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Rusai ‘Hitlerinėm Priemonėm4 
Suardė Londono Derybas

Londono užsienių minis- 
terių konferencija visą per
eitą savaitę “stovėjo vieto
je,” nieko nesutarė, nieko 
neišsprendė, bet užtat iškė
lė viešumon didelius prie
šingumus tarp rusiškos dik
tatūros ir tarp demokratiš
kų šalių.

Susitarimas Londone pa
sirodė negalimas. Rusai no
ri grobti svetimas žemes ir 
nenori įsileisti į savo “Įta
kos sferą” anglų ir ameri
kiečių. Rusai pareikalavo, 
kad Į Balkanų taikos klau
simus visai nesikištų Kinija 
ir Franci ja. o anglams ir a- 
merikiečiams rusai irgi ne
nori ten pripažinti tiek tei
sių, kiek jie patys ten turi. 
Tuo tarpu Maskva pareika
lavo, kad Amerika Įsileistų 
rusų atstovą Į Japonijos 
tvarkymą, ir Amerika su 
tuc sutiko. Londone sutar
ta. kad bus sudarytas alian
tų kontrolės komisija, kuri 
bendrai prižiūrės Japoniją 
ir spręs Tolimųjų Rytų 
klausimus.

Reiškiasi, rusai reikalau
ja sau teisių ten, kur ame
rikiečiai valdo ir nepripa
žįsta Amerikai ir Anglijai 
teisių ten, kur jie yra gas- 
padoriai.

Toks rusų imperializmas 
sukėlė daug ginčų, bet Lon
done nieko nebuvo galima 
išspręsti, nes Amerika ir 
Anglija negali sutikti su 
Maskvos diktatorių reikala
vimais. Amerika ir Anglija 
bandė Londone padėti pa
grindus pastoviai, teisingai 
taikai, bet pasirodė, kad Ru
sija nori viešpatauti ir visai 
nėra linkusi Į kolektyvinį 
pasaulio tvarkymą.

Derybos Londone kartais 
buvo audringos. Anglų už
sienių reikalų ministeris, 
Bevin. viename iš paskuti
nių posėdžių pasakė, kad 
rusai vartoja “hitleriškas 
priemones” derybose. Molo
tovas dėl to teikėsi “užsi
gauti” : jis pašoko ir pradė
jo bėgti lauk iš posėdžių sa
lės. bet pribėgęs prie durų 
susimislijo ir atsigręžęs pa
reikalavo, kad Bevin at
šauktų šitą teisingą pasta
bą. Kadangi visa konferen
cija galėjo išlakstyti Į šipu
lius, tai Bevin atsiėmė tą 
pasakymą, bet esmėje Be
vin pasakė teisybę. Rusų 
diktatoriai vartoja hitleriš
kas priemones. Jie grobia 
svetimus kraštus, juos plė
šia ir terorizuoja, o atva
žiavęs i konferenciją Molo
tovas kalba apie taiką, bet 
savo aukų nepaleidžia iš na
gų-

Anglai siūlė, kad susida
riusius sunkumus spręstų 
“penki didieji.” Jų pasiū
lymu. Stalinas, Trumanas, 
Attlee, čankaišekas ir de 
Gaulle turėtų pabandyti su
rasti kokį nors išėjimą iš to 
maišo, į kurį rusai suvarė 
Londėno derybas.

Šiaip ar kitaip, Londono 
taikos konferencija suiro. 
Ministeriai važiuoja namo, 
o paaiškėjusius nesusiprati
mus spręs “diplomatiniu ke
liu,” o vėliau gal suvažiuos 
jr “penki didieji,” jei Stali

nas sutiks pasimatyti su de
mokratijų vadais.

Londono konferencija bu
vo naudinga, nors ir nepa
sisekė. Ji parodė pasauliui, 
kad tarp Stalino imperializ
mo ir tarp Hitlerio grobimo 
politikos, nėra skirtumo.! 
Bevin teisingai sukišo į vie
ną maišą rusišką ir vokišką 
diktatūrą.

LENKIJOS ŽMONĖS 
PRIEŠ RUSUS

Varšuvoje išeinantis 
“Dzienik Ludovvy” sako. 
kad visuose miesteliuose, 
kaimuose ir miestuose tūks
tančiai žmonių vienaip vien 
kritikuoja lenkų vyriausy
bės užsienių ir vidaus poli
tiką. Ypatingai žmonės ne
patenkinti lenkų vyriausy
bės susirišimu su Sovietų 
Rusija...

Lenkai nori savo kraštui 
nepriklausomybės ir nori, 
kad rusų okupantai ir plė
šikai iš jų krašto išsinėšin
tų sau.

PILIEČIAI NUPIRKO 
14,003 ORLAIVIUS

Armija dabar parduoda 
tūkstančius nebereikalingų 
orlaivių. Iki šiol privatus 
žmonės jau nusipirko 14,- 
000 orlaivių. Tai daugiau
siai maži mokomieji orlai
viai. Bomberių piliečiai dar 
neperka.

Iki šiol privatus žmonės 
Amerikoje turėjo 17,000 or
laivių. o dabar jų skaičius 
jau yra dvigubai didesnis. 
Didėjant armijos pardavi
mams, dar daugiau privačių 
asmenų galės įsigyti lekian-i 
čias mašinas.

KĄ DARYTI SU ATOMŲ 
BOMBA?

Amerika turi galvosūkio, 
ką daryti su atomų bomba. 
Šią savaitę prezidentas Tru- 
man praneš kongresui, kaip 
jis mano daryti su tos bai
sios bombos paslaptimi. Vi
si su įdomumu laukia, ką 
prezidentas pasiūlys.

Amerikoj daug žmonių 
nori tą paslaptį atidengti 
visiems, kad ir rusai galėtų 
gamintis tą bombą. Tuo bu
riu jie mano sukelti “pasiti
kėjimą” Stalino akyse, o ka
da Stalinas pasitikės, jis, 
girdi, bus sukalbamesnis.

ARGENTINOS ŽMONĖS REIKALAUJA DEMOKRATIJOS

Ši nuotrauka parodo milžinišką Buenos Aires mieste demonstraciją. Iš
kėlę vėliavas žmonės šaukia: “šalin generolo Farrello diktatūra! Mes norim 
demokratijos!” Po tos demonstracijos prasidėjo areštai, kurie ir dabar tęsiasi.

Valo nacius Žiemą Europa 
badaus ir šals

Laimėjo socialistai

Darbininkų Kova Už Uždarbių 
Pakėlimą Eina Vis Smarkyn
STOCKHOLMO LIETU
VIAI LEIDŽIA SAVO 

LAIKRAŠTJ

Visoje Amerikoje praeit- 
tą savaitę darbininkų strei
kai nesumažėjo. Dabar yra 
virš 300,000 streikuojančių 
darbininkų, bet daug unijų 
iškėlė reikalavimą peržiūrė
ti darbo sutartis ir pakelti 
uždarbius. Angliakasiai į- 
teikė reikalavimą dėl per
žiūrėjimo jų darbo sutar
ties. Derybos eina ir kitose 
pramonės šakose.

Vyriausybė stengiasi 
baigti aliejaus darbininkų 
streiką. Darbo sekretorius 
Schvvellenbach siūlo, kad 
darbininkai tuoj grįžtų prie 
darbo ir už 40 valandų dar
bo savaitę g&utų 157 už
darbio pakėlimą, o ginčas 
dėl galutino uždarbių nusta
tymo tegu būna pavestas 
“arbitražui” ar trečiųjų tei
smui. Darbininkai reika
lauja pakelti uždarbius 30 
nuoš. Aliejaus .darbininkų 
streikas gresia sukelti gaso- 
lino badą visoje eilėje mies
tų. Vyriausybė nori to iš
vengti ir ragina darbinin
kus grįžti prie darbo.

Visose kovose darbinin
kai kelia tą patį reikalavi
mą: uždarbiai taikos metu 
neturi būti mažinami. Tur
tinga Amerika gali gaminti

Stockholmas (LAIC) —
Rugpiučio 22 d. išėjo pirmas 
Stockholme apsigyvenusių 
lietuvių leidžiamas dvisa
vaitinis laikraštis “Svetur.” 
Yra tai 10 puslapių švariai 
mimeografuotas leidinys.

“Svetur” praneša, kad iš 
kelių šaltinių patirta, jog so
vietai yra pakeitę pabalčių 
deportavimo tvarką: per 
pirmąją okupaciją, pirmoje 
eilėje buvo deportuojami 
inteligentai, gi dabar gabe
nami ūkininkai, amatinin
kai ir darbininkai.

Taip pat patvirtinama ži
nia apie masinį vaikų de
portavimą.

Pagaliau, sužinome, kad 
Vilniaus radio pranešimu, 
rusai išardė Nežinomojo ka
reivio kapą Kaune ir prie 
jo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę pastatytą akmeninį 
paminklą.

______ Francijos departamentų
Europos šalių žmonės at- tarybų rinkimuose rugsėjo 

einančią žiemą badaus ir 23 ir 30 dd., pirmą vietai
iš

d ■žmn. Prieš karą depar
radikal

ges ir visokie trukumai. Kai socialistai,” kurie nėra nei 
kuriose šalyse padėtis yra radikalai, nei socialistai, 
desperatiška. Europai reika- bet tiktai nuosaiki aėmoK- 
linga greita pagelba.

Austrijoj šią žiemą nebus

Generolas Eisenhovver 
praneša, kad Amerikos o-
kupacinė kariuomenė Vo- einančia žiemą ____
kietijoj jau atliko didelį t šals. Pranešimai iš dvide- užėmė Francijos socialistai 
“atnacinimo darbą. Musų šimties šalių sako. kad žmo- Prieš karą departamentų 
kariuomenės užimtoj zonoj! nėms gresia badas, šaltis, Ii- tarybose vyravo “-odiVoi. 
yra areštuota 80.000 nacių,
dar 35,000 numatoma sukiš
ti į kalėjimus. o-GO.OOO na-

sluoks- 
griežtu

anglių namams šildyti. Bus 
trukumas drabužiu ir

cių buvo pašalinti iš valdiš
kų vietų ir iš įtakingesnių 
vietų ūkio gyvenime. Bava
rijoj paskirtas naujas vokiš
kos vyriausybės galva, vie
toj iki šiol buvusio reakcin
go klerikalo, paskirtas se
nas socialdemokratą; 
gner.

BELGŲ KARALIUS 
NORI SOSTO

Buvęs Belgijos karalius 
Leopoldas tretysis iš Austri
jos atvyko į Šveicariją ir iš 
ten kreipėsi į belgų tautą 
siulydamasis vėl būti kara
lium. Kaip belgai pažiūrės 
į buvusio karaliaus pasisiū
lymą, dar nežinia, bet se
niau visos demokratiškos 
belgų partijos buvo pasisa
kiusios prieš karaliaus grį
žimą. Belgai sako. kad jie 
gali apsieiti be Leopoldo, 
kurs davė įsakymą belgų 
armijai kapituliuoti ir pats 
nesitraukė su belgų vyriau
sybe į Angliją, bet pasiliko 
su okupantais užimtoj Bel
gijoj. _________  .

FRANCUZAI SUŠELPĖ 
BALTIJOS TREMTINIUS

PENKI BILIONAI MO
KESČIŲ MAŽIAU

Administracija siūlo kon
gresui sumažinti ateinan
tiems metams mokesčius 
penkis bilionus dolerių. Kai 
kurie republikonai siūlo di
desnį mokesčių mažinimą
bet vyriausybė nori pasiten
kinti penkiais bilionais do
lerių, nes dėl karo palikimo 
valstybės išlaidos yra vis 
dar didelės ir be paskolų 
jų negalima padengti.

ratiška viduriniųjų 
nių partija su gana 

.. vardu
ava- išsimušė

linės, ’ tų partija. Ji gavo 811 at-
Belgijoj bus trukumas ku- stov^ Paskui eina radika

lo namams. Maisto truku- Hškieji katalikai, kurie yra 
Hoe- mas bus pašalintas tiktai susispietę į liaudies parti- 

! tame atsitikime, jei Ameri- U- Komunistai irgi laimėjo 
’ ka prisius daugiau maisto. 326 vietas, bet jie toli atsi-

Bulgarijoj didelis Uniku
mas vaistų. Daktarai baukš- 
tosi. kad gali kilti epidemi
jos. Derlius Bulgarijoj buvo 
menkas, todėl gresia ir ba
das.

Danijoj badas negresia, 
bet didelis trukumas ang
lių

„..v. . _ Geneva (LAIC) —Tarp-
*** Dabar* į&pinna* vieta tau^n’s Raudonasis Kryžius tiek gerybių, kad ir darbi- 
išė Francijos socialis- P, aneša. kad Francijos Rau-į ninkai gali ir turi gauti

donasis Kryžius pasiuntė 
Baltijos kraštų pabėgėliams bininkų 
franeuzų okupuotoje zono- teisingi, 
je 50,000 pakelių (po pen 1 
kis kilogramus).

žmoniškus uždarbius. Dar- 
reikalavimai yra

BALANDŽIAI IR 
ELEKTRIKĄ

Balandžiai 
lių nuostolių, 
laidų vienas 
Jis pastebėjo 
džiai kartais neša

padaro dide- 
sako elektros 
prižiūrėtojas, 

kad balan- 
ant kojų

vėlos gabalus. Kai balandis 
su tokia vėla lekia arti elek
tros laidų, pasitaiko nelai
mė: vėla sujungia elektros 
laidus, laidai perdega ir pri
sieina visus laidus tikrinti 
ir taisyti.

KONTROLIUOJA VISUS 
JAPONŲ BANKUS

Gen. MacArthuro parėdy
mu. amerikonai užėmė Ja
ponijos Banką ir po patik
rinimo, kaip tas bankas ve
damas, duos aiškius nuro
dymus, koks turi būti Japo
nijos Banko ir visų kitų ja
ponų bankų veikimas. Ame
rikiečiai tikrina ir “dieviš
kojo’’ imperatoriaus turtą.

Franci joj valdžia žada iš
laikyti maisto davinį, kaip 
jis buvo duodamas iki šiol, 
bet miestuose bus jaučia
mas kuro trukumas, o mais
to gyventojai gauna neuž
tenkamai sveikatai ir dar
bingumui palaikyti.

Graikijoj trūksta maisto. 
Didelės sausros praeitą va
sarą pakenkė derliui. Visoj 
Graikjioj didelis trukumas 
drabužių.

Badas ir šaltis gresia Ita
lijai, Vokietijai ir Jugosla 
vijai. Ypatingai liūdna pa 
dėtis yra Lenkijoj, kur gy 
ventojams trūksta visko. 
Miestuose žmonės jau ba
dauja. nėra kuro, nėra dra
bužių. Lenkija kenčia nuo 
rusų kariuomenės rekvizici
jų ir plėšimų.

Apie- Lietuvą. Latviją ir 
Estiją jokių žinių nėra. nes 
tie kraštai yra rusų okupuo
ti ir aklai uždaryti nuo pa
saulio. Bet žinios, kurios pa
tenka iš Lietuvos rodo. kad 
ten žmonės kenčia badą ir 
kentės šaltį.

Visa Europa kreipiasi pa
gelbos į Ameriką. Tik Ame
rika, Kanada. Pietų Ameri-

Užsisakykite 
leivio” kalendorių 
Kaina 50 centų.

liko nuo socialistų. Rinki
mus visai prakišo dešinio
sios partijos, o “radikalai- 
socialistai” išeina iš rinki-
mų žymiai susilpnėję, 
turės tik 607 atstovus.

Jie

AVALINĖS RACIO
NAVIMAS

OPA praneša, kad avali
nės racionavimas dar nebus 
greit panaikintas. Kol kas 
gamyba dar nėra užtenka
mai didelė, kad racionavi- 
mą galima butų panaikinti, 
o kol gamyba dar nėra di
delė, panaikinimas raciona- 
vimo sukeltų kainas.

AMERIKIEČIAI
TIENTSINE

Amerikos marinai okupa
vo Tientsin miestą Kinijoj, 
nuginklavo japonus ir su
draudė kinų komunistus, 
kurie terorizavo žmones 
Tūkstančiai kiniečių labai 
širdingai ir triukšmingai pa
sitiko amerikiečius, kaip iš 
vaduotojus.

GRĮŠ PUSANTRO 
MILIONO KARIŲ

Iki ateinančios vasaros iš 
Tolimųjų Rytų bus parga
benta apie pusantro milio
no Amerikos kareivių į na-

kos šalys, Australija ir Nau-1 mus. Pacifike musų karei- 
ioii Zelandiia gali ateiti vių yra visos

KARE NUSKENDO
LAIVAS

701

Karo laivynas praneša, 
kad per visą karą Amerika 
neteko 701 laivo. Iš to skai
čiaus 175 laivai buvo pir
mos eilės karo laivai, o ki
ti pagelbiniai. Nuskandintų 
laivų skaičiuje yra 2 didlai- 
viaL. 5 orlaivių nešiotojai, 
52 submarinai, 71 naikin
tojas ir kt.

PUSANTO BILIONO 
KELIAMS TIESTI

Senate svarstoma paskirti 
1,673,250,000 dolerių fe- 
deraliniams keliams tiesti. 
Senatas tam pritaria. Fede
ralinė valdžia turi plačią 
programą dėl nutiesimo 
naujų kelių ir dėl taisymo 
senu.

PEŠTYNĖS INDIJOJ

Bombėjos mieste Indijoj 
tarp indų ir magometonų į- 
vyko kruvinos riaušės. Peš
tukus perskirti buvo sunku, 
teko šauktis kariuomenės, 
kad tvarką atstatytų. Peš
tynėse šuvo 28 žmonės ir 
143 liko sužeisti.

NUŠOVĖ PATRIARCHĄ

loji Zelandija gali ateiti yių yra visose salose. Kini- 
Europai i pagelbą ir padėti i joj, Japonijoj, Indi joj ir 
ipsilaikvti ateinančia žiemą. Australijoj. Nuginklavus ja

is visų ponus daug kareivių galės 
grįžti namo. t J r

didelį “Ke- išsilaikyti ateinančią 
1946 m. kuri bus sunkiausia 

karo metu.

Arkivyskupas Teofilius, 
Jeruzalės pravoslavų baž
nyčios patriarchas, lankėsi' 
Aukštutiniajame Egipte. 
Ten jam belankant vieną 
vienuolyną nežinomi pikta
dariai jį nušovė. Dabar aiš
kinama. kas galėjo jį nu
šauti, bet kol

Maištas Argentinoj
Kariška diktatūra Argen

tinoj vėl šėlsta. Viename 
provincijos mieste kariuo
menė bandė sukilti prieš 
diktatūrą, bet kareivių mai
štas buvo nuslopintas ir vi
soje šalyje buvo paskelbtas 
karo stovis. Tūkstančiai o- 
pozicijos žmonių buvo areš
tuoti. Suimta daug libera
liškų mokytojų, profesorių, 
profesionalų ir daugybė de
mokratiškų partijų veikėjų. 
Daugelis iš opozicijos žmo
nių padėti į kalėjimą, kiti 
po kelių dienų kalinimo pa
leisti.

Argentinos žmonės pro
testuoja prieš militarinės 
diktatūros šėlimą. Studen
tai ir minios žmonių išėjo į 
demonstracijas Buenos Ai
res gatvėse. Įvyko susirėmi
mų su policija.

Ką tik grįžęs iš Argenti
nos Amerikos ambasadorius 
Argentinoj, S. Braden. sa
ko, kad Argentinos milita- 
rinė diktatūra neišpildė sa
vo pasižadėjimo dėl “hemi
sferos solidarumo”; buvęs 
ambasadorius pabrėžia, kad 
Argentinos gyventojai yra 
musų draugai, bet Argenti
nos militarinė klika, kuri 
valdo kraštą teroro priemo
nėmis, yra ir musų ir Ar
gentinos žmonių priešas.

Kcki bus Amerikos toli
mesnė politika santykiuose 
su Argentinos diktatūra, 
greit paaiškės.

iu dar nesurasta.

RUSŲ ŠANTAŽAS
• Francuzai sako, kad ni

šai užsiima šantažu (black- 
mail) ir nori prievarta iš
gauti iš kitų sąjungininkų 

kas piktada- sutikimą su rusu reikalavi
mais Londone.
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BANDO SUARDYTI 
KONGRESĄ

Kom-misionieriai jau vei
kia, kad išardžius Ameri
kos Lietuvių Kongresą. Ko
munistai kviečia “demokra
tiškų lietuvių" susirinkimą į 
Pittsburghą. o misionieriai 
kviečia Amerikos Lietuvių 
Taiybą “poros dienų bėgy
je” priimti Tysliavos, Olio, 
Kumskio, Karpiaus ir Zu- 
rio ultimatumą: atšaukti 
Kongresą Chicagoj, perkel
ti jį į Washingtoną ir “lai
mėti Lietuvos bylą.”

Tie paminėtieji čia vyrai 
pasiuntė A. L. Tarybai laiš
ką, kurio ištraukas paduo
dame.

“...Amerikos Lietuviu Misija 
siūlo Amerikos Lietuviu Tary
bai pasitarti dėl bendros ir 
skubios akcijos \Vashingtone. 
Be to, ALT-ai pranešame, kad 
iš audrencijos pas Valstybės 
pasekretorių Dean Achenson 
ALM oficialiai patyrė, jog 
Lietuvos nepriklausomybės by
lą galima laimėti tik su sku
bia akcija \Vashingtone ir 
kad. akvvaizdoje dabarties, 
rengimas kongreso Chicagoje 
ar kitoje pašalinėje lietuvių 
kolonijoj, gruodžio mėnesi, ne
sudarys lemiamos pagelbos 
Lietuvos laisvės kovoje... pra
nešame... kad mums draugin
gi kongresmonai yra pasiren
gę remti reikalingą akciją... 
Kadangi ši akcija yra skubi, 
todėl prašome pranešti mums 
poros dienų bėgyje, ar sutin
kate šiuo reikalu su mumis pa
sitarti.’’

