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Rusai Negaus Atomų Bombos, 
Sako Husų Prezidentas

Prezidentas Truman su-' 
kvietė spaudos atstovus ir 
jiems pasakė, kad atomų 
bombos paslaptis bus laiko
ma Amerikoje ir rusams ta 
paslaptis nebus išduota. 
Spaudos atstovai klausė, ar 
prezidentas nemano, kad 
rusai visvien kada nors su
žinos tą paslaptį, kada jų 
mokslininkai pasidarbuos? 
Prezidentas atsakė, kad jis 
apie tą tiek pat težino, kaip 
ir kiekvienas žmogus. Šiuo 
tarpu tiktai Amerika turi tą

421,000 darbininkų 
dar streikuoja

Praeitos savaitės gale vi
soj Amerikoj streikavo 550 
tūkstančių darbininkų. Šią 
savaitę streikuojančių skai
čius sumažėjo, bet vis dar 
yra 421,000 streikierių. 600 
anglių kasyklų yra uždary
tos, nes jose streikuoja dar
bininkai. Anglių kasyklų
streikas gresia iššaukti ang 

paslaptį ir turi įmones, kuri lių ti-ukumą. Vyriausybė 
ta bomba gali būti dirbama.}tarpininkauja tarp anglia-

kasių uniics ir kasyklų sa- 
Prezidentas sako, kad vininkų, bet mainierių va- 

Anglija atominės bombos das j LeWis nesutinka at-
zsura<įmui lšleido šaukti 173,000 mainierių 

$100,000,000. Bombos pa- streiko, nes jis sakosi to 
slaptį turi Kanada ir Ang-, streiko neskelbęs. Darbinin- 
lija, bendrai su Amerika, kaj visur reikalauja algų 
bet net Anglija ir Kanada pakėlimo.
dabar negalėtų atominės 1 __ 1
bombos pasidirbti, nes jos 
neturi reikalingų dirbtuvių/ 
kurios yra labai painios.

NATIONAL WAR FUND 
VAJUS

Apie Londono derybų 
nepasisekimą prezidentas 
mano. kad tas nepasiseki
mas nėra jau toks didelis. 
Derybos bus vedamos ir to
liau ir galų gale bus priei
ta prie susitarimo. —

JAPONIJOJ SUSIDARĖ 
NAUJA VALDŽIA

Generolui MacArthurui 
“paraginus,” Japonijoj su
sidarė nauja valdžia. Ją su
darė liberališkas politikas 
Kijuro Shidehara. Japoni
joj panaikinta politinė cen
zūra ir japonai gali kriti
kuoti savo “dieviškąjį” im
peratorių. Ten paleista 
“minties policija,” 5,000 tos 
policijos valdininkų išmes
ta iš darbo. “Minties poli
cija” sekiojo, kad japonai 
neimtų kartais galvoti “ne
pagedaujama kryptimi.” Vi
si politiniai kaliniai paleis- 
t iš kalėjimų. Japonijoj pra
dėjo veikti Japonijos socia
listų partija, kuri ilgus me
tus buvo užslopinta.

Visoj Amerikoj eina Na
cionalinio Karo Fondo va
jus. Jis eis per visą šį mė
nesį. Visi miestai turi pasi- 
skyrę savo kvotas, po kiek 
turi surinkti. Kai kur jau 
surinkta pusė kvotos, kitur 

j mažiau. •
N. K. Fondo vajuje daly

vauja ir lietuviai. Daug ko
lonijų turi lietuviškus komi
tetus, kurie deda pastangas 
sukelti iš lietuvių daugiau 
aukų tam fondui. Iš Nacio
nalinio Karo Fondo gauna 
pašalpos ir Bendrasis Ame
rikos Lietuvių Fondas, ku
ris yra Nacionalinio Fondo 
narys.

RUSAI ATŠAUKĖ SAVO 
GENEROLĄ

Maršalas Žukovas diplo
matiškai “susirgo” ir neat
važiavo į Ameriką. Kitas 
rusų generolas, Derevianko, 
vienas iš gen. MacArthuro 
padėjėjų, staiga turėjo iš
vykti “atostogų” žmonos 
aplankyti. Rusų generolų li
gos ir atostogos aiškinamos 
tuo. kad Stalinas yra nepa
tenkintas Amerika.

UNRRA DUODA 
PAGELBĄ

JIE IŠBUVO JAPONŲ NELAISVĖJ 3 METUS

(Unifd N ati ont Photo)

Po visą Aziją dabar randama tuksiančius aliantų, kuriuos japonai buvo 
paėmę nelaisvėn. Šitoj grupėj yra britai. Jie buvo rasti Rangoono belaisvių 
stovykloj, Burmoj. Jie buvo pusiau nuogi ir baisiai išbadėję.

RUSAI SPAUSDINA PO
PIERINIUS PINIGUS 

VOKIETIJOJ
Socialdemokratai 

Bavarijos valdžioj
AMERIKA NEPRIPA
ŽINS JUGOSLAVIJOS 

RINKIMŲ

Associated Press praneša Bavarijoj susidarė nauja Amerika žada nepripa- 
iš Berlyno, kad bolševikai vyriausybė. Socialdemokra- žinti Jugoslavijos rinkimų, 
jau įtaisė Berlyne spaustu- tas Wilhelm Hoegner yra kurie rengiami tokie pat, 
vę popieriniams pinigams premjeras. Be to. jis pasi- kokie buvo rengiami ir Bul- 
spausdinti. Iki šiol jie išlei- rinko iš savo partijos 4 ki- garijoj. Amerika reikalauja, 
dę jau 5,000,000,000 mar- tus ministerius ir po vieną kad rinkimai Balkanų šaly- 

vietą davė demokratams, se butų tikrai laisvi, o ne 
krikščionių sąjungai ir ko- rusiškai veidmainiški.
munistams. Vienas portfelis -----------------
duetas nepartiniam žmogui/

i Šitoks vyriausybės sąstatas
Clevelando gyventojas C. ’ buvo sudarytas pritariant vi- 

Kolladziej užmušė savo du ----- ’ ’

kių.

