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Visuotinas Amerikos Lietuvių 
Kongresas Bus Chicagoje

karo darbininkai jieško kitų darbų

Amerikos Lietuvių Tary-I 
ba nutarė šaukti visuotiną 
Amerikos lietuvių kongresą, 
Chicagoj šių metų lapkričio 
29, 30 ir gruodžio 1 dienas. 
Kongreso vieta parinkta 
Congress Hotel.

Kongreso tikslai bus pa* 
reikšti Amerikos 
vieningą nusistatymą, kad 
Lietuva privalo būti atsta
tyta, kaipo laisva, nepri
klausoma ir demokratinė 
valstybė; padėti Lietuvai 
apginti savo teises busimo
je taikos konferencijoje; 
subendrinti visų Amerikos 
lietuvių pastangas dėl de
mokratinės ir pastovios tai
kos užtikrinimo pasaulyje.

Rusai nušovė Ame
rikos orlaivį

Amerikiečiai tik dabar 
praneša, kad rusai Korėjoj 
numušė vieną Amerikos di- 

lietuvių <įelį bomberj B-29. Ameri
kos orlaivis vežė maistą ir 
vaistus į vieną belaisvių 
stovyklą, kuri ką tik buvo 
rusų atimta iš japonų. Tą 
bomberj apniko keturi į-usų 
crlaiviai ir pareikalavo nu
sileisti, bet bomberis nega
lėjo leistis, nes vieta nusi
leidimui buvo per maža. 
Rusai pradėjo šaudyti, vie
nas bom bėrio motoras buvo 
sudaužytas, orlaivis pradė-
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Visoj Amerikoj 
daug streikų

Congress viešbutyje Cbi- - , . . • , . š
cagoje kongreso dalyviams Į į. frikiečiai akunai
bus rezervuota ne mažiau 71 amei lkieC-la\ -.f.Įlsso_
šimto kambarių, o Lietuvių 
Kongreso posėdžiai vyks di
džiojoj to viešbučio svetai
nėj. Kambarių kaina $3.50 
dienai vienam asmeniui, ir

ko su parašiutais j jurą, o 
kiti nusileido su sugadintu 
orlaiviu. Nei vienas iš mū
siškių nebuvo sužeistas. Ge
nerolas MacArthur tuoj pat

Amerikoj dabar yra šim
tai tūkstančių laikinų be
darbių ir' 220.000 streikuo
jančių darbininkų. Ypač di
deli streikai eina Detroite,

PRASIDĖJO fIRMOJI 
NACIŲ BYLA

------- t
Okupuotoje Vokietijoje, 

Lueneburgo mieste, prasi
dėjo pirmoji karo byla. Tei
siami SS vadas jKramer ir 

i. lie

Stalinas prašo 6
bilionų paskolos

Maskvoje lankosi keletas 
Amerikos kongresmonų. Jie 
matėsi su Stalinu ir tame 
pasikalbėjime Stalinas pa
reiškė noro gauti iš Ameri- 

šešis
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penki doleriai kambarys Pas,‘unte P™:
dviem asmenims.

. 1- _ll_x .U» eit ous pasKeiota iVar 
ka, kaip linkti atstovai }f 
Visuotiną Amerikos Lietu
vių Kongresą. Visos lietu
viškos organizacijos jau da
bar privalo telkti jėgas, 
tartis ir ko gausiausiai tame 
musų senai lauktame ir rei
kalingame kongrese daly
vauti. Amerikos lietuviai tu
ri tarti savo žodi dėl Lietu
vos likimo; turi pasisakyti 
dėl busimos taikos ir visi 
vieningai turime dirbti, kad 
Chicagos kongresas butų 
didelis pasisekimas.

testą ir rusai atsiprasė ”uz 
klaidą.”

Tatai Įvyko rugpiučio 29 
d. Rusai sakosi aiškiai paži
nę, kad orlaivis yra ameri
kiečių, bet jie nebuvę tikri, 
ar kartais japonai nelekia 
tuo orlaiviu. Ar tas atsiti
kimas turės dar kokių pa
sekmių. nežinia. Vienas a- 
merikietis sako, kad jam 
besileidžiant parašiutu, ru
sų orlaivis jj apšaudė iš kul
kosvaidžio. Musų bomberis 
galėjo gintis nuo užpuolikų, 
bet nešaudė.

DIDELĖS AUDROS 
ATLANTO PAKRAŠTY

44 jo padėjėjai. Jie kaltina
mi už ižaurius Žmonių nai-‘kos šešis bilionus dolerių 

kur Įvyko ir pirmas po ka- kinimus Belsen Jr Ausch-'paskolos. Stalinas sakė, kad 
ro lokautas. Fordo dirbtu- witz koncentracijos stovyk- Rusija yra “draugiška” A- 

merikai ir siūlė amerikie
čiams elgtis su japonais taip 
pat. kaip dabar elgiamasi su 
vokiečiais.

Šeši bilionai paskolos Ru
sijai esą reikalingi krašto 
atstatymui po karo. Tiek pi
nigų Stalinas jau ne pirmą 
kartą prašo iš Amerikos pa
skolinti. Amerikoje yra ka
pitalistų, kurie nori Stali
nui duoti stambią paskolą 
nes tie kapitalistai mano, 
jog Rusijos taip vadinamas 
vergų “socializmas” yra 
nepavojingas Amerikos ka
pitalizmui. o duodant pa
skolas kai kurie kapitalistai 
gerai pasipelnytų.

vės praeitą penktadieni pa
leido 50,000 darbininkų. 
Fordas aiškina, kad strei
kas vienoje jo dirbtuvėje 
kliudo darbą kitose d n btti—1 ten 
vėse, o todėl jis laikinai už
daro dirbtuves. Streikai 
persimeta Į aliejaus valymo 
dirbtuves.

Automobilių ir plieno pra 
monės darbininkai reika 
lauja pakelti uždarbius 
30%. Panašius reikalavi
mus išstatė roberiniu dub

iose. Belsen buvP viena įs 
žiauriausių naciiĮ stovyklų, 
o Ausch witz (lenkiškai Os- 
więcini) pagarsėjo tuo. kad
__ įki 4 miHny.i žmonių
buvo išžudyti.-^fetmeris jau 
gavo vardą “Beiseno besti
ja.”

VARŠAVA NUTRAUKĖ 
SUTARTI SU POPIEŽIŲ

Rusu pastatvta Yaršavosniuo loounc luuciimu uiiu-į • V , _ ,
tuvių darbininkai. Ptasidė- yyn?u,s-vt* nut!auke ko"- 
io derybos ir gelžkeliu dar-! k?rdat« <s!,tart>1 s,u P°Ple- 
bininkų. kurių unija reika-Lenkal sako kad Va- 
lauja 400,000 gelžkeliu dar- t-,kanas . kar° . m.etu $k>'re 
bininkų pervesti ant 36 va

-KEISTAS VAISIUS LIEKA 
“NEPADORUS” ,

Massachusetts aukščiau
sias teismas sprendė bylą 
dėl Lillian Smith knygos 
“Keistas Vaisius” padorumo 
ar nepadorumo. Massachu
setts yra vienintelė valstija, 
kur ta knyga yra uždrausta 
pardavinėti dėl jos “nepa
dorumo.” Aukščiausias tei
smas nutarė tą knygą lai
kyti ir toliau nepadoria ir 
netinkama viešam platini
mui. Visi teisėjai per vaka- 
cijas tą knygą patys per
skaitė... Keistas vaisius liks 
uždraustas vaisius.

Savaitės pradžioje nuo 
Floridos pakilo didelės au
dros, kurios traukia j šiau
rę. Kai audra pasiekė Mas
sachusetts pakraščius, ji 
jau buvo “išsisėmusi” ir di
delių nuostolių nebepridarė. 
Bet Floridoj ji labai buvo 
nuostolinga. Ten padaryta 
apie 50.000.900 dolerių me
džiaginių nuostolių ir už
mušti keli žmonės.

PREZIDENTAS UŽ $25 
PAŠALPĄ

landų darbo savaitėje, išlai
kant jų normalj mokesni.

Nerimas darbininkų eilė
se privertė valdžią pertvar
kyti Darbo departamentą, 
kuriam duota daugiau tei
sės tarpininkauti darbinin
kų ginčuose su darbdaviais. 
Prezidento parėdymas dėl 
Darbo departamento per
tvarkymo paskelbtas ši ant
radienį.

Streikų tikroji priežastis 
yra ta, kad gyvenimas la
bai pabrango, o darbinin
kai, pradėdami dirbti be 
viršlaikių, nebeuždirba už 
tenkamai pragyvenimui.

Lenkijoj vokiečius vysku
pus, kas buvo priešinga 
1925 m. sutarčiai.

Vatikanas aiškina, kad, 
skyrimas vokiečių vyskupų 
Lenkijoje buvo daroma lai
kinai ir tiktai vokiečių ka
talikų bažnyčioms tvarkyti, 
arba ten, kur vokiečiai bu
vo išvaikę visus lenkus dva
siškius.

NESAKYTI ŽODŽIAI

GREIT PRASIDĖS 
“ATOMŲ AMŽIUS”

Mokslininkai smarkiai 
dirba, kad Įkinkyti atomų 
sprogimo energiją j naudin
gą darbą. Jau pranešama, 
kad yra daromi bandymai 
su “atominiu inžinu,” kurs 
trauks vagonus bėgiais, ki
tur daromi bandymai ato
mų energiją pakinkyti į or
laivius. Kartu eina atomų 
bombų tobulinimai naujam 
karui...

Naujas atomų amžius pra 
sideda, bet kada atomų e 
nergija bus plačiai naudo
jama kasdieniniame gyve
nime, dar tebespėliojama.

Dabar atskiros valstijos 
duoda bedarbiams pašalpos 
nuo 15 iki 25 dolerių per 
savaitę. Prezidentas savo 
programoj siūlė mokėti vi
sur po 25 dolerius per 26 
savaites. Kongrese prezi
dento siūlymas rado mažai 
pritarimo, bet prezidentas 
nori toki Įstatymą pravesti.

GELBĖKIT MUS NUO 
“GELBĖTOJŲ”

Iš visų Europos kampų, 
kur tik sėdi žiauri rusų oku
pacija, ateina balsai prašan
tieji išgelbėti žmones nuo 
“gelbėtojų” rusų. Iš čecho- 
slovakijos, Lenkijos. Jugo
slavijos, Bulgarijos. Veng
rijos, Rumunijos, nekalbant iau anip navpratas Raiti ios

PAVOJINGI KARO 
SUVENIRAI

Karo laivyno vadovybė 
perspėja visuomenę saugo
tis “karo suvenirų.” Raitais 
kareiviai ir jurininkai par
veža karo “paminklų.” ku
rie pasirodo pavojingi. Tai 
visokių granatų dalys, re
volveriai. šoviniai ir kito
kie daiktai, su kuriais rei
kia elgtis atsargiai. Jau 
daug nelaimių yra Įvykę su 
suvenyrais.

Pulkininkas (dabar gene
rolas) Devereux, buvęs 
Wake salos gynėjas, paleis
tas iš japonų nelaisvės sa
ko, kad jis karo pradžioje 
nesiuntęs telegramą iš 
Wake “Siųskite mums dau
giau japonų." Mat. japonų 
jie tada Wake saloje turėję 
daugiau, “negu reikia,” to
dėl koks reikalas butų bu 
vęs prašyti jų “daugiau"?

SLA RINKIMAI

RACIONAVIMAS
PASILIEKA

sa
kai

Prezidentas Truman 
ko, kad racionavimas 
kuriems maisto produktams

Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje prasideda prieš
rinkiminis judėjimas. Tau
tininkai jau yra numatę sa
vo sąrašą i Pildomąją Tary
bą. Jie praneša, kad staty
sią tokius kandidatus: F. 
J. Bagočius — pirmininkas. 
P. Dalgis — vice-pirm., M. 
J.

Sunkiai Eina Užsienių Reikalų 
Ministerių Derybos Londone

Jau visa savaitė posė
džiauja penki užsienių rei
kalų ministeriai Londone. 
Kol kas spaudai pranešta 
tiktai apie pirmuosius dery
bų sunkumus. Rusai reika
lauja iš Italijos 600,000,000 
dolerių karo atlyginimo ma
šinomis ir prekėmis, jie no
ri gauti kelias Italijos salas 
Viduržemių juroje ir reika
lauja lygios teisės tvarkyti 
Italijos kolonijas. Rusų re
miami jugoslavai reikalau
ja Triesto uosto ir Istrijo6 
pusiasalio. Kokius planus 
taikai su Italija atstovaus 
Amerika ir Anglija, dar ne
skelbiama.

Tikrieji penkių ministe
rių derybų sunkumai iškils 
Balkanuose, kur Rusijos 
diktatūros ir demokratijų 
interesai yra griežtai prie
šingi. Rusija nesilaiko Jal
tos tarimų Jugoslavijoj, 
Bulgarijoj ir Lenkijoj. Vi
suose tuose kraštuose rusai 
lygiai Įvedė savo lėlių dik
tatūras ir šeimininkauja, 
kaip nori. Ypatingai šėlsta 
į-usų pastatytos diktatūros 

i Jugoslavijoj ir Lenkijoj, 
į kur, kaipo buvusių sąjungi
ninkų kraštuose, visai nėra 
amerikiečių ir anglų prie
žiūros, o todėl dabar yra

—------taip, kad buvę sąjunginin-
Gen. Wainwnght siūlo kai, Jugoslavija ir Lenkija, 

laikyti Japoniją amerikie- yra liūdnesnėj padėty, kaip

Kas gaus Triesto 
uostą?

Londone penkių valsty
bių užsienių reikalų minis
teriai tarp kitų klausimų 
sprendžia Triesto uosto li
kimą. Jugoslavija reikalau
ja tą uostą ir gana plačias 
miesto apylinkes, apgyven
tas jugoslavais, priskirti Ju
goslavijai. Pats Triesto mie
stas yra apgyventas italų, 
bet apie Triestą gyvena 
600.000 jugoslavų. Rusai 
remia jugoslavų reikalavi
mą.

Visą klausimą painioja 
tas faktas, kad dabar nėra 
nepriklausomos Jugoslavi
jos. Dabartinė, Tito valdo
ma Jugoslavija, yra Rusijos 
diktatūros provincija. Jei 
Triestas bus priskirtas prie 
tos Jugoslavijos ir jugosla
vų tautai nebus grąžinta ne
priklausomybė, Triestas pa
teks i į-usų rankas. Rusiš
kas imperializmas gaus dar 
vieną atramos punktą prie 
Viduržemiu iuros.

ILGA JAPONIJOS 
OKUPACIJA

čių ilgus metus. Jis siūlo 
bent 20 metų laikyti ten 
musų kariuomenę. Pats ge
nerolas Wainwright buvo 
japonų daug kartų kankin
tas.

buvę priešų kraštai, Bulga
rija, Vengrija ir Rumunija.

TOJO IŠGYS

Prašydamas paskolos Sta
linas visai neužsiminė, ka
da jis grąžins laisvę rusų 
pavergtiems kraštams.

DIEVO KAREIVIS 
SMERKIA MASONUS

Ispanijos diktatorius šau
kia Į kovą visus savo kruvi
no režimo šalininkus. Jis 
sako, kad “masonai nori ji 
nuversti,” o kadangi jis sa
kosi esąs “Dievo kareivis, 
tai jis nenori užleisti per 
kraują ir smurtą užgrobtą 
diktatorišką sostą.

INDIJAI GRĘSIA VĖL 
BADAS

Indijos vyriausybė per
spėja kraštą, kad 1946 me
tais ten vėl reikia laukti ba
do. Numatoma, kad ryžių 
derlius bus neužtenkamas. 
Mažiausiai pusantro milio
no tonų ryžių truks gyven
tojams maitinti.

MEKSIKA PRIPAŽINO

Meksikos vyriausybė pir
moji pripažino Ispanijos 
respublikos vyriausybę už- 

Vinikas — sekretorius, sienyje (ji dabar Meksiko
A. S. Trečiokas — iždin.,|je) ir leido tai naujai vy- 
Dr. A. šliupaitė — daktJ riausybei naudotis Ispanijos

BUS DAUGIAU 
CUKRAUS

Geras cukraus derlius 
Kuboje ir geras cukrinių 
runkelių derlius pačioje A- 
merikoje greit pašalins cuk
raus trukumą. Tiesa, praeis 
dar kiek laiko, iki galėsime 
gauti cukraus, kiek norime, 
bet to gera bus vis daugiau 
ir daugiau.

AUSTRAI DUODA 
ALIEJŲ RUSAMS

Rusų pastatyta Austrijos 
vyriausybė sutiko duoti ru
sams aliejaus koncesiją 
Austrijoj. Austrai aliejaus 
koncesiją davė po dideliu 
rusų spaudimu.

Nuo rugsėjo 14 d. visoj 
Austrijoj atstatytos demok
ratinės piliečių teisės. Visos 
partijos ten turi teisę veik 
ti. Tas padalyta, kaip pir
mas žingsnis Į bendrą alian- 
tų kontrolę Austrijoj. Iš vi
sų rusų okupuotų šalių Aus
trija yra pirmoji, kur ame
rikiečiai ir anglai atstatė 
demokratines piliečių tei 
sės.

TERORAS JUGOSLA
VIJOJE

Jugoslavų tautinio išlais
vinimo komitetas praneša, 
kari “maršalas” Broz-Tito

Buvęs Japonijos ministe
rių pirmininkas ir pirmas 
“karo kriminalistas,” kurj 
amerikiečiai norėjo suimti, 
bandė nusižudyti. Jis tik su
sižeidė, o dabar jau prade
da gyti. Kai Tojo išgys, jis 
bus teisiamas kaip karo pra
sikaltėlis, kuris organizavo 
užpuolimą iš pasalų ant 
Pearl Harbor. Dabar Japo
nijoj jau suimta daug karo 
kriminalistų, buvusių kaip 
vadų, o kai kurie aukšti ja
ponai žudosi, kad nereikėtų 
atsakyti teisme už karo 
žiaurumus.

AMERIKIEČIAI IRANE

Iranas yra msų ir anglų 
okupuotas. Šiaurėje rusai 
rengiasi užkarti Iranui sa
vo “PaleckĮ.” o įlietuose an
glai daboja savo interesus. 
Dabar ateina žinių, kad ir 
Amerika dar turi Irane a- 
pie 6,000 kareivių.

KEIKIAMI JAPONAI

Kai kurie “tikri ameriko
nai” su putomis ant burnos 
kalba apie Amerikos japo
nus. Esą, jie “japs” ir jau. 
Bet tų Amerikos japonų 
tarpe yra 72,000 čiagimių 
piliečių. 17,600 jaunų japo
nų kariavo Amerikos ka
riuomenės eilėse už šią sali, 
už narsumą mūšiuose japo
nai gavo daugybes apdova-

pasiliks ir toliau. Amerika kvotėja, S. Mockus ir J. Ma-! užšaldytais kreditais Mek- nužudė Jugoslavijoj žino- n°JimU-
a a a a . .. * ? X _ J.. T I . . ' z.ZL^v<« Vk 1 a a a zv s* ~ 4- a v a t w O 3 zl Z\ /\ 1’»• O t 1 t O O ' _

me. i diktatūros. trukumų Amerikoj nebebus, paruostame sąrase

Užsisakykite dideli “Ke- 
kalendorių 1946 m. 

