie pravedimą: . .. SSRS
bet Hitleris tikėjosi apsi- ribų tarp abejų šalių įtakų sfįos dalįs’ tuo tar-
dirbti su savo bičiuliu ir du- sferų Rytų Europoje. V?^įL^blino
šios prietelių Stalinu. Ame-1 “To pasitarimo rezulta
rika ir Anglija neleido jam tai buvo . 
apsidirbti su Rusija, bet A-j J®* .
merika ir Anglija ne^utruk- teritorialiniai pasikeitimai 
dė Stalinui uždėti savo kru- Baltijos valstybių žemese— 
viną leteną ant perblokštos Suomijoj, Estijoj, Latvijoj 
Europos. 120 milionų žmo- ir Lietuvoje — šiaurinė Lip
niu Europoje šiandien varg- tuvos siena bus rubežius 

tarp Vokietijos ir S. S. R- 
S. interesų sferų. Abi susi

mi ik-’tariančios šalys pripažįsta , , .3 vri resus, dabartine Lietuvos ir
1 nl , Vokietijos siena bus atitai- 

! syta, priskiriant prie Vokie- 
; tijes Lietuvos teritorijų da

lį i pietvakarius nuo kni

tai išpildė visus savo pasi 
žadėjimus ir šventai laikė 
si kruvinosios Hitlerio-Sta-

Francijos - Rusijos karo są
jungą, kaip perkūnas iš 
giedro dangaus trenkė ži
nia, kad Maskva pasirašo 
draugiškumo sutartį su Vo
kietija.

Stalinas apgavo Angliją 
ir Franciją. Jis viešai vedė 
derybas su franeuzais ir 
anglais Maskvoje, jis tas 
derybas tęsė, vilkino, o tuo 
tarpu slaptai Stalinas derė
josi su Hitleriu ir kada jis 
baigė savo susitarimą, tada 
Maskva ir Berlynas kartu 
paskelbė, kad von Ribben
trop vyksta į Maskvą pasi
rašyti draugiškumo sutartį.
Anglijos ir Francijos dery
bos su Rusija staiga nutru
ko, “vieningas taiką mylin
čių tautų frontas” nebuvo 
sudarytas ir Hitleri? gavo
laisvas rankas pradėti savoĮvė Niurembergo karo kri- 
karą. Hitleris ilgai nelaukė minalistų teismas. Tame 
ir savaitė po Hitlerio-Stali- teisme Vokietijos užsienių 
no sutarties pasirašymo, vo- reikalų ministeris von Rib- 
kiečių armija užpuolė iš bentrop ir jo padėjėjai liu-

sta po Stalino kruvina dik 
tatura, kaip pirmiau jie var
go po kruvina Hitlerio 
tatura. Tiems milionams 
pavergtų žmonių nėra skir
tumo, ar juos pavergia Hit
leris ar Stalinas. Laisvės jie 
neturi.

Ką buvo sutarę slaptai 
Hitleris ir Stalinas 1939 
metais rugpiučio 23 d? At
sakymą į šitą klausimą da-

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAP1U.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė* viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina...............................................................  f 1.00

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston. Maas.
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, . .... • • jos pasidaro Vokietijos ita-jvyktų politiniai- (Pa,ygink
žemėlapį prie šiandien pa
sirašytos Sienų ir Draugys
tės sutarties). Kaip tiktai 
S. S. R. S. vyriausybe im- 

ypatingų priemonių Lie

dalis

sis
tuvos teritorijoj 
apsaugoti tenai

su
savo

tikslu
inte

Lietuvos interesus 
teritorijoj.

“2. Jei įvyktų politiniai 
teritorialiniai pasikeitimai 
Lenkijos valstybei priklau
sančiose žemėse, Vokietijos 
ir S. S. R. S. interesų sfe
ros maždaug bus padalytos 
sekant Narevo, Vislos ir Sa
no upes. Klausimas ar abe
jų susitariančiųjų šalių in
teresai daro pageidaujamą 
išlaikyti nepriklausomą Len 
kijos valstybę, ir kaip tos 
valstybės sienos turėtų būti 
nustatytos, galės būti išaiš
kintas tiktai vėliau tolimes
nių pasikeitimų eigoje. Vie- 

j naip ar kitaip, abi vyriau
sybės sutaria tą klausimą 
išspręsti draugiškų derybų 
keliu.