KAD APSAUGOTI NUO 
PIKTŲ DVASIŲ “NEPRIKLAUSOMOJ”

LENKIJOJ

NESUTIKIMAI DIDŽIŲJŲ1 
VALSTYBIŲ TARPE

Rusų nepasitenkinimas 
Amerika, sako, paeina iš to, 
kad rusai negauna iš Ame
rikos prašomų paskolų. Ru
sai prašė 6 bilionų dolerių, 
bet Amerika nesiskubina jų 
prašymo patenkinti. Rusai 
nepatenkinti, kad Amerika 
jiems neduoda sužinoti, 
kaip dirbti atominę bombą. 
Rusai esą nepatenkinti ir 
tuo, kad Japonijoj gaspa- 
doriauja Amerikos genero
las ir kam Amerika ir Ang
lija kišasi į Balkanų reika
lus.

Amerikoje ir Anglijoje 
kyla pasipiktinimas dėl ni
šų veidmainiavimo. Rusai 
kalba apie “demokratiją,” 
ir sakosi ją įgyvendinę Bal
kanuose ir kitose Europos ša 
lyse. bet ten siaučia bolševi
kų diktatūra ir kruvinas te
roras. Rusai turi akis tą te
rorą ir smurtą vadinti “de
mokratija.” Demokratinėse 
šalyse kyla nepasitenkini
mas dėl rusų besotiškumo.

Amerikos kongresas svar- Rusai iš visur reikalauja 
sto paskirti dar 550 milionu “reparacijų” ir. pavyzdžiui, 
dolerių pagelbos nukentė- iš Italijos jie užsiprašė 600 
iusiems nuo karo šalims, milionu dolerių. Jei Italija 
Kol kas pasiųsta pagelbos j tas reparacijas rusams mo
toms šalims: Albanijai už ketų, tai tiktai iš Amerikos 
9 milionus dolerių: Cecho- pinigų, nes Amerika jau v- 
slovakijai už 73 milionus. ra davusi Italijai už milio- 
Graikijai už 189,800,000: nūs dolerių pagelbos. Rusų 
Italijai-— 21 mil.; Lenkijai grobimai Balkanuose ir jų 
—89 mil.; Jugoslavijai — begėdiškas šeimininkavi- 
143 mil.; Kinijai — 600,- mas Rytų Europoj rodo, 
OOO dolerių. kad jie yra nepasotinami.

sūnūs ir žmoną. Policijos su
imtas aiškino, kad jis “no
rėjo apsaugoti savo šeimyną 
nuo piktų dvasių” ir todėl 
juos nužudęs, kad jie tiesiai 
nueitų į dangų. Pasirodo, 
kad žmogžudys jau buvo 
vienu tarpu laikomas ligo
ninėj dėl proto ligos.

JAPONIJOJ STREIKUO
JA ANGLIAKASIAI •

6,000 Japonijos angliaka
sių pradėjo streiką. Tai la
bai retas atsitikimas Japo
nijos istorijoj, kad darbi
ninkai, ypatingai pavergti 
korėjiečiai, kurie daugiau
siai dirba anglių kasyklose, 
drįstų griebtis streiko prieš 
savo išnaudotoujs.

KAREIVIAI SIUČIAMI Į 
EUROPĄ

soms dalyvaujančioms par- Amerikos lakūnai, pa- 
tijoms. Su komunistais buvo, kviesti lenkų vyriausybės
daug ginčo. Jie spyrėsi, kad 
vidaus reikalų ministerija su 
policija butų pavestos ko
munistui. Bet Hoegner pa
reiškė, kad jei komunistai 
nenusileis, tai jis sudary-

dalyvauti atidaryme pamin
klo žuvusiems musų lakū
nams Lenkijoj, atskrido iš 
Varšuvos į Poznanę, bet ten 
rusai juos suėmė ir pastatė 
prie jų sargybą. Kada atvy-

siąs visą ministerių kabinę- ko lenkų vyriausybės atsto
tą iš vienų socialdemokratų.! vas. jis vos vos išprašė ru-
nes jo partija yra pakanka
mai tam stipri. Komunistai 
nusileido. Jie gavo ministe
riją be portfelio. Vidaus rei
kalų ministerija pavesta so
cialdemokratui.

Kinijoj Prasidėjo Kruvinas 
Pilietinis Karas

---------------------------------- Kinijos komunistai skel-
Sako, Potsdamo nu- bia- .kad centralinėj ir šiau- 
... . i nnej Kinijoj eina kruvinitarimai negeri mūšiai tarp Kinijos komu

nistų ir Čankaišeko kariuo-
menės. Komunistai kaltina 
Čankaišeką, kad jis dirba 
“išvien” su japonais ir kad 
jo kariuomenė bendrai su 
japonais atakuoja komunis
tus. Ta proga komunistai 
skelbia, kad jie jau turi su
darę naują “ketvirtą armi
ją-”

Iš kitų šaltinių ateina ži
nia, kad rusų artilerija ir 
orlaiviai Cinkiang provinci* 
joj padeda Kinijos komu
nistams mušti Čankaišeko 
kariuomenę. Kartu praneša, 
kad rusai užleidžia Man- 
džuriją savo kvislingams, 
kinų komunistams. Pasiro
do, kad rusai ir Mandžuri- 
jcj “valo” dirbtuves nuo 
mašinų ir veža jas į Rusiją.