50 centų.
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MALBRUKAS TRAUKIA 
Į KARĄ

paslaptis. Spaudos atstovai 
gali pranešti vien tą ir tiek, 
ką ir kiek nori pasakyti di- 

Katalikų bažnyčios gal-j plomatai. Tai slaptoji dip- 
vos Bostone “ruošiasi ko-' lomatija.
vai”: moziKzuoja žmones, Del Londono konferenci- 
daro savo idėjinio bagažo jos susirūpino buvusis musų 
peržvalgą ir ne juokais ruo-. valstybės sekretoriaus padė- 
šiasi kariauti. Bet neapsiri- jėjas Sumner Welles. Bos

tono dienraštyje “Globė.” 
rugsėjo 12 laidoje, jis rašo:

“L’žateniy reikalų ministerii; 
taryba pradeda dideli Europai 
atstatyti darbą, tartis dėl tai
kos sutarties su Italija. Sako
ma, kad ministerių tarybos 
nutarimai bus ‘laikino ir aiški
namo’ pobūdžio. Praktikes at
žvilgiu tačiau šie tarimai bus 
galutini.
“Jeigu viešoji opinija privalo 

turėt bet koki balsą šių prob
lemų išsprendime, dabar ji tu
ri pasisakyti. Amerikos žmo
nės privalo žiūrėti, kad taika 
su Italija butų pagrista tokiais

kit. Katalikų galvos rengia
si i karą ne prieš kylančią 
kriminalizmo bangą, ne 
prieš nedarbą, ne prieš kar- 
čiamas, ne prieš palaidumą. 
Ne, jie kreipia savo akis i 
kitokį “priešą,” Į... darbi
ninkų judėjimą. Štai musų' 
kaimynas “Darbininkas” 
praneša lietuviškam pašau-: 
liui:

“Katalikai ruošiasi kovai prieš 

radikalus... Bostone greitu lai

ku bus Įsteigtas Darbo Cer.t 

ras. kurio tikslas bus išmoks

linti visus kovai prieš komuniz

mo ir socializmo klaidingą mo

ORLAIVIŲ PERGALĖS DEMONSTRACIJAI

A

Nr. 38, Rugsėjo 19 d., 1945

1 Glutai VVashingtone Amerikos lietuvių kongresas
Du kongresmanai, Knut- Pabaigoje lapkričio turės 

son iš ?»Iinnesctos ir Curtis įvykti Amerikos Lietuvių 
iš Nebraskos, kelia triukš- Kongresas, kurio 

Imą. Jiedu sako, kad musų i rūpinasi Amerikos 
duoti

kslą... Unijų nariai jau patyrė.' principais, kurie Europai su-

kad mažos klikos radikalų įvai
riais budais bando pravesti sa
vo idėjas, kurios yra žalingos 
darbininkams. Darbininkų urv-, 
jos Jung. Valstybėse ir visame 
pasaulyje turi darbuotis, kad 
palaikyti demokratiją...“

Bostono katalikų galvos 
nesitenkins kovoję prieš 
darbininkų judėjimą, bet 
skelbia kovą ir John Dewey, 
žinomo filosofo ir auklėto
jo “sistemai.” Vadinasi, ko
va eis visu frontu ir vis 
“vardan demokratijos.”

Vargšė ta “demokratija.” 
Bene jos vardu “Darbinin
kas” gina generolo Franko 
diktatūrą? Bene jos vardu 
klerikalai rengiasi eiti ardy
ti darbininkų unijas ir gin
ti stambių kompanijų šven
tą nuosavybę nuo galimų 
darbininkų pasikėsinimų? 
Bene jos vardu dvasiški tė
veliai norėtų grąžinti į mo
kyklas viduramžių dvasią?

Žinoma, valia katalikų 
reakcionieriams skelbti ko
vą. kam tik jie nori. Taip

teiktų pastovumą, o pasauliu 
saugumą. Amerikos žmonės 
privalo nepaisyti riksmo už 
keršto taiką.“

Sumner Welles idėja yra 
ta, kad reikia išvengti “įta
kų sferų” politikos. Pasau
lis turi būti tvarkomas ben
drai, arba jis subyrės į at
skiras dalis su atskiromis 
“įtakų sferomis.” varžytynė
mis ir ilgainiui nauju karu. 
Toki politika reikalautų, 
kad Rusija turėtų turėti 
balsą tvarkant sritis anglų 
ir amerikiečių įtakų sfero
je. o Amerika ir Anglija tu
rėtų lygias teises su Rusija 
rusų “sferoje,” tai reiškia 
Balkanuose. Lenkijoj, Man- 
džurijoj ir k.

Atrodo, kad Sumner Wel- 
les neužtenkamai vertina 
tą, kad Rusija nenori į savo 
“įtakos sferą” įsileisti Va
karų tvarkytojų, net ir pa
prastų stebėtojų ji bijo. Tuo 
tarpu amerikiečių ir anglų 
“sferuose” Rusija jau turi 
savo agentūras, vadinamas 
komunistinėmis partijomis.

pat valia bus ir kitiems ar- kurios daro įtaką i tų sri
čiau pažiūrėti į tų “išmoks-1 
lintų” socializmo mokslo 
priešininkų apipelėjusį mo
kslą. O darbininkams ver
ta prisiminti, kad prieš juos 
ir jų organizacijas dabar, 
pokariniuose ūkio sunku
muose, stos į kovą ne tiktai 
“free enterprise’' kapitalis
tiniai gynėjai; jų organiza
cijas griaus iš vidaus ne tik
tai totalitarinio bolševizmo 
agentai-ardytojai, bet į dar- do. 
bininkų judėjimą kreips sa-l 
vo “kovą” ir reakcingieji ! 
katalikų bažnyčios vadai.

Mes manome, kad katali
kiškų reakcininkų pasimo- 
jimas nėra visų katalikų 
nusistatymas. Darbininkas 
katalikas greičiau susitars 
su savo darbo draugu sočia

čių politiką ir visur patar
nauja Rusijai geriau, negu 
pajėgtų patarnauti tiesiog 
Rusijos skirtieji prižiūrėto
jai.

Ta nelygybė pergalėtojų 
santykiuose paeina iš jų 
skirtingų režimų. Totalitari
nė Rusija turi savo “penk
tą koloną” demokratinėse 
šalyse, o savo “sferoje” ji 
demokratijos šalininkus žu-

NENORI GRĮŽTI

“Socialističeskij Viest- 
nik.” rusų socialdemokratų 
laikraštis praneša iš Franci
jos, kad kelios dešimtys 
tūkstančių Sovietų piliečių

,. . . ... x - toje šalyje nenori grižti įlįstų ir umjistu. negu su re- Rufiją - Tarpe nenorinčiu 
a.kcingu prabasciu. kurs gjjžti yra patekę j vokiečių
jieško 
judėjime.

“priešų” darbininkų

KAS DAROMA 
LONDONE?

Pereitą savaitę Londone 
buvo atidaryta penkių di
džiųjų valstybių konferen
cija. Konferuoja Ameri
kos. Anglijos. Francijos, 
Kinijos ir Rusijos užsienių 
reikalų ministeriai.

Pirmasis jų dienotvarkės 
punktas yra paruošti taikos 
sąlygas Italijai. Pastaroji 
jau turi savo vyriausybę ir 
jos atstovams bus pasaky
ta, kurioje vietoje dėti pa
rašą.

Sekant “trijų didžiųjų” 
pavyzdį, konferencija laiko
ma uždaromis durimis. Kas 
norima daryli su buvusia 
priešo valstybe, kokių ir kie
no pasiūlymų ji turi — de
vyniais raktais užrakinta

rankas belaisviai, iš kurių 
ypač karininkai bijo grįžti, 

ries jiems gresia sušaudy
mas už pasidavimą į nelais
vę. Taip sovietų valdžia pa
darė su savo žmonėmis, ku
rie buvo pakliuvę į suomių 
nelaisvę per pirmą suomių- 
rusų karą. Jie karininkus iš
šaudė. o eilinius pasiuntė 
15 metų į prievartos darbų 
katorgą. Bijo grįžti visokie 
“vlasininkai,” nes jų laukia 
Rusijoj tikra mirtis. Bet į- 
domu, kad daugumas nebi
jo. bet nenori grįžti. Jiems 
niekas negręsia, bet jie no
ri pasilikti gyventi laisvoj 
Francijoj, nes čia gyveni
mas laisvesnis, malonesnis 
ir žmoniškesnis. Viena mer
gaitė, “S. V.’’ koresponden
to paklausta, kodėl ji neno
ri grįžti, atsakė:

“Nenoriu grįžti todėl, kad čia 
laisviau gyventi.”

Vaizdelio apačioje matosi galingas Amerikos karo laivas “Missouri,” 
ant kurio japonai pasirašė pasidavimą. Pasirašymo laiku viršum to laivo iš
didžiai demonstravo mūsiškė aviacija, sutriuškinusi japonų militarizma.

"Bet juk ir ten žmonės 
na“ — sakau
“Taip. bet 

čia žmonės 

atbėgt

gyve- randa įvairiausių “legališ-1 ateiti eilė kitiems. Tame 
kų” atsikalbinėjimų dėl ne- klausime, kaip minėtas “C. 

jei jie žinotų kaip grįžimo. Vieni nori likti S. Monitor” korespondentas 
onės gyvena, iie visi čia “pasimokyti,” Sovietų mo- pastebi, “pagrindinės pa- 
ų.” terys jieško. kad ir fiktyviš- žvalgos į gyvenimą ir visuo-

Į kai ištekėti už franeuzų, menę yra paliestos... pakei-

as.

Nuskurusios, nacių suės
tos Francijos gyvenimas so
vietiškiems žmonėms atrodo 
geresnis, laisvesnis ir jie 
mielu noru liktų emigraci
joj. Tūkstančiai Sovietų pi
liečių ir liks, nes visų jų ne

gauti tos šalies pilietybę ir 
užmiršti Staliną ir t.t.

Kartu su tuo senojoj, 
baltgvardietiškoj emigraci
joj. tarpe reakcininkų. Sta
lino vardas yra aukštai ger
biamas. Monarchistai ir ki-

timas anglo-saksų pažiūrose 
neatrodo galimas, nes jų 
pažiūra yra pagrįsta šimt
mečiuose demokratiško gy
venimo.”

išgaudys jokie Sovietų žan-! tokie nušašę nacionalistai iš 
darai, kurie dabar gaudo: senesnės emigracijos, kurių 
savo piliečius po visą <^an- nieks neverčia ir dargi ne
riją. Daugelis sovietiškų',leidžia grįžti į Rusiją, Sta- 
žmonių slapstosi franeuzų liną skaito Rusijos imperi- 
kaimuose, kur juos ukinin- jos gelbėtoju ir dideliu va- 
kai slepia nuo valdžios. !du. Jie “galvą guldo” už 

Daug Sovietų piliečių su- Josifą Vissarionovič’ių.

Jaltos Kartus Palikimas
Nelemtos atminties Jaltos Į sirado tarp rusų ir vakarų 

susitarimas, kaip nedoras sąjungininkų dėl Sovietų 
darbas, neperstoja persekio-J piliečių medžiojimo. Dauge- 
jęs demokratiškas valstybes. I lis rusų nenori grįžti į Ru-
Jaltoje buvo susitarta, kad rr> "— ----------  —
Amerika ir Anglija grąžins
rusams visus Sovietų pilie
čius, kurie pateks į demok
ratiškų šalių rankas. “Grą
žinimas piliečių” skamba ne 
taip jau blogai, bet tikreny
bėj jis virsta nauja vergų 
prekyba, tik su tuo skirtu
mu. kad demokratinės šalys 
gaudo sovietiškus vergus ir 
iuos be mokesčio siunčia į 
Rusiją. Šimtai tūkstančių 
tikrų tikriausių rusų, Sovie 
tų piliečių, NENORI grįž
ti į Rusiją. Bet juos reikia 
“grąžinti.” Musų gaišina
ma civilizacija iki tiek su 
smuko ir išsigimė, kad A 
merikos ir Anglijos karei
viai yra verčiami medžioti 
Sovietų piliečius, juos jėga 
krauti į vagonus ir siųsti į 
rusišką mėsinvčią.

Tarp kultūringų valstybių 
yra priimta, pagal tam tik
rus susitarimus, išduoti kri
minalistus, kurių prasikalti
mas bešališko teismo yra 
nustatytas. Bet kuo remian
tis išduodama tūkstančiai 
visai nekaltų žmonių, kurių 
vienintelė “kaltė” yra tame, 
kad jie yra totalitarinės ša
lies piliečiai ir nenori grįž
ti į savo tėvynę, nes ten nė
ra laisvės, nėra žmoniško 
gyvenimo ir nėra žmoniškos 
tvarkos? šitas klausimas 
nėra tuščias. Jis paliečia 
musų civilizacijos giliausią 
šaknį. Jis stato klausimą, ar 
žmogus yra laisvas, ar ver
gas?

Kaip eina sovietiškų pi
liečių medžioklė demokrati
jų ginklo valdomose srityse, 
matyti iš vieno pranešimo 
“Christian Science Moni- 
tor” korespondento iš Fran
kfurto. Jis praneša, kad 
tam tikras “įtempimas” at

siją. Tiems žmonėms 
medžioti rusai atsiuntė į a- 
merikiečių ir anglų valdo
mas sritis savo žandarus, 
kurie su ginklu verčia “pi
liečius” grįžti į Rusiją. 
Tuos ginkluotus Stalino žan 
darus lydi amerikonai ir 
anglai kareiviai. Jie irgi tu
ri padėti medžioti žmones 
ir siųsti juos į Rusiją. Ame
rikiečiai kareiviai nišų 
žiauriais gaudymo budais y- 
ra pasipiktinę ir vienoje 
vietoje, iš 25 Amerikos ka
reivių. pasiųstų su rusais 
medžioti “piliečius.” 21 už
sirašė eiti į ligoninę. Karei
viai kitaip negali pareikšti 
savo protesto prieš tą žiau
rų Jaltos aukų medžioklę, 
tai jie “suserga.” Rusai var
toja žiaurias “repatriacijos” 
priemones. Amerikiečiai į 
tai žiuri, piktinasi, bet nie
ko nesako.

“C. S. Monitor” kores
pondentas. Volney D. Hurd, 
sako:

“Kaip ilgai anglo-saksai sto- 
nuošaliai ir stebės rusų 

vartojamas perdėtas priemo
nes rusiškiems beviečiams žmo
nėms grąžinti ii jų (anglo
saksų) okupuotų sričių, teks 
dar pamatyti.”

Kaip ilgai? Čia tai ir yra 
visas klausimas. Rusai rei
kalai! ia ir Baltijos žmonių. 
Amerikiečiai ir anglai su 
tuo negali sutikti, nes jie 
formaliai dar nėra pripaži
nę Baltijos šalių prijungimo 
prie Rusijos. Bet ir dėl Ru
siios žmonių šlykščios me-

ves

demokratiš- 
nesutrukdė 

Jaltos susitarimų. Tai liūd
na, bet tai teisybė. O viena 
šalis, demokratiška Franci- 
ja, nėra surišta net Jaltos 
tarimais, bet sovietiškų 
žmonių medžiojimas ir ten 
vyksta. Ten rusų žandarai, 
lydimi franeuzu policijos, 
daro oblavą po visą Fran-! 
ciją. Matomai, de GauIIe i 
rusų žmonių laisve užmokė-Į 
jo už Stalino palankumą 
jam. Bet Francijos policija, 
kiek ji nėra užteršta komu
nistais, į rusū medžioklę 
žiuri su pasišlykštėjimu, o 
Francijos žmonės slepia ru
pų “piliečius” nuo vergų 
gaudytojų, kaip seni»u slė- 
vpė žydus nuo nacių perse
kiojimų. S. D.

“Šimtmečiai 
ko gyvenimo’

vyriausybė neprivalo 
’okios paskolos Anglijai, 
kurią šiandien valdo socia
listinės Darbo Partijos vy
riausybė. Esą:

Tai butų paskola ne ba
daujantiems žmonėms su
šelpti, hitlerizmą sutriuškin
ti. Tai butų rėmimas socia
listų, finansavimas sočiaii- 
zacijos programos — smur
to keliu grobtis gamybą ir 
verslą...

Menas kongresmanas da 
pastebėjo: “Kokios gi rū
šies glušais jie mus dabar 
skaito?” j

Jis pasakė tiesą, gal pats: 
nesusivokdamas, ką sako. į 
Šitaip kalba tiktai glušai!

Tokių paikų kaltinimų 
/Darbo Partijos vyriausybei 
nedaro patys Anglijos kon
servatoriai. Už juos tauzija 
ponai Knutsonai ir Curtisai. 
“Baltojo velnio” kraujas

Japonijos piimo numerio 
kriminalistas Hideki Tojo 
gavo “baltojo velnio” krau
jo. Kad išvengti bylos ii 
bausmės. Tojo bandė nusi
žudyti. Bet ažuot stvertis 
tradicinio “hara-kiri”—kin
žalu ar kardu paleisti vidu
rius — Tojo panaudojo a- 
merikoniška revolveri.

Vienas amerikonas, bu
vęs japonų karo belaisvis, 
sutiko duot savo kraujo, 
kad išgelbėjus Tojo gyvas
tį.

šaukimu 
Lietuviu

Taryba.
Kongresui vietą ALT pa

skyrė Amerikos lietuvių 
“stalyčią” Chicaga. Ji esan
ti Amerikos lietuvių cent
ras.

Bet juo toliau į pietus ir 
vakaims už Chicagos. tuo 
mažiau lietuvių. Tuogi tar
pu Atlanto pakraščiuose jų 
yra daug.
Klajoklis svietą mokina!

Buvęs sklokininkas Leo
nas Pruseika Chicagos. “Vil
nyje” rašo:

“Senatorius Pepper, lan
kydamasis Londone, kalbė- 
josi su premjeru Attlee ir 
tūlais kitais darbiečių va
dais. Jis mano, kad Darbo 
Partija sudaro “dinamišką 
pajėgą’.

“Tame daugiau poezijos, 
negu teisybės... Jei socialis
tai nepasimokina iš bolševi
kų, tai juos prisijaukina 
buržuazija.”

Kokia išmintis! Visų par
tijų kaminus išlandęs, ir iš 
komunistų kamino dar neiš- 
krapštvtas vyrukas šaukia 
pas save net Anglijos socia
listus — “come in. draugai, 
arba jus pavilios buržuazi
ja”...

Leonas vis Leonas—bile 
jam plepėti.

Tojo ir kiti panašus didi
kai save skaito japoniško 
dangaus nordikais, ameri
konai jiems yra tik “baltie
ji velniai.”

Jei Tojo pasveiks, bus 
teismas ir gal mirties baus
mė. Jei taip — kui 
geltonojo nordiko 
Ar ji, turinti “baltoio vel
nio” kraują, ras užkampį 
japonų danguje?
Prasiganęs pranašas

“Laisvėje”

KOKS LIKIMAS RUSIJON 
VEŽAMŲ LIETUVOS 

VAIKŲ?

New York (LAIC) — Ži
nia apie išvežimą 60.000 
vaikų iš Baltijos kraštų į 
Sovietų Sąjungą, visiems 
padarė gilų įspūdį. Kokia 
ten bus jų padėtis?