“3. Kas liečia pietryčių 
Europą, S. S. R. S. pabrėžia 
savo susiinteresavimą Besa
rabija. Vokietija pareiškia 
savo visišką dezinteresavi- 
mąsi ta sritimi.

“4. Abi šalys sutaria tą 
protokolą skaityti visai slap
tu.

Maskva 1939, rugp. 23 
J. von Ribbentrop, 
V. Molotov.”

Papildomas Protokolas
Viena savaitė po “slapto 

protokolo” pasirašymo, 
1939 metais rugsėjo 1 d., 
Vokietija užpuolė Lenkiją. 
1939 m. rugsėjo 17 d. Ru
sija irgi užpuolė Lenkiją. 
Įvyko Lenkijos pasidaliji
mas tarp Rusijos ir Vokie
tijos. Lenkija buvo padaly
ta pagal Ribbentropo-Molo-

nuo
jos. pravestos pridedama
me žemėlapyje.

“Toliau nustatoma, kad 
aukščiau paminėtos Sovie
tų Sąjungos priemonės ne
turi pakenkti dabar vei
kiančiam ekonominiam su
sitarimui tarp Vokietijos ir 
Lietuvos.

“Maskva 1939 m. rugsė
jo 28 d.

“Vokietijos vyriausybės 
vardu—J. von Ribbentrop.

“S. S. R. S. vyriausybės 
vardu — V. Molotov.”

‘Keleivis? bus 
$3.00 metams

Kad ir labai nenorėdama, 
“Keleivio” administracija 
yra priversta kelti laikraš
čio kainą, nes popiera ir 
kita medžiaga pabrango be
veik dvigubai. Po Naujų 
Metų “Keleivis” kainuos 
metams lygiai $3.00 Jungti
nėse Valstijose, o Kanado
je ir kitose šalyse — $3.50 
metams.

Manome, kad musų drau
gai skaitytojai del to nepro
testuos, nes padėtis yra aiš
ki visiems.

Su pagarba, 
“Keleivio” Adminiitr.

Lietuviškos Nuotaikos
Lietuviai pergyvenę 

daug okupacijų, priespaudų 
bei persekiojimų yra užgrū
dinti, susikaupę, užsidarę 
savyje. Jie laikosi nepalau
žiami. Stambesni žemval
džiai bolševikų sunaikinti, 
inteligentijos didelio pro
cento trūksta, visa lietuviš
ka našta gula ant vidutinio 
ir smulkaus ūkininko. Kaip 
anksčiau, taip ir dabar jis 
pasilieka musų tautos kan
trusis kertinis akmuo.

Bendros gyventojų nuo
taikos krypsta į kairę, bet 
pasipriešinimas bolševikam 
kas kart didėja. Pataikūnus 
okupantams dažnai bau
džia net pašalinimu iš ke
lio.

Vokiečių okupacijos me
tu slaptoji spauda iš mies
tų informuodavo kaimą, 
dabar kaimas, tikriau miš
kas, informuoja miestus. 
Slaptos spaudos platintojai 
paskelbti už įstatymo ribų 
— juos gali šaudyti be teis
mo. Lietuvių vienybėje jų 
dabartinė galia.

“Tiesa.” komunistų par
tijos oficiozas, rašo apie su
šaudymą “smetoninko” Pra 
no Jankausko Šiauliuose. 
Kalėjimu ir ištrėmimu iš 
“sovietų Lietuvos” nubaus
ta keletas kunigų: Karme- 
lytų (Kauno) klebonas Bub
nys, Žaliakalnio (Kauno) 
kleb. Tamoševičius, Kelmės 
vikaras Čimielius ir Lyda- 
vėnų kleb. Gaižutis.