Kinijoj eina kruvinos ko
vos tarp komunistų ir nacio
nalinės Kinijos, bet derybos 
tarp jų vis dar nėra nutrauk
tos. Mušasi ir derisi.

Amerika tarpininkauja 
deryboms, bet į kinų mušty
nes nesikiša. Kol kas musų 

i kariuomenė išsikėlė tiktai 
, Tientsin mieste ir iš ten pz- 

— . ..... traukė į krašto gilumą. To
Amerikos Lietuvių Misija įšsikėlimo tikslas yra nu- 

(taip save vadina smetoni- į ginkluoti japonus. Ameri- 
ninkai) paskelbė, jog jie is kos penkį kruzeriai Įplaukė 
Valstybės pasekretoriaus j Chefo uostą šiaurės Kini- 
Washmgtone oficialiai pa- joj yas uostas yra Kinijos 
tyrė, jog Lietuvos nepriklau- komunistų rankose. Ką mu- 
somybes bylą galima laime- S1} laivai ten veiks: dar ne. 
ti tik su skubia akcija Wa- žinia
shingtone.” Smetonininkai

Amerikos ekonominiai 
patarėjai prie musų okupa
cinės armijos Vokietijoj pa
skelbė savo nuomonę dėl 
Potsdamo nutarimų. Jie sa
ko, tie nutarimai yra neįgy
vendinami, jei Vokietijos 
gyventojai turi turėti tą pa
ti lygį. kaip vokiečių kaimy
nai. Vokietija turi ekspor
tuoti savo prekes, kad galė
tų įvežti vokiečiams reika
lingą maistą. Sunaikinimas 
vokiečių sunkiosios pramo
nės pakirs vokiečių galimy
be maitintis, ypač. kad vo
kiečiai neteko savo lytinių 
sričių, iš kur jie gaudavo 
25 G maisto. Amerikos pa
tarėjų nuomonė sukėlė daug 
kalbų ir spėliojimų. Mano
ma, kad Amerika rengiasi 
keisti savo politiką link o- 
kupuotos Vokietijos.

Smetonininkuv-
burbulas

_ • _ _ • _ .. , ,__ z; _lYiision ienai apgauumeja 
lietuvių visuomenę

Iš Bostono išplaukė 6.600 
kareivių į Europą. Jie plau
kia pakeisti karo veteranus, 
kurie grąžinami namo. Tai 
pirmieji kareiviai, kurie po 
karo vyksta į Europą ne 
muštis, bet okupuoti užka
riautas šalis.

NORI ATSKIRTI PAREI- 
NIO KRAŠTĄ

Generolas de Gaulle lan
kėsi francuzų užimtoj Vo
kietijos dalyje ir ten pakar
tojo seną francuzų siūlymą 
Pareinio vokiečiams, atsi
mesti nuo Vokietijos ir gy
venti draugiškuose santy
kiuose su Francija. Vokie
čių administracijos atstovai 
tam pasiūlymui, sako, pri
tarė.

us, kad jie leistų amerikie
čiams vykti atidalyti pa
minklą.

Po ceremonijų, kada a- 
merikiečiai norėjo skristi 
atgal į Varšuvą, rusai juos 
dar sulaikė 24 valandas... 
Rusai aiškina, kad ten dar 
vra “karo stovis,” bet su 
kuo Stalino kareiviai ka
riauja, jie nepaaiškino.

remdamies tuo kvietė Ame
rikos Lietuvių Tarybą “po
ros dienų bėgyje” pasitarti 
su jais.

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas, L. Šimu
tis. rugsėjo 27 d. turėjo to
kį pasitarimą su A. L. Mi
sijos atstovu adv. .Oliu. Štai 
kas tame pasitarime paaiš
kėjo:

Amerikos Lietuvių Misija 
savo “žygį į Washingtoną 
sugalvojo po to. kai Ameri-

JAPONAI TURĖJO 
‘MIRTIES SPINDULI’

Japonų mokslininkai dir
bo, kad suradus naują slap
tą ginklą, kurį jie vadina 
“mirties spinduliu. 1945 
metais japonų vyriausybė 
tų mokslininkų tyrinėji
mams skyrė vieną milioną 
dolerių. Prie išradimo dir
bo 116 žmonių. Iki karo ga
lo japonų “mirties spindu-

_ . lys” buvo tik tiek ištobulin-
kos Lietuvių taryba paskel-1 tas, kad jis galėjo užmušti 
bė Kongreso šaukimą Chi- zuikį per 10 minučių 75 pė-

GRAIKAI SKUNDŽIASI

AR SUSITIKS TRYS 
DIDIEJI?

Washingtone kalbama. ~ 
kad “Trys Didieji” vėl grei- padarytus nuostolius, bet

cagoje. Išgirdę apie šaukia
mą visuotiną Lietuvių Kon
gresą, smetonininkai pradė
jo rūpintis, kaip “Lietuvos 
šylą laimėti.”

Adv. Olis nepasakė jokio 
fakto, kurs patvirtintu, jog 
kas tai Washingtone iš val
džios pareigūnų “oficialiai” 
ragino daiyti greitą žygį 
Washingtone.

Advokatas Olis dargi ne
siūlė Amerikos Lietuvių Ta
rybai darvti bendrą kong
resą. Jis tik sakė, kad Ame
rikos Lietuvių Taryba ir už 
jos stovinčios organizacijos 
galės smetoninku šaukia-

dų atstume.

RENKASI ANGLŲ 
PARLAMENTAS

Šį trečiadieni susirenka 
posėdžiams anglų parla
mentas. Naujoji darbo par
tijos vyriausybė yra,numa
čiusi plačią programą par
lamentui. Pirmiausiai stovi 
ūkio “rekonversija” ir keli 
sočiaiizacijos į s ta t y m a i. 
Parlamentas turės spręsti ir 
taikos sudarymo klausimus, 
o taip pat anglams svarbu 
yra išlaikyti Britų Imperi
jos vienybę, visų tos plačios 

maine “žygyje” Washingto- į imperijos dalių santaika ir 
ne dalyvauti, kaip “svečiai.” bendradarbiavimas.