Po šituo parapijinės dip
lomatijos ultimatumu pasi
rašė tie aukščiau minėtieji• • • • •

iai.
Žinoma, tie ponai patys 

gerai žino, kad niekas, nei 
Dean Acheson, nei “drau
gingi kongresmonai” jiems 
jokio “oficialaus” užtikrini
mo nedavė, “jog Lietuvos 
nepriklausomybės bylą ga
lima laimėti tik su skubia 
akcija Washingtone” ir dar 
mažiau jiems kas nors sakė. 
kad Kongresas Chicagoje 
gruodžio mėnesi “nesudarys 
lemiamos pagelbos Lietu
vos laisvės kovoje.”

Tie ponai monkinasi, lie
tuvius suvedžioja ir sau po
litini kapitalą bando kalti. 
Lietuvos nepriklausomybės 
byla yra dalis, ir labai ma
ža dalis Amerikos užsienių 
politikoj. Kol ta politika 
radikališkai nepasikeis, tol 
Lietuvos byla kabos ore. 
Musų kongresas, ar jis bus 
Washingtone, ar Chicagoj, 
turės tiek pat Įtakos, nes 
Amerikos vyriausybė apie ji 
lygiai bus informuota, ne
žiūrint kur jis bus. Tą žino 
ir misionieriai, ar bent tu
rėtų žinoti. Bet jiems kas 
kita rupi.

Įsivaizduokim, kad Kar-! 
pius, Tysliava. Olis ir visa 
ta misionieriška kompanija 
sutinka dalyvauti Chicagos 
Kongrese. Jie siunčia atsto
vus. Bet kadangi jų nėra 
daug, tai jie paskęs bendroj 
lietuvių juroj ir Chicagoj jų 
nieks dargi nepastebės. Na, 
o jie nori, kad apie juos 
svietas kalbėtų: jie peršasi 
į “vadus” ir tuo tikslu net 
patys save patepė šventų 
misijų aliejumi. Kadangi 
jiems nepatogu Kongresą 
stačiai boikotuoti, tai jie 
jieško pateisinimo boiko
tui ir rašinėja vaikiškus lai- 
škus-ultimatumus. Greit tie 
smulkių dūšių ir didelių a- 
petitų vyrai skelbs, kad Lie
tuva todėl neišgelbėta, jog 
ALT jų nepaklausė, nes jie 
turi paslaptį, kaip Lietuvos 
bylą Washingtone “laimė
ti.” . ’

Lietuvių atsakymas Į mi

sionierių ir komunistų ardy
mą, turi būti vienas: dirb
kime. kad Chicagos Kong
resas pasisektų!

PILIETINIS KARAS 
LIETUVOJE

Lietuvoje žmonės prieši
nasi rusų okupantams. Ru
sų plėšimai, rekvizicijos, 
valymas žmonių į baudžia
vą, valymas ūkininkų į kol
chozus ir grobimas žemių 
į sovchozus, verčia žmones 
priešintis Maskvos plėši
kams. Gal lietuvių kova yra 
beviltė, gal ji reikalauja 
daug aukų. bet lietuviai ko-Į 
voja kiek pajėgdami. Tą 
faktą patvirtina Įvairios ži-! 
nios iš Lietuvos ir jį patvir
tina patys bolševikai. Birže
lio mėnesį Aukščiausias 
Kvislingų Sovietas Lietuvo
je išleido proklamaciją į 
Lietuvos žmones, kurioje 
kviečia nusilenkti okupan
tams, pasiduoti budeliams ir 
kartu kvislingai meluoja, 
kad priešinimąsi veda “vo
kiški agentai.” Del tos pro
klamacijos “Naujienos” sa
ko:

“Ir prie viso šito žioplo melo 
proklamacijos autoriai dar pri
dėjo 'kai kuriuos suklaidintus 
lietuvius.’ Vadinasi, kada so
vietų armija ir žvalgyba oku
pavo Lietuvą, tai nesusipratę 
lietuviai ėmė plėšti savo kraš
tą, deginti ukius ir žudyti sa
vo viengenčius — su tikslu 
padėti išbėgusiems iš Lietuvos 
vokiečiams!
“Šita begėdiška proklamaci

ja, aišku, bando melo skraiste 
pridengti tai, kas Lietuvoje iš 
tikrųjų dedasi. Lietuvos žmo
nės kovoja prieš bolševikus o-! 

kūpant us tokiu pat atkaklumu, 

kokiu jie kovojo pirmiau prieš 

vokiškus okupantus. Jie nori 

nusikratyti svetimu jungu ir 

atgauti laisvę.

“Paleckiniai uzurpatoriai ir jų 
protektoriai raudonarmiečiai 
bei enkevediečiai (sovietų žval
gybininkai) nestengia šito 
liaudies atsparumo sulaužyti- 
Todėl ‘aukščiausias sovietas’ 
savo proklamacijoje žada ‘am
nestiją’ tiems, kurie apleis 
‘gaujas’ ir pripažins ‘savo pa
klaidas’; o kurie nepaklausys.! 
tiems grasina sunaikinimu.
“Tai tikras pilietinis karas— 

tarp okupantų ir Lietuvos 
žmonių.’’

APIE ARDYTOJUS

“Naujienos” kalba apie 
komunistų ir “misionierių” 
bandymą suardyti Ameri
kos Lietuvįų Kongresą Chi
cagoje. Komunistai nori, 
kad Lietuva butų rusų pa
vergta. o “misionierių” po
litikieriai dirba baugini
mais ir isteriką. “Naujie
nos” dėl to sako:

“Amerikos lietuvių visuomenė neprivalo duotis klaidinama. Kova dėl Lietuvos išlaisvinimo nepasibaigs nė per vieną mėnesi, nė per du. Vakarų demokratijos tik dabar pradėjo užimti praktikoje tvirtesnę poziciją Europos klausimais ir ją ginti nuo bolševikiško imperializmo. Kaip Londono konferencija parodė, rungtynės eina kiekvienu klausimu. Dar beveik nė vieno dalyko ta: konferencijai nepasisekė išspręsti. Kada prieis Lietuvos klausimo svarstymas, dar nė VVashingtonas, tur būt, negalėtų pasakyti.
“Todėl dabar reikia organizuotis ir ruoštis kovai, kuri gali užsitęsti ilgoką laiką. Visuotinas Amerikos Lietuvių Kongresas tam vyriausiai ir yra šaukiamas. Kas musų jėgas skaldo, tas Lietuvai gali grei-J čiau pakenkti, negu pagelbėti.”

KELEIVIS, SO^ BOSTON

ŽMONES SVEIKINA SUGRY2USĮ DIDVYRĮ

Gen. Wainwright, Korregidoro ir Bataano didvyris, sugryžęs iš japonų 
nelaisvės, važiuoja savo gimtinio miestelio (Skanea teles, N. Y.) gatve. Visi 
gyventojai išėjo jį pasveikinti.

Laiškas iš Lietuvos
“Keleivio” skaitytojas Fr. dint, tegul bus kitam sykiui. 

Juzėnas iš Detroito prisiun- Rašyk dažnai, jei gali, nes 
tė mums vieną laišką iš Lie- ne visi laiškai pasiekia tiks- 
tuvos. Laiško rašėja seniau lą. Mums daugiau kaiman 
su šeima gyveno Detroite, o nerašyk, nes ilgiau eina. Aš 
po pirmo pasaulinio karo jums daug laiškų rašiau, vi- 
visa šeima grįžo Lietuvon ir sais mano žinomais adre- 
nųsipirko Panevėžy namus,
o kaime turi ūki. Viena duk-; 
tė 1933 m. grįžo Amerikon 
ir dabar gyvena Detroite, o: 
likusi šeima, tėvas, motina 
ir dvi sesutės, gyvena Pane
vėžy. Motina iš Panevėžio 
rašo dukterei Detroite. Red.

Brangus vaikeli:
Jūsų laišką ir atvirutę ga

vau birželio 21 d. Dabar 
jau galiu ramiai atsikvėpti, 
vikria mainau

sais...
Kaip gavau jūsų pirmą 

laišką, tai siunčiau jums te
legramą gegužės 16 d., ne
žinau ar gavote? Man da
bar jau vistiek. kad ir re
čiau gaunu laiškus, bile tik 
žinau, kad gyvi; man svar
biau už viską buvo. kad tik 
sužinoti apie jumis. Aš jau 
dabar nebepykstu... dėl 
1933 metų (dukters išva
žiavimo i Amerika.—Red.).---  c ---- ,----------- ę -
Jei ne tas įvykis, tai gal ir

butum- sulaukus tokio
nau. kad jus gyvi ir Dėdė 
Šamas jūsų neskriaudžia.)tu
Dėkui, vaikeli, kad apie Pat “kimo, kaip mes, o sal
mus rūpinatės. Kol ka 
dar viso turime, nors

mes;
jau

ir daug baisesnio. O dabar 
tu gali net ir apie mus pa

benki metai, kaip nieko ne- Į trupinti. Patai lė sako, nė- 
pirkom. o tris sykius buvom !a to blogo, kas neišeina į
apvogti. Šiuo tarpu musų 
didžiausias rūpestis, tai

gerą. Aš nežinau, kaip tu 
jautiesi savo būklėj, bet

kasdieninė duona. O kita’ man atrodo, kad tu mažiau
. • • L-onfoiai V ui n moc Man ivkas. kaip yra, taip gerai. 

Dabar dar nieko mums ne 
siųskit.
siųsti ir

kentėjai, kaip mes. Man ir 
’ giltinė tik 30 minučių tepa-

Kaip bus galima) sįvėlayo. Kitaip jau nebu- 
kas nors gaus. tai ciau Jums rašiusi. Kam uz 

mes jums parašysime. Jei ^i .dėkui sakyti, aš nė pati 
turit ką atliekamą iš drabu-. ne^1?au* M^yti jau buvo 
žiu. prisiųskit. kad ir nėšio- Aukščiausiojo toki valia.

Jei kada galėsi ką siųsti, 
tai atsiųsk pain expeller 

,'bonkutę ir. jei dar galima 
Deksnio mosties dėl

tus; paprašyk ir kaimynų,;
kurie turi ką nors sau nerei
kalinga. čia viskas bus pra 
vartų; jei aš sau nesunau- 
dosiu. tai atiduosiu tiems, i1”0?, 
kurie man yra padėję kuom! Kaip oradėjau rašyti lai- 
nors, o labiausiai maistu. O Išką, jau praėjo pora dienu.
yra daug tokių, kuriems aš 
jau skolinga.

Tėtė nedirba jau 11 mė
nesių. jo delnai suskilę, gal 
ekzema. Dėlto daktaras jį 
paliuosavo nuo darbo... Au
gutė jau baigė laikyti ekza- 
minus iš 4-tos klasės Į 5-tą 
ir nors šiemet labai buvo

(Mat, man jau nebesiseka, 
greit pavargstu ir turiu pa
dėt rašius). Augutė pabaigė 
egzaminus ir šiandien išėjo 
i užbaigtuvių balių, kurį ios 
susi dėjusios sau susiruošė ir 
aš jai daviau 200 rublių, gal 
ką nors už juos nupirks iš 
maisto, o namuose nieko to-

sunku, ale kai stengėsi, tai ?etu^a? duoti. Į^ors ir
ir sekėsi, o Olida pasiliko 
antrus metus toj pačioj kla
sėj. Olida žiemą buvo susir
gus kelius sykius, o dėl jos 
silpnos sveikatos nelabai ir 
spaudėme...

Nuomos už namus gauna
me tiek, kad galim nusipir
kti 2 kilogramu sviesto į 
mėnesį (4 su viršum sva
rus.—Red.); vis šioki toki 
parama.

Musų miestas (Panevė
žys) šiek tiek apgriautas, 
bet musų namas liko svei
kas ir mes turime savo pa
stogę ir nuo pereito rudens 
gyvenam savo namuose. O 
per vasarą buvome kaime 
pas Dambrauską. Kaip gy

kuklios išleistuvės, jei dar 
gyvens, liks prisiminimui. 
1940 metais ji baigė 4-tą 
skyrių, kaip tik tą dieną ru
sai į Panevėžį įžygiavo. Aš 
tada jai nupirkau vieną ka
vos puodelį su lėkštute, ku
ri ant išleistuvių buvo nusi
nešusi kavai gerti. O šiemet 
nieko negaliu jai atminčiai 
dovanoti. Jei bučiau tebetu
rėjus žiedus, bučiau vieną 
dovanojus, kaipo atmintį, o 
dabar nežinau, kas juos ne
šioja, net ir šliubinių nebe
turiu.

Baigsiu šiam sykiui rašy
ti. Daugiau parašys mergai
tės. Dabai- Augutė turės dau 
giau laiko, ji dabar labai

Kas Savaite
Ameri-

Kongresas.

knaisiok. Jei daržo savinin
kas tave neleidžia — rė
kauk, kad jis yra demokra
tijos priešas!

Ruoškimės musų kongresui
Chicagoje įvyks 

kos Lietuvių 
Jau dabar laikas ruoštis iri
žiūrėti, kad jame butų at-1 
stovaujama visa demokrati
niai nusiteikus lietuvių vi
suomenė.

Amerikos lietuviai gali ir, 
privalo padėti savo senai 
tėvynei. Niekada pirmiau 
Lietuva nepergyveno tiek 
pavojų, kiek jų pergyvena 
šiandien.

Padėjom Lietuvai prisi
kelti kaip nepriklausomai 
valstybei 1918-1920 metais. 
Padėkime ir šiandien atgau
ti jos pavogtą laisvę. Visų 
siekimas šiandien turi būt
toks:

Kas bus, kas nebus, bet: 
Lietuva nepražus!
Reikalauja laisvės—kam?

Hirohito apetitus numal
šino atomų bomba. Ar ji ir 
Stalino apetitus turės mal
šinti?
Piliečiai ar tremtiniai?

Kada prasidėjo karas su 
Japcnija, iš Pacifiko pa
krančių buvo iškelti tūkstan
čiai japonų. Jų savastis per
ėmė vyriausybė, tūlos jų y- 
ra jau likviduotos.

Jungtinėse Valstijose gy
vena 72,000 japonų, musų 
krašto piliečių. Iš jų 17,000 
tarnauja Amerikos karo pa
jėgose; pusė to skaičiaus 
stojo kaip savanoriai. Virš 
tūkstančio japonų yra gavę 
medalius už pasižymėjimą 
mūšiuose.

Lietuviai komunistai turi 
retą bezmėną. Jisai buvo 

vieną teturim nuosavą. Mer-1 nUvvkes i sovietų Rusiją, 
gaitėm
ka...

rime ką švarinti, net stalą

gal kiek ir liudno- 
gal išvargsim...

Jus laimina jūsų motina...

Skaitytojų Balsai
Gerbiama Redakcija!

Vot štai gavau iš Maikio tė
vo pavieską. kad mano prenu
merata jau pasibaigė ir per
skaitęs “Keleivio” 36 nr. pa- 
tėmtjau. kad tėvo labai jau 
sunkus gyvenimas: ir džio- 
gas išdžiuvęs, ir kelinės 
kiauros, ir čeverykai be padų. 
Jei taip. nutariau pasiųst/, pa
gelbą, kad nesustotų pas mane 
keliavęs, čia prisiunčiu U. S. 
postai note $5 ant batų ir už 
50 centų išdrukavok man 1946 
metų “Keleivio” kalendorių ir 
dar tėvui sakau ačiū už gerą ir 
sveiką pastabą, kad pataria sa
vo klientams, kaip siųsti pini
gus. kad nesiųstų laiškuose. 
Tai yra labai sveikas patari
mas. Prašau tėvo pranešti skai
tytojams, kaip man atsitiko: 
Aš pasiunčiau Naujienoms $6 
prenumeratos laiške, nu ir din
go be žinios; neteko nei laik-į 
raščio. ne/ šešių dolerių maty
ti. O kas kaltas, jei ne pats 
siuntėjas, kad nežino, kaip 
siusti

ir
‘lo

štojo į raudonąją armiją ir 
— vėliau iš jos pabėgo!

Šiandien tas vyrukas dir
ba Chicagos “Vilnyje” 
visiems perša Staljno ‘• vvJŲ-

Tai Abekas - Akelaitis. 
Rugsėjo 24 d. “Vilnyje” jis 
šūkauja, kad “Indijos žmo
nės reikalauja teisybės” — 
nepriklausomybės Indijai. 
Bet—

Anglijos Darbo Partijos 
socialistinė vyriausybė už 
mirštanti savo “rinkimų 
programos pamatinius dės
nius” ir Indija negaunanti 
laisvės.

Tikriausias šmutas. Šū
kauja, kad Indija neturi 
laisvės, bet giria raudonuo
sius deržimordas, kurie ver
gia ir žudo Lietuvos žmo
nes!

Jam turėtų būti vieta ten, 
kur šiandien randasi Anga- 
rietis, Žalpis ir kiti staliniš
ko “rojaus” garbintojai
“Populerė demokratija”

Čekoslovakijoj veikia de
kretas apie verstiną darbą 
Joje veikia ir verstinas gy
ventojų kolonizavimas

Maskvos pastumdėlis,
pinigus. Tai užtat ir tė-jz^anek Fierlinger. šituos 

vas buk atsargus, jei visi tau dekretus vadina “populeria
ta:p siųstų ant batų ir pinigai 

dingtų, tai gali veikiai sustoti 

keliavęs po visą pasauli. Pra

šau tėvą su vaiku lankyti ma

ne ir ant toliau*.

Su širdingais linkėjimais vi

sam “Keleivio” štabui,

P- P. Simanauskas. 

Rheinelander, Wis.

Gerbiama Redakcija:
Ačiū už pranešimą, kad ma

no prenumerata pasibaigė. Siun
čiu $5 ir sykiu patariu lietu
viams, jog koki reikalą turint, 
ypač pajieškojimų. tai geriau
sios pasekmės yra pasiskelbus 
per “Keleiv.” Aš tą esu paty
ręs savo reikaluose.

Su pagarba.
Geo. Cizinanskas. Tie apetitai

Chicago, III

demokratija.
Je, su vėzdu rankoje vyk 

žmogų i darbą, daryk ji 
tremtiniu ir sakyk, kad tai 
yra — “populerė demokra 
tija ...

Zdanekas ne bereikalo 
buvo Maskvoje. Jis yra bai 
gęs visas komunistiškų hum 
bugierių klases.

Beje, toje pat čekoslova 
kijoje veikia ir “liaudies 
teismai” — gryniausias Ma
skvos padaras.

Čekoslovakijos “populerė 
demokratija” gali nuvesti 
prie to, kad neteks galvų ir 
patys jos garbintojai, jų 
tarpe Benešąs su Fierlinge- 
riu.

Maikio Tėvai po penkinę:

Prisiuntė šia draugai: Mrs. 
A. Akelaitis iš Scottville, N. Y., 
Charles Skaptauskas iš Somer 
sėt. Pa., G. Mariosis iš Spring- 
field. Mass., G. C/zinauskas iš 
Chicagos, Fr. Petkunas iš Chi
cagos, George Gaidys iš VVater- 
town, Mass., P. P. Simanaus
kas iš Rheinelander, Wis.

SUNAIKINTAS VIL
NIAUS VANDENTIEKIS

Užsienių reikalų ministrų 
konferencija Londone jau 
baigta. Ji nedavė nei to, 
kiek iš jos galėjo laukti at
sargus pesimistas.

Nesusitarta dėl taikos su 
Italija, neišspręsta visa eilė 
kitų labai svarbių klausimų

Konferenciją suardė Mas
kvos užsispyrimas. Stalino 
diktaturos režimas pasišovė 
gauti Italijos kolonijas; jis 
pareikalavo šeimininko tei
sės Japonijoje!

O dėl Balkanų, Lenkijos 
ir Pabalcio valstybių likimo 
Maskva pasakė tiek:

Ponai, ne jūsų reikalas
*_______ ,.v. ___ . New York (LAIC)—Švei-
venam” taip, bet savoj pa-1 gera mergaitė, niekur neina cariją pasiekė žinios, kad 
stoge j fJaug gerinu. Senelis*^ nsmu ir su draugėms per-i Vilniuje, karo motu, sunai-.mums diktuoti — darom ką 
mirė 1944 metais Apie ki- dau^r nesusideda. Namuose kintas vandentiekis ir gy- norime...P labai myli švarą ir netingi! ventojai vandeni gabenti iš Tai besočiai 

dirbti. Dėia. tik mažai tetų-'šuliniu ir upių. Lysk į svetimątus tuom sykiu nerašysiu,l U B lUlZIII Bjmu UVIBOJOIU, —- *7 - — -y ° V •
nes bijau tavo širdies jau- dirbti. Deja, tik mažai tetų-'sulinių

apetitai, 
svetimą daržą ir jj

Bet tūkstančiai japonų ir 
šiandien vargsta, jie yra 
tremtiniai!

Aišku, ir demokratija tu
ri savo blogybių. Džiugu 
tai. kad Amerikoje pasigirs
ta vis daugiau ir griežtesnių 
reikalavimų tas blogybes 
šalinti.
Partijų amaras Korėjoje

Japonų vergta ir išnaudo
ta Korėja gyvena partinių 
sutemų dienas. Gauti pra
nešimai sako, kad ten vei
kia net 40 skirtingų partijų!

Partijų santykiai taip blo
gi, kad jų vadai slapstosi 
nuo kits kito, bijodami už
puolimo.

Kaip ir kitose šalyse, Ko
rėjoje irgi veikia kvislingai 
—rudi, juodi ir raudoni.

Anksčiau ar vėliau nuga
lėtojai turės spręsti, ar Ko
rėja tinka nepriklausomam 
gyvenimui, bet jau šiandien 
girdėti vis daugiau balsų, 
kad patys korėjiečiai nesu
sikalba...

Aiškus dalykas, toks par
tinis amaras gali pakenkti 
Korėjos nepriklausomybei.
“Demokratija” Rumunijoj

Rumunija turi maskvos 
lėlių vyriausybę. Maskvos 
klapčiukai sako. kad ji yra 
“tikrai demokratinė vyriau
sybė.” Bet štai jums vienas 
rumuniškos demokratijos 
pavyzdis:

Šiomis dienomis Rumuni
joje buvo areštuoti 37 as
menys — socialistų, valstie
čių ir liaudininkų partijų 
nariai. Suimtas ilgametis 
Rumunijos socialistų parti
jos vadas Flueras ir dauge
lis kitų.