Į tą klausimą, iš dalies, 
atsako šis faktas: šią vasa
rą vienas chicagietis buvo 
nuvykęs į Meksiką ir aplan
kė lagerį lenkų vaikų, ku
rie po 1941 m. rusų-lenkii 
sutarties buvo išleisti iš Ru
sijos. Tame lagery dar te
begyvena viena mergaitė, 
kurios tėvas, motina ir bro
lis mirė trėmime. Tada ji 
teturėjo apie 10 metų. Są
lygos buvo tokios, kad jai 
pačiai teko kasti duobes -ir 
net tėvų kunus tempti į lai
dojimo vietą. Kito. toje sto
vykloje gyvenančio vaiko 
tėvas mirtinai sušalo, kai 
jie žiemą buvo vežami gy
vuliniuose vagonuose. Vie
nas vaikas raudonųjų pri
žiūrėtoju buvo taip sumuš
tas, kad neteko girdėjimo. 
Kitam kojų kaulai sulaužy
ti ir jis tik nesenai grįžo iš 
ligoninės. Taip buvo kanki
nami vaikai, kada jie neis-

Rugsėjo 10 d. 
skaitome, kad—

“...Naujai paskirtasis Ita
lijos ambasadorius Sovietų 
Sąjungai, Eugenijus Reale, 

j lankėsi pas
’ juo privačiai tarėsi.

Tas Reale yra komunis
tas. “Laisvė” tuo džiaugia
si- ir sako, kad “jo tarima
sis su Vatikano valdovu ne
gali neturėt politinės reikš
mės.”

Bet rugsėjo 11d. Vatika
no orgar
Romano” paskelbė popie
žiaus “ganytojišką laišką,” 
draudžiant katalikams dė
tis prie komunistų!

Ai-vai, koks neskanus
“kiškio7?

Parodė nešvarų liežuvi
Musų skaitytcj'ai jau ži- 

Įno, kad drg. Stasys ir Mar
garet Michelsonai liepos pir
mą Lietuvių Socialistų Są
jungai perleido “Keleivį.” 
Ryšyje su tuo “Laisvės” 
Bimba parodė nešvarų lie
žuvį. Jis sako:

“Bet ta ‘Lietuvių Socialis- 
dėsiš — Sąjunga’ vra didžiausias 

HnšoU? humbugas... Jos vardu dan- 
gstcsi saujalę sklokiskų 
smalavirių su Buivydu, 
Strazdu ir Kruču prvšaky- 
je”...

Komunizmo humbugie- 
rius jieško humbugo pas so
cialistus — bereikalingas 
darbas. 1936 metais, kada 
Pruseika ėmė zylioti, “drau
gas” Bimba buvo pasiren
gęs jo tariamus “smalavi- 
rius” išbučiuoti, kad tik jie 
grįžtu į Stalino avinyčią. 
Bet jie negrįžo. Jie grįžo į 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gą. Bimbai teko tik “frazių 
maišas” Pruseika.

popiežių ir su’y

Padėkime Lietuvos žmonėm

pyragas.” Ar “drau
gas" Reale jį veš į Maskva? 
Ir ką dabar sakys 
prasiganęs pranašas?
Ar jie užmiršo ir lopymą?

Rugsėjo 11 d. Associated

Šį pirmadienį Bostone 
“Osservatore j prasidėjo drabužių ir ava

linės rinkime vajus, vietinis 
BALF skyrius prašo visų 
talkos.

Vajus tęsis iki rugsėjo 30 
d. Per tą laiką visos musų 
pajėgos turi būt įkinkytos 
kilniam labdarybės darbui.

Kitoje vietoje musu skai
tytojai ras smulkesnių nu
rodymų. kaip ir ką daryti.

Visi ir visos darban! Pa
dėkime karo audrų nualin
tiems musų broliams ir se
serims !
Gumbo laisvamanis

“Laisvės”

Press žinių agentūra prane
ša tokią naujieną:

Bolševikų Rusi ja pareika
lavo, kad jai butų atiduo- 

trečdalis Vokietijos lai
vyno, gal būt apie 700 di
desnių ir mažesnių laivų 
Bet tie laivai turi būt vokie
čių atremontuoti, kad rusai 
be jokio vargo galėtų jais 
naudotis.

O kur tie Stalino inžinie- 
riški stachanovcai? Ar jie 
užmiršo ir tokį darbą, kaip 
lopymas?

Bolševizmo “mokslas”
tengdavo atlikti jiems skir- 

džioklės amerikiečių tarpe' įarbJ a^a buvo vercia-
auga pasipiktinimas. Klau- J”1 k3 dalyti pnes jų jsiti- budinga nažane-a Sta- 
simas. iš tikrųjų, yra rim-!kin,mus’ Va,ka1’ 
tas; jei šiandien galima 'eikės

?adk5m7Xrb.8,?kinJcT mušimu, pakelti ba- pirštu ir geniuku penėtu
į tiKrą min^ j Koncia- - . troškuli zajedhuosius stachanovcus.
gėrių vergija, tai rytoj gali J

Chicagoj gyvena tienas 
gumbo laisvamanis. Jisai 
galvoja šitaip:

Laisvamanvbė gyvuotų, 
jei ne tie politikieriai. Poli
tikieriai parsidavė “Romos 
drigantams’’ ir — mes ne
turim laisvamanybės...

Bet tas žmogelis laksto 
nuo vienos politinės grupės 
prie kitos ir priekabiauja. 
Dabar jis rado užvėją 
Brooklyno “Vienybėje.” Tai 
bus neilgam. Už kurio laiko 
jis bliaus ir prieš Tysliavą.

Jis serga gumbu!
St. Strazdas.
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AMERIKOS LIETUVIU KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO
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Worcesterio Naujienos
ŠELPIAME LIETUVIUS • Hartforde, daktaras Colnev

----------- Į iš Waterburio, inž. Žiuris iš
Rugsėjo 6 d. Worcesterio i Clevelando ir koks tai ex-

• . • v t r n Ii • . 1karys, regis pavarde Valic- 
kas iš Newarko. Visi Sme
tonos pateptiniai. Jiems da
rosi graudu, žiūrint j Wor- 
cesterio lietuvių vieningą 
darbą ir gražų patriotingą 
sugyvenimą. Worcesterio 
lietuviai visi remia A. L. 
Tarybą, o jų L. V. Sąjunga 
iš čia nieko negauna. Turi 
čia jiems palankų laikrašti, 
“Am. Liet.” ir nieko ne
gauna! Pikniko proga tie

miesto majoras, Wm. Ben- 
nett išleido proklamaciją Į 
vietos gyventojus, prašyda
mas aukoti nelaimingiems 
Lietuvos tremtiniams ir pa
bėgėliams rubus ir avalvnę 
Taip pat vietos laikraščiai 
ir radio per kelias dienas 
rytą, per pietus ir vakare 
prašo vietos piliečių nešti 
drabužius j gaisrininkų sto
tis, i lietuviškas krautuves 
ir svetaines. Vieningumo ir 
darbštumo vaisiai labai ge- savanoriai A. L. Tarybos 
ri. Sukelsime drabužių ir a- graboriai posėdžiavo Jurgio 
valynės nelaimingiems bro- -------- tz.-.i. x.
liams.

Pasidarbavus Aušros Vai
tų parapijos klebonui, kun. 
K. Vasiui, Springfieldo vys
kupas prisiuntė visoms vie
tos katalikų bažnyčioms pa
raginimą pagarsinti drabu
žių ir avalynės rinkliavą lie
tuviams. Rugsėjo 9 d. viso
se bažnyčiose buvo ragina
ma gelbėt nelaimėje atsidu
rusius lietuvius, išblaškytus 
po pasauli.

Bet yra ir kuriozų. Viena 
svetimtautė geraširdė mote
riškė atnešė pundą rūbų i 
“Amerikos Lietuvio” admi
nistraciją. Tuo metu ten bu
vęs to laikraščio leidėjas p. 
Kybą. ne tik nepriėmė dra
bužių ir nepadėkoje tai ge
raširdei aukotojai, bet iai 
gana šiurkščiai pasakė ne
kliudyti jam dirbti. Tą iš
girdusi ta moteriškė nešėsi 
lauk iš tos Įstaigos, kiek drū
ta. Išbėgusi ji klausinėjo, 
kokios tautybės tas žmogus. 
Jai buvo paaiškinta, kad tai 
lietuvis, bet ji nenorėjo ti
kėti. Ji sakė: “Mušt be an 
Indian, not Lithuanian”... 
Lietuvių Piliečių Kliubo 
dženitorius, J. Kamandulis, 
paėmė iš tos moteriškės jos 
rūbų pundą, padėkojo jai ir 
nunešė i-ubus i L. N. C. sve
tainę.

Matyti fašistuojantis ele
mentas susitarė trukdyti lie
tuvių šalpos darbą. Štai 
Brooklyno poetas nusipirko 
25.000 doleriu vertės muri
ni narna ir siuntinėja savo 
skaitytojams knygutes, su 
prašymu auku išmokėjimui 
namo morgičių. Bet anei 
gu-gu apie šelpimą lietuvių 
tremtinių. Tai tau ir dekla
matoriai apie Lietuvos tri
spalvę !

L. P. Kliubo auka

Rugsėjo 11 d. Liet. Pil. 
Kliubas savo susirinkime 
nutarė paaukoti 300 dolerių 
nupirkimui naujų drabužių 
nelaimingiems tremtiniams. 
Aną mėnesĮ tas pats kliubas 
aukojo 100 doleriu Ameri
kos Lietuviu Tarybai. Už 
tai garbė Worcesterio Lie
tuvių Piliečių Kliubui!

Bevaikio namuose. Kiek te
ko girdėti, jie diskutavo, 
kaip sustiprinti agitaciją 
per vietos laikrašti už L. V. 
S., kaip sutverti Worceste- 
įyje tos Sąjungos skyrių, 
rengt prakalbas ir t.t. Kai 
kurie to posėdžio dalyviai 
reiškė baimės, kad nežinia, 
kaip su tais sandariečiais 
gali būti. Jie gali visai nusi
gręžti nuo vietos laikraščio 
ir laikyti Worcesterio kolo
nijos organu “Keleivį.” Del 
nuomonių skirtingumo prie 
nieke, tur būt, ir neprieita.

PLETKŲ MEISTERIAI

IR JIE SKELBIASI

Rugsėjo 2 d. “Amerikos 
Lietuvio” piknikan buvo su 
gūžėję iš visų kampų Ame 
rikos Lietuvių Tarybos gra
boriai. Čia buvo “Klausu 
tis”-Chase - Čekanauskas iš

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 

WORCBSTE*. MASS.

GUBERNATORIAI PAS PREZIDENTĄ

Grupė gubernatorių buvo nuvykusi Į Washingtoną pasitarti su prezidentu 
Trumanu rekonversijos klausimais. Trumanas stovi viduiy, baltais čeverykais

Povilas Jankauskas, įeit., Mykolas Žemaitaitis, Kleo- 
Antanas Vaitkevičių*, ser-i fas Žurlys, Vincas Mitrikas, 
žantai: Jurgis Krisčiunas, Al. Sablinskas, Juozas Rio- 
Jcnas Pigaga, James Kisie- glis, Juozas Žemaitis, Jonas 
liūs, Michael Saurusaitis, Bačinskas, M. Pajaujis, Pet-

Vienas jau nebejaunas 
žmogus čia pasižymi pletkų 
skleidimu apie Amer, Liet. 
Tarybą ir apie tos Taiybos 
vadovus: P. Grigaitį, Vai- 
dvlą ir šimuti. Jis sakosi 
gaunąs “direkt” iš Chicagos 
tikrų žinių, kad tie vyrai 
yra “no good.” Ot visai kas 
kita Olis, Vanagaitis, pub
lika tuos žmones labai my
linti.

Ką publika myli. sunku 
pasakyti. Priklauso nuo 
“publikos.” Kad kartais 
tamsuoliai geriau mėgsta 
sorkininkus. tai tą visi ži
nome. Kartą teko matyti 
fakyrą, traukiantį sau iš 
nasrų visokios spalvos il
giausius popierinius kaspi
nus. Šimtai žmonių buvo 
apgulę to “raganiaus” pasi- 
rcdvmą. Kitame kampe vy
ras sakė mokslišką prakal
bą, bet tik keli žmonės jo 
klausėsi. Ką čia supaisysi 
tą publiką. Svarbu yra or-' 
ganizuota. sąmoninga lietu
vių visuomenė. Ji yra už 
ALT, kaipo musu visų at
stovybę, musų pačių sukur
tą, musų visų kontroliuoja
mą ir mums visiems tarnau- 
ančią.
Liet. Remti D-jos piknikas

Lietuvai Remti Draugijos 
čmo skyriaus piknikas bus 

rugsėjo 30 d. Anksčiau bu
vo garsinta, kad piknikas 
įvyks rugsėjo 23 d., bet da- 
>ar pranešu, kad jis įvyks 
savaitę vėliau, rugsėjo 30 
d. Piknikas įvyks Lietuvai 
Piliečių Kliubo vasarnamy, 
vadinamame “bungalow.” 
Kalbės iš “Keleivio” kalbė
tojai. S. Michelsonas ir J. 
Januškis.

PAGERBTI KARIAI
Rugsėjo 9-tą dieną čia 

Aušros Vartų parapijos sve
tainėje buvo surengta vaka
rienė musų kariams pagerb
ti. Tarp devynių šimtų sve
čių matėsi daug kunigų, ad
vokatų, daktarų ir aukštų 
miesto pareigūnų. Gražiau
sią vaizdą darė garbės sta
las, apie kurį sėdėjo lietu
viai kariai ir jau grįžę iš 
kariuomenės krašto gynė
jai. Visi jie buvo pasipuošę 
įvairiais ordenais už pasi
žymėjimus mūšiuose ir už 
garbingą tarnavimą kraštui. 
Ten sėdėjo sekantys musų 
kariai:

Kapitonas Juozas Mata- 
činskas, p-lė leitenante Al
bina Snarskaitė, leitenantas

Juoza3 Jurgelionis, Jonas 
Kriaunelis, Juozas Krasins- 
kas, Algirdas Antanavičius, 
Jonas Adomaitis, Danielius 
Mažeika, Bronis Sereičikas, 
Antanas Lenardas ir karei
viai: Alberta* Boris, Louis 
Visockis, Edmundas Babio- 
nas, Charles J akstys, Vin
cas Kriaunelis, Jonas Kati
nas.

Kuomet kap. J. Matačins- 
kas, gražia lietuvių kalba, 
padėkojo visiems už suteik
tą jiems garbę, tai ne vie
nam, žiūrint į tuos musų 
jaunuolius, nuriedėjo ašara, 
kaip perlas per skruostus...

ras Janulevičius, K. Badi- 
navičius, Leonas Jablonskis, 
Ignas Pigaga, Antanas Dū
da ir k. Tikime Worceste- 
ryje turėti gyvą žiemos vei-

tarp “DP” (beviečių žmo
nių) yra be galo svarbus.

Jaunoji Albina grįžo ap
lankyti sergančią motiną, 
kuri gyvena Worcestere, 33 
Fairfax Road. Ji greit ir vėl 
skris į Europą tęsti globos 
darbą tarp karo pabėgėlių. 
Rugsėjo 14 d. maj. Albina

kinų visose musu organiza- papasakojo savo įspūdžius 
« ton, vJbob,; is Europos lietuviams sv.cijose. o tam reikalui visų 

worcesteriečių talka bus rei
kalinga.

Worcesterio lietuvius ne
aplenkė dabartinis nedar
bas. Daugelis nusiskundžia, 
kad neteko darbo. Gerai, 
jei tai bus tik “laikinas” ne
darbas, bet ir laikinas žmo
nes vargina.

opos
Kazimiero parap. salėje.

Paliepiskis.

LAWRENCE, MASS.

Speciali* susirinkimas

BALF prakalbo*

“bėla.” O valdyba dar blo- 
fuodama grūmoja ir reika
lauja atšaukti mano kores
pondenciją, kur aprašo įvy
kius, kuriuos net teismai 
pripažįsta kaip faktą.

Šis komunistų “progre
sas” jau kaštavo kliubui ke
lis tūkstančius dolerių, o dar 
nepabaigta, dar kita byla 
ant sprando. Jei dabar, išsi
sukę iš tos bėdos, nepasitai
sys, tai kitą kartą gali būti 
dar prasčiau. Kitą kartą ga
li visi lojeriai ir visi jų do
leriai neišgelbėti iš nelai
mės, jei neišsimokins, kaip

Sekmadieįnį, rugsėjo 16 
d. Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas, Haverhill sky
rius, surengė viešas prakal
bas. Į Gedimino kliubo sve
tainę buvo susirinkę virš 
200 žmonių pasiklausyti pa
aiškinimu apie Lietuvos 
žmonių šelpimą. Pirminin
kavo M. Matonis. Kalbėjo 
iš Lavvrence Jonas Urbonas 
ir iš Bostcno J. Januškis.
Kalbėtojai aiškino, kaip 
šiandien stovi reikalas su! gyventi čia Amerikoje ir lai- 
šelpimu lietuvių, kodėl yra I Rytis įstatymų.
būtinas reikalas šelpti, iš 
kur atsirado lietuviai pabė
gėliai Vokietijoj ir kitur, 
koks skurdas ištiko žmones 
Lietuvoje ir pan. dalykus. 
Svarbiausiai kalbėtojai pra
šė visus aktingai dėtis į dra
bužių rinkliavą, kad lietu
viai Europoj ateinančią žie
mą nešaltų. Susirinkime bu
vo surinkta aukų BALF vie
tos skyriaus reikalams, ypa
tingai pirkimui drapanėlių 
vaikams, apie 27 dolerius. 
Svarbesnės susirinkimo pa
sekmės pasireikš gal dides
niu darbštumu ir veiklumu 
bendroj drabužiu rinklia
voj.

—o
BALF Haverhill skyrių 

sudaro trys organizacijos: 
Ged. Kliubas, Liet. Katal. 
veikimo centras ir N. P. 
Moterų Draugija, ir virš 40 
pavienių narių. Musų sky
riaus veikimas iki šiol pasi-

A. S. Žabaldokas.

VVAREHOUSE POINT, 
CONN.

Mirė Kastantas Raizis. Jo 
turtas liko niekam nepa

skirtas

Šių metų rugpiučio 3 d. 
čia mirė Kastantas Raizis 
ir paliko dikčiai turto, bet 
niekam jo nepaskyrė. Velio
nis turėjo sūnų Edvardą ir 
dukterį Jievą, bet nežinojo 
kur jie randasi, nes apie 20 
metų atgal jo žmona pame
tė jį ir pasiėmus vaikus iš
važiavo; po tėvais ji vadi
nosi Barbora Kondrataitė. 
Taigi kas juos žino, tegul 
jiems apie tai praneša.

Velicnis paliko ir brolį, 
Praną Raizį, kurio adresas 
taip pat nežinomas.

Kastantas Raizis buvo ki
lęs iš Vilniaus krašto. Ša-

reiškė tuo, kad jau pasiun- kėnių sodžiaus, Darsūniškiu 
tėme į nibų sandėlį apie du valsčiaus ir parapijos.