“Tiesos” 256 nr. randa
me, kad Rumšiškio valse, 
gaspadoriai įvykdę tiktai 
13.5% valdžiai grudų pri-, 
statymo plano. Pakruonio

Kodėl taip žmones marinai įsiems aukavusiems 
badu sunku pasakyti. Tie- draugams tariarae širdinga 
są sakant iš kitos puses sis
klausimas darosi aiškus, 
pasižiurėjus, kaip gyvena 
lagerių administracija.

Trumpai — žmonės taip 
žiauriai laikomi todėl, kad 
vyksta didžiulės vagystės, 
sukčiavimai. Todėl belieka 
tik paklausti, kur tų kilnių 
organizacijų, kurios tais 
vargšais benamiais rūpina- ą 
si, kontrolė? Aišku, jos nė

aciu.

MAIKIO TĖVUI PO 
PENKINĘ

ra.

Prisiuntė sekami draugai: 
Charles Chick iš Easton, 
Pa. (prisiuntė $5.50), R. 

- Decker iš E. Chicago, Ind., 
P. Kinder iš Leyden, Colo., 

Jucius iš Detroito, A. 
į Kaletka iš Kearney, N. J.

Aš kol kas su šeima tų į 
lagerio malonumo išven-, 
giau. Išvengiau dėka lai
mingai susiklosčiusių gyve
nimo aplinkybių. Pradžioje

! (prisiuntė $8).
Pakalbink biznierius pa

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

S*n<*v« tJetOTla t;nyčH

muinru dabartinė* kriUflnnybėa r«dyp kiek»ienaa turėt* 
pvrakaityt, naa tik tada galės aiikiai a v prasti Oievo feiviM*.

Knyga didelio formato, tari »71 puslapį. Kaina popieros apdarai* 
-1 ftO; audimo apd.—11-25. Pinigu* galima siųsti popierini doleri

“Monev Orderį”. Adieeuikit zekanėiai:
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mas*.
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Metinė Vakarienė Praėjo 
Sėkmingai

Pasveiko Vaikas, Kuris 
Galėjo Gyventi “Tik 

Dvi Valandas“

Draugas Audickas 
Ligoninėj

Socialistų ir LDD kuopos 
rengta vakarienė praeitą 
sekmadienį praėjo labai Į 
sėkmingai. Prisirinko pilna! 
L. Piliečių Draugijos svetai
nė svečių ne tik iš Bostono, 
bet ir iš tolimesnių apylin
kių. Ypač gausiai buvo at
stovaujami Norv.oodo drau
gai, bet buvo svečių iš Law- 
rence, Haverhill ir artimes
nių vietų.

Vakarienėje dalyvavo 
“Dainos“ choro daininin
kės, p-lės A. Tataroniutės 
vadovybėje ir padainavo 
keletą gražių dainelių. Sve
čiams ypač patiko dainelė 
“Trys seselės.“ Gausiais 
plojimais dainininkės buvo, 
iškviestos tą linksmą daine-' 
lę pakartoti. Visi svečiai’ 
širdingai dėkojo daininin
kėms už gražų palinksmini
mą, o choristėms ir jų va
dovei reikia atiduoti kredi
tas už gražius balsus ir ge
rą išsilavinimą. “Dainos" 
choras nors dar jaunutis, 
bet yra puikus indėlis Į mu
sų meno kultūrą.

“Dainos” choro vedėjai 
p-lei A. Tataroniutei buvo 
įteiktas gražus gėlių bukie
tas, kuri nupirko A. Liutku- 
vienė ir M. Strazdienė.

Vakarienės programos 
vedėju buvo drg. N. Jonuš- 
ka. Trumputes, bet Įdomias 
kalbas pasakė adv. J. Gri
galius, Dr. Pilka, S. Michel
sonas, Mrs. K. Namaksy. 
Dr. Repšys, B. Kontrimas 
J. Lekys ir k.

Vakarienės rengėjai bu-

Prieš 10 dienų Wakefiel- 
de Seavey šeimoje gimė 
mergytė, kuriai daktarai 
pranašavo tik “dvi valan-' 
das” gyvenimo. Šiandien ta 
daktarų pasmerkta mergy-1 
tė yra sveika ir jau namuo-' 
se parvežta iš ligoninės.