Po pasitarimo su advoka
tu Oliu Amerikos Lietuviui LAVALIS BUS NUTEIS- 
Taiyba dar aiškiau pama-Į TAS MIRTI
tė, kad smetonininkai nori' —;-----

Generolas Doolittle per- suardyti Lietuviu Kongresą Lavalio teismas Paryžiu-• — - - - - - - • - •-------±----Dabar ne-
kad 

mirti 
ir už su- 

vokiečiais.

STUDENTAI ARGENTI
NOJ PRIEŠ DIKTATŪRĄ

Visuose šešiuose Argenti
nos universitetuose studen
tai bruzda prieš valdžią. 
Jie, protestuodami prieš 
diktatūros siutimą, okupavo 
universitetų patalpas ir tę
sia streiką. Kai kur valdžia 
pavartojo žiaurias priemo
nes prieš mokslo jaunuome-Graikija per karą baisiai 

nukentėjo. Ją naikino ita- ne Argentinoj yra 30,000 
lu fašistai, vokiški naciai ir> o+ndpntii
bulgarai. Bet didžiausias _
graikų reikalavimas dabar,' 
kai karas pergalingai pasi
baigė. yra ne reparacijos už

VISĄ AMERIKĄ PER 
6’4 VALANDOS

. , reikalavimas nri untrti nrie ueneroias uoonuie per- suarnyu juiciumų rvungiesą .tu laiku susitiks įssiaiskmtiet^ AlbanL skrido Ameriką iš Los An-'Chicagoje; jie nori suskal-' ie einą prie galo. Daba
visus kylančius aeles f Wasbi^ona per 6 dyti mUsų visuomenės jė- bėra jokios abejonės,
mus tarp Rusi jo. ir demo-, gyventojų. Rusu glo" ir tris ketvirčius valandos, gas. A. L. Taiyba perspėja, La vai is bus nuteistas
kratinių salių. Jokio oficia- - ami* albanai tuos grai- Tai vra 8 minutes greičiau,-visą musų visuomenę neleis- uz šalies išdavystę i

4,n.o patvirtinimo te, žinia. boja™^aJbana. tuos gra. pernykštis rekordas. g «ave ’Uvedžioti. . įsidėjimą su vokieči

f I



Antras puslapis

i APŽVALGA i
rovą, kuriam pereitą savaitę 
sukako 4<> metų. Visi jo dan- 

Bostono dienraštis “Chris tys yra išmušti, jo viršugal-

PETROVO LIKIMAS

tian Science Monitor” turi 
Balkanuose korespondentą, 
R. H. Markham, kuris ge
rai pažįsta Balkanų šalis, 
moka kalbas ir vra tose sa

vyje yra daug vietų be plau
kų ir galvoje matosi dideli 
randai. Jis yra plonas, išdžiu
vęs ir atbukęs, jo juodos a- 
kys nebežiba, o jo mechaniški

lyse dirbęs, kaipo žurnalis- žingsniai yra, lyg to roboto, 
tas, 25 metus. Savo dien
raščiui R. Markham siun

kurs eina be jausmo į tolimą 
nežinia.

čia dažnai bešališkų žinių 
apie Balkanų šalių būvį po 
rusų “globa.” Iš jo prane
šimų matyti, kad Balkanuo
se vyksta baisus teroras. 
Tie pranešimai leidžia su
prasti, kodėl rusai jokiu bu
du nenori įsileisti į savo “į- 
takų sferą” bešališkų kores
pondentų iš demokratinių 
šalių.

Šalia kitų bolševikų dik
tatūros baisybių, R. Mark
ham mini bolševikų įkurtas 
Bulgarijoj koncentracijos 
stovyklas. Jis paduoda vie
ną gyv^ pavyzdį žmogaus, 
kurs pakliuvo i tokį bolše
vikišką koncentracijos sto
vyklą. Štai ką jis rašo:

Petrov yra gyvas pavyz
dis žmogaus, kurs pakliuvo 
į bolševikų koncentracijos 
stovyklą be jokios kaltės. Iš 
gyvo, energingo žmogaus 
teroras padarė gyvą lavoną. 
O tokių stovyklų, R. H.. 
Markham žiniomis, Bulga-! 
rijoj yra šešios ir kiekvieno-1 
je kankinasi po kelis šim
tus ar daugiau žmonių.

Tai tik vienas pavyzdis, 
ką reiškia bolševikų teroras. 
Tas pats korespondentas 
praneša apie kasdien įvyks
tančius Bulgarijoj opozici
jos žmonių mušimus ir ki
tokius šlykščius persekioji
mus. Demokratijos tą žino. 
Žino ir tvli...

KELEIVIS, SO. BOSTON

FILIPINŲ PREZIDENTAS PAS TRUMANĄ

Viduiy čia sėdi Sergio Osmena, Filipinų prezidentas, kuris šiomis dieno
mis aplankė prezidentą Trumaną. Dešinėj pusėj sėdi Paul McNutt, vyriausis 
Amerikos komisionierius Filipinų reikalams.