Visi yra kaltinami už 
ruošimąsi “prie kriminalių 
aktų.”

Vadinasi, jie yra kaltina
mi ne už jau atliktus nusi
kaltimus, bet tokius, ku
riuos jie tik galėtų atlikti...

Tai čigono logika: mušt 
vaiką, kad jis nenusikalstų!

Maskva buvo ir lieka cen
tras paškudniausio humbu- 
go-
Dvi valdžios Ispanijai

Ispanijoj dar viešpatauja 
generolo Francisco Franco 
diktatūra, bet Ispanija jau 
turi ir kitą vyriausybę—lo
jalistų vyriausybę.

Ją pripažino Meksikos 
vyriausybė ir jai pervedė 
visus Ispanijos turtus, kurie 
randasi toje šalyje.

Tai yra naujas smūgis 
Franco režimui, bet jis ne
reiškia mirtiną smūgį. Turi
momis žiniomis. Frankas 
jau uostosi su buvusiu IIs- 
panijos karalium ir norįs 
jam pervesti Ispaniją.

Ispanijos žmonės dar tu
rės kovoti, kol jie galutinai 
pasiliuosuos iš monarchijos 
ir generolų nevalios.

St. Strazdas.



1 KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS 1 KAS SKAITO. RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

PRIESO NELAISVĖJ MIRUSIŲJŲ PELENAIWorcesterio Naujienos
Įvairios žinios

Rugsėjo 22 d.
Moterų Piliečių Kliubas, L. 
N. C. svetainėje surengė 
Shower party Lietuvos tiem 
tinių naudai.

Parengimas buvo labai 
sėkmingas. Prinešta daug 
gerų rūbų dėl Lietuvos naš
laičių. Padaryta nemažai ir 
pinigų. Pirmininkavo tam 
parengimui Jieva Donelie- 
nė.

j Rugsėjo 24 d. 10 vai. va- 
i kare, 10 Washington St. 

Lietuvių namo tarpduryje rastas tri
jų savaičių amžiaus pames
tinukas. Woreesterio polici
ja stropiai jieško jaunos, 
aukštos ir plonos motėriš- j 
kės, kurią kas tai matė toj 
vietoj su vaiku.

—o—
Draugų Jonų Pocių su-

-o-
Rugsėjo'24 d. keletas Mo

terų Kliubo narių nuvyko i 
Bostoną, pripirko daug Įvai- 
įių rūbų, supakavo ir pa
siuntė į Brooklyną, Į BALF 
sandėli.

Taigi, Worcesterio mote
rys dirba su pasišventimu. 
Už tai joms garbė.

—o>—
“Laisvėj” iš 24 rugsėjo 

S. J. iš Worcesterio porina 
svietui, kad Worcestery su
rinkti rūbai pusta New 
Yorke. Taipgi Vokietijoj vi
si tremtiniai ir pabėgėliai 
esą tik kokie tai niekšai, 
pabėgę iš Lietuvos.

Nesusitupėjęs Kremliaus 
vergas neva remiasi 
terskio laišku, bet tame 
laiške nieko neapsakyta, re-

nus, Jonas Pocius, buvo par
vykęs keletai dienų atosto
gų iš Texas valstijos. Džiau
gėsi Pociai sulaukę sunaus 
svečio.

Worcesterio moterys rug
sėjo 24 d. surengė bankie
tą Sheraton viešbuty maj. 
Albinai Šimkiutei pagerbti. 
Bankietui vadovavo Mrs. 
Pauliukonis ir Mrs. Dr. 
Weiksneer. Pokilyje daly
vavo eilė moterų veikėjų.

PalieDiškis.

L. R. D-jos piknikas

Praeitą sekmadieni Pilie
čių Kliubo “Bungalow” pa
talpose atsibuvo gana vy
kęs L. R. Draugijos Wor- 
cesterio skyriaus piknikas. 

Liu- Piknike kalbėjo iš “Kelei
vio’’ J. Januškis ir draugi
jos pirmin. p. Kriaučialis. 

mianties kuo butų galima j Juodu kalbėjo apie reikalą 
kaltinti, įtarti, o dar ma-i remti Lietuvą, tiek Lietuves 
žiau šmeižti tūkstančius; žmones, tiek pačios Lietu- 
žmonių, kurie, pametę vis-Jvc^ pastangas atgauti savo 
ką. bėgo nas amerikiečius; laisvę. Piknike bandė kal- 
nuo rusu okupantų. Kodėl į bėti ir p. Jakutis. Jis norė- 
tokie Simonai Januliai ne- jo apginti Tysliavos ir ki- 
pagalvoja, kaip tai atsitiko.
kad tūkstančiai žmonių bė
go nuo rusų “laisvintojų” ?
Ir tai bėgo žmonės, kurie 
rusu okupantus Dažista. Pa

Papuoštos šermenų vainikais čia matosi urnos, kuriose yra supilti japonų 
nelaisvėj mirusiųjų amerikiečių pelenai, ši nuotrauka buvo padalyta Tokio 
airporte. Vienų pelenai buvo palaidoti Japonijoj, o kitų atsiųsti tėvams, ku
rie to pageidavo.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Įvairios žinios žinelės į Zeidat turi “bėdos”: nusi-

_----—---  . ! pirko audeklo kelnėms pa-
Mes, brooklynas ir New, griūti, bet nesuranda kriau- 

\ orkas, praleidome; dideles ėiaus, kas pasiutų taip, kaip 
šventes, Naujus Metus irįjjs ncrį iš kelių dešimtų 
^om kippur. Per šventes(tūkstančiu Brooklyno 
nedirbome ir, kur tik tirs->New Yorko kriaučių, 
ciau žydų

ir 
nėra

gyvenama, tai ng vieno, kurs galėtų pasiu-
per šventes buvo viskas už 
daryta: negalėjai nei vai ti. kaip reikia. Jis žino vie

ną gerą kriaučių, Mr. Žiu-
gyti gauti, nei rūkyti, nei Į rinską, kurs gali padalyti, 
cirugstori įeiti. Dabar po kaip reikia, bet tas gerasis 
švenčių pradėjom o,706 me- kriaučius gyvena Montello, 
tus ir vėl dirbame. , Mass. Kaip iš Brooklyno

0—" i pasiekti su audeklu Montel-
Sutikau aną dieną Rim- ic, ne tajp iengva paša

lio redaktorių ir leidėją, kyti. Kibą skristi orlaiviu?
J. J.

, tikime tai yra tų numatytų- 
! jų svečių nelaimė. 

Vakarienės rengimo ko-

‘Švclnų* gr&fteriai” LAVVRENCE, MASS.

Du sukčiai apgavo čia se- Kliubas rengia metini balių 
ną Franą Žakj, iš kurio jie- Šio mėnesio 6 d. Įvyks L.

tų “misionierių” ultimatu
mą demokratiškai lietuvių 
visuomenei. Gynė, bet ne
apgynė. VVorcesterio visuo
menė visa širdimi remia

žįsto labai gerai", nės Šėlus', Lietuvių Kongresą ir tą rė- “šį
metus išgyveno po rusų dik-' ™mą parodys darbms. buU

tintoju, o J. B. Aglinskas 
paskirtas musu kuopos nu-

turi'buti'tos'noiį'netvarkai t as pasižadėjo rašinėti j i tarimų raštini,iku ir korės- 
je su ta jų garbinama so- “Keleivi” žinių ir nuomo-!P°naentu- 
vietų tvarka, iei šimtai tuks- nių apie VVorcesterio lietu- 
tančiu žmonių, visu tauty-1 viškus reikalus ir kitais 
bių, net pačių tikriausių m- klausimais. “Keleivis” yra 
sų, nuc tos tvarkos nori pa-'demokratiškos VVorcesterio 
bėgti, kaip nuo pavietrės? lietuvių visuomenės laikraš-

-O-taturos “globa.” Ar lietu
viškų bolševikų galvose' VVorcesterio lietuvių vei- 
kartais nekyla mintis, jog kėjas drg. Petras Miliaus-

Bolševikams gerai girti Ru 
siją, sėdint kapitalistinėj 
“vergijoj,” kur jie yra lais
vi ir pavalgę.

—o—
VVorcesteryje yra Millbu- 

ry gatvė. Tai taip, kaip So. 
Bostono Broadvcay. Millbu- 
ry gatvėj, tarp kitų tauty
bių biznierių, yra nemažai 
ir lietuvių. Pas tuos biznie
rius yra Įsipiršusių už dar
bininkus Rusijos agentų, o 
tie agentai net biznio Įstai
gose skelbia Stalino “sau
lės” evangeliją kostume- 
riams ir tamsesniems žmo
nėms kartais Įkala į galvas, 
kad Rusija yra tas rojus, 
kur veršiai midų geria...

Rugsėjo mėnesi sekami 
lietuviai jaunuoliai iš musų 
miesto buvo pašaukti i Dė
dės Šamo kariška tarnybą:

Robertas Koleshis, 46 Co- 
lumbia St.,. Albertas Gru- 
dzinskas, 5 'Chopin St., Ber
nardas Dajutis, 13 Mendon 
St., Francis Butkevičius, 
171 Veraon St.

tis ir kaipo toks yra visų 
mėgiamas ir plačiai skaito
mas. Jam priešingi yra tik
tai visokie atžagareiviai.

worceSter, mass. 
CHESTNEY’S

CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTEB, MASS.

nntetas susideda iš draugų išviliojo 2,276 dolerius. Se-1 U. Kliubo 26-tas metinis ba- 
J. Jasinsko, J. Kondraskos nas žakis, 68 metų žmogus, ■ liūs nuosavam name. Lyra 
ir J- Aglinsko. Visi trys patikėjo puikiai kalban- Hali, 41 Berkeley Sa.
J. J. J. mano, kad vakarie- tiems naujiems “frentams,” Visi Lavvrence’o lietuviai 
nė bus viliojanti, bet kol sutarė su jais daryti koki turėtų paremti šitą Įstaigą 
kas dar netunme numatę taf biznį ir visi sudėjo savo • savo atsilankymu, nes šitoj 
vietos, nei tikslaus laiko, pinigus pas Žaki, Į jo šėpą. i pastogėj sutelpa visos drau- 
Kai bus viskas atlikta, pra- get genis nepastebėjo, kad, i gijos ir organizacijos, be į- 
nesime vėliau. dėdami pinigus, žulikai sitikinimų ar partijų skirtu-

Susirinkime buvo aptar- j?os .iškeitė Į senus popie- mo.
tas laiškas iš LSS centro ir(nusJr kai Žakis apsiziure- 
buvo pasiinformuota apie ^k senus popierius
“Keleivio” perleidimą. Tuo!11' teiado; .Tas zullk? .trlk“ 
reikalu pavesta draugams 'ra./.aiP senas, kaip n 
A. Ripkevičiui ir P. Kaičiui; (fB2vaJįkiai, kurie pasigo-
susižinoti su musų centru ir'deJa . dldeil^ ^darbių ir 

nepasisaugo miklių apgavi
ku. A. J. M.

išsiaiškinti plačiau, kaip 
kuopos ir atskiri nariai galiui O—-

MONTELLO, MASS.

A. Večkys, sekr.

Rengia prakalbas ir 
vakariene

Klausiau, ar “Rimbas jau 
amžinai uždarytas, ar dar 
mano išeiti? Redaktorius 
sako, kad jis jau pakęsti ne
begali, tiek daug visokių 
kritikų priviso, todėl ilgiau 
esą nebegalima laukti, 
“Rimbas” eis ir aukų nebe
prašys. Redaktorius mano, 
tegu Bimba su Tysliava pra
šo aukų, o “Rimbas” nė iš 
nieko neprašys ir jau. Nuo 
kurio laiko "Rimbas” Įsira
šė i kapitalistus, aš nežinau.

Kriaučių kliubas buvo 
nutaręs rengti diskusijas. 
Teko pasiteirauti, kada i- 
vyks tos svarbios diskusijos 
svarbiais klausimais. Pasi
rodo, kad kliaučiai rimtai 
mano diskusijas rengti, bet 
Į tas diskusijas nebus kvie
čiami nei prelegentai, nei 
inteligentai. V y r a u j a n ti 
nuemonė vra ta, kad mes

BALTIMORE, MD.

Dalyvaus Kongrese
Baltimores Lietuvių Drau

gijų Taryba rugsėjo 24 die
ną sušaukė draugijų delega
tų susirinkimą aptarti klau
simą, kaip geriau pasiruoš
ti ir dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Kongrese. Susirin
kime dalvvavo 145 delega
tai. Plačiau išsikalbėjus, 
vienbalsiai nutarta išrinkti 
komisiją, kuri rūpintųsi 
Baltimores lietuvių mobili
zavimu Į Chicagos Kongre
są. J Komisiją Įėjo: Dr, L. 
Mendelis, Antanas Miceika, 
V. Petruška. W. Bridokas, 
V. Pirol ir Vera Mikusauc- 
kas.

Visi Baltimores lietuviai 
yra kviečiami prisidėti prie 
Kongreso pasisekimo. Su-

patys, Brooklyno kliaučiai, kelkime pinigų Įteikti Kon-
turime užtenkamai visokių 
lavintų ir nelavintų žmonių, 
kurie gali diskusijas vesti.

Musų miesto poetas, bro
lis židžiunas, žada išleisti 
naują knygą, bet tai bus to
ki knyga, kurią visi skaitys, 
sako rašytojas. Esą senoji 
jau nuseno ir jos nebenori

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius ir United Lith.
Relief Fund vietos skyrius 
turėjo susirinkimus, Nutarė- 

i me rengtis prie Lietuvių t 
j Kongreso Chicagoje. Tuo!
• tikslu rengsime prakalbas ir ?vie(.ls jrkti 0 lsels 
(vakarienę dėl parėmimo A r ’

Reguliariniai Chicagos 
socialistų kuopos mitingai 
nutarta laikyti kiekvieną 
mėnesi kas trečią savaitę 
trečiadieniais, “Naujienų”

tamsuoliai ir komunistų-fa- muj. ateitu ir įsirašytų i or 
sistų sebrija. Koresp

CHICAGO, ILL.

Remia Kongresą
“Sandaros’ 24-ta kuopa merikos Lietuvių Kongreso, 

Montello, Mass. nutarė da- kuris ivyks Chicagoj lapkri- 
lyv’auti Chicagos Lietuvių čio 29, 30 ir gruodžio 1 dd. 
Kongrese ir išrinko du de- Prakalbos ivyks sekmadie- 
ięgatus į jį. Delegatais iš- „j, lapkričio 11 d., 1:30 vai. 
rinkti K. Jurgeliunas ir A. pO pietų, o vakarienė tą pa

čią dieną 4 vai. popiet. Lie-Jazukevicius. Kongresui pa-
_____ ____ skilta dovana $100. Mon- tuvių Ukėsų Kliubo svetai-
name. Pageidaujama, kad tello lietuviškos visuomenės j nėj. Kalbėtojais i prakalbas 
draugai Įsidėmėtų tą dienaiuPas Yra remti visomis pa-'pakviesti A. J. Namaksy ir 
ir kad visi, kurie interesuo-i jėg°mis Kongresą, kad jis j Januškis iš Bostono, 
jasi ir pritaria musu veiki-lbut^ ?auBU? lr reikštų mųsų! m. Stakionis.

' • -................... visos visuomenės nuomonę ------------------------------------
už teisingą, demokratišką Visas Balkanų plotas sū-a. *1 ' • l Sl.>T *■ “ “

naujoji, tada bus tikras skai
tymas. Sakau, gerai, broli, 
tik atmink, jeigu komunistų 
partija leis knygą per savo 
cenzūrą, tai gal ir naujos 
publika ne taip jau bus išsi
ilgusi. Iš tikrųjų, kodėl ra
šytojas negalėtų išleisti kny ' 
gą be bolševikų cenzūros?

ganizaciją.
J. B. Aglinskas.

taiką ir tiž Lietuvos ’nepri-1 daro vos pusę Texas valsti- 
klausomybę. Kor. jos dydi.

Socialistų susirinkimas
Rugsėjo 19 d. Įvyko Lie

tuvių Socialistų Sąjungos 
centralinės kuopos susirin
kimas “Naujienų” patalpo
se ant Halsted St.

Susirinkime dalyvavo ge
rokas skaičius narių, bet ga
lėjo būti ir daugiau. Buvo 
svarstyta ir priimta nutari
mai svarbiais klausimais.

Nutarta dalyvauti Ameri
kos Lietuvių Kongrese lap
kričio 29. 30 ir gruodžio 1 
dienomis Chicagoje, išrink
ta atstovas Į tą kongresą ir 
paskirta $15 auka. Atstovu 
išrinktas drg. P. Kaitis, o' 
jo alternatu drg. A. Kond- 
rota.

Nutarta surengti šeimy
nišką vakarienę; buvo su
manyta kviesti svečių iš 
Bostono ar iš kitur dalyvau
ti musų vakarienėj, bet kilo 
abejonių, ar numatytieji pa
kviesti svečiai galėtų pribū
ti. Teko reikalą palikti be 
pasekmių. Numatytųjų pa
kviesti svečių pavardžių ne
skelbsiu, nes kai jie suži
nos, kad musų vakarienės 
šeimininkės bus draugės Ru
činskienė, Marcelė Jasins
kienė ir kitos, jiems tik šir
dį geltų, kad jie negalės to
je vakarienėje dalyvauti. 
Gaila, susisiekimas dabar 
dar sunkus, bet šiame atsi

UŽSISAKYKIT

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 kvoteri. 
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 šimet bus 50 centų 
“Keleivio” skaitytojams.

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

Lapkričio 10 d. prieteliai 
rengia vakarienę Petrui 
Montvilai pagerbti iš prie
žasties jo 35 metų visuome-į,’ 
ninio darbo štrkaktuvių. P. 
Montvila yra senas kriaučių 
unijos veikėjas. Vakarienę 
rengia komisija iš šių prie- 
telių: pirm. Ch. Kundrotas, 
seki". L. Šerkšnys ir ižd. P. 
Tiškevičius. Vakarienė Į- 
vyks Apreiškimo parapijos 
salėj. Tikėtai po $2.50. Pra
džia 6 vai. Gros Jezavito 
orkestras.

gresui. Visos draugijos iš
rinkime atstovus ir pasiųs- 
kime Į Kongresą. Pasisten
kime, kad Kongresas gerai 
pavyktų ir pakeltų balsą už 
Lietuvos išlaisvinimą, ir už 
teisingą taiką.

Draugijų delegatų susi
rinkime buvo kalbama, kad 
baltimoriečiai turi gerai pa
sirodyti Kongrese. Pitts
burgho konferencijoj mes 
turėjome 16 delegatų, o Į 
Kongresą turėtume pasiųsti 
dvigubai daugiau. Į darbą 
baltimoriečiai!

Išrinktoji komisija duos 
atstovam Į Kongrėsą patari
mų, kaip važiuoti Į Chica
gą, duos nurodymų dėl su
stojimo Chicagoj ir nori su
ruošti atstovų išlydėjimą į 
musų Kongresą.

I Vera Mikusauckas.•_____

Musų gerbiamas draugas 
P. Kriaučiukas vėl ligoni
nėj ir vis dėl to seno kojos 
susižeidimo, kai puldamas 
nuo laiptų jis buvo Įlaužęs 
kojos kaulą. Koja kiek ap
gijo, bet karts nuo karto 
drg. Kriaučiukas vis turi ei
ti i ligoninę patikrinti svei
katą ir vis dar šlubuoja. 
Linkiu Povilui atsikratyti 
šlubavimo ir galutinai pasi
gydyti. Drg. Povilas yra 
veiklus musų organizacijų 
darbininkas.

Buvau nuvažiavęs aplan 
kyti vieną garsų lietuvį, ku
ris dabar randasi New Yor
ko Centraliniame Parke. Jis 
sėdi ant didelio žirgo ir lai
ko iškėlęs i viršų du kardus 
Ji aplankyti galima, jei va
žiuoti iki 80 ar 82 gatvės ir 
pasukti iš ten Į parką. Jo 
juoda stovyla stovi vidury 
parko, netoli vandens. Jo 
vardas mums visiems žino
mas, tai Jogaila, vadinamas 
dar ir Vladislovu.

Brooklyno biznierius J.'

Rūbų rinkliava

BALF 64 skyr. čia rengia 
rūbų rinkliavą nuo spalių 6 
iki 22 d. Skyriaus valdyba: 
kun. L. J. Mendelis. garbės 
pirm.; Julė Rastenienė, pir
min.; Emilija Railienė (po
eto Juliaus Janonio sesuo) 
raštininkė; Kastas Matu- 
liauskas, iždininkas.

Vajus prasidės šeštadie
nį, spalių 6, 1 vai. prie lie
tuvių bažnyčios, Saratoga 
St. ir Park Avė. Atidarymo 
ceremonijose dalyvaus auk
šti valstijos ir miesto valdi
ninkai, skyriaus valdyba ir 
spaudos atstovai.

Lietuva per ši karą bai
siai nukentėjo. Daug lietu
vių išguitų iš tėvynės vargs
ta svetur, be namų, be dar
bo, be pastogės, be drabu
žių.

Ateina šalta žiema. Vė
lai kauks, sniegas kris. nuo 
šalčio žemė braškės. Kas 
musų vargingus brolius ir 
seseris priglaus? Kas ver
kiantiems mažutėliams ran
ką išties? Kas jiems nušluos 
ašaras?...

Tad eikime visi talkon. 
Duokime šiltų drapanų, bal
tinių, avalinių ir kitko, kad 
tuos nelaimingus žmones 
sušelpus. Jei patys neturi
me. prašykime kitų duoti 
kas ką turi.

Būdami laimingesni, ne
užmirškime nelaimingųjų!