Mergaitė gimė su nesvei
ku krauju. Paprastai tokie 
vaikai neišgyvena ir mirš
ta. Bet Bostono vaikų ligo
ninėj daktarai to kūdikio 
kraują išpumpavo ir prilei 
do jai naujo kraujo. Krau
jo pakeitimas gerai pavyko 
ir vaikui nebegresia mir-į 
ties pavojus. įj

Pakeitimas kraujo nauja
gimiuose dar mažai tėra 
praktikuojamas. Bostono 
vaikų ligoninėj dar tik 12 
vaikų buvo gydoma tuo 
nauju budu. Bet visi ban
dymai ikišiol gerai pavyko 
ir laukiama, kad dabar 
daug vaikų gyvybių bus iš
gelbėta kraujo permainymo 
metodu.

Lietuvai Remti Draugijos 
Susirinkimas

Nemokamai Nutraukia Kru
tinės X-Spindulių

Fotografijas ----------
--------- Ši pirmadienį drg. J. Au-

Bostono miesto sveikatos dickas prie darbo staiga 
skyrius daro nemokamas sunesveikavo. Teko atsigul- 
X-Spindulių krutinės nuo- ti į ligoninę. Kiek teko pa- 
traukas visiems, kurie tik tirti, ligonis turės pagulėti 
nori patikrinti savo kruti- ligoninėj keletą dienų. Sek- 
nės sveikatą. Sveikatos pa- madienį drg. Audickas dir- 
tikrinimas daromas visas bo socialistų vakarienėj, 
darbo dienas, išskyrus šeš-’ Linkime greit pasveikti.
tadienius, nuo 1 iki 5 vai 
pavakarėj, South End 
Health Unit, 57 E. Concord 
gatvėje. Norintieji gali ten 
kreiptis ir jų krutinės svei
kata bus patikrinta. Patik
rinimas sveikatos bus daro
mas iki gruodžio 19 d.

Gruodžio 11, 16 ir 18 
dienas sveikatos patikrini
mas bus daromas ir vaka
rais. nuo 6 iki 8 vai., toje 
pačioje vietoje.

Įvyksta šeštadienį, gruo
džio 14 d., Sandaros sve
tainėje, ant F Street.

Bus valdybos rinkimas ir 
aptariami kiti einami reika
lai. Pradžia 8 vai. vakare.

Valdyba.

Trokas Susidūrė su 
Gatvekariu

Streikas Tęsėsi 7 su Puse 
Mėnesius

Šį Sekmadieni Socialistų 
Susirinkimas

LSS 60 kuopos narių su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 15 d., “Kelei
vio” patalpose. Pradžia 11; 
vai. prieš pietus. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti ir atsi
vesti draugų, kurie norėtų 
įstoti į organizaciją nariais.

Valdyba.

Allis Chalmers dirbtuvė
se darbininkai streikavo 7 
su puse mėnesius. Praeitą 
sekmadienį streikas pasibai
gė ir šį pirmadienį Allis 
Chalmers dirbtuvės Hyde 
Park, Mass. pradėjo dirbti.

Allis Chalmers dirbtuvės 
randasi ir kitose Amerikos 
miestuose. Naujojoj Angli
joj skaitoma, kad A. Chal
mers dirbtuvių streikas bu
vo ilgiausias. Streikui vado
vavo United Electric Wor- 
kers CIO unija.

Pirmadienį pavakarėj 
Cambridge, ant Massachu
setts Avė. sunkus trokas į- 
važiavo į gatvekarį. Susidū
rimas buvo toks smarkus, 
kad gatvekario keleiviai bu
vo stipriai supurtinti, du 
keliaiviai liko smarkiai su
žeisti, o 13 žmonių gavo 
lengvesnes žaizdas. Del ne
laimės keleivių tarpe kilo 
baisi panika ir kai kurie su
sižeidė bandydami apleisti 
paskubomis gatvėkarį.