Nr. 41, Spalių 10 d., 1945

Naujas “monkey business” turi ko rodyti — kaip Stali- 
Lietuvių komunistu spau- nas nebeturi galimybės pa- 

da praneša, kad lapkričio rodytu Lenino “senąją gvar-
mėnesį yra šaukiamas “ant- ...
rasis demokratiniu lietuviu ne^^° lenimstų.
suvažiavimas.’’ " Juos Stalinas iššaudė. Na, o

Tą suvažiavimą šaukia: atomą sunku suskaldyti su 
Dr. Jonas Kaškiaučius, Ma- nagano kulka...
tas šolomskas. Rojus Miza- Kam yra pinigėlio 
ra ir Jonas Gasiunas—kius- Pereitą penktadienį Ame-
nus Maskvos pakalikai n rjj<os dienraščiai gavo Ge- 

&ar' neral Motore korporacijos 
dideli skelbimą — viso pus-

diktaturos

“Jo vardas yra Peter Petrov. Jis atsikėlė į Bulgariją prieš 25 metus iš Trakijos (Graikijos dalies—Red.). Jis turi žmoną ir du vaikus ir yra gero budo žmogus, nors ir ugningo temperamento.“Dėka savo energijai ir gabumui, kaipo batsiuvis. P- Petrov įkūrė mažą gerai einantį biznį ir sugebėjo nusipirkti butą Sofijos mieste, viename modemiškame koperatyvinia- me name.“Greit po jo demobilizacijos iš bulgarų armijos, 1944 m. spalių mėnesį, į jo krautuvę atėjo du milicininkai, suėmė jį ir uždarė į mažą garažių, kurs tiek buvo pripildytas areštuotais, kad daugumas turėjo stovėti, nes nebuvo vietos kur atsisėsti ar atsigulti. Iš to ga- ražiaus žmonės dažnai buvo varomi tardymui ir būdavo grąžinami pusiau be sąmonės.“Dvi savaites Petrov pats buvo vedamas tardyti ir buvo kankinamas visomis žiaurio-i- mis priemonėmis, kokias tik žiaurus žmonės išgalvojo kitiems žmonėms kankinti. Jo kankintojai norėjo priversti jį prisipažinti, kad jis buvo ne- garhingai pagarsėjusiojo Aleksandro Cankovo šalininkas. Kankšnimų pasekmėje auka galų gale pasirašė prisipažinimą ir buvo atiduotas teisti liaudies teismui, tai reiškia vienam iš tų teismų, kurie, o- ficialiniais daviniais, nuteisė kalėti ar mirti 10,000 bulgarų.
“Petrov liaudies teisme buvo išteisintas. Dargi tėe labai šališki teisėjai nesurado jokios jo kaltės. Bet kai Petrov apleido teismą, jį tuoj pačiupo milicininkai ir išsiuntė į koncentracijos stovyklą. Ten jis yra verčiamas dirbti sunkų darbą. Jis dažnai dirba akme-i nu laužykloj, kartais skaldoj akmenis pakelėse ir dažnai dirba prie gelžkelio. Už savo darbą jis negauna jokio atlyginimo, o maitinasi jis juoda duona ir skysta pupų sriuba; jis miega barake, kur kietos lovos yra viena ant kitos. Jo drabužiai yra skudurai ir daugelis vyrų, kurie dirba kartu su juo, visai neturi avalinės. Jam galima siųsti du kartus per mėnesį pakietus su maistu, bet kas jam gali tuos pakietus prirengti ?
“Visa Petrovo nuosavybė bu

vo konfiskuota ir jo šeimyna 
paliko be jokio pragyvenimo

LONDONO NEPASISE
KIMAS

Londono pirmoji taikos 
konferencija suiro. Ją ban
do dar lopyti musų Valsty
bės sekretorius, bet kaip su
dužusį puodą nebepadarvsi 
čielą. taip ir Teherano. Jal
tos ir Potsdamo “vienybės” 
nebesulipdysi. Aukščiau ga
lima buvo skirtumus užtep
ti tuščiais žodžiais, o dabar 
tenka susidurti su priešin
gumais akis į akį. Žinoma, 
galima nusileisti rusams, 
paskaidyti pasaulį į atski
ras “įtakų sferas” ir ruoš
tis naujam karui. Bet ar to
kiam nusileidimui galima 
duoti “taikos” vardą, tai 
jau kaip Molotovas sakytų, 
yra “skonio dalykas.”

“New Leader,” socialde-i 
mokratų laikraštis, dėl Lon
dono nepasisekimo rašo:“Kiekviename klausime, kurs tik buvo svarstomas. Molotovas užėmė poziciją, kuri, atrodo, sąmoningai siekė sukelti kitų šalių delegacijų pasipriešinimą... Koks tik klausimas buvo iškeliamas, rusai karingai užėmė vienašališką poziciją, o anglai ir amerikiečiai, su pasigailėjimu, o dažnai ir svyruodami, turėjo užimti priešingą poziciją. Tokiu budu visi atvirai pripažįsta,

kymosi Rusijoje, kada Ameri-. praktiškais nutarimais, pa-l į Kinijos vidaus reikalus ir 
ka buvo derybų žvilgsniu stip- skelbtais Jaltoje ir Potsda- kartu jis ginklavo Kinijos 
rioje pozicijoje, nes dar nebu- me?”

vo įsitraukusi į karą. o Stali-, h. Chamberlin siūlo
no režimo išsilaikymas pri-. ištirti, kaip veikia UNRRA 
klausė nuo greito amunicijos; jUgOgĮavjjoj jr Lenkijoje, 
ir atsargų pristatymo iš sve- Yra tikrų žinių, kad UNR- da Linų komunistai yra ge 
tur. nebuvo bandoma nuomos- lėšomis ten stiprinama riau ginkluoti, Stalino “drau 
paskolos davimo surišti su aiš- bolševikų diktatūra. Reikė-1 giškumo” kaukė nukrito ir 
Ha irnnkn>ėiji orarantHa dei, ištirti Amerikos politiką rusų artilerija su orlaiviais

- link “beviečių žmonių,’’ ku- daužo Kinijos kariuomenę, 
riuos rusai, su Amerikos ir 
Anglijos kareivių pagelba.

kis. konkrečia garantija dėl 
Lenkijos ir Baltijos šalių bu-ijįnk 
simos nepriklausomybės ? Ko
dėl laike savo paskutinio lan
kymosi Maskvoje jis bailia: 
atsisakė nuo Stetinius'o iškel
to
16-kos 
rešta ?

komunistus, perleido jiems 
Mandžuriją ir atidavė tiems 
savo kvislingams iš japonų 
atimtus ginklus. Dabar, ka-

bolševikų 
bintojai!