{VAIRIOS ŽINIOS
GR{ŽO MAJ. ALBINA 

ŠIMKIUTĖ

United Lithuanian Relief 
Fund of America šaukia su
sirinkimą, kuris įvyks nedė- 
lioj, Sept. 23 dieną, 3 vai. 
po pietų, L. U. Kliubo sve-

tukstančių svarų rūbų ir da
bar jau turime surinkę apie 
1,000 svarų, kuriuos ruošia
mės siųsti į Brooklyną. Su

aiiinGmu T\QC111C_vuu ominiuiu nui iiu^ pooivjo-
ti drabužėlių mažiems vai
kams. o tam tikslui rengė-

Del platesnių žinių gimi
nės tegul kreipiasi šiuo ad
resu: M r. Benny Gudaitis, 
No. Main St., Warehouse
x viniy vyiriui.

tainėje, 41 Berkeley St. me >»' prakalbas.
BRIDGEPORT, CONN.

Leitenantas Antanas Dai- 
lydė šiomis dienomis buvo 
parvykęs 30-čiai dienų ato
stogų. Seržantas Antanas 
Bazikas. Marijonos Riškie
nės brolis, tapo paleistas iš 
kariuomenės.

Sekanti Worcesterio ko
lonijos darbuotojai po va
saros atostogų jaučiasi ku
pini energijos žiemos sezo
no veikimui: Jonas Dvarec
kas. Ant. Kriaučelis^ Juozas 
Pupka. Juozas Krasinskas, 
Juozas Neviackas - Nevis,

Čia ką tik grižo iš Euro
pos WAC majoras Albina 
Šimkiutė. Ji dirbo Vokieti
joj tarp “beviečių” žmonių, 
globojo karo pabėgėlius.
Jai teko susitikti ir su lie
tuviais. Ji sako, kad jai iš
vykstant iš Vokietijos, ji 
dalyvavo lietuvių pabėgėlių 
parengime. Lietuviai labai 
džiaugėsi, kad surado tarpe 
amerikiečių globėjų lietu
vaitę, kuri ne tik jų kalbą, 
bet ir jų vargus geriau su-'rinki^ 
pranta, kaip kas kitas. Maj. j 
Albina skaito, kad darbas

Gerbiamieji, kaip draugi
jų delegatai taip ir visi na
riai būtinai bukite šiame 
susirinkime, nes yra svar
bių reikalų, taipgi katrie 
dar nesate gavę narystės 
paliudijimo, tai galėsite 
gauti.

Tuoj po Fondo susirinki
mo bus Amerikos Lietuvių 
Tarybos Lawrence skyriaus 
susirinkimas, visi delegatai 
ir nariai ateikite į tą su§i-

M. Stakionis, sekr.

ČPosooooeoooeooeeeeeoooeMoooooooaoooseooeooeeeogooeoeoeooeeK

U2SISAKYKIT

Kalendorių 1946 Metams!

“Keleivis” leidžia puikų Kalendorių 1946 me
tams, kurį galima užsisakyti jau dabar, prisiunčiant 
už laikraštį prenumeratą, arba atskirai.

Iki šiol “Keleivio” Kalendoriai kainuodavo po 
50 centų, bet skaitytojams atiduodavom už kvoterį. 
Šįmet tačiau negalėsime tokio nupiginimo daryti, 
nes spaudos darbai ir medžiaga pabrango kone dvi
gubai. Be to, 1946 metų Kalendoriaus turinys bus 
daug turtingesnis ir formatas daug didesnis, negu 
iki šiol būdavo.

Todėl Kalendoriaus kaina šįmet bus 50 centų 
“Keleivio” skaitytojams.

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mas*.

tooaooaaoaoaaaoat mooooosmooomcmmmmmmmn

Nary*.

PHILADELPHIA. PA.

Klubinės sorkės

Bridgeport, Conn. yra 
vienas iš nedaugelio Ame
rikos miestų, kurio adminis
tracija yra grynai socialis- 
tiška. Musų miesto majoras 
vra socialistų partijos vei
kėjas McLevy. Rugsėjo pra
džioje Bridgeporto miesto

“Keleivio” skaitytojams 
nesenai pranešiau apie mu 
sų lietuvių “kulturinį” gy-j socialistų konvencija vėl iš- 
vavimą ir paminėjau komu- Į statė McLevy kandidatūrą j 
nistų vadovaujamą kliubą. ’ majoro vietą. Tai jau sep- 
Kliubo vadai labai supyko tintą kartą Bridgeporto so- 
ir savo susirinkime nutarė cialistai stato majoro vietai 
“Keleivį” pasmerkti neva
už neteisingą jų kliubo ap- 
rašymą. Bet aš nebuvau tą 
kliubą įvardinęs, ir jeigu 
jie tame aprašyme pažino 
savo darbus, tai reiškia, 
kad prisipažino kalti. Kaip 
aš rašiau, taip ir buvo. Del 
tų negražių parengimų bei 
įstatymų nesilaikymo bus 
netik miesto, bet ir valsti
jos teismai. Valstijos teis
mas jau įvyko ir tas karš
tas kliubas buvo nuteistas 
dėl penkių prasižengimų: 
dėl įleidimo nenarių į kliu
bą ir pardavimo jiems svai
ginančių gėrimų sekmadie
niais; dėl įleidimo nepilna
mečių į kliubą ir pardavinė
jimo jiems svaiginančių gė
rimų ir dėl pardavinėjimo 
svaiginančių gėrimų gir 
tiems. Už tai jiems buvo už
dėta bausmė ir gėrimų lais- 
nis suspenduotas ant 60 die
nų. Rašė apie tai ir vietos 
amerikoniški laikraščiai.

Aną dieną nuėjau pažiū
rėti kaip musų “Sahara” 
pasninkauja, bet žiuriu, kad 
biznis eina po senovės. Man 
išaiškinta, kad vienas loja- 
ris keisą sukompromisavo ir 
suspendavimas buvo sutrum 
pintas, tereikėjo tiktai 1(' 
dienų pasnikauti, bet $600 
bausmę turėjo užmokėti.

Dar šis reikalas nebaig
tas. nes miesto teismas dar 
neįvyko dėl tų “parengi
mų.” Sako, kad dar devy
ni komunistuojančios načal

McLevy ir šiais metais, kaip 
ir praeityje neabejojama, 
kad McLevy bus išrinktas.

Socialistinio majoro šei
mininkavimas dideliame 
pramonės centre Bridgepor- 
te yra geriausia socialistinė 
agitacija, kokia tik sau ga
lima įsivaizdinti. Bridgepor- 
te socialistai įrodė, kad mu
sų miestai gali turėti taupią, 
švarią ir veiklią miesto ad
ministraciją. Kada McLevy 
pirmą kartą buvo išrinktas 
Bridgeporto majoru, jam 
teko atlikti didelis valymo 
darbas. Musų miestas tada 
buvo buržuazinių politikie
rių nususintas, paskandin
tas skolose ir grafte. Nau
jam majorui teko atsiraičius 
rankoves miesto valdžią va
lyti, skolas mokėti ir kartu 
plėsti miesto ūkį dėl dir
bančiųjų naudos. Savo dar
bą jis atliko puikiai ir užsi
tarnavo ne tik musų miesto 
darbininkų, bet ir visų gy
ventojų pasitikėjimą ir pa
dėka. A. J. V-s.

LIETUVOS LAIVYNO 
LIKUČIAI

New York (LAIC)—Lie
tuvos respublikos laivai:
Lithuania, Balanda, Ūdra, 
Lapė ir Rimgaila susirado 
viename vakarų Europos 
uoste.

Užsisakykite dideli “Ke
leivio” kalendorių 1946 m. 

stvos pareigūnai tebėra po Kaina 50 centų.

j į
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jimas 
Maikio su Tėvu

60 Milionų Darbų

—Sveikas, tėve! t —Bolševikai neįsileidžia
—Gerai darai, Maike, Rusijon svetimų žmonių ne

kad vyresnį pasveikini; ale dėl te, tėve, kad jie norėtų 
velnių vistiek gausi. i vieni patys laime naudotis;

—Už ką? jie neįsileidžia nieko dėl to,
—Ogi už tai, kad melą-[kad sarmatijasi parodyt 

vai. | svietui savo skurdą.
—Kada? —O kaip apie kunigus?
—Aš, Maike. mažai p-a- —Apie kunigus tėvas ir- 

motnas žmogus, tai visko

Rusų Budaimus, bet' išeidama iš savo 
diktatoriškos politikos. Mu
sų šalies “taikieji“ liberalai 
į Rusijos politiką neturi jo
kios įtakos. Jie, tiesa, eina 
iki “pusiaukelio” ir dar to
liau, bet rusai jų neateina 
pasitikti. Iš čia ir paeina 
visi Amerikos liberalų “tro- 
beliai.” Tas pats H. A. Wal- 
lace kartą iš Kinijos buvo 
nuvažiavęs į Rusiją, ten jis 

asakė rusams puikią pra
kalbą rusų kalboje apie... 

“žmogaus laisvę,” bet taip 
pasitaikė, kad p. Wallace 
kalbėjo toje Sibiro dalyje, 
kur bolševikai turi didžiau
sias
las,
čių žmonių dirba sunkius 
prievartos darbus tauriau
siose sąlygose. Liberalas H. 
Wallace užsimerkė, nematė 
tų bolševizmo santvarkos 
vergų ir bylojo labai gra
žiai apie “laisvę.” Tame at-

atsisako pasitraukti iš val
džios, Savaitė vėliau iš Ru
munijos atėjo žinia, kad ten 
suimta daug “maištininkų,” 
kurie norėję nuversti Gro
zos tyriauaybę. “Maištinin
kai” jokio maišto nepadarė, 
bet jie “norėję” nuversti 
Maskvos lėlę. Maskvos žval
gybininkai ištraukė iš kur 
tai dvi “slaptas organizaci
jas,“ kurių pravadyriai spa- 
viedojasi ir kaltina visus, 
kurie tik Maskvai nepatin-

Rugpiučio 6 d. N. Y. “Ti
mes” praneša iš Maskvos, 
kad ten atvyko Rumunijos 
premjeras Groza su palydo
vais. Ta proga rusų lėlė da
vė žinių apie Rumunijos 
“reakcionierių” pastangas, 
darytas rugpiučio 24 d., nu
versti “demokratišką” Gro
zos vyriausybę. Groza sako, 
kad “anti-demokratiškų” 
jėgų vadai Rumunijoj esą 
Dr. Julius Maniu ir Cons- 
tantin Bratianu...

Tikrenybėje Julius Ma
niu yra demokratiškas vals
tiečių vadas, senas kovoto
jas už demokratiją, visokių 
diktatūrų priešas ir žino
mas visame pasaulyje de
mokratijų draugas. Bratia
nu yra Rumunijos liberalų 
vadas. Tuos tai vadus Mas
kvos lėlė nori apšaukti “an- 
tidemokratais” ir likviduo
ti. Ką į tai Amerika?

Raila prezidentas Roose- 
veltas grižo iš Jaltos konfe
rencijos ir parvežė “trijų 
didžiųjų” nutarimą bendrai 
visjems prižiūrėti, kad Bal
kanų šalyse, Lenkijoj ir ki
tur butų pravesti “laisvi” 
rinkimai, iš Rumunijos atė
jo žinia, kad ten rusų armi
jos remiami komunistai nu
vertė generolo Radesku val
džią.

Radesku valdžią nuver
tus, į jo vietą pastatė Gro-

koncentracijcs stovyk-j£os vedamą lėlių valdžią, 
kuriose šimtai tukstan- Tikrasis Rumunijos valdo

vas nuo to laiko buvo Mas
kvos užsienių reikalų vice- 
komisaras, pagarsėjęs Sta
lino budeliškųjų teismų pro
kuroras Višinskis. Vėliau 
išgirdome, kad buvęs Ru
munijos vyriausybės galva

Amerikoje! Pagal H. Wallace siuly- 
monių. ku-įmą, valstybė nebijotų pati 

tiesioginiai parūpinti darbų. 
Tuo tikslu jis siūlo, kad val
stybė imtųsi planuoti pla
čius. NAUDINGUS darbus, 
iš kurių nauda butų visam 
kraštui ar atskiroms sritims. 
Pavyzdžiu tokio darbų pla
navimo gali būti dideli val
stybės atlikti darbai Ten- 
nessee upės slėnyje, o tokių 
darbų Amerikoje yra galy 
bės.

H. A. Wallace pabrėžia, 
kad bolševikiška ūkio siste
ma “yra ne mums.” Bet a- 
merikieciai neturi kištis į 
Rusijos vidaus tvarkymąsi 
ir turi jieškoti būdų sugy
venti taikiai su Rusija. Wal- 
lace mano, kad taikos iš
laikymo pastangose Rusija 
mus pasitiks “pusiaukely.”

Tame klausime visa ne
laimė yra ta, kad Rusija ve
da savo politiką ne pagal 
H. A. Wallace ir kitų Ame
rikos liberalų pageidavi

1950 metais 
bus 60 milionų žmonių 
riems reikės dirbti dirbtu
vėse. farmuose. bankuose, 
prekybos ir valdžios įstai
gose* ir t.t. Tiek darbininkų, 
tarnautojų, farmerių, pirk
lių turi ir gali pakelti kraš
to gamybą iki 200 bilionų 
dolerių metinės vertės. Su 
tokiomis tautos pajamomis 
Amerika gali aprūpinti vi
sus savo gyventojus gerais 
uždarbiais, sveikais butais 
ir visokiais kitokiais pato
gumais.

Bet kaip padalyti, kad 
visi Amerikos žmonės turė
tų darbo ir užtenkamų pa
jamų? Kapitalistinės tvar
kos šalininkai sako, kad 
viską reikia palikti “laisvos 
įmonės’’ valiai ir atskiriems 
kapitalistams spręsti. Kapi
talistai ir smulkus biznie
riai. siekdami savo asme
niško pelno, girdi, parūpins 
tiek ir tiek darbų. Bet ar jie 
parūpins tų darbų? Kur ga
rantija. kad Amerikoje po 
kelių metų neateis naujas 
“krachas“? Kapitalistinėje 
tvarkoje tokios garantijos 
niekas negali duoti, nes nie
kas nėra atsakomingas už 
ūkio planavimą, už parupi- 
nimą darbų, užtikrinimą 
gyventojams darbo ir duo
nos.

Henry A. VVallace 
nas iš žymesnių “naujosios 
dalybos“ politikų, dabarti
nis Prekybos sekretorius, 
šias dienas išleido knygą, 
užvardytą “60 milionų dar
bų.“ Toje knygoj Wallace 
bando atsakyti į klausimą, 
kaip užtikrinti musų ūkio 
pastovumą ir. kartu su tuo. 
kaip užtikrinti visiems gy
ventojams darbo ir žmoniš
ką pragyvenimą. Henrv 
Wallace nesiūlo socialisti
nę programą, bet, jo many
mu, Amerika gali išspręsti 
tą sunkiausią kapitalistinic 
ūkio klausimą per valsty
bės kontrolę.

Pagal H. Wallace progra
mą, Amerikos vyriausybė 
turėtų ūkį planuoti, palik
dama privačią įmonę, kaip 
musų ūkio pagrindą. Vals
tybės uždavinys butų kreip
ti privačią įmonę į tas ga
mybos šakas, kurios, pagal 
bendrą ūkio planą, yra 
svarbesnės. Valstybė neleis
tų susidaryti ūkio monopo
liams. ii saugotų smulkiuo
sius biznierius, užtikrintu 
farmeriams jų produktams 

kainas, pampintu 
eksportui rinkų, stengtųsi 
išlaikyti aukšta masių per
kamąją galia ir imtųsi vi
sos eilės panašių priemonių 
kurios, bendrai suėmus, už
tikrintų ūkio pastovumą, 
darbų ir pajamų visiems

Wallace buvo I Radeskusitikime p 
nuėjęs ne iki pusiaukelio, 
bet iki pačių dviveidiško li- 
-beralizmo padugnių, bet ru
su jis visvien nesugundė.

J. D.

KAS MUMS RAŠOMA
KAIP ATSAKYTI J TAI?

Smetonininkai išleido 
knygą anglų kalboje apie 
Lietuvą. Pavadino tą kny
gą “Timeless Lithuania.”

ato ego į Anglijos

PASAULIO AKIPLĖŠOS

Kas sakė. kad komunis
tai neturi sąžinės? Užtenka 
tik trupučiuką pakritikuoti 
rusus, kaip jie šoka gintis.

vie- Garsino per savo spaudą iri kaip įgilti. Atsiminkime, 
per radio, kad lietuviai kaip jie buvo jautrus, kada

ambasadą, prašydamas duo 
ti jam prieglaudą, nes jis 
nesąs tikras dėl savo gyvy
bės. Po to iš Rumunijos nie
ko negirdėjome. Ten šeimi
ninkavo budelis Višinskis 
su savo lėle Groza.

Prieš tris savaites Ame
rikos valstybės sekretorius 
pranešė, kad Rumunijs ka
ralius kreipėsi į Ameriką, 
Angliją ir Rusiją, prašyda
mas padėti sudaiyti Rumu
nijoj demokratišką vyriau
sybę. Jis tą padarė todėl, 
kad dabartinė Grozos vy
riausybė yra diktatoriška ir

pirktu tą knygą ir dalintų 
amerikonams, kad ameriko
niškoji visuomenė geriau 
žinotų apie Lietuvą. Bet 
man rodosi, jog mokyti a- 
merikonai daugiau žino a- 
pie Lietuvą, negu patys lie
tuviai.

Nupirkau ir aš tą knygą 
savo vaikams, o mano vai
kai sako, kad jie tą isto 
ją jau senai skaitę ir jie 
manęs paklausė štai ko:

Kas atsitiko, kad Lietu 
va buvo toki didelė, galin
ga valstybė ir paskui susmu
ko ir nieko neliko? Ar tai 
nėra įrodymas, kad ji ne
mokėjo valdytis? Anglija iš 
mažos salos išaugo i Di
džiąją Britaniją ir išsiplėtė 
po visą pasaulį. Rusija iš 
“kelių gubernijų“ pasidarė 
didžiausia pasaulio valsty
bė. O iš didelės Lenkijos ir 
Lietuvos neliko nieko. Ma- 
matomai nemokėjo valdy
tis...

Atsakyti į tą klausimą 
man nebuvo lengva. Juk. 
pagal teisybę, jei didelė 
valstybė sugriuva, tai turi 
būti kokios nors priežastys 
ir svarbiausia priežastis vi
sada yra blogas susitvarky
mas. Na, o kaip čia girtis 
r ries svietą, kad musų pra
bočiai nemokėjo tvarkytis...

K. Karčiauskas,
Chicago. III.

Churchill jų paklausė, kur 
dingo 16 lenkų demokratų, 
kurie buvo nuvykę pas ru
sus tartis dėl sudarymo de
mokratiškos vyriausybės 
Lenkijoje. Stalinas kelias 
savaites mulkino visiems a- 
kis su tais lenkais ir tik 
daug vėliau, kada lenkai 
jau buvo bolševikų kalėji-

Įdomus Dalykai
klysti. Jiems rupi ne be

dievių dūšios, bet doleriai.
—Ju rong. Maik! Bedie

viai dolerių neduoda kuni
gams.

—Taigi dėl to kunigai ir 
pyksta, leve. Jeigu Suelal 
tai ir kiti radikalai neštų 
kunigėliams savo pinigus, 
kaip jiems neša katalikai, 
tavo parapijos klebonas sa
kytų. kad socialistai yra la
bai geri žmonės.