Lietuvi*.
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Ketvirta* puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON

JA •! T • ■ • visuotina Amerika* Lietuviui lė. Kur raudonoji armija;Amerikos Lietuvių 
Visuomenę

Karas visuose frontuose! visišku jų sunaikinimu, jei-u st 
)kra

jęs laimė, kad agresoriai, ti psgelboe. Mes tarime jas 
kurie šitą pasaulio gaisrą raginti. Turime reikalauti, 
užkure, yra sumušti ir nu- kad Jungtinės Valstijos, 
ginkluoti*. Mums, Amerikos drauge su savo sąjunginin- 
piliečiams. džiaugsmas, kad kais, priverstų pasitraukti 
kare pastangos, kurias mes iš Lietuvos tuos, kurie ją 
visomis pajėgomis rėmėme, engia ir kėsinasi pavergti, 
tapo apvainikuotos perga- Turime reikalauti, kad 
le, ir šiandien Jungtinės visokios okupantų armijos 
Valstijos, drauge su savo ir žvalgybos hutų ii Lietu- 
sąjungininkais, turi galią vo* pasalintos; kad Lietu- 
pertvarkvti pasauli naujais, voje butų atsteigta žodžio, 
pagrindais, užtikrinant jam spaudo*, susirinkimų ir or- 
fceisingą ir postovią taiką. į ganizacijų laisvė; kad vi- 

Tačiau taikos steigimas, sienas ištremtiems, jėga iš
yra kone sunkesnis uždavi- gabentiems į užsienį arba
nys, kaip karo laimėjimas.

! Pergalėjusiųjų valstybių ko
alicijoje. dar tik prasidėjus 

j pasitarimams dėl taikos 
problemų, jau pasireiškė 
stambu? nuomonių skirtu-

Nr.4O,_Sp*lb|3_di«ną, 19*8

kuri* įvyk* iiųt Šiandien valdo ir plėšia V^ltkiUS LludiilIIldS 
matų lapkričio 29, 30 ir žmones, ten bolševizmo ša- ’M
gruodžio 1-mą, Chicagoje, 
Congrea* Hotelyje (500 So. 
Michigan Avė.).

Visos lietuvių organizaci
jos — politinės grupės, susi

laikraščių redakcijos — yra 
šiuomi kviečiamos rinkti de
legatus į šį Kongresą ir skir
ti pagal išgalę aukas Lietu
vos išlaisvinimo reikalams.

Delegatų rinkimams siū
lomos šios taisyklės:

Organizacijų centrai, iš 
kurių yra sudaryta Ameri
kos Lietuvių Taryba, skiria 
po 3 atstovus; ALT skyrių 
komitetai ir draugijų sąry-

pabėgusiem* nuo okupantų 
smurto žmonėms butų su
teikta proga sugrįžti į savo 
tėviškes be baimės keršto 
arba persekiojimo, ir kad 
Lietuvos žmonėm* butų lei-

į mai. interesų ir idėjų susi-'sta laisvu ir teisingu balsa- 
kirtimai; ir kasdien šita ko-1 vimu išsirinkti savo valdžių, 
va darosi aštresnė. j Mes turime reikalauti,

Milžiniškoje savo daugu- kad butų kaip galint grei-
moję mes. Amerikos lietu
viai, pritarėme visa širdžia 
tiems taikos principams, ku
riuos Vakarą demokratijų

čiau atstatyta laisva, nepri
klausoma demokratinė Lie
tuvos Respublika. Teisė* at
žvilgiu Lietuva dar tebėra

lininkai tirpsta, kaip anie- ----- —
gas pavasarį. Bolševizmas Kg sako amerikieti*, P*hė-
yra stipresnis ten, kur žmo
nės ant savo kailio nepaty
rė, kas tai yra bolševizmo 
praktika. Italijoj, Francijoj, 
Belgijoj, Norvegijoj, kur 
skurdas yra didelis, o rau
donarmiečiai neatėjo žmo
nių “apšviesti,” ten bolše
vizmo šalininkų yra gana 
daug. Bet Lenkijoj, Rumu
nijoj. Vengrijoj, Jugoslavi
joj, Bulgarijoj, jei ten bu
tų visai laisvi rinkimai, be 
bolševikų teroro, areštų, 
sauvalės ir žudymų, bolše
vizmas butu nušluotas.

gęs iš bolševikų nevalios

Į Ameriką rugsėjo mėne
sį grįžo Vladas Vaitkus, čia 
gimęs, bet augęs ir mokęsis 
Lietuvoje. V. Vaitkus iš Lie
tuvos pabėgo į Švediją 1944 
m. spalių 11 d. Jis pergy
veno Lietuvoje (Kretingo
je) pirmą rusų okupaciją ir 
paskui nacių okupaciją, o 
besiartinant antrai - rusų o- 
kupacijai pabėgo į Švediją, 
iš kur dabar grįžo į savo 
gimtąją Ameriką.

V. Vaitkus patvirtina ži- 
Pasisukimas Europos dar- nias apie rusų pirmos oku- 

žhi bininkų apsisprendime Įvy-! racijos žiaurumus, terorą ir
šių komitetai kolonijose Anglijos rinkimais ! plėšimus. Taip vadinamipo 3 atstovus; laikraščiu re- SUsociXtJu llimėj?mas liaudies seimoP “rinkimai” 

parodė, kad demokratiškas buvo negirdėta apgaulė, 
kelias nėra beviltis. Jis su- Žmonės prievarta buvo ver- 
stiprino demokratiškas ten- čiami balsuoti ir tai balsavo

dakcijos — po 1 atstovą, 
draugijos, kuopos, kliubai ir 
tt. — po 1 atstovą (nežiū
rint, ar draugija įeina į 
ALT skyrių arba draugijų 
sąryšį. ar ne); draugija tu 
rinti virs 50 narių, renka po 
1 atstovą nuo kiekvienų 50 
narių arba didesnės to skai
čiaus dalies; laikraščių lei
dimo bendrovės ir vaizbos 
butai renka atstovus tokiu 
pat budu, kaip draugijos.

dencijas visuose kraštuose. 
Tų rinkimų atgarsiai pir
miausiai pasireiškė Franci
joj, kur Socialistų Partija, 
nors ir pasisakė už visų 
darbininkų vienybę, bet tos 
vienybės pagrindan siūlo 
dėti sekamus principus: 
Darbininkų judėjimas nega-

Yra kviečiami dalyvauti h l’rlkli!us.vt> nu° 
šiame Kongrese ir paremti! Plytom asmens laisve 
jį savo aukomis taip pat irr ftsk.rų didelių ir mažų 
atskiri a-meny*. Kiekvieno taH‘« bgybe tun būti pn- 
visuomenės veikėjo ir geros: Pamaina; darbininkų Jii- 

mno" finai* latviai nalio.S kiekvienai pavergtai tautai ma ir tikrovėje. valios lietuvio žodis bus dejmiaotiiri atmesti pnnci-
?• nimnrai’ turkaiP čai atgauti savo laisvę ir, pa-' Mes žinome, kad to trokš- klausytas ir jo pagelba įver- pa’ ^a<^ .pateisina—„.B, .u, ka . ramunan turką ■ ^ -,smserkdami metimu žemiu ta Lietuvos žmonės ir kad tinta. ' P™"w>"»

ui. kad turėsim kitą varną?, niai ir kiti ant katrų Stąh- valstybių šie’- jie dėl savo krašto laisvės Turime sumobilizuoti vi- Pn'mones.
E„. ne^lėtPn natvlJiKinu keitimus be gyventojų yra pasiryžę kovoti iki mir- sas savo pajėgas kovai delizm??aus .

ba_Sulinis suvarijavojo! ti. tai’angilkai 'ir ameriko- sutikim°- šitaos.e Pališki- ties. Musų pareiga jiems pa- teisingos taikos, dėl 8er^i d?mok'
Nori visą svietąI nai del r-a humanlUnnio .r demok

;am kitos karalystės nusi-' —Kaio matau, tai tėvas ^utorP- 11 JŲ t^1P® musų Je s 1 . •;am ienos Karalystes misi gimtajam kraštu. Lietuvai. Tunme jiems padėti ap-
* _ .. , , . . . ginti Lietuvos teises tarptau

Bet šitų demokratinių tinėse konferencijose. Tu

—Geras rytas tėvui! čiau Amerikoj kokiam Bim-
—Maike. aš nieko gero bai ar Pruseikai nosi nu-. .... . . . -« .. .__ :1»ant šio svieto nematau ; brozdysiu Ant maskolių te-' Wje. pnpazmdamt teisę tun Padaryt. rtepr.klau.o-
—Kodėl?

vadai išreiškė Atlanto Čar- nepriklausoma valstybė. Ji 
darni teisę turi pasidaryti 1 
gtai tautai ma ir tikrovėje.

ir tun atmesti 
kurios žemina

leido, tuo daugiau jis rei 
kalavo. Na. ir priėjo^ priejsistatgs.^
to, kad iškilo varna. Bus ir —Maike. as tau saKiau. principų įgyvendinimui sto-. rįme sušelpti iu organizaci- dabar taip. Ai beč jur laif! vi rinį kelio galingos ’i™ ir ^aud," Turimį su-

—Kad Stalinas eina
’erio keliais, tai tiesa, tėve 
Bet man nesinori

saulis jau nuvargo beita- įVTeikia^ padaromu 'iuo htm' k?llnt, pPe ?,t‘? Šitiem* tikslam* Ameri-
' ".................. Uip'.e'k% Psu‘riideriu, Jba ^%odmt°priekkaPro Ui-

uedu abudu vienodi sma- .mėjimo. Ne tiktai kiekvie- —
liūgai. nas paskirai, kaip demokra

tinės šalies piliečiai, bet ir

ia11 • vi PKersai Keno galingos ias ir spaudą. Turime su-
Hit- MHma^andtiiit svbSo|khUt{?; kT<? turfe .b.uti teikti jiem* galimybę pa- 

. u,i Liesa. leve. fak..j‘ Kaili'dabar matom ?ugaletos' kac.L pu'a,.?lnt,.,s siųsti geriausius savo atsto- 
iinori tikėti. k»dS JjtS’sttl P 'datarmaMm. žmonijos troškimai iss.pil- vus j bushR, Taikos Konfe- 
i kilti karaą Pa- , su ‘5la-*nu geruoju pne dytų. Musu pareiga yra pri- . pnriia* ltl. aiav , ,tolxo negalima prieiti. Tai- «iH<sti knn n™ .... . - 1

riaudamas. Visi nori taikos. 
Amerikos kareiviai išsiilgę 
namu. Jie tik laukia tos die
nos, kada juos paleis. Argi 
ne norėtų dabar eiti į kitą 
karą?

—Teisybė, Maike, kad 
svietas vainos dabar nenori. 
Bet ar tu gali man pasaky
ti. kada žmonės norėjo vai
nos? Jie niekad nenori, ba 
visi žino, kad vaina. tai ne 
piknikas

Amerikos Lietuvių Taryba:

Leonardas Šimutis, prez. 
P. Pivorunas, vice-prez. 
Wm, Laukaitis, vice-prez, 
Dr. P. Grigaitis, sekret. ' 
Mikas Vaidyla, iždin.
W. Kvietkas, iždo glob. 
Dr. M. Vinikas, iždo glob. 
S. Michelsonas.
Re v. P. Juras.
J. V. Stilsonas.
J. B. Laučka.

ALT TREMTINIAMS GEL- °rgamzuctu budu mes turi- 
BĖTI KOMISIJOS ‘me keltl pavo bal?a uz tei

sybę. žmoniškumą ir tautų 
_____ laisvę, be kurių taika nega-

Pastarucju laiku Tremti- b J??1' .
Musų tevij žeme, Lietuva.

PRANEŠIMAS

iš Kryžkelės į Demokratiii
Prieš kelis mėnesius atro-I rijos aparatu. 1918-1920 m 

dė, kad Europos darbinin-Į Rusijos idėjinis prestižas 
kų judėjimas nusigręš nuo buvo didelis, o dabar jos 

militarinis prestižas yra pa
siekęs negirdėtų aukštumų. 
Po pirmo, kaip ir po dabar-

ratiško socializmo pagrin
das. Tuo pasisakymu Fran- 
cijcs socialistai atmetė to
talitarizmą, kurį skelbia 
bolševikai ir praktikuoja 
diktatoriška Rusija. Franci
jos socialistus pradeda sek
ti Italijos socialistai. Itali
joj socialistai savo konfe
rencijoj buvo nutarę eiti 
prie sujungimo savo parti
jos su komunistais, bet pra
ktiškas to sujungimo vykdy
mas buvo atidėtas. Dabar ir 
ten prasideda socialistų at
sipeikėjimas. Busimam par
tijos kongrese susijungimo 
su komunistais klausimas 
bus pagrindinis ginčų klau
simas. Italijos socialistuose 
dabar eina griežtas aiškini
masis del busimo kelio ir

ne dąugiau 18% balsuoto
jų. Daugumas į rinkimų ur
nas metė tuščius popierius 
ąrba raščiukus su protestu 
prieš nišų okupaciją.

Sovietų teroras pirmiau
siai pasireiškė NKVD agen
tų verbavimu. Rusai stengė
si prievarta pritraukti žmo
nes jiems šnipinėti ir jie 
vartojo visokias priemones, 
kad tik daugiau lietuvių į- 
traukus į savo šnipinėjimo 
tinklą. Priėjo prie to, kad 
žmonės nebepasitikėjo vie
nas kitam, nes visur buvo 
bijoma šnipų.

V. Vaitkus pasakoja ii* a- 
pie baisią lietuvių tragedi
ją, kai prasidėjo masinis lie
tuvių gabenimas į Sibirą ir 
kitas koncentracijos stovyk
las.

Kai atėjo nauji okupan
tai, naciai, Lietuvoje prasi
dėjo vėl baisios teroro die
nos. Pirmiausiai nuo nacių 
žiaurumų nukentėjo žydai, 
kurie buvo vietose žudomi
ar^a gabenami į žudynių 
vietas užsieniuose. Lietuviai 
daug kur stengėsi žydus 
gelbėti

Vėliau ir lietuviai labai 
skaudžiai pajuto nacių te
rorą ir begalinius plėšimus. 
Kiek lietuvių jaunimo žuvo 
nuo nacių, sunku apskai
čiuoti, bet jei kas suskaity
tų, gautųsi labai dideli skai
čiai.

Dabai* antroji rusų oku-

niams Gelbėti Komisija ir , *’‘u^?evų žeme, uieiuva^ demokratinio kelio ir pa-
___ ____ ______ Sočiai Service Bureau gau- dar tebera okuPuot* •▼eti- suks ! totalitarini bolseviz-

kas. Vainos nenori nei na daug laišku su prašv- m.c!R,s ynomis nors jrmą. Po šio karo pasikarto
ms, nei karaliai, nei ge- mais suteikti “Affidavit of ?ie\am kar? neskelbe-. Jo- io 1918-1920 metų patyri- , . . t .

vajavo- Supiiort” ivažiavimui i A-jc fe”P,n,nkau-^a svetimos rr.as. Dabar, kaip ir tada, kinmkasyrapokarinisskur- 
jo svie-! merika. " .valstybės pastatyta valdžia. Į Europos darbininkų judėji-idas, karo paliktas morali-

tinio karo, bolševizmo taizmones
nerolai. ale vistiek
ja. Taip įau buvo nuo , . . ». . ,
to pradžios ir taip bus iki Nesusipratimams išveng- .08 S-vv.cnt?Ju». per»ek.oja mas buvo atsidūręs kryzke-.nis pakrikimas, kumščio
pudnos dienos. Ir aš tau sa-1 ti, pranešame, kad nei ,.r1tcror,fuo:.a »» .sycjimos iėj: eiti demokratiniu ke- garbinimas ir nesiskaitymas
kau. Maike. kad nežiūrint Tremtiniams Gelbėti Komi- ‘a , at8,?81t, Pol’cm.nka. .r m. ar sukti ? “proletariato su žmogaus laisve ir pilieti- 
įog visas svietas dabar no- sija. nei Sočiai Service Bu- zva,gyfc\n|nkai. Prievartos diktatūrą kuri tada ką tik nėmis teisėmis. Bet nežiū
ri pakajaus, be vainos vis- reau “sponsoriais” buti ne- ,‘lu ;a.’ _brukara? politine, yuvo įsigalėjusi plačioj Ru- rint Į viską. Europos darbi-

i’k'rroi; noė i' c i-!- ekonomine ir sociahns san-Į si oj? Is Europos tas ginčas ninku judėjimas, savo spren
džiamoj daugumoj, aiškiai 
pradeda krypti į demokra
tiją. Didysis krizis, atrodo, 
jau praėjęs.

Prie Europos darbininkų 
judėjimo išgydymo prisidė
jo pirmiausiai Rusijos gyve
nimo tikrovė. Visi bešališki 
stebėtojai, visi norintieji 
tikrai sužinoti, kaip atrodo 
Rusijos “socializmas,” šian
dien turi galimybės jį pa
žinti, stebėti Jr studijuoti. 
Po 28 metų “socialistinės” 
praktikos, Rusija išsigimė į 
totalitarizmą, kur žmonių 
nelygybė, valdžios sauvalė, 
skurdas ir šlykščiausis žmo
gaus pavergimas pasiekė 
negirdėto laipsnio. Nuo to
kio “socializmo” žmonės 
turi bėgti, kaip nuo didžiau
sios nelaimės.

tiek neapsieisim. Jeigu tikįgaii. nes pagal U. S. Imig- ,;c, *5 soc.aunesan-j si oj; is Europos tas ginčas
Stalinas nenusispakajys, tai racinius patvarkvmus. or- *var a' yrą pnesmga tada buvo persimetęs ir į
vaina bus. ganizacijos, draugijos ar is-|.os S>vento^ įtikinimams; Ameriką, kur to ginčo na-

-Bet kaip tėvas manai, 
kas galėtų prieš jį kariauti?

—Šita. Maike, netaip len- 
pva išfigeriuot. Kai 1939 
metais Hitleris su Stalinu 
padarė sugavorą pradėti 
vainą prieš paliokus, iie ro- 
kavo. kad pasidalins Palio- 
kiją, ir viskas bus nais. Ale 
išėjo visai kitaip, negu jie 
rokavo. Hitleris gavo galą, 
o Stalinas paėmė viršų ir 
dabar nori paliokus pribaig
ti. katrie išliko da gyvi. Bet 
gali ir jam taip atsitikti, 
kaip jo partneriui atsitiko. 
Ir pagal šventą teisybę tu
rėtų taip atsitikti. Juk di
džiausia butų durnystė ki
tus diktatorius nugalabyt, o 
Staliną palikti ant veislės. 
Jeigu jau šluoti, tai šluoti 
visą brudą nuo žemės. Ki
taip nebus ant svieto nei 
teisybės, nei parėtko.

ganizacijos, draugijos 
taigos “Affidavitus” išdavi
nėti negali.

“Sponsoriais” tegali buti 
giminės ar pažįstami

Artimi giminė? pageidau
jami pirmsn eilėn, nes juo 
tolesnė giminystė, juo di
desni apsunkinimai ir for
malumai.

“Affidavit of Support 
foimas Sočiai Service Bu
reau siunčia pagal pareika
lavimą.

Tremtiniam? Gelbėti Ko
misija :

J. V. Grinius, pirmin. 
Alena V. Devenienė. sek. 
M. Kižytė. Sočiai Service 

Bureau vedėja.

Keistas vandrauninkas

! ir norams. Į sėkmėje subyrėjo Amerikos
Tuksiančiai Lietuvos su- Socialistų Partija, o tokios 

r.ų ir dukterų buvo prieš organizacijos, kaip Lietuvių 
i ketverius metus pagrobti iš Socialistų Sąjunga, buvo 
namų ir pasibaisėtinose są-| sutrupėjusios į skeveldras, 
lygose, išgabenti į Sibiro Ginču pasekmėje Europos
tundras ir Turkestano tyr
laukius badauti ir mirti. Ki
ti tuksiančiai Lietuvos vyrų 

„įir motorų, vokiečių okupaci
jos metu, buvo išvežti i dar
bo stovyklas Vokietijoje. 
Sovietu armijai pernai me
tais vėl įsiveržus Lietuvon, 
minios žmonių, bijodamos 
patekti sovietų katorgon, 
leidosi bėgti i vakarus, ir di
delis skaičius jų šiandien 
vargsta įvairių šalių prie
glaudos vietose.

Ne vienus tiktai lietuvius 
if'tiko šita baisi katastrofa.

darbininkų judėjimas liko 
nusilpnintas, suskilęs, bet 
iis savo daugumoje tada iš
laikė tradicinį demokratiš
ką nusistatymą. Nelaimei, 
darbininkams besiginčijant 
savo tarpe, bolševizmo pra
ktikos pasekmėje, Europoje 
iškilo fašizmas, kurs buvo 
užliejęs visą Europą ir kurs 
tik po šešių metų žiauraus 
karo liko išnaikintas.

Po antro pasaulinio karo 
prieš darbininkus ir vėl iš
kilo klausimas: Kuriuo ke-

vis daugiau balsų ten pasi- pači ja nėra geresnė, kaip 
sako už pasmerkimą rusiš-’ l'innoji, bet dar žiauresnė, 
ko totalitarizmo. | Todėl rusai ir laiko Lietu-

Atsipeikėjimas atėjo ir atskyrę nuo viso pasau- 
Norvegiios darbininkams, i Ho. Į Lietuvą nepatenka už- 
Jų partija buvo nutarusi su-’ sienių korespondentai, į ten 
si jungti su negausia komu- neįleidžiami svetimi stebė- 
nistų partija. Bet po pirmo-.tojai, nes rusų valdžia ten 
jo “medaus mėnesio” Nor- ‘ vykdo begalinį terorą, plėši- 
«fregijcs darbininkai Įsitiki-1 mą ir žmonių naikinimą, 
no, kad susijungimas su ko- -----------------
munistais buvo klaida. Vie- PAJIEŠKOJIMAI 
nvbe su totalitannmkais v-
ra išdavystė visų tų princi-’ Sekantieji asmenys pajieškomi ju 
pu, kuriais remiasi laisvas giminių Europoje:
darbininku inrlėiima«; Tš New Yorko apylinkėj.oaioimnKą juuejimas. įs, Rliskia ,u!ius Kanadojp. 
Norvegijos darbininkų vie-, Biiskyts Emilija, gyv. pittsburghe.
nybės SU komunistais nieko! Citavičius Juozas, gyv. Chicagoj.