Aišku, tai bus ne demok
ratinių lietuvių suvažiavi
mas; bus Lietuvos išdavikų 
jcmarkas. Ir jis daromas 
vienu tikslu — pakenkti A- 
merikos Lietuvių Kongre
sui. kuris yra šaukiamas 
Chicagoje.

Gėda bus tiems lietu
viams. kurie leis save ap-

lapio.
Korporacija skundžiasi, 

kad jos darbininkai reika
lauja “neįmanomai didelių 
algų.’’ Girdi, tai butų ne
reikalingas mėtymas pini
gų, žygis infliacijon.

Bet skelbimams yra pini
gų: yra milionai dolerių!

gauti ir rems ši komunistu1 h- Leista, General Motors 
“monkey business.” ‘ j korporacijos šulai tatai ne-

Nei cento Lietuvos išdavi- skaito mėtymu pinigų.... 
kams; nei gero žodžio kvis-j Ak, tiesa, patiekdami ra- 
lingams!
Francijos išdaviko byla

Kinijos kariuomenę 
Žinoma, Stalino diplomatai 
meluos, kad tai “kinai mu-

Pereitą ketvirtadienį Pa
ryžiuje prasidėjo Francijos' 
išdaviko Piene Lavai byla.

Teisėjo isakymu Lavai
medžioja, kaip laukinius šasi savitarpėj,” kad rusų buvo išmestas iš teismo ru-

Ar rankos švarios ir kvies A-žvėris, po visą Europą.
protesto prieš išdavikišką tokie tyrinėjimai bus kada šėriką ir Angliją irgi nesi 
<os lenkų požemio vadų a- daromi, nežinia. Bet pažan- kisti ir palikti Kiniją vien; 

gioji Amerikos visuomenė
‘‘...butų pamokinantis dalykas neturėtų tylėti ir neturėtų 

ištirti, kodėl Atlanto čarteris. leisti komercinei spaudai ir 
oficialėse sferose visada mi- liberališkiems veidmainiams, 
nimas su didžiausia pagarba, ’jžtvlėti tuos skaudžius klau- j 'o balsu: "hands off nuo 
taip mažai teturi ką bendra su simus. ! Kinijos...

Kinijos skaudulys truko 
greičiau, negu buvo laukta. 
Nuo Kinijos Amerikai ne
pasiseks “izoliuotis.” kaip 
kai kurie dviveidžiai ameri
konai “izoluojasi” nuo Mas-

Kinijoj Kraujas Liejasi
Londono taikos konferen- da “pradėt iš naujo” ir ža

rija suiro. Penkių didžiųjų da naujas derybas net pa- 
valstybių užsienių reikalų čių “Trijų Didžiųjų.’’ O jei 
ministeriai negalėjo susikal- derybos nepasisektų ir vėl. 
bėti. Jie net negalėjo susi- tai kai kurie amerikiečiai 
tarti paskelbti, dėl ko jie “grasina” mestis į “izolia- 
nesusitaria. Jie išsiskirstė ciją”: te sau Europa ir pa- 
patylomis ir paliko taikos saulis nusisuka sprandą, o 
darbą ne tik nebaigtą, bet mes gyvensim savo gyveni- 
ir nepradėtą. mą... Tai strusio politika:

Rusai išardė Londono jkisk galvą į smėlį, nežiūrėk 
konferenciją. Anglų užsie- apmkui darosi ir ma
nių reikalų ministeris Bevin n-v^’ kad tu esi . izoliuotas 
teisingai pasakė, kad rusai f*.uo pasaulio, iki. tas pasau- 
vartoja hitleriškas priemo- 1S- armotų griausmu, at
neš. Rusija nori grobti sve- eJna ir baigia tą įzoliavimo- 
timas žemes. Kur rusai tu- apgaulę.
ri užgrobę, ten jie nenori Kaip sunku su Rusijos 
įsileisti anglų ir amerikiečių imperializmu susikalbėti 
ne tik bendrai tvarkai, bet švelniais žodžiais, matyti iš 
net stebėti, kas jų “įtakos Kinijos pavyzdžio. Rusija 
sferoje” darosi. Bei kur ru- padarė su Kinija 30-čiai

kad konferencija baigiasi ne- sai dar neįkėlė kojos, ten metų “draugingumo sutar- 
pasisekimu. Ji buvo manyta, i jie pasisako už “kolektyvi- tį.” Rusai pripažino Kini- 
kaipo taikos konferencija, bet į nį” veikimą. Pavyzdžiui.-Ja- jos suverenitetą Mandžuri- 
ji pasitarnavo tiktai tam, kad j ponijoj jie reikalauja ben-! joj. Turkestane, bet už sa- 
iškėlus aikštėn vykstančią ko- droš aliantų komisijos, kuri; vo “draugiškumą” atplėšė
vą dėl galios... Priešingumų 
dydį rodo tas, kad konferen
cijos dalyviai kalba skirtingas 
kalbas. Visų jau pastebėta, 
kad kada rusai ir mes kalba
me apie ‘demokratiją.’ mes 
manome visai skirtingus daly
kus. Rusai sako, kad jie turi 
'spaudos laisvę,’ o mes ži
nome. kad jie nieko pana
šaus į spaudos laisvę neturi.”