Pašovė Jurininką
___ i_

So. Bostono restorane, 
ant kampo 4-tos ir K gat
vių, šeštadienio vakare į- 
vyko susišaudymas. Polici
ja peršovė jurininką Ric- 
kett, kurs, sako, norėjęs a- 
Diplėšti restorano savinin
ką.

Cambridge praeitą sek
madienį prie Kendall Sq. 
susidūrė du automobiliai. 
Abu karai buvo aplamdyti, 

i4 žmonės sunkiai sužeisti,' 
o 7 žmonės buvo lengviau' 
sužaloti.

LIETUVIŠKI KALĖDI- 
NIAI ATVIRUKAI

BALF turi pagaminęs Kalė
doms ir Naujiems metams gra
žių lietuviškų atvirukų. Jie at
spausdinti lietuviškomis spal
vomis, su gražiais lietuviškais 
sveikinimais.

Kas prisius $1.00, tas gaus 
8 atvirukų rinkinį.

Perkant už $5.00, gaunama 
6 rinkinius, iš viso 48 atviru
kus.

Visas gautas pelnas eis varg
stantiems lietuviams šelpti.

Užsakymus su pinigais reikia 
siųsti šiuo adresu: (52)

U. Lithuanian Relief Fund.
19 W. 44th St.,

New York 18, N. Y.

Nr. 50, Gruodžio 11, 1946 

Padėka už Vaišes

Marcelė Simanavičienė, 
So. Bostono gyventoja, reiš
kia viešą padėką savo drau
gėms ir draugams, kurie jai 
suruošė jos gimtadienio pro
ga šaunią parę jos namuo
se.

RADIJO PROGRAMA

Unijos fteikia Valdžiai 
Apyskaitas

Massachusetts valstijoje 
referendumo keliu buvo 
priimtas įstatymas, vadina
mas Barnes Act, pagal ku
ri unijos turi suteikti val
džiai žinias apie savo paja-

Kaip Suvaldyt Vaikus

Šią subatą, gruodžio 14. 
7 valandą vakaro, iš \\ NAC 
radijo stoties advokatų drau 
gija transliuos diskusijas 
klausimu: kaip suvaldyti 
jaunus prasižengėlius. Dis
kusijose dalyvaus vaikų teis
mų teisėjai ir mokyklų jau
niems ištvirkėliams vedėjai. 
Patartina tų diskusijų pasi
klausyti.

Apiplėšė Restoraną

So. Bostone ant D gatvės
mas r. išlaidas. Massachu-Į praeitą pirmadieni nakčia 
setts valstijoj veikia 2,200' du banditai užpuolė restora- 
įvairių unijų lokalų ir skv-'no savininką, Albertą Bė
rių. Visos jos jau pasiuntė noit ir atėmė iš jo $200. 
valdžiai reikalaujamas in- Banditai buvo tarp 30 ir 40 
formacijas. metų amžiaus.

Lithuanian Floiver Shop
BALTIC FLORISTS GELIŲ KRAUTUVĖS

502 E. Broadway, So. Bostone ir 211 Adams St., Dorchestery

kviečia užeiti i jų krautuves pasipirkti Kalėdų dovanoms gra
žių plentų su religiškomis stovylukėmis, novelty plentų, gra
žių Kalėdinių plentų, kaip Poinsetta, Cyclamen ir Azalea plen
tų; taipgi puikiausių randonų ir visokių spalvų rožių, chry- 
zanthemum gėlių ir puikių Kalėdinių corsages ir orchids.

Parduoda Kalėdinių eglaičių, Kalėdinius vainikus papuošti 
langus ir duris, ir Kalėdinius basketus papuošti kapus. Taipgi 
turi įvairų ir gražų pasirinkimą Kalėdinių atviručių.

Jei nežinote ką Jai pirkti Kalėdoms, tai patariam pirkti gė
les, jos visuomet pradžiugina Moterį ir Merginą. Papuoškite 
savo Mamytes, žmoneles, sesutes ir drauges Kalėdų Dienoj 
su puikiu Kalėdų Corsage iš Baltic Florists Gėlių krautuvių.