—Maike. aš su tavim ne- 
soglasr.as. Kunigai peikia 
socialistus ne dėl to, kad 
pinigų neduoda, bet dėl to. 
kad socialistai priešingi de
mokratijai.

—Nebūk juokdarys, tėve. 
Kiekvienas socialistas visų 
pirma yra demokratas, o 
kunigas kaip tik priešingai. 
Katalikų bažnyčioj demok
ratijos nerasi nei šešėlio. 
Parapijonys negali net ku
nigo sau pasirinkti. Ir ne-

gi
neužsirašiau; bet aš turiu 
gerą galvą ir viską atsime
nu. Tu ne sykį man sakei, 
kad žmogaus dusios išga
nymas kunigams nerupi, 
ragai tavo išvedimą, tai 
jiems rupi tiktai pinigas.

—Bet tai juk nėra me
las, tėve.

—Šiur. kad melas. Ar tu' 
neskaitei, ką dabar parašė: 
musu parakvijos gazieta?

—O ką?
—Nuo dabar, Maike. ku

nigai mobilizuos savo vais- 
ką ir riktuosis į vainą su 
bedieviais. Mokins unijas, 
kad varytų laukan visus so
cialistus ir kitokius radika
lus. ką netiki į poną Dievą. 
Gal ir man reikės pagaiąst 
šoblę, kai prasidės faitas.

—Ar tai viskas?
—Ne, Maike, ne viskas. 

Čia da nėra nei pradžios. 
Vaina da neužstarduota. 
Matai, reikia duoti pakly
dėliams čėso, kad apdumo- 
tų savo paklydimą. Gal pa
tys sugryš prie dvasios šven
tos.

—Bet ar tėvas galėtum 
man paaiškinti, kokiu tiks-p 
lu visa tai planuojama?

—Maike, tikslas čia labai 
geras. Reikia gelbėti ištvir
kusi svietą. Reikia žiūrėti, 
kad šėtonas nenusivestų į 
savo karalystę žmonių, ku
riuos Dievo sūnūs išgelbėjo 
nuo pragaro.

—Atleisk, tėve, bet čia 
truputį susipainiojai.

—Kaip tai?
—Jeigu žmonės jau išgel

bėti nuo pragaro, tai kokiu 
budu šėtonas galėtų juos te- 
r.ai nusivesti? Mane tėvas 
išvadinai melagium, o tuo 
tarpu pats kalbi nesąmones.

—Gali būt, Maike, kad 
per apmilką aš padariau 
misteiką, ba kalbu iš gal
vos, o ne iš švento rašto. 
Ale ką aš tau sakau apie 
kunigus, tai tikra teisybė. 
Jie turi labai gerą širdį. Jie 
rūpinasi, kad net ir bedie
viams butų atidalyta dan
gaus karalystė. Tai netaip. 
kaip bolševikai, kurie neno-

gali jo pašalinti. Jie pasi- 
statė sau bažnyčią, bet ir ta 
ne jų. Jie neturi tenai jo
kių teisių. Tenai viskas da
roma iš viršaus. Demokrati
ja reikalauja, kad viską 
pręstų ir tvarkytų patys 

žmonės. Bet kur tik lietu
viai katalikai norėjo demo- gyventojams, 
kratiniu budu savo parapi
ją tvarkyti, ten visados vys
kupas atsiuntė policiją ir 
žmonės gavo savo bažnyčio
je lupti.

—Dac tu mač, Maike. Aš 
nenoriu, kad tu man tokius 
dalykus pasakotum.

—Gerai, tėve. pasimaty
sim kitą sykį. į ★
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INDIJONAI NEMIK
ČIOJA

Jei
čioia’
kaip

VAIKU PARALYŽIAUS 
EPIDEMIJA

Massacbusetts valstijoje 
tradėjo plisti vaiku paraly
žius. daktarų vadinamas 
“polio.’’ Viešosios sveikatos 
departamentas pereita sa
vaitę pranešė, kad šiemet 
užregistruotas jau 231 tos! 
ligos atsitikimas, kai tuoj 
tarpu pernai tuo naciu lai-: 
kotarpiu buvo tik 220 susir
gimu.

Užkrečiamųjų ligų skv-! 
n l savo rojų nieko įsileisti,■ riaus direktorius Dr. Cham- ! 
visą laimę nori sau pašilai- Pion sako, kad dėl tiek su
lyti. sirgimu šites ligos da nega-<

__ Tėvas klysti. Įima vadinti tikrąją epide-
—O kur davadas, kad aš mija. tačiau ios plitimas e-j 

klystu? , ; sąs labai pavojingas. »

★

se, jei tėvai juos vienaip 
vien perspėja, moko ii- ba
ra, kaip tarti žodžius, ką 
sakyti ir ko nesakyti. Vai
kas, sakydamas ką nors, 
pradeda nebeturėti tiki-umo.

.......................... ir ilgii-
žodJio

vaikai kartais “mik- 
kalbėdami, arba, 

mes kartais sakome,
užpuolamą kalbą,” tai ’ pradeda “mikčiotipaskelbė pasauliui, kad jis 

juos suvalgo, arba “teisia.”
Molotovas San Franeisco 

mieste gyrėsi, kad rusai iš
gelbėję civilizaciją. Bet Mo
lotovas nepaaiškino, kodėl 
žmonės nuo tos jo “civiliza
cijos” bėga. kad net žemė 
dulka? Aš skaičiau kur tai 
tokią pasaką:

Gyveno kartą senas, per- 
senęs liūtas. Jis nebegalėjo 
grėbio pagauti, tai sugalvo-' ' ~ ~
jo tokią gudrybę: atsigulė; ra;.v^b .J.1. kas ten įėjo, 
prie savo urvo ir kviečia vi- ^ai Jau nebėra vilties,
su? praeinančius gyvulėlius ^et ^oi įvilioja, Stalinas ir- 

" Kai tik 2! geras. Ko tik jis nežada 
lengvatikiams?

tun
reikia gydyti ne tuos vai-!niui nebegali tarti 
kus, bet jų tėvus. Moksli-Į gerokai nepamikčiojęs, 

i ninkai senai jau pastebėjo, kčiojimą išgydo “įkal 
kad indijonų vaikai nieka
da nemikčioja ir tai todėl, 
kad indijenų tėvai niekada 
vaikų nebara, jei jie išta
ria žodžius negerai. Mikčio- k či o j imas išnyksta 
jimo priežastis, mokslinin
kų manymu, yra nervingu
mas. kurs išsidirba vaikuo-

nas 'save 1 svečius, 
kuris įėjo, liūtas tą už gerk
lės ir maitinasi. Kartą ėjo! 
pro šalį lapė. Liūtas ir ją 
pakvietė užeiti pas jį pasi
svečiuoti. Bet lapė pažiurė- 
:o į iiutą. pažiurėjo i to ur
vo anga ir sako: “Čia 
daug pėdsaku įeita, bet 
matau, kad butų išeita, 
yra kas nors negera.“ 
pasakiusi nuėjo sau. 

Panašiai vra Stalino

yra
ne-
čia
Ta

ka-

Stalinas užsipelnė sau 
vietą žmonių istorijoj tarp 
Hitlerio ir Musolinio. Jis 
visai tinka prie tų pasaulio 
akiplėšų. Visi diktatoriai v- 
ra permirkę žmonių krau
ju. jie visi pasistatė sau pa
minklus iš žmonių lavonų. 
Toki paminklą stato sau ir 
Stalinas. J. K.

Cleveland, O.

dveji
mu," vaikas arba ir suau
gęs žmogus įtikinama kal
bėti iš lengvo, su pasitikė
jimu savimi, o su tuo ir mi-

K. V.

AREŠTUOTAS LIETUVIŲ 
ENGĖJAS

New York (LAIC)—Bir
želio pradžioje lietuviai- 
tremtiniai Luebecke atpaži
no žinomą okupacijos metu 
Lietuvoje siautusi lietuvių 

' engėją, vokiečių slaptosios 
policijos valdininką Richard 
Schvreizer. Jisai liko per
duotas britų saugumo orga
nams. Arešto metu pas jį 
buvo rasti keli padirbti lie
tuviški pasai.

Užsisakykite dideli “Ke
leivio” kalendorių 1946 m. 
Kaina 50 centų.

Standiną Jihm on

narragamsett
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Gvatemalos TardymasKanada Racionuoja
Kanada Įvedė mėsos ra- Gvatemalos vyriausybė 

cionavimą, kad sutaupius
daugiau mėsos pasiųsti Į 
Angliją ir Į badaujančias 
Europos šalis. ... s. :

--------- n.-'-L
Suomija teis

Suomių parlamentas pri
ėmė Įstatymą, pagal kuri 
bus teisiami 1941 metų suo- 
mių-rusų karo kaltininkai. 
Rusai sako, kad Įstatymas 
esąs “per siauras.”

veda tardymą dėl buvusio 
tos šalies diktatoriaus, ge
nerolo Ubiko, praktikos žu
dyti savo politinius prieši- 

* ninkus “bebėgant” jiems iš 
kalėjimo.

Pagelta Kinijai
Amerikos kariuomenė 

bus pasiųsta Į didžiuosius | 
kini jos miestus, kur ji, po 
vadovybe generalisimo Čan
kaišeko, padės palaikyti na
cionalinės kinų vyriausybės 
Įtaką.

Ispanijoj areštai
Ispanijos diktatorius gen. 

Franko Įsakė masinius areš
tus diktatūros pelitinių prie
šininkų visoj Ispanijoj. Vien 
Madride suimta keli šimtai 
žmonių.

Sovietu ultimatumai
Sovietų atstovas Jungti

nių Tautų Organizacijoj 
griežtais, ultimatyviniais 
reikalavimais pravedė eilę 
savo reikalavimų. Bet dabar 
anglai sakosi “pavargę” 
nuo tų ultimatumų. Užteks, 
girdi..!

Jugoslavijos režimas
Tikrai patirta, kad Jugo

slavijos komunistinė dikta
tūra skirsto iš UNRRA gau
tą pašalpą tiktai “savie
siems” žmonėms. Ta pagel- 
ba vartojama esamos dikta
tūros stiprinimui.

KELEIVIS, SO. BOSTON

AR BUS KINIJOJ VIDAUS KARAS? Redakcijos Atsakymai. PAIIESKOJIMAIne, gyv. Chicago* apylinkėje. i
Jakubauskas Pijus, iš Būgnų kai

mo, Pilviškio vai., Vilkaviškio apsk. -------------
Karpus-Kesalink Aldona, gyvenus Pajieškau savo . tetulės, Agotos

ant Perry Avė., Chicagoje. Baužytės, kilusios iš Gaurės parap..
Ketvirtis Petras, nuo Pandėlio, Globių kaimo. Pirmiau gyveno

Rokiškio apskr., gyv. Chicagoj. Brooklyne, dabar nežinau kur. Tu-
Kuolienė-Klišytė Felicija, iš Kuo-iriu labai svarbų reikalų su ja susi- 

, TT. .. . , šių km., Rokiškio vai. ir apkrities. žinoti. Prašau jos pačios atsiliepti,
tuvius karius. Kaip tik suda- Gyvena Chicagoje.

Miliauskas Juozas,

Stasiui
N. Y. — 
mą žinių

Petraičiui, Ches-' 
Ačiū už prisiunti- 
apie žuvusius lie->

sąrasą, pa-

Worcester,

Rumunija moka
Rusai privertė Rumuniią 

per 9 mėnesius sumokėti 
jiems 399 bilionus lei ka
ro atlyginimo. Tai yra la
bai sunki našta, bet Rumu
nijos komunistinė diktatū
ra moka ir giria Staliną.

Ar Kinijoj bus vidaus karas, ar ne, tai priklauso 
nuo Maskvos. Nors Stalinas viešai “išsižadėjo” Kini
jos komunistų, bet slapta jis gali juos kurstyti ir remti, 
kad nuverstų demokratinę Čiankaišeko valdžią. Šioj 
nuotraukoj iš kairės yra parodytas Čiankaišekas, o iš 
dešinės — Kinijos komunistų generolas Chu Teh.

Laiškas Iš Anglijos

rysime pirmą 
skelbsime.

J. Stanskiui,
Mass. — Laiškus i Lietuvą 
ir Į Čechcslovakiją reikia 
adresuoti taip pat, kaip 
prieš karą. Į Lietuvą lietu
viškai, Į Čechoslovakiją — 
čekiškai. Į Lietuvą pažymė
sit “Lithuania,” Į Čechoslo
vakiją — “Czechoslovakia.”

Mary Coniff, Grand Ra- 
cids, Mich. — Musų kalen
dorius 1946 metams kainuo
ja 50 centų Žiūrėkit skelbi
mą. Pinigus galite prisiųsti 
pašto stampėmis.

J. V, Bachinskui, Worces- 
ter, Mass. — Tamstos pa
aiškinime, dėl ištraukimo 
852,700 vertės morgičių iš 
SLA, nedėsime. Mums sun
ku spręsti apie to ištrauki
mo priežastis, jo reikalin
gumą ir pasekmes.

A. Arminui. — Lietuviai 
vartojo lenkų rašybos for
mą, sz. cz ir t.t., tiktai iki 
spaudos atgavimo. Atgavus 
savo spaudą, buvo

iš Gižų kaimo 
ir vai., Vilkaviškio apskr.

Nedvaraitė Kotryna, gyv. 1417 So. 
50th Avė., Cicero, 111.

Ogintienė, po tėvais Armanavičiu- 
tė ar Germanavičiutė, iš Vaškų, Bir
žų apskrities.

Rimavičiutės, Birutė ir Teresė, iš 
Gižų bažnytk, Vilkaviškio apskr.

Šmulkštys Andrius, arba jo sūnus 
ar dukterys, gyv. Pittsburghe.

Urbonai, Antanas ir Stasys, iš 
Kražių, gyv. Chicagoje.

Zuikis Petras, Gižų valsčiaus, Vil
kaviškio apskrities.

Jieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi skubiai atsi
liepti :

Consulate of Lithuania
10 N. La Šalie St., Chicago 2, I1L

arba ją pažįstančius man pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas. (39)

JOSEPH N. CHEDLIKIS, I.a Šalie Hotel
Battle Creek, Mich.

APSIVEDIMAI
Įdomi ir graži dama, vidutinio am

žiaus, įieško pažinties su įdomiu vy
ru, taipgi vidutinio amžiaus. Rašyti 
galima lenkiškai, rusiškai ir angliš
kai, su pirmu laišku įdedant ir savo 
atvaizdą. Laiškus adresuoti šiaip:

MISS ANNA GREGORY.
1818 Prospect Avė., Apt. 1 H, 

Bronx, N. Y. (40)
Tel. TRemont 8-4999.

GEROS KNYGOS

NUPIGINTOS VASAROS LAIKUI

čekų forma, 
ir t.t.

Gyvulių Protą* — D-ro 
Zell’o mokslinės studijos a 
pie gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimtį. Pavyz
džiui, kodėl šunelis loja ant 

.. , mėnulio? Ką reiškia arklių 
pntmta bailumas? Kodėl gyvuliai

Iš Okupuotos Lietuvos
RUSU DIKTATŪROS 

BELAISVIAI LIETUVOJ

Musų skaitytojas, Jonas 
Pašakamis, iš Shirley, Mas- 
sachusetts. gavo laišką iš 
save giminių Lietuvoje. Ta
me laiške, iš Užpelkių kai
mo. nuo Upinos, Telšių ap- 
skrit. rašo:

“...naujieną jokių pas mus 
nėra. Popierio neužtenkam... 
duodam žinoti, kad mes gavo
me laišką nuo jūsų... dar gyvi 
esame ir jūsų broliai gyvi. 
Laiškai ilgai eina, jūsų laišką, 
rašytą balandžio 9 d., gavome 
birželio 30 d ”

' kų apie 12,000’ 
i pasakoja apie 
; džiaugsmus:

ir paskui 
sovietiškus

“Dabar, užėmus Lietuvą So
vietams, likome laisvi, dirba
me smagiai. Vyrai dirba val
dišką darbą, o mes ūkišką. 
Valdiškas darbas dabar yra 
sunkus. Musų žmonės labai 
sunkiai jungiasi nuo fašizmo 
o Sovietų tvarka labai švelniai 
elgiasi su civiliais, Aei areštų, 
nei pabaudų už nepaklausy- 
mus.”

Iš Anglijoj gyvenančio! fašistinės 1938 metų kons- 
vieno Lietuvos socialdemo- titucijos Įvedimą yra keis- 
krato gavome platų laišką, ta. Lietuva perėjo baisų 
Ištraukas iš jo paduodame, laikotarpi ir yra situacijo- 
kiek jie liečia politinius ir.je, iš kurios nesimato išei- 
Įdomesnius išeivijos klausi- ties i krašto savarankų gy- 
mus: venimą. Del tokios būklės

Vokietijoj esamu būklė susidarymo yrą atsakomin- 
sunki ir sunku susigaudyti gi ir tautininkai. Jei Lietu
kas ten yra. Lietuviški šal- va butų išbuvusi visą laiką 
tiniai nurodo, kad ten yra tikrai demokratinė, šiandien 
300-350 tūkstančių žmonių, butu visai kita būklė.
Anglų šaltiniai nurodo, kad Musų dabartinė proble- 
esą 48.000 lietuvių, 49.000 ma ne tai kas buvo, bet kas 
latvių ir 19,000 estų. Tūlas • bus. Mums reikės gyventi 
labai geras vyras, rašo. tarp kaimynų tiek našų tiek 
man, kad 300.000 esą. Jis! lenkų. Karas ir visos nelai- 
yra Augsburge. Iš viso ne-Įmes gal sutvirtino žmonių 
mažai yra labai gerų žmo-

butent, c, s, z su gera uosie paprastai tu- 
į ri silpnas akis ir greitai ap- 
‘janka? Ar lapė ištiktųjų y- 
ra tokia gudri, kaip žmo
nės apie ją mano? KoRėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 
savo priešų, o kiti bėga? Ir 
daug kitokių dalykų. Kny
ga didelio formato, 212

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Aukso Altoriukas, maldų knygelė,
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido
viršelia 1S •••••••••••—.•••••• $1.75,- . . „

Vainikėlis, maža maldų knygelė, j puslapių. Kaina bUVO $1.2o,
mišios su paveikslais, drūtais apda-; dabar tik 65c.
rais ....................................................... 65c. |

Pekla, kur ji yra ir kam reikalin- j Biblija Satyroje---Tai
ga, su kankinimo įrankiais .— 30c. i i ravi;* „ ’Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du-Į knyga, kui BlbllJOS J)3Sa 
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta-, jimai VTa atvaizduoti JUO-
m^iiko^UvSr^nVma; S 1 kingais paveikslais. Kaina 

paveiks-

yra
iko-

Tai viskas. Tas laiškas Į- 
domus tuo. kad jis yra “pir
mas laiškas” iš Amerikos 
toje apylinkėje. Jis sujudi
no visą apylinkę ir visi ten 
po to laiško rengiasi rašyti 
i Ameriką giminėms. Šiaip 
laiškas tik praneša, kad 
“sveiki gyvi” ir kad pas 
juo? “nėra jokių naujienų.” 
Matomai, žmonės nenori 
perdaug plačiai rašyti, o ir 
su popierių atrodo striukai, 
nes ir tas laiškas parašytas 
ant mažiuko popieriuko, o 
nusiskundimas, kad “nėra 
popierio.” nėra tuščias. Da
bar daug žmonių

Šitas laiškas bando ♦papa
sakoti, kas Lietuvoje daro
si. Tarp nusiskundimų dėl 
fašistų žiaurumų ir tarp 
“sovietiškų džiaugsmų” į- 
terpia faktišką žinią, kad 
visi vyrai varomi Į valdiškus 
darbus, o namų darbus turi 
atlikti motery*. Visa tai at
skiesta “džiaugsmu” ir 
“linksmumu,” bet tik aklas 
negalėtų matyti, kad pro 
tuos “džiaugsmus” kyšote 
kyšo begalinis skurdas ir iš
naudojimas. O kas dėl So
vietu “švelnumo,” tai...