SIŪLO PATYRINĖTI

Žinomas publicistas Wil- 
liam H. Chamberlin, “Nevv 
Leader” skiltyse sako, kad 
dabar atėjo laikas atvirai 
patyrinėti visą eilę šio karo 
paslapčių. Pirmiausia būti
nas reikalas yra ištirti Pearl 
Harbor katastrofos visas a- 
pystovas; kaip galėjo įvyk
ti, kad Amerika nebuvo pa

tvarkytų Japonijos gyveni 
mą. Rusų “principai” kei
čiasi pagal reikalą: kur jie 
valdo, ten “nesikiškit, čia 
mano.” kur amerikiečiai ir 
anglai valdo, ten rusai at
stovauja principą, kad rei
kia “bendrai valdyti.” Tai 
yra grynas hitlerizmas. ar
ba imperializmas. Hitleris 
irgi pasisakydavo už viso
kius “principus,” žiūrint, 
kaip jam kur buvo pelnin
giau...

Didžiųjų aliantų “vieny
bė” buvo karo pagimdyta. 
Reikalas mušti bendrą prie
šą vertė susivienyti. Bet da-

nuo Kinijos laukutinę Mon
goliją ir išsiderėjo sau im
perialistines privilegijas 
Mandžurijos gelžkeliuose ir 
Port Artūre. Pasaulio spau
da tą kinų-msų sutartį svei
kino. kaipo naują indėlį į 
taikos reikalą, o buvo leng
vapėdžių, kurie gyrė rusų 
“nuosaikumą” ir Stalino 
“geraširdiškumą.” Rusų-ki- 
nų “draugingumo” sutartis 
buvo pasirašyta rugpiučio 
14 d.

Vos praėjo pusantro mė
nesio ir jau pasirodė, kad 
Rusijos diktatūros “drau
giškumas” kinams buvo

bar, kada priešas sumuštas šlykšti apgaulė. Kinijoj lie- 
ir reikia pasaulį pasukti į jas> kraujas. Rusų ginklais 
taiką, didžiųjų aliantų vie- ginkluoti Kinijos komunis- 
nybė subyrėjo į šipulius, tai pradėjo kruviną karą 
Dabar ir‘aklas mato, kad Pri«š nacionalinę Kinijos 
anksčiau skelbiama “vieny- vyriausybę. Kai kurie

įeną
jos imtynėse su nišų remia
mais komunistais. Komunis
tų bendrakeleivių spauda ir 
čia Amerikoje šauks ne sa-

portus musų vyriausybei tas 
sumas jie nurašys. Ne jie, 
bet valstybės iždas turės 
pralošti.
Kamufliažas Berlyne

Toje dalyje Vokietijos, 
kurią valdo raudonoji ar
mija ir čekistai, atsirado 
daug unijų, kaip grybų po 
lietaus.

Berlyno aliantų komisijoj 
rusai reikalavo, kad alian- 

tas unijas pripažintų. 
Girdi. tai demokratinių 
žmcnių sambūriai ir reikia 
juos užgirti.

Aliantų komisija atsisakė 
šį reikalavimą tenkinti, ir 
gerai padarė. Tos unijos — 
niekas daugiau, tik komu
nistų “jačeikos.” Per jas 
Maskva nori hitlerinėmis 
priemonėmis pagrobti dar
bininkų unijas į komunistų 
rankas.

Ne bereikalo Maskvos 
“Izviestija” pradeda burno
ti aliantus. Patys muša, pa-

mų; išmestas dėl to, kad 
kėlė triukšmą.

Lavaiis bandė pademon
struoti. Girdi, jis buvo ir te
bėra tik Francijos patrio
tas. Francijos žmonės ta- ta* 
čiau žino, kad Lavaiis bu
vo ir esti Hitlerio patriotas.
Jis buvo, kaip Paleckis Lie
tuvoje, okupanto įrankis.

Hitlerizmas jau susmuko, 
o Lavaiis turi duoti atskai
tą už kvislingavimą.
Stalino maršalas “serga”

Komunistų gramafonas
D . . . * * vėl šovėnaiii-i----i pi v sau. V/incagus v iiiiv- 

je” jis rašo:
“Už kelių dienų Ameri

kon atvyks maršalas Žuko
vas... Maršalą Žukovą ame-’tys rėkia, 
rikiečiai sveikins tokiu jau 
entuziazmu, kaip Eisenho- 
werį sveikino Sovietų žmo- 
nė” (“Vilnis,” rugsėjo 29.
1945).

Bet nespėjo Vabalo “at- 
ramentas” nudžiūti ir Mas
kva pranešė, kad maršalas 

” ir Amerikon

kvos diktatūros šėlimo Bai- Pnlseika.Vabalaš 
kanuose. Lenkijoj n 
jos šalyse. Kinija yra per 
daug riebus kąsnis, kad ją 
galima butų atiduoti ru
sams į jų “įtakos sferą.” Jei 
ten rusų apetitai nebus su
drausti. tai Amerika išduos 
ne tik Kiniją, bet ir pati sa
ve ir užleis Rusijai savo vie
tą Azijoje. Iki tokio “hara- 
kiri” dargi taikiausieji A- 
merikos žmonės vargu su
tiks eiti.

Balsas iš Brazilijos Žukov “serga 
nevažiuoja.

Aišku, Žukovo liga yra 
politinė. Užsienių reikalų 
ministerių konferencijoje 
Stalinas negavo to. ko jis 
norėjo ir savo maršalą su
laikė. Nebus kam ir ko svei
kinti. bent šiuo tarpu.