I>uiškiš Antanas, sryv. Detroite.
nCISGJO. | Gaili una i. Povilas ir Jonas, & Ke-

Krizis Europos darbinin- £?-ni't<)*pskr’’ Gudžiurn* dvar°. «yv.
kų judėjime nėra praėjęs, išskaitė Marija ir jos motina. 
Bolševizmas vi a dar stipras. ' Gyv. Chicagoj ar New Yorke. H»3H
Ti «tinrina cknrdas: ir vi«a<s'm*tais buvo P»rvykusi Lietuvon.•jj supimą sKuraas ir visas, januSauskai, jr Anunas,
karo liūdnas palikimas. I RTV. Chicagoj Broliai Prsino Janu 
Bolševizmo propaganda rę- j Vincas, iš Kanteikiųmiasi Rusijos prestižu ir (Nausodžio) kaimo, Akmenės vai.,

Mažeikių apskrities.
Kaminskienė, gyv. Baltimorėj.
Kareiva Mykolas, sūnūs Mykolo, 

gyv. Chicagoje.
Kraujalis Andriejus, sūnūs I.aury-

................................no ir Veronikos, gyv. ant Kratinęnohtikienai išdirba visoms Avė., chicagoj.
šalims. Bolševikų propagan- 
dos ir politikos nevaržo jo
kie “atgyvenę” žmonišku-

pinigais. Bolševizmo agen
tai dirba didžiosios Rusijos 
globoj ir pagal vieną planą, 
kurį Maskvoje seni, patyrę

Bcstono Common parke 
policija rado keistą vand- 

—Bet ar tėvas norėtum 'suninka. 11 metu bemiu-

Kenčia ne mažiau jų kai-! liu eiti? Jei po pirmo pasau- 
mynai. latviai ir estai; ken-įlinio karo Europos darbi- 
čia milionai kitų tautų žmo-, ninkus viliojo galinga Rūši
nių — vpač tu, kuriems li- jos revoliucija, tai dabar

dabar važiuoti Rusijon ka- k?- Herbert Marsinelli. iš kimas leme gyventi zęmesc. ..uos , bolsevirtin, kelią Ta
rianti’ Evereto. Pasirodė, kad tas! gulinčiose tarpe dviejų ag- ro galinga totalitarine So-

-Tu, Maike. mokytas a- vaikutis jau kelintu kartu į impenįų V okieti- vietų Sąjunga,. su didele
le durnas. Kokio bie^man pabėga nuo tėvų: jis norįsRusuos. Bet šita tau- raudoną, a armija ir negir- 
tenai važiuoti’ A? jau ere" ‘‘po svietą vandravnti" /V tragedija gali pasibaigti dėtai išbujojusiu zandai-me-

Pric Europos “gydymo” 
prisidėjo ir raudonosios ar
mijos užkariavimai Europo
je. Kur tik raudonoji armi- 
ja Įkėlė koją į Europos kraš
tus. su ia atėjo plėšimai, 
žmonių persekiojimai, veži-, , , .
mai žmonių į prievartos leivio” kalendorių 1946 m.

mo, Utenos apskr.
Lukšys Antanas, sūnūs Prano, ki- 

. - , . . . lęs iš Daukšinos kaimo, Ramygalos.m0 11’ padorumo principai. Pocius Viktoras, sūnūs Juozapo. 
Kova del demokratijos dar- Aapiegienė-Lukšytė Morta, kilus iš 
bininkų eilėse dar nėra
gta. Bet sunkiausias laiko- vai., Šiaulių apskrities.

imi rodos vrM nraė-* Stankevičiai. Ona, Agota, Marija, taipis jau, įoaos, yra pi a e- Juzefji Juozas ir Jo.
jęs. O tai jau yra didelis nas, iš Kudirkos-Naumiesčio. Vaikai
laimėjimas. jJ’Skon,i.ii „b,

OOCialllt**. žinantieji prašomi skubiai atsiliepti j
------- ----------------—------------------------------------------ ' Consnlate General of Lithuania

Užsisakykite didelį “Ke- Ji w. 82nd st., New York 24, n. y.arba
darbus ir didžiausia sauva- Kaina 50 centų.

Commlate of Lithuania
10 N fa Salio St . Chicnpo (11.

f
t
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Iš Plataus Pasaulio
Brazilijos išradimas kreipiamas prieš francuzų

Brazilas inžinierius, Jose 
Cortes Sigaud praneša, kad 
jis įteikęs Brazilijos karo 
ministerijai visus davinius 
ir braižinius naujo aparato, 
su kurio pagelba galima iš
sprogdinti atomų bombą iš 
tolo. kol ji dar vežama or
laiviu. Vadinasi. atomų 
bomba jau nebebaisi...

grįžimą į tą koloniją.

Argentinoj diktatūra

Bulgarijoj teroras
Bulgarijos valstiečių par

tijos vadas Nikola D. Pet- 
kov sako, kad komunistai 
visoj Bulgarijoj vykdo tero
rą, areštuoja opozicinius 
veikėjus, ir stengiasi už
smaugti bet kokį demokra
tišką judėjimą. Petkov rei
kalauja. kad policija butų

. x. . ... bešališka ir kad vidaus rei-Argentinos kanska dik- ka,u ministeris butu ne ko. 
tatuia vėl jvede visam kras- muaistas
te karo stovi, kure buvo nu- ____
imtas liepos mėnesį. Kaitų 
su kaio stovio įvedimu po 
visą Argentiną eina demo
kratiškų partijų veikėjų a- 
reštai. Daug žmonių slaps
tosi.

Australijos balsas

Kinija valosi
Iš Chungkingo praneša,! 

kad išvaduotoj Kinijoj eina1 
“Kvislingu” teismai. Žy
mesnieji iš tų kvislingu nu
teisiami mirti. Tarp kitų 
pasmerktas mirti ir jau su-, 
šaudytas japonų tarnyboje

Australijos užsienių rei-; buvęs Hangchovv policijos 
kalų ministeris H. Evatt rei- žiaurus viršininkas, 
kalauja, kad visos šalys.

KELEIVIS, SO. BOSTON

STREIKIERIAI PI KIETU OJA kad žodis “tautininkas” yra 
“įžeidžiantis” išsireiškimas, 
todėl ir Tamstos prisiųsto 
atitaisymo nedėsime, juo

Velionė Elzbieta buvo ii-, no Urbon, kure jau 18 mė- 
igametė “Keleivio” skaity- nešiu dingo be žinios kovo
toja, buvo laisvų pažiūrų ir se Vokietijoj. Ignas Urbon 
buvo laisvai palaidota rug- buvo antras leitenantas la- . 
sėjo 23 dieną. Laidotuvėse kūnas. Iki šiol valdžia dar labiau, kad Tamsta nesako- 
gausiai dalyvavo ‘giminės, nepatvirtino jo žuvimo, bet te, kiek žmonių ir kas tokie 
kaimynai ir pažįstami. Ve- vilties nebėra daug.

Peter Spurgis.
dalyvavo to “sleito” suda
ryme. kas ėmėsi iniciatyvos 
ir kvietė dalv vius?

lic nė išgyveno su savo vy
ru Juozu Kavaliausku 53 
metus. Ji paliko liūdintį vy-į 
rą, žentą Joną Milašį, du 

^anukus ir keturias anūkes.
h I^kfe^raroiai Dėdės Sa- Frenzeliui, Toronto— Pereitą sekmadienį Bos
nio zemej ir laukie mus at- Ą^iu. korespondencija idė- 
elnant- Sime j sekanti “K.” nr.

Redakcijos Atsakymai. Pergalės paradas Bostone

Ne visiems linksma

Nors karas ir laimėtas, 
bet musų tarpe ne visi esa
me linksmi. Keturios lietu
vių šeimynos musų koloni
joj neteko savo slinų kare.

C. U. D., Los Angeles, 
Calif. — Korespondenciją 
sunaudosime
laiku.

J. V. Valickui, Newark,
N. J. — Mes nemanome,

tone buvo suruoštas Perga
lės Paradas. Jį suruošė Uni
ted War Fund vietinis sky
rius. atidarymui savo va- 

artimiausiu jaus. Bostone ir jo kaimy
nystėje esančiuose mieste
liuose norima sukelt $7,75,- 
000 suma.

kurios tik kariavo prieš 
“Ašį,” dalyvautų taikos su
daryme. o ne vien tik pen
kios didžiosios, kurios da
bar daro taiką mažųjų tau
tu neatsiklaususios.

Japonų prasikaltimas
Karo departamentas pa

tvirtina žinią, kad trys A- 
merikos lakūnai, kurie su 
generolu Doolittle lėkė dau
žyti Tokio, buvo japonų nu
žudyti po to. kai jie turėjo 
nusileisti Japonijoj.

Palestinoj neramu
Palestinoj bręsta nauji

neramumai. Arabų vadai iš ----------
arabiškų valstybių atvyksta 
į Ameriką išdėstyti čia savo; 
pažiūras į Palestinos kiau- O 
simą. Arabai reikalauja, 
kad Palestina butų išlaiky
ta arabiška ir kad žydų 
imigracija butų apribota.

Sovietų “dovana
Sovietai dovanojo Lenki-

Šis vaizdelis parodo Nev York elevatorių streiki
ninkus pikietuojant savo darbavietes, kad streiklau
žiai neitų dirbti. Dabar tas streikas jau pasibaigęs.

Vinco ir Antaninos Pau- 
' likaičių šeima neteko savo 
i sunaus Peter. kure mirei 

Davis kempėj, N. Carolina 
1942 m. rugsėjo 27 d.

Petro ir Jozefinos Spur- 
eriu šeima neteko sunaus ~ ,,,
Vincento, kurs Naujojoj Z.el‘ 0 auihjos a aprašyta daugiau kaip 30

vineioi žuvo kovose nrieš P!e K-?'u las- Autorius ais- Įvairu, Lietuvos, dievų, die-

GEROS KNYGOS

NUPIGINTOS RUDENS LAIKUI 

Gyvulių Protas — D-ro | dievams apibudinti. Čia yra

resp ond enci
DETROIT. MICH.

Mirė Pranas Radvila

Gvinėjoj kiną visokius keturkojų pa-
japonus. Pirma tėvams bu- ži ir prigimti. Pavyz- 
ve pranešta kad Vincentas gži į koda‘loįa įnl 
yra dingęs be žinios, o 1943 m5nulio? Ka reiškia į^ių 
metų sausio 9 d. antra te- bailumas? -Kodėl 
legiama pianese, kad jis gu gera nosie paprastai tu-

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-

; ■ C garbingai žuvo uz savo sa- ri silpnas akis ir ™ita,: ap- vės lietuvių ' žinyčios pa- 
110 O ies 11 V1SO? žmonijos lais- janka? Ar lapė ištikrujų y-'veikslu. Kaina buvo $1.00,

J T ra tokia gudri, kaip žmo- dabar tik 50c.
__ tu____ ! Dommiko Juodžio sūnūs, nės apie ja mano? Kodėl

Staiga čia mirė Pranas darbininkai stovi prieš aud- 
Radvila, 53 metų amžiaus ringas kovas, bet “naujai

Tardo komunistus
Atstovu i-umų komitetas 

antiamerikoniškai veiklai 
tyrinėti apklausinėja Ame
rikos komunistų vadus. Tarp 
kitų buvęs vadas Brovvder 
sako, kad Stalino paktas su 
Hitleriu būro geras daly
kas. Pats Browderis sakosi 
dabar esąs bedarbis.

Indokinijoj maistas
Iš Saigono, francuzų In

dokinijoj. praneša, kad ten 
eina maištas prieš anglus ir 
franeuzus. Saigoną okupa
vo anglai, o sukilimas, sako.

bet jokiu budu ne kompa- petras Juodys žuvo garbin- vieni”i^gyvuliai"žinasi nuo! Sielos Balsai—Jono Smei 
nijų unijos. gai Pacifiko salose, kovose gaV0 priešų, o kiti bėga? Ir j s^oriaus^ain°s ir eilės. Kny-

daug kitokių dalykų. Kny-' ------
ga didelio formato, 212
puslapių. Kaina buvo $1.25, 
dabar tik 65c.

Uždarydamas konvenciją! su Japonai 
A. Jenkms paorėzė, kad Igno ir Jievos Urbonavi

čių šeima neteko sunaus Ig-
jai kelis karo laivus ir pa-, lietuvis biznierius. Gvveno išrinktieji pareigūnai. sako 
skyrė viso Lenkijos karo •• - - *•
laivyno viršininku rusišką
admirolą. Vadinasi, davė 
kelis laivus ir paėmė visą 
laivyną. Kaip kadaise Lie
tuvai: davė Vilnių ir pasi
ėmė visa Lietuva.

jis 5016 Hillsboro Avė. Mi- jisai, yra pasiruošę imtis 
rė rugsėjo 14 d., palaidotas gana sunkaus darbo rekon- 
rugsėjo 18 d. Mt. Olivet ka- versijos periode ir esu tik- 
pinėse. ras. kad jie Įveiks visas kliu-

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Vokiiki žiaurumai

ga gražiai iliustruota, ap
dalyta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Žemaitės Rastai Karo
Metu. Knyga didelio forma- 

i jimai yra atvaizduoti juo- ant dailios popieros, i- 
I kingais paveikslais. Kaina muštruota, piešia baisius ka- 

- - - - - - - - - ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c., dabar 25c.

Prašom pasinaudoti pro
ga ir įsigyti gerų knygų nu
pigintam kainom.

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broaduray,

So. Boston 27, Mass.

Biblija Satyroje—Tai yra 
| knyga, kur Biblijos pasako-

Iš Lietuvos velionis paėjo į tis ir yra pasiryžę ištikimai Tilžėj Spausdint*, gražiais celuloido
iš Triškių miestelio. Šiaulių tarnauti organizacijų na- ▼iršehais ........ ................. $1.76
apskr. Į Ameriką atvažiavo riams ir visai visuomenei.”
1912 m. Velionis buvo ere

Aukso Altoriukas. maldų knygelė, buvQ £10()> dabar tjk 50c

ras, draugiškas ir darbštus
“Belseno bestijos” teis- žmogus. Turėjo daug drau-

me, Lueneburge, prieš teis
mą buvo iškelti begaliniai

gų, o jam mirus jį palydėjo 
į paskutinę poilsio vietą di

namų koncentracijos sto-: dėlė minia žmonių, 
vykių Belsene ir Osv.iecime Tebūnie jam amžinas at- 
žiaurumai. Eilė liudininkų ilsis.
papasakojo apie tose sto-; Velionis paliko nuliudi- 
vvklose darytus žmonių me dar jauną žmoną Oną.
kankinimas ir žiaurius žu
dymus.

Iš Okupuotos Lietuvos
NELAISVA SPAUDA 

LIETUVOJE
čius), kad cukriniai runke- 

j liai Lietuvoje butų nukasti
--------  iki spalių 20 d., o jų prista-

New York (LAIC)—So- tymas baigtas iki lapkričio 
vietų okupuotoje Lietuvoje 1 d. Kai Lietuvos ūkis buvo 
leidžiami “Tarybų Lietu-1 laisvas, valstiečiai be jokių 
va” (Kaune). “Tiesa” (Vii- raginimų geriau savo dar
niu je) ir rusu kalba “So- bus atlikdavo negu piimaei- 
vietskaja Litva”. Pereitų liai Maskvos kolchozinin- 
metų gale pradėta leisti kai
“Komjaunimo Tiesa” ir
“Valstiečių Laikraštis.”

Be to, išeina visa eilė lo
kalaus pobūdžio laikraščių.
kaip “Taiybinis Rokiškis/’ New York (LAIC) —Se 
“Raudonoji Vėliava (Šiau-Jnieji Lietuvos gyventojai su 
liuose), “Panevėžio Tiesa, j dideliu kartumu prisimena 
“Telšiai.” “Tarybų Žemai- baudžiavos laikais ponų 
tija, ' “Už Tėvyną (Kre- dvaruose buvusius tijūnus, 
tingoje). “Trakiečių Žodis.”
“Tarybinis Žodis.” (Biržuo
se), “Tarybinė Dzūkija.”
“Tarybinis Kelias” (Kėdai
niuose) ir t L. Visi tie laik
raščiai
Laisvos spaudos Lietuvoj 
nėra.

NAUJI TIJŪNAI 
LIETUVOJE

dukterį Eleną ir seserį Ka
zimierą Vaitiekūnienę.

P-nia Ona Radvilienė 
reiškia padėkos visiems gi
minėms ir pažįstamiems, 
kurie atsilankė i šermenis 
ir palydėjo velioni į kapus.

Vyt. Markuzas.

kurie žiauriausiais budais 
beteisius valstiečius išduo
davo ir spausdavo. Dabar, 
Įvedant Lietuvoje naują ko- 

. . . . , munistinių dvarų sistemą, 
yra komunistiniai.! neapseinama taipgi be sa- 

T.iptnvm vo? pušies tijūnų. “Pravdos” 
pranešimu, š. m. liepos mė
nesio pabaigoje Vilniuje į

IR BUROKAI KASAMI j vykęs komunistų partijos
PAGAL JSAKYMĄ

New York (LAIC)—Kiek 
stropiai Lietuvos gyvenimas 
yra konti oliuojamas Mask
vos įstaigų, galima suprasti 
iš to, kad rusų komisariatas 
ir centrinis komunistų (bol
ševikų) partijos komitetas 
Maskvoje, kaip praneša jų 
pačių “Pravda.” davė įsa
kymą Lietuves komunistų 
partijos nariams (kurie fak- 
tinai dabar eina tijunu par- 

. eieas, prižiūrėdami ir ra 
pindami l.ietuvos va

mišios su paveikslais, drūtais apda
Koresp. rais ................. ............. ;............. .. 66c.

rėkia. kur ji yra ir kam išmanS- 
j ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.

Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du- 
I ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta

vo laimės gyvenimo turtus, arba 
meilftko apsivedimo gyvenimas $1.00 

Nebijok Mirti, knyga au paveiks.
; lais .................................................... 60c

-------*— Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
Lietuviu Ūkininku koloni- •••••:......  .........♦’f*

joj rugsėjo po sun- Lengvas bodas išmokti anglų kal-
kios ligos mirė Elzbieta Ka- kito pagalbos ................... 36c.
valiauskienė, po tėvais Bei- safržn”*’map. žiedas’. graži. X. 
džiutė, sulaukusi 77 metų Gudrus Piemenukas, vargo apsa-
amžiaus. Iš Lietuvos velio- kym*‘ .............................
nė paėjo iš Kanevaičių kai-’

BRANCH. MICH

Mirė Elzbieta 
Kavaliauskienė

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

Erodas Boba ir velniškas tiltas 
................................. 35c.

Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c. 
T v ,. , mio i Sapnų Knyga su paveikslais, ap-I šią sali atvyko 1913 me- daryta ............................ $1.35
mo. Radviliškio parapijos.. LENGVAS BUDAS

IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM

PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”

636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

tais. Pirma ji gyveno Chi
cagoje, o 1921 metais atsi
kėlė gyventi su savo vyru 
Juozu Kavaliausku i Michi- 
ganą ir gyveno pas savo 
žentą Joną Milašį. Jų duk
tė Zuzana Milašienė mirė

Stebuklingas Zerkolaa. graži apy
saka .................................................. Ž5c. 1

Grigorius. gražus skaitymai 30c. j 
l'žkeikto© 3 karalaitės . — 25c.} 
Keliauninkai į Palestiną .... 3Oc. 
Dvarinė Pana. graži apysaka 25c. 
Ragana, tikras atsitikimas .. 35c. 
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikytoja. apie 450 visokių 
reeceptų. kaip geriau jiems tikt $1.00 

Salemonas. laimių knygutė 15c. 
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

.......................................... 20c.
Burykla ir Burtininkas .... 35c.

-• „ Karvės ir nauda iš jų, geresniųrl Knnvpnciin' flulvvavn ^UCS \aikdClUS UZdU^lTltl.; surįų padarymas, su paveikslais*25c.
i,.z. _______ .* .-.„/i Dabar žentas Jonas Milašis 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 Lietuvų, su dainelėm,

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

ŽOLES 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 ..................................... 60c.
Nuo vandenligės ......................... 60c.
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.1
Plaukų augintojas — saugoja juos

uoo pražilimo ......................... 60c
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn ____ 85c.

P*- Nuo surūgusio pilvo (heart burn)
.......................................... 86c.

Tyra mostis, nuo bile kokio nie
žulio, Rožės, Paiiių, Poison įvy, gy
do visokius skaudulius, apdegimus
ir tX .......................................... $2.25
Paiiių arbata arba mostis .... 85c.

RUTLAND, VT.

Valstijos CIO konvencija

, ... 1934 metais ir paliko šešisyermonto vaistuos CIO ž velionė
un.ju konvencija atsibuvo

centro komiteto plenumo 
posėdis įpareigojo komunis
tų partijos narius prižiūrė
ti, kad derlius butų laiku 
nuimtas ir t.t. Laisvoje Lie
tuvoje. kiekvienas be ragi
nimų stengėsi kaip greičiau 
ir kaip geriau ūkio darbus 
atlikti. Patarimus jiems duo
davo žemės ūkio specialis
tai ir jokie partijos tijūnai 
nebuvo reikalingi.

Rutlande rugsėjo 22 ir 23 
d. Konvencijoj dalyvavo 
virš 100 delegatų nuo Įvai
rių unijų toj valstijoj. Ren
kant valstijos unijų parei
gūnus, pirmininku vėl iš
rinktas musų draugas. A.
Jenkins-Jankauskas. Amal- 
garreitų unijų atstovas; ?e- 
kretoriu-iždininku perrink
tas John I^aMSon.