LIETUVIAI TREMTINIAI

laiškus iš Lietuvos, kur tik 
rašo “sveiki gyvi. gyvi svei
ki”...

New York (LAIC)—Lie- 
gauna tuviai tremtiniai anglu oku-

puotoje Vokietijoje gavo o- 
kupacinės valdžios leidimą 
steigti mokyklas ir vaikų

Kitas laiškas iš Kupiškio darželius. Eilėje vietų yra
srities, paskelbtas bolševikų 
spaudoje, sako, kad “Ku
piškyje fašizmas užkasė au-

įau susiorganizavę Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus sky
riai.

nių Vokietijoj. Tačiau iš ki
tos pusės senai žinomi fa
šistai ten operuoja. Vienas 
atvažiavęs atostogų karys 
lietuvis man pasakoja, kad 
ten esantieji lietuviai pasi
piktinę gen. Plechavičiaus 
paskyrimu “rajoniniu va
du”, o taipgi besinaudojan
čiu didele Įtaka buvusiu pa
tarėju Paukščiu. Tie pasky
rimai esą iš “centralinio ko
miteto.” Kas tas 
nis komitetas” ir 
stovauja, nežinau.

Iš skelbtų atsišaukimų 
man neatrodė, kad tie ko
mitetai atstovautų visas de
mokratines pajėgas. Atskiri 
išsireiškimai Įtartini ir ne
suprantami. Taipogi nega
lėjau suprasti, kaip demok
ratinės srovės gali sutikti su 
T938 metų konstitucijos at
statymu. Man atrodė, kad 
tautininkai blefuoja ir savo 
pačių sukurtas organizaci
jas nori Įpiršti, kai}) visų 
srovių atstovaujamą komi
tetą. Kaij) aš jau rašiau 
anksčiau, aš tautininkais, jų 
pareigūnais ir jų kvislingiš
kai - darlaniška politika ne 
pasitikiu. Nėra tokio daly

“centrali- 
ką jis at-

pilietinę sąmrtnę morali
niai, bet tik ekonominės są
lygos, ktų-ios patikrintų ger
būvi didžiausiam žmonių 
skaičiui ir laiduotų jiems 
pilietines ir politines lais
ves, galėtų sudaryti sąlygas 
krašto savarankiškam gyve
nimui. Lietuvai reikės pra
dėti ne nuo ten, kur ją pa
liko tautininkai, bet nuo 
ten. kur ji yra dabar ar bus 
netclimoje ateityje. Svajo
nės reakcingų elementų at- 

. statyti Lietuvą tokią, kokia 
j ji buvo prieš ši karą, prime
na lietuviškus romantikus, 
kurie prieš pirmąjį karą no
rėjo Lietuvą matyti tokioje 
pat semi-feodalinėje būklė
je, kokioje ji tada buvo. tik 
norėjo matyti lietuvišką 
dvarininką vietoje lenkiško, 
ir lietuvišką prekybininką, 
vietoje žydiško. Ateities 
Lietuvai reikalinga radįka
linę programa. Pastangos 
vienybės vardu sujungti vi
sas pajėgas, Įskaitant atgy
venusias reakcingas pajė
gas. negali prie nieko pri
vesti.

Šitame laiške, aišku, neį
manoma problemų išsamiai 
gvildenti. Tačiau dabar, pa-

Nebijok Mirti, knyga su 
lais .................................................♦.. 60c.

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

Duktė Marią, graži apysaka 23c. 
I.ngvac h lizinu išmokti anglų kal

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

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

kymai   ........................................... 25c.
Sveikata Ligoniams, • knygutė ap

rašo apie 350 vaistažolių —. 25c. 
Erodas Boba ir velniškas ‘tiltas

................................... 35c.
Kaip Duktė gy veno pustynėj 25c. 
Sapnų Knyga su paveikslais, ap

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

saka ..................................................... 25c.
Grigorius, gražus skaitymai 30c. 
L'žkeiktoo 3 karalaitės . — 25c. 
Keliauninkai į Palestiną .... 30c.
Davatkų Gadzinkos ................ 20c.
Dvarinė Pana, graži apysaka 25c. 
Ragana, tikras atsitikimas .. 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

žvaigždes ....................................... 10c.
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių

Ringais paveikslais, 
buvo $1.00, dabar tik 50c.

Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus ir 
pamokinantis leidinys. Die
vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini
mo iki krikščionybės laikų. 
Knyga turi 272 puslapius. 
Arti 100 puslapių pašvęsta 
vien tik senovės lietuvių

dievams apibudinti. Čia yra 
aprašyta daugiau kaip 30 
į vaidų Lietuvos dievų, die
vaičių ir šventųjų. Bet kny
ga ne religinio pobūdžio. 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios pa
veikslu. Kaiita buvo $1.00, 
dabar tik -50c.

i Sielos Balsai—Jono Smei- 
storiaus dainos ir eilės. Kny
ga gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Žemaitės Raštai Karo
Metu. Knyga didelio forma
to. ant dailios popieros, i- 
liustruota, piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje, Kai
na buvo 50c., dabar 25c.

Prašom pasinaudoti pro
ga ir įsigyti gerų knygų nu- 
pigintom kainom.

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadvray,

So. Boston 27, Mass.

NAUJIEJI JAPONIJOS “BOSAI’

Iš kairės stovi Amerikos generolas MacArthur, 
kuris dabar valdo Japoniją, o iš kairės matom jo pa
dėjėją, generolą Eiehclberget i, kuriam yra pavesta 
kontroliuoti Tokijo apygarda

kc, kdrio jie nepanaudotų, i gerėjus korespondencijos
kad Lietuvoje Įsikabinti į 
valdžią. Bet, kad jie galėtų 
apdumti visiems akis Ame
rikoje. neįtikėtina.

Aš suprantu, kad lietu
viams svarbu atgauti krašto

galimumams, norėčiau pla
čiai susirašinėti. Gal būt ge
rai butų parašyti eilę straip
snių “Keleiviui.” Del Angli
jos lietuvių gal kada para
šysiu plačiau. Trumpai sa-

nepriklausomybę ir piliečių į kant. organizuotumas ir są-
politines ir pilietines lais
ves. O krašto santvarką tik 
patys žmonės gali nustatyti. 
Jei pirmasis Stengiamasis 
Seimas nustatė santvarką ir 
pravedė radikalinę žemės

monmgumas c’a yra mažes
nis. Kas čia butų labai rei
kalinga, tai gt as laikraštis. 
Tačiau, deja. dėl popierio 
stokos ir kitu restrikcijų, 
naujo laikraščio steigimas

reformą. tai tik to Steigia- buvo neįmanomas. Gal to 
mojo Seimo nustatyta kons-Jiau reikalai pagerės. • 
titucija gali būti pagrindu P-
kito Steigiamojo Seimo su-'
šaukimui. O kokias refor
mas nutars pravesti nau’jas

rceceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 
Praloto Olšausko Darbai ir nuopel

nai ant Gedimino kalno Birštone, su
meilužės paveikslu ..................... 25c.

Salemonas, laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės ........... 25c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno 

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

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

su paveikslais................................... 35c.
Raistas, aprašymas apie Chicagos

lietuvius ............................................ $1.25
Nedoras Žydas, jaunų merginų

kupčius ................................................ 50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c. 
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm,

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
40c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos ..................... 80c.
Vidurių valytojas .......................... 60c.
Nuo veneriškų ligų ................ $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

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

asthmos ....................................... 6Oc.
Nuo vandenligės ..................  00c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

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

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

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

žulio, Rožės, Pailiu, Poison Ivy, gy
do visokius skaudulius, apdegimus 
ir t.t................................................. $2.25

SUIMTAS “OSTLANDO’ 
“FIURERIS”

New York (LAIC)—An-

Pailių arbata arba mostis ..

M. ŽUKAITIS,
3X5 Dean St.. Spenreroort. N

85c.

(41)
Y.

Steigiamasis Seimas, tai v- , , . ....
ra žmonių reikalas. Gal butpd okupacinė valdžia suė- 
pramonės nacionalizaciją,!buvusį “Ostlando ko- 
rrekvbos suvisuomeninimą misai'? Ix>hse .ir vokiečių 

t.t. Taigi dabar kalbėti komisarą Laiviiai — suio- 
turtu grąžinimą, apie <;iką ()tlo J )i«•< isleii.

PAJIESKOJIMAI

|ir 
apie

Sekantieji asmenys yra pajieškn-j 
mi jų giminių Europoje:

Argišauskas I-eonas. gyv 
Dirmeikis Benediktas, kil' 
žiu. gyv. f hieagoje.

Jak-Mite Valerija, .fudiirivus Kau-

Chicagoj. 
* is Kra-

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunama* “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mas*.

Karas Europoje
>t« kirą ir kitus pasaulMJ«4 sorlts žinoti apts kirą 

įvykius, tai skaitykite "NmjienM**.
•Naujienos" yra pirmas ir didžiausias ttatarkl 
disnraitis Amerikoje.
Uisiralykits •Naujienas* Blendies. Maujiea^ 
prenumerats metama Amerikoj* (iiimaat CkB» 

į), 96.001 Chieagojt Ir Kuroyaįe HM 
Orderj ar Bakj siųikltai

NAUJIENOS"
17SI South Halsted Strtet

CHICAOO, ILLINOIS
uaM

bb
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Seimu puslapis

Moterų Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Mykolas Vaitkus.

PETRIUKAS
(Tęsinys)

Bet čia prisiminė tūkstan
tąjį syki Petriukas, kad tas 
mokslas ne be skaudžių dy
glių... Ir jam suspaudė 
širdutę nerimas... Tad tuoj 
reiks jau peržengti tą gūdų
jį slenkstĮ... o užu jo — kaž
kokia nežinomybė... tam 5. 
baugi... Ir nusileido žemyn 
berniuko ranka su šaukštu 
ir paskutinis kankoliukas j- 
strigo kažkur gerklėj, nebe
smunka žemyn ir gana.. 
Kažkckia nebeskani pasida
rė ta gardžioji kleckynė... 
O gal ir geriau Leksiui su 
Juze. kad negavo eit Į tą 
mokyklą...

—Kas tau, Petreli?—pa
stebėjusi jo veiduką išty- 
sus, klausia motina, išėju i 
iš virtuvės, — Kodėl nebū
va Igai? Išalksi mokykloj.

—Mama, aš neisiu i mt - 
kyklą! — ir jau vypt, vypt, 
jam lupelės.

—Neverk. Petreli.— gu - 
džia motinėlė, — Nebijo! ! 
Pamatysi, kaip bus gera ir o 
kykloj.

—Kitiems gera. o jam a- 
šaros. — lyg nuodus varvin
damas, prašneko Leksand- 
ra. — Žinoma, ką tas vepe- 
lis veiks mokykloj ! Iš tik
rųjų. tegu geriau namie pa
silieka: vistiek nieko iš jo 
mokymcs neišeis!

Kad Leksandra butų ži
nojęs, butų to nesakęs: jo 
žodžiai padarė kaip tik tai, 
ko jis nenorėjo. Petriukas, 
Įsižeidęs, persilaužė ir galu
tinai pasiryžo mokytis:

—Tu sakai: aš—vepelis! 
—su neapykanta žvilgterė
jęs i broli, mąsto Petriukas. 
—Nu, gerai! aš tau parody
siu, katras esava vepelis!... 
Iš mano mokymosi nieko 
neišeis? Nu, pamatysi!

Ir pasiryžėlis skubiai bai
gia valgyti, niekam nieko 
nesakydamas. Pavalgęs ke
lias nuo stalo ir, nepersi
žegnojęs nei gimdytojams 
nepadėkcjęs. sako:

—Papa. gal jau eisiv?
—Ką? ar jau nebebijai? 

Matai. Lėksi! O tu sakei, 
kad jis — vepelis!... Nu. ge
rai, gerai, Petliukai! Susi
krauk savo daiktus, o aš 
tuo tarpu apsidarysiu.

Į mokyklą
Petris puolė kraustytis: i 

tėvo dailiai pasiutą terbelę 
Įkišo rašomąją lentelę su

GEROS ŽINIOS WAIN\VRIGTHT’IENEI

Čia yra parėdyta Mrs. J. Wainwright, kurios vy
ras, generolas Wainwright, karo pradžioje buvo pa
imtas japonų nelaisvėn Koregidorui kritus, ir iki šiol 
apie jį nebuvo jokios žinios. Tik šiomis dienomis jo 
žmona gavo pranešimą, kad amerikiečiai atrado jį 
gyvą ir dabar jis parvyksta namo. Čia ji skaito tą žinią.

baltais rėmeliais, margą gri
feli, raudoną medini plunk
snakoti su keletu rudai bliz
gančių plunksnų, apvalų 
buteliuką rašalo, dėžutę su 
sietu k u ir su smulkiu gels- 

raštui džiovinti, 
minkštos pinties 
lentelei nutrinti.

vu smėliu 
gabaliuką 
rašomajai
storą sąsiuvini gelsvo pras
to popieriaus, kuri nupirkęs 
tėtis pats susiuvo, kad pi
giau atseitų, geltoną ilgą li- 
nijuotę — ir nė vienos kny
gos: taip patarė Stasys Po
vilaitis, kur jau baigęs mo
kyklą ir viską žino; anuos 
daiktus reikią turėti savo. o 
knygas, girdi, duosiąs pats 
mokytojas. Petriukas buvo 
jau beužtraukiąs terbelę. 
bet priėjo motina buteliu ir 
kažkuo suvyniotu popieriun 
nešina:

—Še. Petreli, priešpiečių 
— arbatos ir duonos su 
sviestu.

—Nereik. mama, neno
riu !

—Imk, Petreli: išalksi ir 
dar kaip norėsi. Ir, nežiū
rėdama protestų, pati Įkišo 
priešpiečius Į terbelę, užri
šo ir užmovė busimajam 
mokslininkui per kairįjį pe
ri. Petriukas užsimovė savo 
kepurikę su blizgančiu juo
du lepiu, užmiršęs motiną 
u jus. kad. girdi, nepritinką 
stovėti troboj apsimovus, ir 
laukia tėvo. Šis, apsivilkęs 
ilgu juodu išeiginiu švarku, 
jieško savo kepurės, kur ne
buvo padėjęs. Pagaliau su
radęs, sako sunui:

—Na. Petri, einav!
Motina atidarė jiedviem 

duris ir ilgai lydėjo juodu 
akimis, stovėdama tarpdu
ry... Kuo bus jos Petrelis? 
Ar jinai susilauks ji baigus 
mokslus? Ar turės iš jo 
džiaugsmo?...

Nubraukusi nuo blaks
tienų ašarą, ji tyliai grįžta 
prie kasdienio savo darbo, 
nereikšmingo, juodo...

O tėvas su sunum eina 
jau ilgąja Klaipėdos gatve... 
Eina Į mokyklą.

(Bus daugiau)

Antakiai yra 
žmogaus akis 
nuo prakaito.

tam, kad 
apsaugojus

Šventojo Petro katedra 
Romoje buvo statoma per 
176 metus ir kainavo 45 
milionus dolerių.

KELEIVIS, 50. BOSfoN
LAUKIA DRABUŽIŲ IŠ AMERIKOS

—Mamyte, ar tikrai dėdė? iš Amerikos mums atsiųs drabužiu?
—Tikrai, dukrele, šią žiemą jau nešalsime! Amerikos Liet. Bendrasis Fon

das išsiuntė mums drabužių, avalynės ir patalynės, dabar daugiau renka. 
—Kokie geri tie amerikiečiai, kad mus, vargšų karo pabėgėlių, nepamiršta! 
—Nepamiršta, dukrele, nepamiršta. Amerikiečiai geri žmonės. Jie turi Įs

teigę net centro sandėli tam tikslui. Jie renka drapanas po visą Ameriką ir 
siunčia Į tą sandėli, o sandėlis persiunčia mums. To sandėlio adresas toks : 
United Lithuanian Relief Fund Warehouse, 101 Grand St.. Brooklyn. N. Y.

Amerikoj plinta divorsų epidemija
Karas pasibaigė. Pramo-Į kad gauti divorsą. Nevados 

nė dabar turi persitvarkyti valstijoj užtenka 6 savai-
taikos gamybai. Biznis lai 
kinai sumažės. Bet kitaip y- 
ra su divorsais. Amerikoj jų
visuomet buvo daugiau, ne- Pasitaiko ir taip, kad vie- 
gu kitose šalyse, o dabar. į nos valstijos teismas nepri-' 
po karo, jie pradeda virsti pažįsta kitos valstijos duo-i 
stačiai epidemija. to divorso. Pavyzdžiui, tūlas'

Eidami Į karą jauni vyru
kai negalovojo apie ateiti. 
Kokia mergina jiems pasi-
taikė. tokią jie vedė. Katrie no j Įstaigoj Įsimylėjo ir pa- 
neapšivedė išeidami karoisiryžo susituokti. Tuo tiks- 
tamybon, tie apsivedė išvy- iu jiedu atsisėdo automobi-
kę užjurin. Daugelis jų ve
dė vokietaites, kiti susituo
kė su francuzėmis, su bel
gėmis, su clandėmis ir su 
kitokiomis. Daugelis jų ne
gali nei susikalbėti su savo 
jaunomis pačiukėmis.

Dabar jie grįžta namo ir 
mato padarę klaidą.

Kiti, kurie paliko čia sa
vo jaunas žmoneles, patirs 
nuo kaimynų, ypač nuo ple- 
tkas mėgstančių kaiminkų. 
kad jų paliktos žmonelės 
'ia linksminosi su kitais ir 
leido jų pinigus ant “good 
timeš.”

Taigi šituo pasiremdami 
šeimyniškų santykių eks
pertai dabar ir tvirtina, kad 
Amerikoje dabar kils tikra 
divorsų epidemija. Jau ir 
prieš karą Amerikoje di
vorsų procentas buvo paki
lęs aukščiau negu kurioj 
nors kitoj šaly. Iš penkių 
šeimynų čia kasmet viena 
imdavo divorsą. Dabar gi 
manoma, kad divorsų ban
ga nuneš į jurą daugiau 
kaip pusę sutuoktuvių.

Pagrindų divorsui Ame
rikos Įstatymai pripažįsta 
labai daug. Tarp kitų gali
ma paminėti dažniausia pa
sikartojančius: “Neištikim v- 
bę.” “žiaurumą,” “girtuok- 
Ivbę,” “negalėjimą,” “neda
vimą užlaikymo” ir t.t.

Kas yra “žiaurumas,’’ tai 
priklauso nuo teisėjo nuo
monės. Kada vyras parėjęs 
girtas mcteri kolioja ir mu
ša, tai jau paprastas žiau
rumas. Bet yra buvę atsiti
kimų, kuomet vyras išmetė 

į cer langą moters cigaretus,
, ir teismas pripažino tai 
i “žiaurumu” ir davė mote
riukei divorsą.