Telefonai: South Boston 0489 ir Talbot 8956 
Krautuvės bus atidaros iki 4:30 vai. po pietų Kalėdų Dienoje

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

1— Armonistas Richard 
Bartus iš Dedham.

2— Dain. Dr. Amelia Ru- 
dokiutė iš So. Bostono.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

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

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savinirkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 

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

West Koxbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

vo UŠ5 Bostono lr Cambrid- 
ge kuopos ir LDD 21-ma 
kuopa. Beje, vakarienės 
proga teko girdėti, kad Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
kuopa jau turi visai arti 
šimto narių.

Baigdamas vakarienės 
programą, drg. N. Jonuška 
priminė svečiams, kad da
bar eina A. Lietuvių Tary
bos vajus, o kai jis užsi
baigs, eis BALF vajus. Pir
mininkas vakarienės rengė
jų vardu kvietė visus dėtis 
į tuos vajus ir paremt ne tik 
žodžiais, bet ir savo gausio
mis aukomis visų lietuvių 
pastangas padėti savo se- 
nąjai tėvynei Lietuvai ir 
vargstantiems lietuviams, 
išblaškytiems po Europos 
griuvėsius.

Vakarienės šeimininkės 
buvo musų gerosios drau
gės: Audickienė, Jonuškie- 
nė, Valantienė, Sank. Si- 
mon, Kislavičienė. Zabitie- 
nė, Andriukaitienė, Valei
kienė ir kitos, kurių pavar
džių nesužinojau.

Rep.

Lawrence Mirė Viktorija 
Akstinienė

Gruodžio 4 d. čia neti
kėtai mirė musų kolonijos 
veikėjo Vinco Akstino žmo
na, Viktorija. Drg. V. Aks
tinas yra A. Lietuvių Ta
rybos Lavvrence skyriaus ir 
BALF vietinio skyriaus iž
dininkas. Del jį ištikusios 
nelaimės reiškiu jam širdin
gos užuojautos.

M. Stakionis.

Mr. Fortune Yra Laimingas

Vermontietis, pavarde 
Fortune, atvažiavo į Bosto 
ną ir išsimiegojęs viešbuty 
je iš lyto pasigedo savo pi 
niginės su $1.500. Jis tuo’ 
šaukėsi policijos ir, kai at 
ėjo seržantas Gannon. pi 
niginė susirado. .Ji gulėjo 
sau ramiai ir saugiai po 
kėdės tame pačiame kam
baryje, Manger viešbutyje. 
Viskas pasibaigė labai ge
rai.

I

KETVIRTIS & C0.
379 W. Broad way, So. Boston

Tel. ŠOU 4649

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nno 2 ild 4 

ir nuo 7 ild 8
546 BROADWAY

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320 ir

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 SU, arto Central Sų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

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

BOSTON, MASS.
TeL Commomvealth 457#

GEROS AKYS YRA BRANGIOS
GERA ŠVIESA YRA PIGI
Tinkama šviesa, ir daug jos, yra labai svarbu palaikymui 

gero matymo per visą gyvenimą. Tad kodėl statyt į pavojų bran
gų matymą, jei yra užtenkamai gerų šviesos lempučių. < gera 
šviesa yra pigi! , '■

Be to, jūsų artimiausia Edison krautuvė dabar turi dideli 
pasirinkimą pastatomų, stalo ir pakabinamų lempų. Pažiūrėkit 
patys ir leiskite savo šeimai, nuo jauniausio nario pradedant 
naudotis gera šviesa ir tuo malonumu, kurį duoti skaisti šviesa.

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių 
Šildytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi 

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

South Boston Radio Service Center
652 E. Broad way, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto ild 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto ild 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

BOSTON

EDISON
COMPANY .

i kAsk at 

your nearest

EDISON 
SHOPTEEz

Kuomet Visos Kainos Kyla ... Elektra Nekainuoja Brangiau

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. , (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON. MASS. 
TeL SOUth Boston 4618

T
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