Konvencija priėmė eilę 
rezoliucijų, iš kurių pažymė
tini sekami: Konvencija 
pritaria CIO Politinės Ak
cijos komitetui: reikalauja k pus^erės.
pakelti minimalinį darbi- K 
ninku uždarbį iki 65 centų 
per valandą: remia darbi
ninkų keliamą reikalavimą 
garantuoti metinį uždarbi: 
reikalauja, kad kongresas 
išleistų visą eilę įstatymų, 
kurie butų naudingi darbi
ninkams rekonversijos me
tu: pasmerkė kurstymą ra
sinės ir kitokios nesantai
kos Amerikos gyventojų ei
lėse.

Konvencija pasisakė už 
bendradarbiavimą su įmo- 
nininkais lygybės principu, 
bet iš darbininkų pusės ta
me bendradarbiavime turi

rūpinosi jąja laike ligos ir 
laidotuvėmis.

PAJIEŠKOJIMAI
Norėčiau susirašinėti su lietuviais 

gyvenančiais Ix>- Angeles mieste, 
Californi.ioj, kui: tokio susirašinėji
mo pageidautų. '■ vęs laiškų aš tuo
jau duosiu atsak na ir paaiškinsiu 
apie save plačiau. Prašau man ad
resuoti taip: (41)

J. G.
636 Rrc-advav. S Boston 27, Mass.

kuri po tėvą - P-anciška Stankevi
čiūtė. bet išteko: .-si už G. Giliaus. 
Jos yra brolių ri ktervs. Pirma Gi 
lia: gyveno Clev landė. 1043 E. I6th 
St., dabar nežinau kur. (41)

J. BACEVYČICS.
237 Robin St.. ’ridgeport, Conn.

į;»:t tt «»>‘- -------- -—----- -
u; APSIVEDIMAI-

Pajieškau gy v. mui draugS 
geidauju gražio- r gero* šeiminin
kės. kini myli r ritę gyvenimą. Aš 
esu 10 metų aru žiaus ir gerai gyve 
nu. Rašykit taip- (42)

Statior. C Box 1685.
Toronto .3, < >nt., Canada

Užsisakykite dideli “Ke- dalyvauti tiktai nepriklauso/ 
leivio” kalendorių 1946 m. mos nuo darbdaviu unijos/ 

ję./ie-ĮKaina 50 centų. ir Darbo Federacijos,Į

Jdonii ir graži įama. vidutinio am 
žiaus. jieško paz: lies šu įdomiu vy 
ru, taipgi vidutinio amžiau*. Rašyti 
galima lenkiškai, rusiškai ir angliš
kai, su pirmu la.-ku įdedant ir savo 
atvaizdų. Laišku- adresuoti šiaip:

MISS ANNA GREGORY,
ISIS Prospect Avė., Apt. 1 II.

Bronv N. T. (4«)
Te'. T-p, . „f « jono

M. ŽUKAITIS. (41)
333 Dean S(„ Suencertsorf. N. V.

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

Ka Eras uuropoie
Jai aorita Unoti apta karą Ir kitus yaaauH 
fryktaR tai skaitykite “Navjieaaa".

•Naujienos” yra pirmas lr didžiausias 
d lauraitis Amerikoje 
Uislraiykito •Naujienas* liaudie*, 
prenumerata matams Amerikoje (Himamt Ckfe 
au*), MOfc Chleafoje Ir lursyįs 

Mansy Order) ar iekj siųskltm

"NAUJIENOS”,
% 17W South Halsted 8tmd

CRICAOO, ILLINOIS
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Mo- teru Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Mykolas Vaitkus.

PETRIUKAS
Tad rauk jus velnias!., šį 
kartą tegu ir taip būna: ne
lošiu. netgi neurzsiu. Tik 
prasmekita greičiau!”. Ir 
lis nedraugiškai užsimerkė. 
Petriukas kuo greičiausiai 
pasitraukė anapus tėvo. O 
šis tartum nieko nepastebė
jo. Matyt, jam kažkas opiai 
rupi...

Mokykla
—Na, Petri! atėjova! štai 

mokykla!—pagaliau prane
šė sunui tėvas, iškilmingai, 
truputį drebančiu kažkodėl 
balsu... Truktelėjo Petriu
kas, širdį jam kažkokia šal
ta ranka suspaudė... Prasi
deda — šmėžtelėjo jam 
mintis... Ką dabar darysiu? 
Kaip į paskutinę viltį, įsi-

(Tęsinys)
O Petriukas tuo tarpu 

skuba pasivyti tėvuką, nuo 
kurio buvo nejučiomis atsi
likęs... Ir vėl tvykstelėjo 
jam mokyklos siaubas, ku
rį buvo valandikę pamir
šęs... Ir ta be galo ilgoji 
Klaipėdos gatvė atrodo da
bar per trumpa... Kad bent 
negreit nueitume!... Ko tas 
tėtis taip skuba?...

Čia berniuko dėmesys 
nukrypo į šalį: kažkieno 
darželis, aptvertas statine 
tvora, o patvory kiaulė, ant 
šono išsitiesusi, degla, neš
tu snukiu, tokia juokinga, o 
ausys — ausys! kaip šal
pusnių lapai, nulinkusios, 
mažne akis jai uždengu
sios... O jinai, pajutusi kaž
ką šalia sustojus, pramerkė kibo jis i tėčio skverną: jis 
baltablakstienes akis ir su- —tėtis, jis nieko nebijo, 
kriuksėjo, taip minkštai:i jam nė tas mokytojas nie- 
kriu-kriu, lyg atsiprašomai: ko negali padaryti, vadinas 
nepyk, kad tysau pakelėj; —nė man!... Ir jau su ra- 
lyg prašomai: prieik, paka- mesne širdele berniukas pa
šyklyg kviečiamai, eikš,: kėlė akis ir žvilgterėjo į tą 
išsitiesk šalia! ir vėl užsi- naują būtybę. į mokyklą, 
merkė ir gašliai išsitiesė, at- kuria taip geidė pamatvti. 
stačiusi visas keturias... Pe- kurios taip bijojo, 
triukas buvo jau beprieinąs:
jis mėgdavo pakasyti kiau- Tad štai kaip atrodo mo
les. Kodėl nesuteikti pada- kyklos rūmai!... Kad ir tne- 
rėliui malonumo, jeigu pa-' d inis. kad ir vieno aukšto 
čiam nieko neatseina!... Bet : namas, pilkai nudažytas, 
prisiminė tėvą ir mokyklą bet tikrai poniškas, kaip 
ir atsitraukė. I kaimyno daktaro, tik stogas

VĖLIAUSIOS MADOS AVALINĖ

* X <
Čia turim keletą vėliausių avalinės pavyzdžių. Beveik visi moteriški ba

tukai dabar turi atdarus galus, kas yra labai nepraktiška šlapiam ir šaltam ore.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos 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. L

Štai čia knygų atraus: * • Li, , LES

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

i LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO

RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.Bažnyčia sako, kad buvo, o 

as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
oipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 

i .eitas dienas visų veislių gyvūnus,
<urie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalp: inti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad tisą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 1

K**P Nojaus aęinųnoa KOKIUS DIEVUS ŽMONES

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny-

S. Iš joa sužinosi, kad vyrai turėjo 
ug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinant) kny- 

nsų ga. Su paveikslais. Kaina ____ 5oc

galėjo atsirasti po tvano iuodveidz—. r,Dnivn crvnv^io-, 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir iim- GARBINO SENO V ĖJĘ?

APIE VALGIUS
Saldus žaliu tomeičių 

“pikelis”

1 pekas tomeiččų.
2 tuzinai svogūnų.

2 tuzinai raudonų pipirų.

2 tuzinai žalių pipirų.

Pusė kvortos druskos.
4 svarai cukraus.
2 kvortos uksuso.
Prieskonių.
Visas daržoves per

lamą mašinėlę perleisti ir | 
gerai užpylus draska palik-Į 
ti per naktį. Ant rytojaus: 
skystimą nusunkti, pridėti 
4 svarus cukraus, 2 kvortas'

CITRINIAI VAISIAI PA
DEDA ATSILAIKYTI 

PRIE PARALYŽIŲ

D-ro Irvingo S. Wrighto 
nuomone, citriniai vaisiai ir j 

{jų sunkos lošia svarbų vaid-! 
meni atitolinimui paraly
žiaus ligos. Paralyžium, ku
ris kas ruduo taip smarkiai 
siaučia vaikų tarpe, dau
giausia užsikrečia tie vaikai 
(kartais ir suaugę), kurie 
negauna užtektinai orančių 

ma" ir kitų citrinių vaisių sun
kos. Visi citriniai vaisiai y- 
ra labai turtingi C vitami
nu.

Tomeitės turi beveik tiek 
pat vitaminų C, kaip ir o-

Vėl priginė tėvą ir bai
mingai klausia:

—Papa. ar dar toli?n:_ i___ i izv
vj pais vilias, nau uar uu- 

li. nors jau taip toli juodu 
nuėję ir tą jo dar nelanky
tąją. nežinomąją šalį. į ku
rią drįsdavo tik žvilgsniu į- 
sigilinti. kai, eidamas į baž
nyčią pro šalį tos gatvės, 
svajingai žiūrėdavo į neiš
matuotąją jos gilumą ir su 
baime ir pagarba mąstyda
vo: ten mokykla!

—Jau nebetoli, — išgir
do tėvą atsakant (o jo bal
sas keistas, lyg užkimęs). 
Ir vėl siaubas šaltu sparnu
glostelėjo berniuką, 
tuojau... prasidės!...

Tad

O čia tarpvartėje išsitie
sęs begulįs šuo — didelis, 
juodas. Matyti, piktas... Pa
matęs juodu einant pro ša
lį, niūriai pramerkė krauju 
pasriuvusias akis. mirktelė
jo keletą kartų nekantriai, 
vėl užsimerkė, vėl atsimer
kė. nervingai pamirkčiojo, 
tartum neturėdamas kur a- 
kių dėti. tartum sakyte sa
kydamas: “Na, eikita pa
galiau greičiau! Ko čia ma
ne erzinata? Neužstokita 
saulės!... o ne — tai urz- 
telsiu ir vamtelsiu taip, jog 
jum ir blusos apmirs!... Bet 
tekia giaži dienelė, taip 
malonu, taip šilta gulėti...

ne cerpims, o skindelinis, 
ir prieangis visai atviras, be 
stiklo langų ir be durų; du- 
rvs veda tik i Dati narna.■ — ----- ----- c i--- c ------ c
Per visą jo ilgį — tik ketu
ri langai: du į kairę nuo 
prieangio ir du į dešinę. 
Langai ne prasčiokiški, bet 
sparnuoti — su langinėmis, 
tad atrodo žemi ir platus. 
Kairėj langai iš vidaus pli
ki ir pro juos matyti kiaurai 
didis kambarys, pilnas gal
vų. o anapus kambario — 
langai į kiemą. Dešinėj lan
gai su baltomis užuolaidi- 
kėmis. per vidurį perrišto
mis kaspinais, o tarp užuo- 
laidikių — po du puodeliu 
raudonžiedžių gėlių... O pa
čiam vidury, pačiam prieš
aky, taip sakant, pačioj rū
mų kaktoj, vadinas, viršuj 
prieangio, pc stogelių susi- 
spyrimu, kabo ilga, siaura, 
šviespilkiai nudažyta lenta 
su kažkokiu keistu užrašu 
— didelėmis juodomis rai
dėmis... Petriukas moka jau 
skaityti lietuviškai ir lenkiš
kai, bet nė jis čia neįsten
gia perskaityti, kas parašy
ta. Kai kurios raidės visai 
panašios į anas pažįstamą
sias; bet kitos kažkokios 
keistos: kai kurios visai tar
tum kokie vabalai, kitos— 
lyg akėčios... Tur but, tatai 
bus maskoliškos...

(Bus daugiau)

uksuso n po- ,raukstu> ti in- rančiai, bet kur kas piges-
• mu>taidob. todėl patartina patiems1 

g^az^kų n cinamono. valgyli ir dažnai duot vai- 
\ L-^ą \įimti lėtai pusan- jęams šviežių tomeičių. 

tros valandos ir tuoj sudė
ti į sterilizuotus stiklus. Darant paralyžiaus pe

šis “pikelis” labai tinka rais bandymus ant bezdžio- 
prie šaltos mėsos, žuvies ir nių. pasirodė, kad tos bez-
“binzų.” • džionės, kurios negauna cit-

------------------- rinių vaisių, kur kas grei-
Lemonadas su vynuogėm čiau užsikrečia paralyžium,!

Su paintč vandens 
syk 
kos

negu tos, kurios kasdien
sumai- gauna uzteKtinai orancių ir. 

paintę vynuogių sun- kitų citrinių Truktų.
(grape juice) namie Toliau d-ras Wright spė- 

darytos ar pirktos ir įspausk ja, kad paralyžių daug grei- 
du lemonu. Pasaldink. Į-j čiau gauna tie, kurie peril-; 

i mesk kelis patrintus mėtų gai ir perdažnai kaitinasi į 
lapelius, užpilk ant ledoj saulės spinduliuose. Jis yra' 
šmotelių ir duok gerti.

Ei, Lietuvi!
Ei. lietuvi patrijote.
Neleisk savęs pažaboti!
Savo priešą tu pažink 
Ir nuo jo tėvynę gink!
Gelbėk ją nuo lenko, ruso,
Nuo kryžioko, kreivo prūso.
Nes jie kanda alkani—
Apiplėšt mus skubini!
Prieš juos turime kariauti.
Tėviškėj patiems vyrauti!
Bukim stiprus kaip uola—
Vieningų širdžių siela!
Ar tu senas ar tu jaunas.
Buk protingas, o ne klaunas,
Nes jiems broliu tu nesi—
Ką pats sėsi, tą rasi...
Nebūk tautos išdavikas.
Lepšė nėra baravykas!
Jėgas telkime kartu,
Laisvais būti pravartu.
Kvislingai. smaugliai, korikai, kimės rikę’ Pagal 
Lai eis peklon pardavikai!
Kruvini ir nelemti.
Pikto žvėries neverti.
Marš į kovą! Išlaisvėsim!
Savo valdžią dar turėsim,
Groblius priešus mušdami,
Kartu išvien dirbdami...
Laisvi likę pasidžiaugsim—
Žeme, oru. jurom plauksim!
Moralas garbės mus guos,
Vėl trispalvė plevėsuos.

(“ALB") A. J. Našlaitis.

tai kitų klausimų, į kuriuos nežali
.atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdestvti šitam veikale.
Knyga be galo įdomu Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslai ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina • •••»••••••••••• •••».«•• 25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų & knygele aiškina proletariato f»- 
bažnyčios autoritetą ir faktais piro- izo/ijos moksi.j. Jei n..ri žinoti, kas 

, do, kad jis nėra joks Kristaus vie-i -ni<k> nasauivje įvairiausius nuoti- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. 11.2& kius, tai perskaityk s.tą knygelę 

Kalba labo i lengva Knyga
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jantiems darbininkams ’neapkai 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ nuojama. Kaina .......................... 25c

hŽSŽS JS^Ži SOCIALIZMO teorija.
daugelį autorių parašė Iksas. Antra šis veikalas trumpais ir aiškiai* 

,un« eea. -i c-z;—, faktais parodo. kaip iki šiol keitėsi

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- 
jb. Knyga staml i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija.

.MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

SVAJONIŲ PILIS

vaikų ligų specialistas Ne\v 
Yorko mieste ir turėtų žino- 

' ti, ką kalba.
Todėl patartina visoms 

motinoms, kad jos šiuo ru
dens metu savo vaikams

Bukit atsargus su paskil- 
busiu “DDT”

Teka saulė vainikuota 
Užu miesto bonių.—
Baltos laumės kelia puotą duotų ekstra orančių ir visu! į 

kitų citrinių vaisių, kad jie 
[geriau galėtų atsilaikyti pa- 
ralvžiaus ligai. .

44—

Pilyje svajonių.

Balti perlai žemėn byra— 
Baltos dienos kėlės,
O aplinkui liūdnos svyra 
Peržydėję gėlės.

Tyliai griūna amžių sienos. 
Tolumon sužiurę , 
Nuplasnojo baltos dienos 
Į miglotą jurą.

Vai, neeik. brangi Daluže, 
Į svajonių pilį:
Ten gyvena juodas Vylius, 
Jis tavęs nemyli.

Gėlės žydi, gėlės vysta 
Tarp kalnų ir klonių. 
Aukso laimė nepražysta 
Pilyje svajonių.

Aut. nežinomas.

UŽUOJAUTA

KAIP GERIAUSIA 
PLAUTI INDUS

Lengviausias būdas plau-

knygutės dalis yra; “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kaltus.*' 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi.............................................  10c.

draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogų 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 

reikalaujamos tik 28 ypatos. žmogus silpsta? ir dėlko vienas niai-viso
So. Boston, 1913, pusi. 61 25c. '•tas duoda daugiau spėkų, kitas ma

žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų ? Ko- 

Kaip jis žmonėms kenkia. Lisu- dėl jam reitoa riebalų ? šituos kUusi- 
- - - 'A. Apolova ir mas suPra»i tiktai is sios knygutes,

gyvenimo _patyrimų pa- Parašė D-ras G-mus Kaina .. 15c.

TABAKAS.

daugelį iš 
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63...........................  25c.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie-
' tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23........................10c.

Į “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.

DĖL PINIGŲ
Trijų aktų ir septynių scenų dra

ma. Pagal I.. Tolstojų, parašė A. A. 
Večkys. Kaina ............................ 35c.
KARĖS NLOTAKOS

Vieno akto drama,

VOKIEČIŲ ŠALMAI PUODŲ VIETOJ

Vokiečių moterys dabar puodų vietoje vartoja plie-

Liet. Darbininkų Draugi 
jos vykdomojo komiteto pir
mininkė draugė Bronė Spu- 
dienė gavo liūdną žinią iš 
Lietuvos, kad ten. Vil
kaviškio apskr. mirė jos tė
velis, Petras Ramanauskas.

Ta liūdna proga Lietuvių 
Darbininkų Draugijos vyk
domojo komiteto nariai reiš
kia širdingos užuojautos 
draugei B. Spudienei ir jos 
sesutei M. Akelienei dėl jų 
tėvelio mirties.

LDD centro narių vardu, 
P. Kriaučiukas, sekr.

Užsisakykite dideli “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

pia
ti indus yra tuoj pavalgius, 
kuomet maisto likučiai nė
ra dar prie jų pridžiuvę. Iš
ėmus maistą iš puodų į bliu- 
dus, puodai reikia tuoj pri
leisti karšto vandens, kad 
atmirktų ir butų lengviau 
išplauti. Tas ims tik sekun
dę laiko, bet daug paleng
vins plovimo darbą vėliau.

Nuėmus indus nuo stalo, 
likusis valgis ant lėkščių tu
ri but nubrauktas tam tikru 
šepetuku arba popiera. kad 
plovimo vanduo perdaug 
nesusiterštų. Vanduo turi 
but karštas ir gerai muiluo
tas. Jei indų daug. tai van
denį reikia kelis sykius mai
nyti.

Viską gerai sumazgojus 
kaistu ir muiluotu vande
niu, reikia indus vėl per
plauti karštu, bet tyru van
deniu, be muilo. Tuomet 
gerai nušluostyti ir padėti 
į paskirtą vietą.

Antrojo pasaulinio karo
metu pradėta vartoti naują __  ___ ___
Chemini mišinį, kuris buvo vokiečių militaristų žiaurumą ir ne- 
pavadintas “DDT.” Tas mi- moter^ hkim*
šinys sėkmingai naikina
žmogui kenksmingus para
zitus — blakes, tarakonus, 
muses, utėles ir t.t.

Tą mišinį dabar skelbia 
įvairios firmos ir darosi 
gražaus pelno. Chicagoje 
buvo sučiupti keli pardavė
jai, darę “monkey business” 
su DDT skiediniu. Kainų 
administracijos ofisas todėl 
persergsti žmones, kad jie 
butų atsargus. Yra tokių 
DDT skiedinių bei miltelių, 
kurie neturi jokios praktiš
kos vertės. Sukti pardavė
jai yra juos taip atskiedę, 
kad mišinys nustojo savo 
vertės.

YVashingtone randasi lai
vo “Titanico” paminklas. 
Jis buvo pastatytas išimti
nai tik moterų aukomis.

JUOKAI

V (JMULIU HIUVCIJO uauai puvuu vivvvjv vaivvja įjiiv- I ------- -------------------

no šalmus, kuriuos da nesenai dėvėjo išdidi Hitlerio I Kaina 50 centų 
armija. _______

Populiariškiausi lošimai 
kortomis pas amerikonus y- 
ra “bridge,” “pinochle” ir 
“poker.*’

Kaina ............................................. 20c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina ............................................. 10c.

MNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė par<xio. kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoa 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris. dukteris ir mylimosios ’iep* 
pultų į tokią kunigų įri.iiią Parašė 
kun. Geo. Totmaend Fox, D D., »u 
lietuvino Ferdinand d* bamogitia
Kaina ............................................ _5c

KODĖL Aš NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasaito, kodėl ji* 
negali tikėti. Pilna argumentų. kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kama toa 
knygutės ........................................ 20c

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

žmones kuria per amžius? ši mtn- 
vaizduojanti guojantį po'itiskai-eKon- r i.-ką kiau 

simą aiškina garsuis Vokietijos so 
cialdemok ratų teoretikas Kari K»"’l 
ky. Kaina .................................. 10c

Pekla
BROŠIŪRA su peklos

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

“Poetas” pas redaktorių
—Sei, o kurgi čia jūsų re

daktorius?
—O kam tamstai jo rei

kia?
—Tai mano biznis.
—Sakyk, nes aš pats juo- 

mi ir esu.
—O, tai tu pats redakto

rius?
—Taip.
—Sei, aš noriu, kad tu 

išdrukavotum savo gazietoj 
mano eiles.

Tai sakydamas, įkišo ran
ką už ančio ir pradėjo ten 
ko tai jieškoti.

—Tamstos eilės netilps— 
atsakė redaktorius.