Divorsams spręsti kiek
viena valstija turi kitokį Js- Užsisakykite didelį “Ke- 
tatyma. Connscticut valsti-į leivio” kalendorių 1946 m. 
joj reikia išgyventi 3 metus. Kam* 50 cantų.

čių. South Carolina yra vie
nintelė valstija, kuri divor- 
su visai neduoda.

lin. nuvyko Nevados valsti
jom išgyveno tenai reikalau
jamą laiką ir abudu gavo 
divorsą — Williams nuo sa
vo žmonos, o Lillie nuo sa
vo vyro. Parvažiavę namo 
jiedu legaliai susituokė. Bet 
pirmutinė Williamso žmona 
apskundė juos kaip biga- 
mistus. Jų dviejų sutuoktu
vės buvo pripažintos nele
ga lės ir abudu buvo nuteis
ti kalėjiman kaip bigamis- 
tai.

Jeigu abidvi pusės sutin
ka skirtis, divorsas gauti 
nesunku. Bet jeigu vienas 
nori skirtis, o kitas ne. ta
da persiskyrimo norinčioji 
pusė turi parodyti priežas
tį. kodėl nori skirtis. Jauni 
vvrai, kurie tarnavo Ame
rikos ginkluotose pajėgose 
ir apsivedė tik “tam kartui,” 
naskui su savo žmonomis 
ilgai nesimatė, priežasčių 
divorsams turės visokių. To
dėl ir yra spėjama, kad pu
sė tokių sutuoktuvių dabar 
nueis vėjais.

ANT KAPINIŲ

Kapeliai, kapeliai! 
Gražiai išrėdyti,
Žolynais ir medžiais 
Dailiai apsodyti; 
Kryželiais ir kryžiais 
Kaip sėte nusėti,
Kapų šeimininko 
Gerai apžiūrėti. 
Vargdienis skriaudikui 
Nebišmetinėja, 
Nuskriausta su plėšiku 
Nesibylinėja.
Peštynės ir barniai 
Nebgali čia kilti.
Mirtis čia visos jau 
Prispyrė nutilti.

P. Adomaitis.

RŪBŲ RINKIMAS NUO 
KARO NUKENTĖJU- 
SIEMS LIETUVIAMS

Otis Williams ir Lillie Han- 
drix — vienas vedęs, kita 
ištekėjusi — dirbdami vie-

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusl. Kaina .. $1.25

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEME

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

: Parašė Z. Aleksa.
40 pusl.............................................. 10c.

; NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 

į viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusl. 61...........25c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 

i kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusl. 63............................ 25c.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusl. 23........................ 10c.
“SALOMĖJA”

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo
nui galva. Drama viename akte, pa- 

' rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver
tėtų kiekvienam perskaityti. 25c. 
“O. S. S.”

Arba Šliubinė Iškilmė. Vieno ak
to farsas, labai juokingas ir geras 
perstatymui. Kaina .................... 15c.

X Dėl pinigu
Trijų aktų ir septynių scenų dra-

Vasara baigiasi. Laikas 
išsiimti šiltus drabužius iš 
Šėpų nuo kandžių apsaugos, ma. Pagal L. Tolstojų, parašė’a. A.
Jus taip pat jau jieškote1 Veckys- Kaina .................. 350
naujų rudens madų drabu
žių. Bet nuo karo nukentė
jusieji lietuviai neturi pro
gos pasirinkti, jie negali 
nusipirkti naujų drabužių; 
jie neturi muilo išskalbti 
senuosius drabužius: nėra 
jokio galimumo juos išva
lyti. Lietuvės moterys netu
ri medžiagos, adatų, nei siu-j 
lų pasisiūdinti naujų dra 
bužiu.

KARĖS NUOTAKOS
Vieno akto drama, vaizduojanti

vokiečių militaristų žiaurumą ir ne
laimingą moterų likimą.
Kaina ............................................. 20c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė
E. Vanderveide. vertė Vardunas. 
Kaina ............................................. 10c.

Pereitą žiemą daug lietu
vių dėl šalčio mirė. Daugiau 
mirštančių galime laukti se
kančią žiemą, jei nebus ga
lima greit jiems pasiųsti 
pagelbos! Jiems ypatingai 
reikia vyriškų drabužių ir 
avalynės.

Peržiūrinėdami šėpas, at
minkite kenčiančius lietu- 
vnus! Atneškite arba nu
siųskite nereikalingus savo 
drabužius savo skyriui ar 
rinkimo centreliui. arba pa
siųskite tiesiog Į Bendrojo 
Lietuvių šalpos Fondo san
dėli, 101 Grand St.. Brook-j 
lyn 11, N. Y.

Visas šalpos darbas, va
dovaujamas Bendrojo Lie
tuvių šalp. Fondo, sutvar
kytas pagelbėti visiems ken
čiantiems nuo karo lietu
viams. kur tik juos galima 
pasiekti, neatsižvelgiant jų 
tikybinių, ar politinių pa
žiūrų. Bendrasis Lietuvių 
Šalpos Fondas, Nacionalio 
Karo Fondo narys, visoje 
Amerikoje renka drabužius, 
batus ir patalus.

United Lithuanian Relief
Fund of America, Ine. 

Warehouse,
101 Grand St., Brooklyn 11, 

N Y
Tei. EVergreen 8-6203

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdins tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima • 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kanžių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir sp

ėt.

kad toj vietoj, 
ja sako buvus kitąsyk 
ntlrlr dabar keeaatal sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25

Kayga
rie” Knygyaa

•M BROADWAT.
BO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir paa

7747 Navy Av 
" " Detroit, Mich.
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Knygų Bargenas 
Už Puse Kainos

Vitos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti ui $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. t.

Štai čia knygų sąrašas: ..i"į.?;;
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................... 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE. «j

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai pers Kai tyk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po keiis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

?». Knyga stamt i ir labai užimanti, 
ai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAS
(STORUOS SUPRATIMAS.
_ Ši knygelė aiškina proletariato fi- 

lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams r.eapicai-
nuojama. Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

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

KUNIGŲ CELIBATAS.
Bi knygelė parodo, kodėl Romoa 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo. 
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ............................................. 25e,

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ? ri

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

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kariuos 

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina g2rsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina .................................. .. lOe,

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigaL 
lės. 382 puslapiai. Kaina- $1.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO? ri

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

DŽIAN BAMBOS SPYčlAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, n*, 

ęu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

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

S
 ir deklamacijų. Visokios temos:
rbininkiškos, revoliucionieriškoa, 

tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 

aMtfldntia Vyras; (21 žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso- 
Uus prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

j LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25e.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių val
kams. Kas yra arba tikisi kana nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
■erskaityti ntą knygutę. Kaina lOe. 
“Keleivi*,” 636 Bro*dway,

Sooth Boston, Mas*.

i
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*Plieno žmogus' Stalinas
Rusiją valdo neaprėžtas išleido knygą apie savo tar- 

diktatorius Stalinas. Aš jau nvba Sovietams per 20 mė
tį ir iš tos knygos paminė
sime tik viena ištrauka, kr.-!

rašiau, kad tai yra “stiprių 
nervų” žmogus. Bet koks 
ištižėlis nebutų galėjęs iš
skersti savo draugus ir ant

ri liečia Stalino vienos žmo
nos likimą. Dvi Stalino'

jų lavonų krūvos tvirtai Įsi- žmonos mirė, bet niekas ne-, 
sėsti į Rusijos patvaldžioįžino, kaip jes mirė.. Ypač 

antros Stalino žmonossostą.
Rusiško bolševizmo kūrė

jas. Leninas, savo testamen
te apie Staliną sako šitaip:

“Draugas Stalinas, pasidaręs 
generaliniu sekretorių, sukon
centravo savo rankose begalinę 
jėgą. Aš esu tikras, kad jis 
nevisada žino, kaip tą jėgą 
naudot su užtenkamu atsargu
mu... Stalinas yra perdaug! 
šiurkštus (rusiškai “grub”) ir 
tas jo trukumas, visai paken
čiamas santykiuose tarp ko
munistų, darosi visai nepaken
čiamas generalinio sekreto
riaus pareigose- Todėl siulau 
draugams surasti būdą paša
lint: Staliną iš generalinio se
kretoriaus vietos ir paskirti i 
tą vietą kitą vyrą, kuris vi
sais žvilgsniais teigiamai skir
tųsi nuo Stalino: būtent, kant
resni, lojalesnį, mandagesnį, 
kreipiantį daugiau dėmesio į 
draugus, su mažesniais kapri
zais...”

dėl
yra visokių gandų. Antroji 
Stalino žmona, Nadia Alli- 
lujeva, mirė staiga.

Baiminus apie tai sako 
šitaip:

Lenino pasiūlymas nebu
vo Įgyvendintas. Leninas 
susirgo ir mirė. o Stalinas 
liko ir per krūvas lavonų 
dasigavo iki neriboto dikta
toriaus vietos. Kad Stalinas 
yra “kietas” vyras, matyti 
iš tokio atsitikimo jo poli
tinėj karjeroj.

1907 metais Tiflise msų 
kariuomenės būrys lydėjo 
didelę pinigų sumą, kuri bu
vo gabenama Į Valstybės 
banko Tifliso skyrių. Į tą 
kareivių buri kas tai metė 
bombą, daug kareivių buvo 
užmuštų, kiti buvo sužeisti, 
o, pasinaudodami tuo sumi
šimu. būrys užpuolikų paga
vo pinigus ir su jais pabė
go. Drąsų užpuolimą ant 
banko pinigų organizavo 
Stalinas, bombą metė ir pi
nigus pagavo jo artimas 
draugas, aimėnas Ter-Pet- 
resian. Pinigai buvo išga
benti Į užsienius bolševikų 
partijos iždui paremti. Del 
jų bolševikų partijoj ilgai 
ėjo ginčai?“ bet partija nie
kada nepasmerkė Stalino 
dėl šito plėšimo. Stalinas at
liko drąsų bolševikišką dar
bą. apiplėšdamas banką ir 
užmušdamas visai nekaltus 
kareivius.

Stalinas nėra “atsiskyrė
lis,” jis negyvena, kaip vie
nuolis. Jis mėgsta išsigerti, 
paūžti su mergomis ir šiaip 
mėgsta linksmą gyvenimą. 
Apie jo asmenini gyvenimą 
šiek tiek žinių suteikia bu
vęs sovietų generolas, Alek
sandras Barmin, dabar gy
venąs Amerikoje. Jis ką tik

“Augantis Stalino režimo 
brutališkumas ir jo santykiai 
su buvusiais koves draugais, 
sunkiai ją (Allilujevą) slėgė. 
Būdama pati partijos narys, 
j-i buvo skaudžiai įžeista Sta
lino paniekinančiu elgimusi su 
ja. Lydimas Vorošilovo, Stali
nas kartais dingdavo po kelias 
dienas vienoje -iš jo priemies
čio dačų tinkamesnėj kompa
nijoj, kurią iš anksto jam pa
rūpindavo paslaugus GPU gal
va Jagoda. Ne kartą Nadeij 
(Allilujevai) tekdavo užtikti 
savo vyrą tokiuose pokiliuose 
ir tada įvykdavo šlykščios 
scenos, laike kurių diktatorius 
chamiškai elgdavosi su savo 
žmona... 1932 m. lapkričio 9 d. 

į buvo pranešta apie jos staigią 
i mirtį. Priežastys tos mirties 
Į niekada nebuvo išaiškintos. Ė- 

jo gandai, kad ji buvo užmuš
ta. Tiems gandams daug kas
tikėjo, ypač tie, kurie žinojo 
apie kitą panašų įvykį: Bu- 
dionny, laike vieno ginčo su

AMERIKOS PARAŠIUTININKAI Į YOKOHAMĄ
~"r~

Ši nuotrauka parodo Amerikos parašiutininkų regimentą. kuris pirmuti
nis atlėkė Japonijon oru ir susėdęs važiuoja trokais Yokohamos miestą užimt.

Karo FondasPrades Vaju
Kol visuomenę pasiekia į tuose yra iureivijos centrai, 

i žinios, jos pirmiausiai par-i kuriuose reikia palaikyt ju- 
eina per spaudos žmones, reivijos socialinį gyvenimą.

Rugp. 4 d. Gotham vieš
buty. New Yorke, sukviestų 
spaudos atstovų posėdy nu
šviesta. kokiu budu bus 
vykdomas spalių mėn. Na-

Gen. Eisehovver pareiškė, 
kad kariams palaikyti mo
ralę taikos metu svarbiau, 
negu karo metu.

Kai kas klausia, ar UNR-
tionfal War Fondui vajus. P,A nepadės nukentėjusioms

U v.» i europiečiams. UNRRA einaopanų men. iv\Ksią> Na-',., S , ..... .J.u vv..,. nsJzi ten, kur ją kviečia val-
aldžios 

neapru-

Opeli a U IVVKbldb . i • i

tū nai Wai Fun<l vajus bUS|‘lk ten- ku?' k"ecl 
lau ■ asketinis. Jis ii turi dz,os’. 0 kada,13?. va 
but sėkmingiausias. nes Eu- n?ncn.. P^-pazinti n.Kmingiausias
rooai dabar pagelbos dau
giau reikia, negu jos reikė- ,, .
jo bet kada pimiiu. Milio- g^l',os te,ktl. Mes. salpos
nai karių ten tebebus, jiems 
reikės moralinės ir dvasi
nės pagelbos. 67-iuose uos-

pinančios savo žmonių, tad 
UNRRA ir negali visur pa

v

Vietines Žinios
giau, tik kerštavimas. 
Mums pridaryta nuostolių, j 

į o kliubui padar.la negarbė.
-------- ! Taigi, šiuo pranešame j

Rugpiučio 22 d. Lietuvių LDD 21 kp. nariams, kodėl 
Darbininkų Draugijos 21 rugsėjo 16 d. neįvyko musų 
kuopos valdyba turėjo savo susirinkimas ir pobūvis, 
posėdi. Jame buvo nutarta Mes negavome svetainės, 
šaukt ‘ musų kuopos narių prie kurios turėjom teisės ir 
susirinkimą ir ta pat proga: kaip organizacija kaip 
rucšt draugišką pobūvi. Po- Piliečių Kliubo nariai.

CAMBRIDGE, MASS.

A. L. P. Kliubo nariams

būvis norėta ruošt pagerbi
mui naujų narių.

Kadangi didžiuma LDD 
21 kp. narių kartu yra ir 
Cambridge Piliečių Kliubo 
nariai, kuopos valdyba nu
tarė imti kliubo svetainę, savo sena žmona ją nušovė, į liotag drg. R Ra_

o pats paskui vede jauną ar- - - - - — -
tistę... Bet aš iš Allilojevos
brolio sužinojau apie jos tik
rą mirtį. Buvo taip: vakare 
Vorošilovo viloje, kuri yra gre
ta Stalino vilos, Nadia padarė 
keletą kritiškų pastabų apie 
sovietų valdžios valstietišką 
politiką (Tada Rusijoj buvo 
didelis badas kolektivizacijos'

manauskas kreiptis Į kliubo 
gaspadorių ir prašyti sve
tainės. Kliubo gaspadorius 
pasakė, kad musų prašymas 
bus perduotas direktoriams.

Kuopos valdyba nieko 
blogo nemanydama ruošėsi 
prie mitingo ir pobūvio, ku
ris turėjo Įvykti rugsėjo 16 
<U Kuopos nariams buvo iš

privatinės Įstaigos, šalpai 
teikti neturime pereiti per 
tiek daug formalumų.

Šalpos Įstaigos yra—grei- 
čiausioji pagelba — direct 
spot relief, be ilgų forma
liškumų—v.ithout red tapė.

Amerika duoda ir duoda 
tik tam, kam būtiniausiai 
reikia, duoda tik dali to, 
kas reikalinga, bet tai bent 
dalis pareigos: pagelbėt 
Europai išvengti visuotinės 
anarchijos.

Europa nukentėjo dėl ka
ro, dėl okupacijos ir išlais

to vinimo laikais.
Sekanti žiema Europai 

bus baisiausia. Amerika 
Europai turi siųsti anglių, 
maisto, vaistu, medikamen
tų. drabužių. Europa per 10 
metų dar neatgaus savo pir- 
mesnio produktingumo.

Grįžta iš Europos ameri
kiečiai kariai, parvyksta 
prislėgtu upu, kaip baisiai 
Europa atrodo. Tas ūpas 
gali pareiti ir pas mus. Del 
to turim Įsipareigoti nelai
mingiesiems gelbėti. Jei pa
gelbos mes Europai neteik- 
sim, ten galime laukti a- 
narchijos, chaoso, ne kokios 
nors sistemos revoliucijos, 
bet visuotinio suirimo!

Karui, destrukcijai paro
dėme savo galingumą. Da= 
bar turim pasauliui parody
ti, kad atstatymui Amerika 
dar daugiau gali prisidėti. 
Čia kaip tik privalom paro
dvti dosnumą ir pagelbą. 
Geriau duoti, negu imti.

Metinės Mirties Sukaktuvės

Kartu mes kreipiamės ir 
Į Piliečių Kliubo narius. 
Gerbiamieji, ar toks jūsų 
viršininkų elgėsis gali but 
pateisinamas.' Ar tie virši
ninkai gerai daro, diskredi
tuodami lojalią lietuvių or
ganizaciją ir netgi paties 
kliubo narius?

Jei matote, kad toks jų 
žygis yra neleistinas — jū
sų reikalas • bus nuspręsti, 
ką daryti, kad ateityje to
kie nemalonus dalykai ne- 
sikartotų.

LDD 21 kp. valdyba:
J. Andriukaitis, pirm. 
N. Jonuška, sekret.pasekmėje—J. S). Atsakyda

mas jai, Stalinas ją skaudžiai 
užgavo draugų akyvaizdoj ir 
iškoliojo ją ‘po matuškie.’ Na
dia grįžo namo ir paleido sau 
šūvį Į galvą... Greit po NadėsĮ H ir 6 gHtViU randa
mirties mes išgirdome kadT-v i?ra^slTlg’ si didoka pradžios mokvk- " mes isgiroome, tuo Qg RlĮieciu RRubo direkei- . tj ■-+ 1
Stalinas vedė Koganovičiaus __z___ :___________ la — Thomas Hart Schocu.

siuntinėta pranešimai, taip 
pat buvo pranešta “Kelei
vyje,” kad visi susirinktų ii 

i Piliečių Kliubą.
Bet rugsėjo 13 d Rama

Kur gyvena nekultūringai 
žmonės

A. A. MARIJONA PETKEVIČIENE

Rugsėjo 20 dieną sueina lygiai metai, kaip 
mirtis išplėšė iš musų tarpo brangią žmoną ir 
pamotę Marijoną Petkevičienę. Minint tas liūd
nas metines sukaktuves, ketvirtadienį rugsėjo- 
Sept. 20 d.. 8 vai. rytą, šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje Įvyks gedulingos šv. mišios už a. a. 
Marijonos vėlę. Nuoširdžiai prašome visų a. a. 
Marijonos draugų ir pažįstamų dalyvauti! šiose 
pamaldose ir pasimelsti už jos vėlę.

Nuliūdę,
Vyras Antanas Petkevičius,

Podukros: Helena ir Frances.