—Kodėl?
—Negeros.
—Tai kaip tu gali žinot, 

kad tu da jų nematei?
—Bet aš matau “poetą” 

— atsakė redaktorius nusi
šypsojęs.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, aaa pakiša v»- 

aai nėra. Jisai asm ik) 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk

ga. Ir pridėtas “paklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaiaa 25 centai.

BBOADWAT,
BO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir paa A. M. KRUONI
7747 .Mary
” Detroit, Klek.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa Į Ksnauą u» 

knygos neįsileidžia.i.abai juokingą 
379 puikiais paveikslais, pcr.-iatan 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šia knvgą 'i-Aas nes;'*»’ 
lės. 3*2 puslapiai. Kaina $1.90

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas n,ano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl ta>p manoma 
labai įdomus ir paiuunioąiivis 
Skaitymas. Kaina ........................ 25c

DŽIAN BAMBOS SPYCIAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, n» 

gu Amerikoj munšuino. 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 if juokingų monolo

Sir deklamacijų. Visokios temoe:
rbininkiškos, revoliucioruensaoe 

tautiškos, humonstiškos ir lais vanta 
niškos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems apvaiksčiojin.nria 
baliams, koncertams ir tt. Ar.ira pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos aj>ys»k’«>: (1) !»• 

užsitikintia Vyras; (2i žydinti Giria. 
<3) Klaida; (4, Korekta. Jose nuro 
domi kaip žmonės puikai t'ki į viso 
kiu* prietarus, burtus ir tt.......... l5t

LYTIŠKOS L1COS.

Ir kaip nuo ių apsisaugoti Para** 
D-raa F. Matulaiti* Antra, peržiurę 
ta lr papildyta laida. Kaina .. 25c

EILfiS IR STRAIPSNIAI.

šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 
daugybė straipsnių juokų ir lt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 26c

/
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi 
namieji gėrimai atsiliepia ių vai 
kame. Kas yra arba tikisi a«<la nors 
būti kūdikių tėvais, buttiiai turėtą 
oerakaityti kitą knygute Kama 10c 
“Keleivi*,** 63* Broadw*>,

Sooth Boston, Mam.
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sai vienu balsu užrėkė, kad 
“visi nori grįžti.” Baltiečių 
balso nieks neužgirdo. Tuo 
budu apie 400 baltiečių Šio
mis dienomis buvo išgaben
ta i Sovietus, nors dalis tų

Kaip Rusai Medžioja 
Pabėgėlius

> -------------- baltiečių buvo įsirašę į fran-
Pranešimas iš Pabėgėlių Vokietijoj. Žinotina lietuviams cuzų “Svetimšalių Legioną.”

7) Sovietų agentai bal- 
tiečiams, karo belaisviams, i

Įmeluoja, kad iš Vokietijos 
tai! visi Baltijos kraštų pabėgė

liai yra grįžę į “laisvus ir į 
laimingus” Baltijos kraštus. į

8) Liepos mėn. Vokietijo
je pradėjo rodytis “pabėgė
liai” iš Sovietinės Lietuvos. 
Vienas jų Dambrauskas sa
ko, kad Lietuvoj nei blogai 
nei gerai, esą daug lietuvių 
partizanų miškuose. Jei ši
tie agentai sakytų, kad Lie
tuvoj blogai — žmonės pa
tikėtų ; todėl meluoja ir duo
da suprasti, kad galima 
grįžti ir grįžus kovoti, bet 
iš tikrųjų, grįžus galime 
patekti į NKVD nagus. Vie
ną tokių “gastrolierių’’ Wie-, 
sbadeno stovyklos lietuviai 
prispyrė pasakyti, kas jis 
toks. Pastarasis pasisakė,

ir amerikonams, kurie nesusivokia 
sovietų klastoje

Sovietų Rusijos režimas 
savo tikslams pasiekti ir į- 
gyvendinti vartoja visas be 
išimties priemones: apgavi
mą, falsifikaciją, melą, klas
tą, slaptus žudymus, sudaro 
falsifikuotas bylas, kurias 
demonstruoja saviems pilie
čiams apgauti bei pasaulio 
opiniją suklaidinti ir nau
doja visas be išimties prie
mones užsibrėžtiems tiks
lams pasiekti.

Sovietų režimas tų tikslų 
siekia: a) per neįsivaizduo
jamai skaitlingą NKVD 
(slaptosios policijos) apa
ratą, per komunistų parti
ją, kuri yra Sovietų režimo 
klusnus Įrankis, per visą ki
tą visuomeninių organizaci
jų aktyvą ir b) per kiekvie
ną asmenį, kurs iš baimės 
netekti laisvės ir gyvybės, 
savanoriai dirba sekimo ir 
šnipinėjimo agentūros nau
dai. Todėl, Sovietuose vai
kai seka tėvus, broliai—bro
lius ii seseris, draugai 0 3^^ trijų lietuviu: S. 
draugus ir pan. kiekvienas T ir v T vaJ,?la? buv„ 
trecias, vienu ar kitu budu - — --
dirba su NKVD.

buvusieji jų tarpe agen 
juos suterorizavo. Išeities 
nebuvo, turėjo pasiduoti li
kimui. Kai kas iš rusų bėgo 
iš stovyklos ir susimetė pas 
tuos vokiečius, pas kuriuos 
jie nelaisvės metu dirbo.

3) Mums žinoma, kad 
SeeligcVistadto, Nordkaser- 
ne, Aschaffenburgo ir kitur 
stovyklose veikia rusų agen
tai. Seeligenstadto lietuvių 
stovykloje veikia nedidelė 
grupė agentų, kuriai vado
vauja Lietuvos rusas Čui- 
kin, buvęs kriminalistas ir 
vokiečių Gestapo agentas 
Lietuvoje. Šis agentas yra 
nuolatiniame ryšy su Wurz- 
burge gyvenančiu rusų ka-
rininku Kravčenko. Seęii- k , jis a atsiustas su tiks_ 
genstadto agentas Čuik,n,lu jį nizuįti lietuvius 
kasdien susitinka su rusais
iš Wurzburgo, kurie auto

JAPONŲ GENEROLAI Į KALĖJIMĄ

Amerikietis saržentas (iš dešinės) veda į kalėjimą 
du Japonijos generolus: Masaharu Hommą ir Šigenorį 
Kurodą. Jie kaltinami kaip karo kriminalistai, žiau
riai kankinę karo belaisvius.

Pajieškomi Amerikos Lietuviai
Lietuvos Generalinio Kon-^ Jančiutė Agnieška, is Dubravų 

km., A. Panemunės valse.sulato pa j ieškomi asmenys:
Abraitienė-Kilniutė Agota. 
Abramavičius Mykolas, gyv. 3045

Lituanica Avė., Chicagoj. 
Andriuškevičiai, Juozas, Ona iri

Jankauskai, Juozas ir Antanas, 
broliai Magdalenos Dranginienės.

Juozapavičius-Juozapaitis Rokas, 
nuo 1918 m. gyv. Amsterdam, N. Y.

Kiesylis Kazys, sūnūs Igno, prieš
Elena, iš Rekščių km., Šiluvos vai.,'kar* gyv. San Francisco.
Raseinių apskr. Amerikon atvykę t Kiesylis Pranas, sūnūs Prano, iš 
prieš šį kar*. Rageliu parap., Rokiškio apsk., gyv.

Antanaitienė-Kinksite Bronė, dūk- . New Yorke.
tė Juozo, gyv. Ansonia, Conn. Į Kinka Antanas, sūnūs Juozo, ki-

Ausiukaitienč-Valinčiute Magdale- lęs iš Kudirkos Naumiesčio ir gyv.

mašina atvyksta ir sustoja 
atokiau nuo stovyklos. Toj 
stovykloj VIII-29 d., kaipo 
tų susitikimų rezultatas, bu-

rašytas ru siškai “Piotr” 
, (Petras). Seeligenstadto

ir parodė sovietinius doku
mentus. Tokių agentų turi
me jau kelis.

9) Rytprūsiuose sovietų 
žiemos ofensyvos metu bu
vo atkirsta ir pasiliko apie 
100.000 lietuvių ūkininkų ir 
darbininkų, kur jie dabar 
yra — sunku pasakyti, bet 
Lietuvoje jų nėra. Jų liki
mas yra toks pat, koks bu
vo šimtų tūkstančių lenkų, 
kuriuos sovietai sudorojo

Tautinis Karo Fondas
Spalis—vajaus mėnuo

Visa tai padoriam Euro- stovyklos lietuviams duota 
pos ar Amerikos žmogui užpildyti sovietiško tipo an- 
sunku Įsivaizduoti, bet tai kietas, kurios skiriasi nuo i-

ykSį 1939-40 metais, kai jie _už
nai. užmaskuoja, slepia, jei rj grįžti, priešingai, nori
reikia, šlykščiai meluoja ir nuo jų greičiau atsikratvti, iz;;‘ 
apgauna. v.x xt h---------  .rūtose

ėmė Vakarų Gudiją ir Uk-

Visais laikais ir amžiais 
Europoje vartotieji smurto 
budai ir priemonės Sovie
tuose yra suvesti į vieną 
formulę ir pridengti aziatų

bet Nordkaseme stovykloje 
užsirašė grįžti tik keli Lie
tuvos rusai (Bieliajev ir 
Vilkonsky) ir vienas Lietu
vos čigonas.

4) Baltiečių stovyklose
kytrumu ir klasta. To nega- Sovietų agentai atvyksta 
li suprasti tie, kurie Sovie- trumpam laikui, surašo sto
tų režime negyveno ir jo Į vykiose gyvenančių pavar- 
nepažista. Mes jį pažįstam, dės, ir išvyksta. Pagal tas 
nes jame gyvenome! Paban paVardes Sovietai okupuo- 
dykite prisiminti ir paana- toj Baltijoj terorizuoja pa- 
lizuoti jums patiems žino- bėgėlių gimines, 
mus Sovietų režimo veiks- 5) Kruvinai pasibaigę 
mų faktus, tuomet šie musų Kempteno įvykiai taipgi y- 
tvirtinimai aiskės! i ra Sovietų agentų darbas.

Mes gi žinome štai ką: 'Po tų įvykių Sovietų agen- 
1) š. m. gegužės mėn., tai vedė rusų ir kitų tautų 

nespėjus nutilti pergalės tarpe agitaciją prieš ameri- 
varpų gausmui, Sovietų a- konus ir kaltino juos žiauru- 
gęntai čia Vokietijoj. Ame-i mu, kurių autoriais buvo pa- 
rikos armijos užimtoj zonoj, tys sovietai. Provokacija, tai 
jau buvo darbe. Tuo laiku viena žymiausia Sovietų ko- 
Coburgo liogery pas Balti-! vos priemonių.
jos tautų ir lenkų pabėgę- 6) Marsely sovietų agen-
liūs pradėjo lankytis Sovie
tų agentai ir bandė trumsti 
musų nuotaikas. Jie tiek to

tai pasistengė išrikiuoti 1 
Vokietiją varu išvežtus į 
Lufftwafę Baltijos kraštų

li ėjo, kad pakartotinai rei- belaisvius jaunuolius 15-20 
kalavo pasiduoti rusų glo- metų amžiaus. Pirmose iš- 
bai. Atsispirdavome tik tuo- rikiuotųjų eilėse sustatė ra
mi, kad mes esame Ameri- sus, o už jų baltiečius. Kai 
kos valdžios žinioje. < atėjo francuzų ir ameriko-

Y! nų kariuomenės atstovai 
paklausti belaisvių, kas iš 
jų nori grįžti į Sovietus, ra-

2) Dauguma rusų, ypač 
ukrainiečių, nenorėjo grįžti 
Į “laimingą” Sovietiją, bet

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 revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos rubežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų mūšių su lenkais ir tt Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iš vidaus.Kaina......................... f 1.00
KELEIVIS
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vietose panašių 
sovietų agentų klastos fak
tų yra dar daugiau.

Ko siekia Sovietai?
1) Jie nori Baltijos kraš

tus: Lietuvą. Latviją ir Es
tiją užgrobti, todėl visais 
budais stengiasi, kad pabė
gėliai grįžtų. O grįžus jiems 
i “laisvus” Baltijos kraštus, 
nieks jų balso negirdės. A- 
pie tai pasirūpins Sovietų 
teroro režimas, čia mes e- 
same gyvi Sovietų smurto 
liudininkai ir jų režimo kal
tintojai. todėl esame jiems 
negeistini ir kenksmingi, y- 
pač prieš taikos konferen
ciją. '

2) Sovietai stengiasi Lie
tuvos pabėgėlius kompromi
tuoti Amerikos ir Anglijos 
žmonių akyse, įrodyti, kad 
buvome “karo nusidėjėliai,” 
tarnavome SS daliniuose, 
nors Lietuva vienintelė vo
kiečių okupuota šalis, kur 
vokiečiams nepavyko suor
ganizuoti SS ir pravesti mo
bilizacijos. kas lietuviams 
kainavo daug aukų žmonė
mis. Seeligenstadto stovyk
los areštai kaip tik turėjo šį 
tikslą, kompromituoti lietu
vius aliantų akyse.

Šitokiomis savo pastango
mis ir tvirtinimais sovietų 
agentai stengiasi įtikinti A- 
merikos kariuomenės parei
gūnus.

3) Kai Sovietams šitokios 
rūšies klasta ir rrtelas nepa
vyksta, jie šiuo metu pra
dėjo skelbti mintį, kad iš 
Baltijos kraštų Vokietijon 
pabėgo tų kraštų “fašistai,”

' gi lojalus sovietams “demo- 
| kratai” pasiliko vietose ir 
džiaugiasi Sovietų “rojum.” 
Pabėgėlių tarpe yra 50-60r/f 

darbininkų, amatininkų ir 
ūkininkų. Kokie tie vargo 
žmonės fašistai? Jie gi ap
leido savo tėvynę su mažais 

J vaikais ant rankų! Atsisako 
1 jie nuo visa brangiausio— 
savo tėvų pastogės ir tėvy
nės !

Visos Sovietų agentų gal
vosūkis gludi tame, kad tų 
kraštų žmonės, drauge ir 
pabėgėliai, yra prieš tų 
kraštų sovietų okupaciją, 
jie nori matyti savo kraštus 
laisvais ir nepriklausomais, 
kas neatitinka sovietų im
perialistiniams užsimoji 
mams.

i Kas darytina vajaus reikalu
--------  Į 1. Svarbu, kad tuojau su-

Duosni Amerikos visuo-1 sidarytų vietiniai lietuvių 
menė šio karo metu. ir jį i komitetai iš įvairių organi- 
užbaigus, sušelpė ir tebe-' zacijų atstovų prie bendrų 
šelpia šimtus milionu žmo-1 National War Fund (Com- 
nių. Šis šelpimo darbas la- Į munity Chest ar kitais var- 
bai žymia dalimi eina per dais komitetus) vajaus va- 
Tautini Karo Fondą — Na-dievybių kiekviename mies- 
tional War Fund. kuris jun- te, miestelyje ar kaime, kur 
gia plačiai žinomas labda- yra bent keli lietuviai ame-' 
ros ir šalpos organizacijas, rikiečiai, prisitaikant prie 
kaip ŪSO ir pan., o šalia ■ vietos veiklos sąlygų, 
jų keliolikai tautų šelpti 2. Organizacijų atstovų 
fondus, kurių tarpe ir Uni- pasitarimus turi sušaukti

na, duktė Jurgio, jryv. Bridgeporte. 
Bacevičienė Matilda, gyv. ir gal

tebegyvena Bridgeport, Conn.
Baltušienė-Klevinskaitė Ona, duk

tė Juozo, iš 1-aučkaimio km., Ku
dirkos Naumiesčio parap. 

Bendoravitius, sūnūs Petro.
Berniker Marė, gyv. Detroite.
Bolis Domininkas, gimęs Baitimo- 

rėj, bet augęs ir mokslus ėjęs Lie
tuvoje. iš kurios į Amerik* sugrįžo 
prieš kar*.

Čiurlioniai, Julius ir Karolina, iš 
i Merkinės vai., Alytaus apskr., gyv. 

Boston*.
Dargytės, Ona ir Viktorija, pirmo

ji ištekėjusi už Kirkliausko, o antro
ji už Sitkausko, Amerik* atvyko 
1905-1906 metais ir apsigyveno pas 
brolį kun. Dargį, Wilkes-Barre, Pa.

Daugelienė-Kazlauskaitė Ona, gyv. 
Toronte, Kanadoj, į kur buvo atvy
kus iš Argentinos.

Dičkauskai, Kazys ir Adelė Liepi- 
naitytė. ir jų sūnūs Viktoras, gyv. 
Brooklyne.

Didžiulis Juozas, sūnūs Antano, 
iš Romainių-Kaimelkos km., Raudon
dvario vaL, Kauno apskr. 1938-1939 
m. gyv. Trentone ir Brooklyne.

Draugeliai, Jurgis ir Ona, prieš 
ištekant Brundzaitė, į Amerik* at
vykę prieš 50 metų ir gyvenę She
nandoah, Pa.

Duriekienė, buvusi Raud. Kryžiaus 
tarnautoja.

Einingis Kazys, gyv. Chicagoj, ar
ba jo įpėdiniai.

Garmulčik Alfonsas, Amerikon at
vyko iš Liepojos 1923-27 metais ir 
gyvenęs Chicagoje.

Gegžna Vincentas.
Gruškienė Ona, gyv. LoweIL
Jakubauskas Pijus.
Jakutienė-Valinčiutė Kotryna, duk

tė Jurgio, gyv. Lewiston, Me.
Jančius Pranas, sūnūs Motiejaus, 

iš Rokų km., Aukšt. Panemunės.

Ansonia, Conn.
Khkliauskienė-Dargytė Ona, atvy

kus 1907 m. pas brolį kun. Dargį.
Kudirka, sūnūs Jono, iš Budos km., 

Jankų vai., Šakių apskr.
Kutra Petras, anksčiau gyv. 1012 

So. Main St., Rockford, 111.
Miliauskas Jouzas, iš Gižų kaimo, 

Vilkaviškio apskr.
Morkūnas JonaiĮ, gyv. E. Pittsbur

ghe, Franklin St.
Morkūnas Aleksandras, sūnūs Ber

nardo, iš Lapainės km., Kruonio vai., 
Trakų apskr. ir gyv. Pittsburghe.

Nagine Aleksas, iš Andriunų km., 
Kruonio vai., raku apskr.

Pakut, Jonas ir Bronė Kasparavi
čiūtė, ir jų vaikai Balys, Bronė ir 
Apolonija.

Petrauskienė Ona, Amerikoje ži
noma kaip Anna Pittin, gyv. netoli 
Chicagos.

PučKorienė Felicija, apie 1935 m. 
gyv. netoli Kensington.

Purvinskai, Stasys ir Antanas, ku
rių vienas lankėsi Lietuvoje 1925 m. 
ir kitas 1931 m. buk gyv. Chicagoje.

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

Šertvytis, iš Gardamo par., Nau
miesčio vai., Tauragės apskr.

Sitkauskienė-Dargytė Viktorija, 
gimusi apie 1890 m. ir 1906 m. at
vykus į Wilkes-Barre pas brolį kun. 
Dargį.

Skaisčiai, Juozas ir Kazys, kilę iš 
Stuburų km., Vabalninku vai., Biržų.

Skirnickas ir Skimiekaitė, iš Ge
gužinės km., Pumpėnų vai.

Skučienė-Budraitytė Petronėlė, 
duktė Jurgio, gyv. Chicagoje.

Stonys, brolis Stepono Stonio.
Talačka Nikodemas, iš Vilkuočių 

km., Rimšės vai., Zarasų apsk., gyv. 
Chicagoje.

Togailai, Petras, Rokas. Ona ir 
Uliesė, gyv. Amsterdam, N. Y.

Vaicekauskaitė Zofija, kurios iš
tekėjusios pavardės nežinoma, ir 
kuri turėjo Lietuvoje seserį Duobie- 
nę. Ji turi dukrelę Violet*.

Vaitkevičiai, Juozas, Maikis, Ona 
ir Marė, sūnus ir dukterys Vinco, 
pastarosios dvi yra ištekėjusios ir 
viena buvo mokytoja.

Tio IcvipČlP 11* nmčn viltim llP- kalinčius Jurgis, sūnūs Jurgio.Da Kviečia ir prašo VISUS ne- Venckai, Zenonas ir Benonas. iš
Žvirblaičių kaimo, Alsėdžių vaisė., 
Telšių apkr.

Westfaldas Karlas, gyv. ir gal te
begyvenąs New Yorke.

Zavadskis S., gyv. So. Bostone.
Zuikis Petras, iš Gižų km., Vilka

viškio apskr.
Žilioniai. Kazys ir Mikas, iš Oniš- 

kio apylinkės, Trakų apskr.
Žukas Anupras, sportininko Žuko 

tėvas.
Jieškomieji ar apie juos žinantie

ji maloniai prašomi atsiliepti.

Consulate General of Lithaania.
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

tional War Fund vajaus ko
mitetai ir musų įstaiga.

Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo Direktorių Tarv-

tuvius stoti šion didelėn tai 
kon. Prisiminkime alkstan
čius ir vargstančius, po iš-

ted Lithuanian Relief Fund Balf skyriai ir apie susida- Į ^V.ropą. ^mėtytus
—Bendrąjį Amerikos Lieta- riusį komitetą tuojau Pra-t i
vių Fondą. Musų fondas y- nešti vietiniam National; ~? Ayra ., ateipto? > 
ra National War Fund na- ^ar Fund, Community ĮRRB: *
nu nuo 1944 m. liepos 30 d.; Chest ar War Chest Drive i me Jų‘

BALF tiksiąs yra šelpti Committee ir BALF centrui, 
nukentėjusius nuo karo ir' 3. Nurodymų vajaus ko- 
jo pasėkų lietuvius kiekvie- mitetams duos vietiniai Na-' 
name krašte, kur tik įma
noma pasiekti, teikiant vi-į 
šokią reikalingą pagelba 
maistu, pinigais, vaistais, į 
drabužiais ir kitomis prie
monėmis.

Iš National War Fund 
Bendrasis Amerikos Lietu-, 
vių Fondas praeitais metais 
yra gavęs 356,500 dolerių, i 
Šiems 1945 6 metams yra Į 
numatvta 600.000 doleriu.

Fondo vajus
Šiais metais, kaip ir kas-! 

met, National War Fund j 
rengia vajų. Jis prasidėjo 
spalių mėn. 1 dieną. Jo 
tikslas — surinkti 115 mi- 
lionų dolerių ateinantiems 
metams aukščiau minėtiems 
kilniems ir svarbiems tiks
lams. Vajus tęsis visą mė
nesį.

Kiekvieno musų pareiga 
yra prie šio vajaus prisidė-' 
ti ir dalyvauti didžiajame 
žmonijos šelpimo darbe. 
Turime neužmiršti, kad Na
tional War Fund yra lietu
vių šelpimo reikalą tinka-) 
mai įvertinęs. Prisidėdami 
prie vajaus darbų vykdymo, 
parodysime savo gerą širdį 

" ir ištiesime pagelbos ranką 
tūkstančiams savo artimųjų.!

Sovietų Rusijos imperia-Į 
lizmas yra nepasotinamas. 
Šiai valstybei neužtenka 
milžiniškų, neišnaudoti) 
gamtos turtų ir neaprėpia
mų žemės erdvių, ji smurtu 
ir klasta, o kur reikia ir bru
talia jėga. veržiasi į Vaka-' 
rus. Tą savo veržimąsi rusai 
dengia pasaulio masto idė
jomis — komunizmu, kurs 
yra gražus, viliojantis žais
lelis naiviems europiečiams, 
gi Sovietų rankose yra ne 
kas kitas, kaip panslavizmo 
ir imperializmo Įrankis.

1945. IX. 3 d.

BALF Direktorių Taryba.
19 West 44th St.,

New York 18, N. Y.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybą kitų dalykų. Jis pasako į beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. įa

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 j tokias klausimus, ko 
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 meilė ir ii kur Ji pe

reina ?
Kaip atsirado ir k* reiškia bučki*?
K*> reiški* “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia šliubinia žiedas? Raita 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gai
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia Jaunai merginai žinoti 
prieš ištetėjinaų kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirm* naktį? ši 
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet k* 
visi slepia, t* atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.“

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas Turėt ar neturėt vaikų? 'lai 
opiausi* kiekvieno* šeimynos klauei- 
uia». Ir "teisingas Patarėjas'’ čia 
patiekia Įdomių įnlormacijų.

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? "Teisingas Patarė
jas” ir šit* klausim* atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tai
kingas Patarėjas5* pasakys jums vis
li*.

Kas reikia žinoti, kad vaikai botų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia an
ginu kudikĮ?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeunyuiskus rei
kalus?

į visus šiuos klausimus “Teisinga* 
Patarėjas" atsako aiškiai ir nieku 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 221 
puslapių, stipriais audimo apdarai*.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; Į 
Kaip prasidėjo pasaulis ?—Is kur ir kaip atsirado žeme T—Kaip atsi- ' 
rado žmogus aut žemes?—lr daug-daug kitų jdomrų dalykų. ;

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei- ' 
kalai, kaip VVellso "Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagnn- i 
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,’’ Boelsche’s '‘žmogaus Evo- i 
liucija," D-ro Gatės “8exual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo- • 
kykla ir papuošimai oamuoae. Kaina >1.60 Užsisakykit “Teising* \ 
Patarėją.”

KELEIVIS ’
S36 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS. J
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Leo ir Anna Stasiuliai iš 
\Y. Roxbury minėjo 25 me
tu vedybinio gyvenimo su-

Drabužių Rinkliava Vyksta Gerai
Surinkta apie 10 tonų drabužių; dirbo apie 100 

žmonių; rinkliava dar eina; dar
reikalinga pagelba

Minėjo sidabrines vedybų . sukaktuves Legionierių moterys rengia1 
“šurum-burum”

Šio šeštadienio vakarą, 
spalių 6 d., Stepono Dariaus 
legionierių moterys

Drabužių rinkliava Bos
tone ėjo visą praeitą savai
tę po visą miestą ir dar tę
sis iki šeštadienio. Per pra
eitą savaitę, per mokyklas, 
bažnyčias, gaisrininkų ga- 
ražius ir tiesiai iš privačių 
aukotojų jau surinkta dra
bužių lietuviams apie 10 to
nų.

Drabužių rinkliavoje dir
ba komiteto nariai ištisas 
dienas ir padėjo dirbti po 
dieną, kitą ir po kelias va
landas apie šimtas bosto
niečių lietuvių, kai kurie su 
savo automobiliais, kiti su 
trokais. o daugelis savo dar
bu prie drabužių skirstymo 
ir pakavimo i dėžes.

Pagelba reikalinga ir šią 
savaitę. Kas iš lietuvių gali 
padėti rinkliavoje, kad ir 
trumpą laiką pasidarbuoti 
su automobiliu ar troku, ar
ba ir savo darbu prisidėti, 
prašome kreiptis arba į ko
miteto buveinę, 9 Park St., 
tel. CAPitol 8738, arba tie
siai tenuvyksta i legionierių 
Dariaus postą, 265 C gatvė, 
kur yra drabužių rinkliavos 
centras. Ten reikalinga pa
gelba dar visą. šią savaitę.

Drabužių vajus Bostone 
sekasi gerai. Bostono gyven 
tojai, ypač vaikučių ragini 
mas per mokyklas, paveikė 
geraširdžius žmones ir jie 
gausiai atsiliepė Į lietuvių 
vargą ir suaukavo drabužių 
musų žmonėms apginti nuo 
šalčio. Aukavo daug ir pa
tys lietuviai. Padirbėkime 
dar ir šią savaitę. Aukoki
me, dirbkime, o pasekmės 
bus geros.

Drabužių vajaus komite-įvaną ir 
tas baigs vajų šios savaitės 
gale. Vėliau BALF vietinis 
skyrius tęs savo nuolatinį 
darbą, irgi rinks drabužius, 
dėsis i National War Fund 
darbą, tęs šalpos veiklą. Bet

L. R. D-JOS CENTRO 
VALDYBOS POSĖDIS

turės
kaktuves. Ta proga rugsėjo savo “šurum-burum” rautą 

f 22 d. draugai jiems buvo Legionierių* Posto patalpo- 
surengę vakarienę, kurioje se, 265 C St. Prasidės 8 vai. 
dalyvavo daug svečių, jų vak- Moterys kviečia visus, 
skaičiuje profesionalų, biz
nierių. giminių ir draugų.
Stasiuliai išaugino du sunu,
Leo ir Franą ir abu dabar 
tarnauja kariuomenėj. Tė
vams labai linksma buvo,

. ' kad jų vedybinių sukaktu-

Ar Bostone bus rodomas 
“Keistas Vaisius”?

Plėšikavimų epidemija 
Bostone

Bostone atsirado daug 
plėšikų. Jie užpuldinėja ne 
tik pavienius asmenis, bet ir 
giupes. Pereitą savaitę bu
vo apiplėšti aštuoni “taxi” 
šoferiai. Budinga, kad veik 
visuose atsitikimuose plėši
kai buvo jauni vaikėzai, 
tarp 17-20 metų. Apiplėši
mai pasitaiko ir mieste ir 
ant didžiųjų kelių.

Susilaukt “taikos laiko” Reikalingos Moterys

Nor1 sukelt $1.000 Ameri- y-u mįnėjįme galėjo dalv- 
ko, Lietuvių Kongresui j,. ;lhu sunqs ypač

de džiaugėsi Frano atsilan
kymu. nes jis virš trijų me
tu išbuvo Europoj, toli nuo 
saviškių.

Per vakarienę svečiai 
Dvareckas pranešė apie ka- ^važiai pasivaisino ir linkė- 
sos stovi. Kasoj yra virš j° jubilijantams ilgu ir lai

Sekmadienio pikniko pro
ga L. R. D-još centro valdy
ba Worcesteryje turėjo sa
vo posėdi. Išklausyta valdy
bos pareigūnų raportai. P.

Bostone buvo uždrausta 
pardavinėti novelė “Keistas 
Vaisius.” Tą drausmę pa
tvirtino ir valstijos aukšta
sis teismas.

Bet dabar Bostono teat
ruose norima rodyti to pa
ties vardo filmą. Prašymas 
jau Įteiktas filmų cenzoriui 
Spenceriui.

Sustreikavo New Bedfordo 
audėjai

Nevv Bedforde eina audė
jų streikas. Darbus metė 500 
darbininkų “loom fixer’ių.” 
Reikalauja padidinti algas.

Piausto automobilių 
padangas

minčiu metu.$1,100, neskaitant gauto 
pelno iš didžiojo pikniko 
rugpiučio 26 d. Westboro, 
iš kurio liko $435.78 pelno.
Draugija skyrė ,$200 rūbų 
rinkliavai paremti.

Posėdyje nutarta praves
ti didelį naujų narių vajų.
Tuo reikalu paskirta komi
sija iš Tuinylos, Steponai
čio ir Strazdo. Komisija tu
rės atlikti technišką darbą 
vajaus pravedimui.

Nutarta vienbalsiai stoti 
į ALT nariu ir tuo reikalu 
sekret. Krasinskui 
pasiųsti ALT-ai laiškas. •

Nutaita siųsti atstovą nuo 
L. R. D-jos centro valdybos 
Į Chicagos Lietuvių Kong
resą. Atstovu išrinktas p.
Tuinyla arba Kriaučialis.
Nutarta sukelti Kongresui 
kiek galima didesnę dova
ną. Buvo kalbama kad rei
kėtų pasiųsti nemažiau kaip 
$1,000 iš centro ir kviesti 
skyrius, kad jie irgi skirtų 
kiek galėdami daugiau. J.
Jankauskas Įteikė $100 če
ki seniau žadėtos aukos, kadį Sėt. 
sukėlus juo daugiau dova
nos Kongresui.

Kad sukėlus didesnę do-
visapusiai aptarusį merginai Dėdės Šamo tar- 

Kongreso reikalą nutartai nyboj. tą dovaną gaus per 
šaukti nepaprastą draugijos'šį parengimą.
skyrių suvažiavimą. Šuva- Šokiams gros smagi He- 

len's Polka Dots orchestra,

»i A. J. Namaksy.

RADIO ŽINIOS

Lietuviu Radio Korpora
cija nuoširdžiai kviečia vi
sus jaunus ir senus į jų ren
čiamą “Pikniką po Stogu ir 
Vietory Balių.” šeštad.. spa
lių 13 d., naujai ištaisytoj 
Municipal svetainėj. Broad
uay. tarpe G ir H Sts.. So. 
Bostone. Durys bus atidaros 
nuo 6:30 vai. vak.. o šokiai

paverta^ nuo ~va^" va^'
Tai bus tikras “piknikas,” 

nes bus valgių ir gėrimų. 
Municipal salė bus taip i- 
rengta. kad bus vietų atsi
sėsti pavalgyti. išsigerti, ir 
pamatyti bei girdėti prog
ramą. Bus duodama gražių 
dovanu, kaip tai $200 vertės 
I. J. Fox kailinis koutas, 
$65 Lady's 17 Jewel “Ben 
rus” \vristwatch. Electric 
Mixer. moteriškas ar vyriš
kas Suitcase. $25 Perma-n i nnm1
ličiu pitrvtr įsmuki

$16 Satin Finished 
Puff ir $15 Grocery order. 
Taipgi bus Kalėdų dovana 
dėl kareivio, jūreivio, ar

žiavimas Įvyks š. m. lapkri
čio 11 d. Bostone, “Sanda
ros” svetainėje. Plačiau a-

praeitą ir šią savaitę daro- pi^ suvažiavimą bus vėliau 
ma nepaprastas vajus. Į ku-Į “Keleivyje, 
rį buvo Įtrauktas visas mu-į 
sų miestas. Tame darbe ge-1 
rai pasirodėme, gerai ji ir 
užbaikime.

Grįžo Leit. Edmontas 
Ketvirtis

Tr. Draugu Ketvirčių' šeimo
je dabar linksma šventė 
Pereitą savaitę iš kariuome 
nės grįžo namo jų sūnūs

--------  ■ leitenantas Edmontas Ket-
ŠĮ rudenį Bostono pilie-j virtis. Kaipo atsargos kan

čiai rinks naują maiorą. Y- ninkas jaunasis Ketvirtis 
ra bent keli kandidatai, jų 1942 m. sausio mėn. stojo 
tarpe dabartinis Bostono j kariuomenę ir išbuvo už- 
majoras John Kerrigan. juriuose apie 3 metus. Apie 

Ryšium su tuo vietos po- du metus jis tarnavo Aust-

Politikieriai pradeda 
zylioti

litikieriai pradeda sezoninį 
zyliojimą. Pašto dėžutės pil
nos rinkiminės “literatūros,” 
gi atskirų grupiu vadai ir 
jų sekėjai skalbia jiems 
priešingų kandidatų marški
nius.

13 metų berniukas pa
smerktas kalėj iman

Springfield teismo rūmuo
se buvo pasmerktas 13 me
tų berniukas, Earl Laurie. 
Teismo sprendimu jis turės 
kalėti nuo 28 iki 35 metų 
už nužudymą savo sesutės 
Hazel, 6 metų amžiaus. 
Žmogžudystę jis atliko per
eitą birželio mėnesi.

Bostone ir jo priemiestyje 
Dorchesteryje atsirado keis
tas piktadaris ar piktadariai. 
Keliese vietose buvo rasti 
automobiliai su perplauto
mis padangomis.

Aludėje paaišlavė 1.000 
dolerių

Pasmerkė tris Norvvoodo 
jaunuolius

Norfolk teismo rūmuose 
buvo pasmerkti trys Nor
vvoodo jaunuoliai—du gim

Mulrad taveme, 696 Co- 
lumbia Rd., du nepažįstami 
banditai pasišlavė visą tūk
stantį dolerių. Užeigos sa
vininkas skaitė pinigus, kad 
perduoti bankui. Du “kostu- 
meriai” ramiai girkšnojo ir 
laukė, kada pinigai bus su

ŠĮ pirmadienį daugelis' 
bostoniečių atėjo Į darbus 
visa valanda anksčiau. Da
lykas toks: naktį iš šešta
dienio Į sekmadienį laikro
džiai buvo pavaryti atgal, 
valandą laiko. Kurie neskai
tė laikraščių ir nesiklausė 
radio, jie da turėjo “karo 
laiką.” Bet ištikrųjų kong
reso tarimu jau turime stan-i
dartinį laiką, kurį daugelis BORIS BEVERAGE CO. 
vadina dar ir taikos laiku

220 E Street, South BostonPristato toniką, vyną ir visokios rūšies alų baliams, vestuvėms j namus ir sales. (-)Savininkai:

Diiių plaut

$24 j 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

RADIJO PROGRAMA

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

1— Muzika
2— Birutės Radio choras, 

vad. Vai. Minkienei.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

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

Curley vėl kandidatuoja

Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broaduray
SOL'TH BOSTON, MASS 

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

West Roibury, Mass.
Tel. Parkvay 1233-W

, (Skelbimas)
Kad apsaugoti Bostoną 

jiuo nedarbo, jau dabar rei- 
nazistai ir jurininkas. Visk kia kelti jį pramoniškai ir 

' ‘ ‘ * prekybiškai, parūpinant
žmonėms darbo, sako sena
torius Leo J. Sullivan, ku
ris veda James Mitchel Cur
ley rinkimų kampaniją. Ir 
todėl jis ragina balsuotojus, 
kad lapkričio 6 d. balsuotų 
už Curley.

“1933 metais, kai James 
Mitcheal Curley paliko ma
joro ofisą ir tapo Massachu
setts gubernatorium,” sako 
šen. Sullivan, “miestas sto
vėjo neblogai. Taksų 1933 
metais buvo mokama tik 
$32.80 nuo $1000 vertybių, 
o šiais 1945 metais taksai 
pasiekė jau $42.50. Vadi
nas, pašoko $9.70 ant $1000 
vertybių...* *

“Build Boston with 
Curley.”

trys pasiųsti į pataisos na
mus neribotam laikui.

Pasmerktieji buvo kalti
nami už išgėdinimą jaunos 
gimnazistės.

Sumažins apdraudę se
niems automobiliams

Automobilių apdraudos
skaityti. Kada tai buvo pa-! komisionierius svarsto pa
daryta, jiedu parodė revol- siūlymą numažinti apdrau- 
verius, pasiėmė pinigus irįdą “apriboto vartojimo” se- 
dingo. niems automobiliams.

Lithuanian Radio “Piknikas po Stogu”
Viotory Bali

At the Newly Renovated
MUNICIPAL HALL

Broaduay, betvveen G & H Sts., So. Boston, Mass.
Saturday, October 13,1945

kuri gros lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Dainuos 
Birutės Radio Kvartetas, 
kuriam dalyvaus Albina Bu- 
cevičienė, Albina Šapamiu- 
tė. -Joan Casper ir Frances 
Savickienė, taipgi p-lė Elea
nor Amsie iš Dorchesterio, 
kuri laimėjo "Miss Vietory” 
kontestą pereitam L. Radio 
Korp. piknike, dalyvausi
šiame parengime ir ves'2—$65 Lady’s 17 Jewel Benrus 
“Vietory Polką.” ji padai- Wristwatch. 
nuos ir porą dainelių. ! 3—Electric M ixer with ali

ralijoj ir Naujojoj Gvinėjoj 
signalizacijos korpuse, o vė
liau persikėlė .Į aviaciją. 
Kadangi E. Ketvirtis dar 
prieš karą buvo mokęsis 
skraidyti civilėj aviacijoj, 
tai jis greit išsimokė valdy
ti didelį B-17 bomberį ir 
buvo pasiųstas Į Europą, 
kur dalyvavo Vokietijos 

Lynno policija areštavo1 bombardavimuose, 
lažybų spekuliantą James Leit. E. Ketvirčio tėvai 
Statnį. Kaltinamas už nele- turi South Bostone. 312 
galų biznį su arklių lenkty- Broaduay, laikrodžių, pa- 
nėmis. Už šitą biznį Statnis puošalų ir elektros prietai- 
jau antru kartu patenka Į sų puikiai einantį biznį, 
bėdą. 1 J-s.

Areštavo Lynno lietuvį

ANTANAS MIKLU CKAS
Taipgi žinomas kaipo Anthony Miklan ir Anthony 
Mc Lane, mirė Bostone nigs. 15, 1945, palikdamas 
artimiausiu giminaičiu savo pusbrolį, Petrą Valuko- 
nį. Velionis paėjo iš Strelčių kaimo, Pabiržės vals
čiaus, Lietuva. Gavome žinią, kad jis turi seseri Cle
velande ar Wisconsin valstijoje. Todėl ji pati ar ją 
kas žinąs, ar bile kas arčiau pažįstąs velionio šeimą, 
tuojau kreipkitės pas:

ADV. F. BAGOČIUS,
302 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: noo 2 iki <

ir noo 1 iU S
506 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(RKPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-3 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Central Sų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5 
nuo 7 iki 9 

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas aki3 ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAWRENCE. MASS.

Featuring Miss Eleanor Amsie, 
winner of “Miss Vietory“ Contest

Door open at 6:30. Dancing from 7:30 p.m. Ad mission 75c. inc. tax.
$500 in Prizes

TO BE GIVEN AWAY:

1—Beautiful $200 I. J. Fox P'ur Coat.

Bučernė ir grosemė. su visais patogumais ir mašinomis, tirštai apgyventoj vietoj, ant kampo. Kitą bučemių arti nėra. Savininkas parduoda dėl nesveikatos. Galima pirkti su visu namu ir garažu. Arti juros maudynių. Sužinoti galima “Keleivio’* ofise. (42)
PARSIDUODA ANGLINIS PEČIUS

Įžanga į šį puikų paren-Į 
girną bus tiktai 75c., pri- 
skaitant taksus. Kviečiame 
visus civilinius ir sugrįžu
sius kareivius, kurie senai 
tokio tinksmo parengimo 
nematė. Prisirengkit pirkti1 ^53 piece Dinner (dishcs) 
“Vietory Bond” šiame “Pik- _ _ a. . „
nike po Stogu ir Vietory i <—Satin Fin,sh Puff. 
Baliuje.” Rep. 8—$15 Grocery Order.

appliances.
4— Lady’s or Gentleman's Fitt- ed Monogramed Traveling bag
5— $25 Deterjalized Permanent Wawe.

KETVIRTISirKOMPANIJ 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, Špilkų, Sagų, Plunksnų ir Papuošalų dėl 
visokių dovanų bei prezentų

Taisom, mainom ir perdirbant'Į naujausią madą 
laikrodžius, žiedus, plunkrtras ir kt.

KETVIRTIS CO.
312 Broadway, South Boston, Mass.

Tel. SOU-4649

OCR POI.IfT
“The parpose of the Asocialiai' »hall 
he lo help preserve the Ideal* and 
trarfitinn« of our couniry, the I'nlteo 
States of America, to revere its laws 
and in«pire oi hera to respeet and ohey 
them. aad in ali ways to aid in mokins 
this eonntry rreater aad hettef** t

Naujos mados anglinis pečius dėl 
parlor ruimo, vartotas tiktai vieną 
žiemą, mokėjau $75, parduosiu už 
$40. kreipkitės bile kada. 814 E. 5-tb 
St., antras flioras, So. Bostone. (42)

PARSIDUODA UŽ $10,500
Dviejų šeimynų medinis namas 

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

MRS. ZNOTIN,
54 Westmoreland St., 

Dorchester, Mass.

(41)

Tel. ŠOU. 4645
Take advantage of CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OIL PERMANENT $8. 
Speciai from 8:30 A. M. to 18:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $50 
Luxurioua Waves Sėt While You Rclax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broadoay. South Boston, Mass.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTB BOSTON CAFE
Vincas Balukonis* Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų liga*

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVK.

BOSTON, MASS.
Te L Commonwealth 4378

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Inaured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to-J 
Iimas vietas.
Sauri priežiūra, kaina prieinama 
326 BRO A DW A Y,

SO. BOSTON, MASS. 
TcL SOUth Pcston 4618
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