Koganovičiaus 
seserį, bet apie tas vedybas 
spaudoje nebuvo užsiminta r.ė 
vienu žodžiu.”

Tai ve toks yra tas Rusi
jos patvaldis, kurio “saulė” 
apšildo ir kai kuriuos glu- 
šus lietuvius čia, Ameriko
je. Pažinti Staliną yra be 
galo svarbu, nes šiandieną 
Rusija yra viena iš pasau
linių galybių ir visa tarp
tautinė politika sukasi apie 
santykius su Rusija. Rusi
jos valdovo šešėlis krenta 
ant musų visų, ar mes no
rime, ar nenorime... J. S.

Užsisakykite dideli “Ke
leivio” kalendorių 1946 m. 
Kaina 50 centų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

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 sirlatviais, 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................................................$1.00

KELEIVIS
636 Broadvay, So. Boston. Mass.

ja nutarusi neduoti svetai-į-»7.- •___ •- t Fn o, • i -.‘Visi pirmojo auusto landaines LDD 21-mai kuopai!' „ -i 
Gavęs toki pranešimą drg.
Ramanauskas pranešė kuo-
pos valdybai, kad svetainė 
mums atsakyta.

Kuopos valdyba atsidūrė 
tikrai nemalonioj padėty. 
Jau buvo vėlu kitos svetai
nės jieškoti ir apie tai kuo-!'" 
piečius painformuoti. Nore-’ 
dama išvengti nemalonumo, 
pati kuopos valdyba krei
pėsi i Kliubo gaspadorių. 
Rugsėjo 15 d. mes, žemiau 
pasirašiusieji nuvykom Į 
kliubą ir paklausėme gas- 
padoriaus, kodėl taip pada
ryta. Gaspadorius atsakė, 
kad svetainės klausimu jis 
nieko negali daiyti ir pata
rė kreiptis Į kliubo pirmi
ninką p. Belecku ką ir pa
darėme.

Kliubo pirmininkas mums 
aiškino šitaip: Ramanaus
kas prašė svetainės buriui 
žuvininkų, kurie nori turėt 
parę, bet direkcija nutarė 
jos neduoti...

Ant vietos jam buvo iš
aiškinta, jog svetainė yra 
reikalinga ne žuvininkams, 
o musų LDD 21-mai kuopai. 
Kartu priminėm, kad iki 
šiol Cambridge Piliečių 
Kliubas visoms organizaci
joms leido naudotis jo sve
taine. tad prašome ir mums 

[ją duoti, nes rugsėjo 16 d. 
nėra užimta.

Kliubo
leckas tuomet pasakė, kad 
LDD 21-ma kuopą jis skai
to “importuota organizaci
ja” ir svetainės neduos!

Tai yra neteisybė. Di
džiuma musų kuopos narių 
yra ir Cambridge Lietuvių 
Piliečiu Kliubo nariai!

Šitoks pirmininko pasiel
gimas yra daugiau negu 
keistas. Tai yra niekas dau-

gatvės yra iš
daužyti. Dubeltavucse lan
guose matyt skylės. Tai yra 
darbas jaunų palaidūnų. Jų į 
tėvai turi but labai nekultū
ringi žmonės, jei savo vai
kams leidžia tokius šposus 
daryti.

Lietuvis bolininkas 
Bostone

ŠĮ antradieni Lynne buvo 
bolininkų rungtynės. Grū
mėsi Bostono Yanks su Nevv 
Yorke Giants. Bostono bo
lininkų komandoje buvo 
vienas lietuvis, chicagietis 
Johnnv Gricas.

Rugsėjo 30 sugrįš 
lūs laikas”

norma-

1942 metų sausio 20 die-į 
ną kongreso tarimu Ameri-, 
ka gavo taip vadinamą “ka
ro laiką' — \var time. Rug
sėjo 30 d. bus sugrąžintas 
“normalus laikas” — visi 
laikrodžiai turės but pava
ryti vieną valandą atgal.

Federalė iždinė dirbo 
viršlaikį

Rugsėjo 15 d. buvo pas
kutinė diena mokėjimui, 
“income tax.” Bet tą dieną 
Bostono ofisas buvo uždą-' 

pirmininkas Be- rytas. V isą laiką, iki rugsė
jo 14 d., vietinio iždinės 
skyriaus tarnautojai dirbo’ 
viršlaiki.

LIETUVIU NAUJIENOS
Mėnesinis paveiksluotas, 32 puslapių 

žurnalas. Kaina metams 51.00.
Adresą*: (50)

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 N. 6th St., Philadelphia, Pa

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

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako • 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. I

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku 
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
K, reiškia meile ir iš knr ji pa

reina?
Kaip atsirado ir ka reiškia bočkir?
Kų reiškia “pirmosios nakties tei

se,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? "Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištetsjimų kad nepadaryti klai
dos?

Kokio aminu* geriausia teketi ir 
vogti ?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklaoso 
gyvenimo laime ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausi* kiekvienus šeimynoj klausi
mas. ir “ teisingas Patarėjas*' čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras ReedeT sako, 
kad galima, ir "Teisinsras Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos motervs netnri vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų klau-imu atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vi»-

Kas reikta žinoti, kad vaikai ontų 
sveiki ir gražus? Kaip turi u aula i- 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kodifcj:

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apia šeimyniškus rei
kalus?

1 visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja^” atsako aiškiai ir nieko 
neliepdamas.

Knyga gražų au paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdaraia.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

‘Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio istorija,” Jordano "Bvoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “bexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina f 1.60 Užsisakykit “Teisinga 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Elevated Railvvay kompa

nija laimėjo bylą prieš 
miestą

Karo įmonių darbininkės Pastebėjus, kad jo akcen- 
negauna darbo , tas yra vokiškas. Troy da-

-------- j vė žinią federalei policijai.
Bostone ir apylinkėse at- ši užklupo iš Fort Devens 

Jei kaip. Bostono miestas sirado daug moterų bedar-1 pabėgusi karo belaisvį Hans

Reikalingos Moterys
Diiių plaut

$24 į savaitę su valgiu, arba 
$27 be valgio- Dirbt 6 dienas. 
Darbas pastovus ir vieta sma
gi. Kreiptis tuoj pas

BLINSTRUB’S 
304 Broadvvay, So. Boston

PARSIDUODA UŽ $10,500

Dviejų šeimynų medinis namas 
Dorchestery, arti Anhmout Station. 
Puikus vaizdai, kiekvienas flatas po 
6 kambarius. Rendos $43.00 už kiek
vieną flatą. Tile bath, baltos sinkos. 
garu apšildomas, dvigubi langai. 
4900 ketv. pėdų daržo, 5 pėdų gele
žinės tvoros, yra kvietkų, vaisme
džių ir daržovių. Kreipkitės pas:

turės gražinti Elevated Rail- 
way kompanijai net 379,- 
178 dolerius, kurie buvo 
gauti kaip mokestis už kom
panijos nuosavybes. Valsti- 

BostonoĮj°s niekesnių apeliacinė ta
keli ‘ kad visuomenę aptar

naujanti korporacija nepri
valo mokėti taksų už jos tu
rimas savastis — stotis, san
dėlius ir t.t.

Bostono majoras Kerri
gan pareiškė, kad apeliaci
jų tarybos nuosprendis bus 
apeliuotas i valstijos aukš
tąjį teismą.

biu. Jos dirbo karo pramo-į Dannenberg’ą. 
nėse. Vyriausybei atšaukus 
karo užsakymus, jos buvo 
paleistos iš darbo ir negali; 
susirast kitokio užsiėmimo.

RADIJO PROGRAMASugrįžę lietuviai karo 
veteranai

BALF PRADĖJO RŪBŲ 
RINKIMO VAJŲ 

BOSTONE
--------  i Pereitą savaitę į

Miesto valdžia davė vietą prieplauką atplaukė
rūbų sandėliui ir ofisui laivai su Europos karo vete

ranais. Grįžusiųjų sąraše 
randam šiuos lietuvius:

1

Rugsėjo 14 d. vakare 
Piliečių Kliubo svetainėje 
įvyko prakalbos surengtos 
BALF Bostono skyriaus. 
Ponios Januškevičienės ve
dama merginų grupė padai

Pranas Navikas, iš Sa
lem; Edvardas Slankus, iš 
Braintree, Edvardas Ravi 
nis, iš Manchesterio; Jonas 
Krakauskas. iš Glouchester:

P-ay°»^ e— dą^ehų, ° ^e‘ Akinas Budnikas, iš Brook 
h kalbėtojai aiškino drabu- Įįne. Viktoras Žardeckas. iš 
zių rinkliavos svaibą ir ei- Dorchester; Stasys Kamins- 
gą. Susinnkimui pirminm- kas iš Auburndale; Juozas 
kavo Dr. Jakimavičius. \ y- Kuklis, iš So. Bostono, 
nausias kalbėtojas buvo
adv. Mileris iš Worcesterio.
Adv. Kalinauskas ir ponia 
Namaksienė plačiau paaiš
kino, kaip planuojama Bos
tone pravesti drabužių va
jus. įtraukiant į rūbų rink
liavą platesnius Bostono 
gyventojų sluoksnius. Mies
to valdyba sutiko duoti lai
bų vajaus štabui butą mies
te. 9 Park St. Ten šią sa
vaitę jau įvestas telefonas 
ir iš ten galima bus gauti

{iraktiškų nurodymų dėl da- 
yvavimo vajuje. Visa eilė 

organizacijų jau pasiuntė 
savo atstovus į šio vajaus 
komitetą.

Rūbų vajaus komiteto 
adresas vra toks:

Lietuvai Remti Draugijos 
pikniko pelnas

Lietuvai Remti Draugijos 
surengtas piknikas \V ėst bo
ro, prie Chauncey ežero 
rugpiučio 26 d. davė gryno 
pelno S435.78.

Pajamų piknikas turėjo 
81,108. o išlaidų buvo S672.- 
78. Kaip buvo garsinta, vi
sas pelnas skiriamas labda- 
ivbės reikalams, šelpti Lie
tuvos žmones. K. N-s.

Bandys išgauti lietuvio 
Petruševičiaus užmušėją

Iš Cocaonut kliubo bus 
garažas

Buvo atidėtas mokyklų 
atidarymas

Prie Shawmut ir Pied- 
mont gatvių randasi išde
gęs pastatas — palaikai ka
daise garsaus Cocoanut, 
kliubo, kuriame žuvo šimtai 
žmonių. Miesto valdžia ga- 

i vo prašymą statyt toje vie- 
! toje garažą. Prašymas dar 
i svarstomas.

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

1— Muzika.
2— Dain. Albina Bucevi

čienė ir Viktoras Vaitaitis 
iš So. Bostono.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

MRS. ZNOTIN,
54 Westmoreland St., 

Dorchester, Mass.

(U)

GERAS PIRKINYS VŽ $8.000 BORIS BEVERAGE CO.

Bostonietė pagavo ištruku
sį karo belaisvį nacįPereitą trečiadienį turėjo' 

atsidaryti Bostono mokyk
los. bet mokyklų taryba nu- Apsukri bostonietė Sally 
sprendė atidarymą nukelt į Try velta garbės. Pas ją 
rugsėjo IS d. Priežastis — buvo atėjęs nepažįstamas 
vaikų paralyžiaus liga. vyras ir prašė

PAJIEŠKAU KAMBARIO

North Brightone, prie gatvekarių 
liniios, 2 namai po 2 šeimynas. Di
delis kiemas, krūmai, vaismedžiai, 
garažai. Arti Harvardo stadijono ir 
arsenalo, tik už Charles River. Te- 
lefonuokit: Ly 3-6396, arba rašykit 
savininkui: (39)

A. TAMOLEVIC,
12 Cottage St., Lynn, Mass.

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

cios rūšies alų baliams, vestu-

PARSIDUODA GARAŽIUS

Garažius su moderniškomis maši
nomis, išdirbtas biznis per 25 me
tus. 15 mylių nuo Bostono ir ant 
main kelio. Parsiduoda todėl, kad 
sūnūs žuvo kare, o tėvas v:«,nas ne
apsidirba.

Norintieji smulkesnių žinių kreip-

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

<-)

Kambarys turi būt šviesus, su šty- 
mo šilima, ramioje vietjoe. pas naš
lę ar vedusius žmones be vaikų. Vie
ta pageidaujama So. Bostone, tarpe 
Broaduav ir Fourth ir tarpe E ir L,
gatvių. Kas turi tokį kambarį, pra- kitės asmeniškai ar laišku į “Kelei- 

. i-i paduoti adresų laišku j “Kelei- į vio” ofisų. Laiškus pažymėti K. N. 
Kambario. i vio” ofisų, pažymint A. A. (39) I . (39)

9 Park St., Room 21 
Telefonas CAP. 8738

Susirinkime kalbėjo nuo 
vietos laikraščių J. Januš- 
kis ir A. Kneižys. Susirinki
me dalyvavo virš 200 bos
toniečių. Buvęs.

Viename Nevados kalėji
me sėdi Nevv Yorko bandi
tas Raphael Skopp. Tai yra 
tas pat banditas, kuris 1944 
metų gruodžio 30 nušovė 
lietuvi Bronių Petruševičių, 
likerių krautuvės savininką 
Bostone.

VA /l
P-le Tataroniutė atidarė 

nuosavą studiją

Jau “zpaskirta giaiiu 
kuri turės įkaitinti

111-Jw_

Kaip pianistė, p-lė Ame
lia Tataroniutė yra žinoma 
lietuviams jau senai. Dar 
savo studentavimo dieno
mis. kuomet ji lankė Rad- 
cliffe College. ji akompanuo 
davo koncertuose tokiems 
musų dainininkams, kaip 
Mikas Petrauskas, Juozas 
Babravičius ir kiti.

Baigusi mokslą Bostone, 
p-lė Tataroniutė toliau stu
dijavo dainos ir muzikos 
meną Italijoj, Francijoj ir 
Meksikoj. Po te ji mokyto
javo tokiose muzikos ir dra- Yai 
mos mokyklose, kaip Lake 
Forest Day School. III.; 
Cambridge School, Kendai 
Green, Mass., ir kitur.

ry, Kuri turės ĮKaiunu už
mušėją Skoppą. Po to Mas
sachusetts vyriausybė rei
kalaus išduoti ji. Išrodo, 
kad Skopp’as bus parvežtas 
i Bostoną ir čia teisiamas.

Lietuvių šeima neteko 
dviejų sūnų

Winthrope karo vadovy
bė pagerbė 13 veteranų, ku
rie paaukojo savo gyvastis 
kovoj prieš agresorius. Jų 
tarpe pagerbta du broliai. 
Volteris ir Jonas Kasabaus- 
kai iš Saugus miestelio. Tė- 

Juczas
jo žmona 
žvaigždes.

Kasabauskas ir 
gavo bronzo

Dabar ji nutarė pašvęsti 
savo talentą lietuvių muzi
kos reikalams, ir tuo tikslu 
atidarė studiją Bostone 
(Three Arts Studio, 480 
Bovlston St.).

Nors čia gimusi ir augu
si, p-lė Tataroniutė aiškiai 
kalba ir dainuoja lietuviš
kai. Jos dikcija taip pat ge
ra, rusų, franeuzų, ispanų, 
italų ir vokiečių kalbose.

Linkime jai geriausio pa
sisekimo lietuviškoj muzi 
kos dirvoje.

South Bostono lietuvė 
pasižymėjo

Pergalės daržų programo 
direktorius Thomas Mahan 
paskelbė vardus eilės šeimi
ninkių, kurios yra gavusios 
dovanas už gražiai prižiūrė
tus pergalės darželius, taip
gi už atsižymėjimą vaisių ir 
daržovių kenavime.

Tarp dovanas laimėjusių 
yra viena lietuvė — South 
Bostono gyventoja. Kleopą-j 
tra Kavėnienė.

Mokyklų valdyba praneša

Atsidaro mokyklos. Mo- 
i kyklų valdyba ragina visus

--------  tėvus siųsti į mokyklą vai-
Bay miesto dalyje kus. kurie karo metu dirbo 
banditas užpuolė karo pramonėj, bet dar yra 

Dublin Bros. Tabacco Co. mokyklos amžiaus. Tėvai 
kasininką. Atėmė virš 2,000 turi pasirūpinti, kad vaikai 
dolerių ir pabėgo. baigtų mokyklas.

Banditas pasišlavė 2,000 
dolerių

Back
•jaunas

DAINŲ ir MUZIKOS PAMOKAS
duoda

P-lė Amelia Tataroniutė, plačiai žinoma piano ir balso 
mokytoja. Jei norit išmokt taisyklingai skambint pianą 

arba gerai išlavinti savo balsą, kreipkitės pas panelę Amelią
Tataroniutę i

THREE ARTS STUDIO
480 Bovlston Street. Boston. Mass-

Tel. KENmore 3571

3S5

Įdomi bandinių pramonė Amerikoj liko tik atmintis- Jos vietą senai jau 
užėmė aliejaus versmės, kurios duoda tūkstančius kartu daugiau aliejaus, 
regu buvęs veiklus banginių medžiojimo laivynas. Per 75 metus, kuomet 
banginių gaudymo pramonė nyko, Haffenreffer & Co.. Ine- PICKWICK 
ALE aludariai, nuolatos augo per depresiją ir gerais laikais, iki užėmė 
svarbią vietą tarp didžiųjų Amerikos bravorų.

SEPTYNIOSDEŠIMT PENKTI JUBILIEJINIAI MET Ai

HAFFENREFFER & CO., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

KETVIRT ISirKOMP AN U A
Gavom didelį siuntinį

BULOVĄ, GRUEN ir LONGINES LAIKRODŽIŲ
Tai yra vienintelė lietuviška auksinių daiktų 

krautuvė Bostone, kur galite šitų laikrodžių gauti.
Be to, mes turime daugybę visokių

Žiedų. Spiikų, Sagų, Plunksnų ir Papuošalų dėl 
visokių dovanų bei prezentų

Taisėm, mainom ir perdirbant į naujausią madą 
laikrodžius, žiedus, plunksnas ir kt.

KETVIRTIS & CO.
312 Broadvvay, South Boston, Mass.

Tel. SOU-4649

Tel. ŠOU. 4645
Take advantage of CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT, CREAM-OIL PERMANENT $8. 
Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $50 
Luzurious Waves Sėt While You Relax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broadway. South Boston, Mass.
Hours: 8:30 to 6. Open Thursday Evenings

oi r poi.ih
“The purpo«e of tho As.n, iafjon shall 
t>c to heip prcerte the Meab and 
tr.iditinn- oi nar ronatn, the Vnite.i 
St.sto oi Ahipi ira. t,, retrre Its lans 

io.j.:.-.. t - r«xp cf Jlnd oh*V
Ihem. i!ii«( i:i aii !<■ aid in maklasr
this cii-itr, ereater and lietted" ,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

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

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

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St_ arto Central Są. 

CAMBRIDGE, MASS.

•Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6 
nuo 7 iki 9 

Seredom 9 iki 12 
ir susit&rua

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas aki.? ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akiniu*.

114 Summer Street
LAMRENCE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterą. Moterą ir Vyrą ligas

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

nno 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HL’NTINGTON AVEL, 

BOSTON, MASS.
Tel. Coramonwealth 4570

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. 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 Patikrinimą
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 j to-| 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinam* 
326 BROADVVAY.

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618 _