Nabagėlis Pruseika, ir jis 
neturės progos šaukti: “To- 

ura dva ra-

Kaip tik palengvėjo susi
rašinėjimas po karo. į “Ke
leivį” pradėjo ateiti vis 
daugiau laiškų iš tolimų 
kraštų su prašymu siuntinė
ti laikraštį. Šias dienas ga
vome prašymų iš Melbour- 
ne, Australijoj, kur yra lie
tuviu būrelis; atėjo laiškas’" ,— •• -- vansc Žukcv,iš Francijos provincijos, iš 
Vienne departamento, ir iš 
tolimos Brazilijos, kur lie
tuviai neturi jokios savo 
spaudos dėl ten veikiančio 
įstatymo. Iš Brazilijos mums 
rašo:

Gerbiamas “Keleivio” re
daktoriau :

Nuoširdžiai prašau man

za!”
Valio—“sovietai negrįš”...

Mahanojaus “Saulė” pa
skelbė retą naujieną. Skai
tykite :

“Sovietai negreitai gris 
in Rusija... Valdžia (bolše
vikui bijosi, kad parvažia
vę Rusai kareiviai sukels 

siuntinėti mylimą lietuviuineužsiganadinimą ir nepa- 
laikraštį “Keleivį.” Dabar-j sitenkinima namie”... 
tiniu metu mes čia lietuviai Aišku, norėta kalbėt apie• • -i •• 11.Brazilijoj neturime jokio 
lietuviško laikraščio.

Pasibaigus tam žiauriam 
karui, rodos, bus lengviau 
ir su užsienio susisiekimu. 
Tokiu budu prašau nepa
miršti musų čia Pietų Ame
rikoje esančių.

Karts nuo karto suteiksiu 
jums keletą žinių iš čia... 
manau bus įdomu musų tau
tiečiams žinoti šis bei tas

Rusijos kareivius, o nukal
bėta apie sovietus. Sovietai 
ir raudonosios armijos ka
reiviai — Mahanojuj vis 
tas pat.
Sovietai suskaldę atomus

Vienas atominis komunis
tas Brooklyno “Laisvėje 
rašo:

“Jau pirm 15 metų sovie
tiniai mokslininkai ėmė ar

Toks “kiškio pyragas”
Amerikos žmonių pažiu-

ra link Rusijos kinta grei
čiau. nei galėta laukti. Bu
vęs valstybės sekretoriaus 
padėjėjas, Sumner Welles, 
žurnalistė Dorothy Thomp
son ii- visa eilė kitų smer
kia Maskvą; smerkia dėl 
to. kad ji suardė užsienių 
reikalų ministerių konfe
renciją Londone.

Net toks Gabriel Heate- 
ris — “sovietų fleita Ame
rikoje” — ir jis turėjo pri
sipažinti. kad suklydo pra
našaudamas apie Maskvos 
“geras intencijas.”

Maskvos kvislingams A- 
merikoje tai bus neskanus 
“kiškio pyragas.” Jie rėks, 
kad “reakcija kelia galvą.”

Niekas taip nediskredi
tuoja komunistų, kaip jų 
darbai. Jie. kaip anas pasa
kos herojus, patys muša, 
patys ir rėkia.
Balsai iš jų pragaro

Brooklyno savaitraštis 
“Amerika” paskelbė vieno 
kareivio laišką iš Vokieti
jos. Jame skaitome:

“Partizanai dainuoja per 
radiją iš Lietuvos. Tai atei
na per trumpąsias bangas, 
ir stovykloje jau keletą kar
tų buvo girdėti. Tie parti
zanai beveik visi yra vyrai 
ir gyvena giriose Lietuvo
je, pasislėpę nuo raudonų*

Vadinasi, Lietuvoje dar 
eina kova prieš raudonuo
sius okupantus. Lietuvos 
partizanų balsas, tai balsas 
iš bolševikų pragaro. Jis į 
dulkes sumuša visas mi 
komunistų pasakas, 
“Lietuva jau laisva.”

Ji bus laisva tik tada, kai 
paskutinis Stalino kareivis 
turės nešdintis iš musų tė- 

St. Strazdas.

anKsciau sneioiama -vieny- »» pra- - ----- —— .i.^. „fnTrill hrandunlinc c?P.bė” buvo paremta tuščiais nešimai sako, kad rusų.ka- apie lietuvius esančius Bra- dyt atomų bianduolius sie- ?e .Paimta tuščiais . .. •’ flrrileri zilijoj. kdami įsvystyt ir panaudotžodžiais ir veidmainyste. "> aviacija ir rusų ąrtilei.-, Rfo U„Q„siruošus japonų puolimo pa-....................
X r -• 47'» citikti nnrs vra onėiimn Žodžiais ir veidmainyste. ,u H IU3IĮ diLtic.-i-Iltinio, nes se.mos fašistų, sitiktt J, Dvikalbiškumo ir dabar dar ja atvirai padeda Kinijos . .

. kad ta pudmMB toivo zw£ k iftam3 mušti Cankąi- te. gyvena apie vien, tuks-
Vietoj atvirai pasakyti, kad seko kariuomenę. Reiškia,

kurie yra koncentracijos sto
vyklose’ nėra leidžiamos už
darbiauti sau duoną.

“Jei
tam tikrą _____,___ ______ _ . . .
rėš Bulgarijoj, netoli mažos siūlo apklausinėti 
vietovės, vadinamos Rosica,'Hopkins: ,
jus galėtumėt matyti P. Pet-I “Kodel Wke sav0 PirTno dar

mas, ar bent turėtjo būti 
laukiamas. Bet W

atominę jėgą
Toliau tas gudruolis “lei- 

tantį lietuvių ir, kaip man ^žia suprast, kad sovietai
Cham- vietoj atvirai pasakyti, kan « j vie-1 turi atomines bombas” —rusišku imperializmu ne- Stalinas padėjo po kmų-ru- žinoma, ronos, Kao ne vie-, nedėkingas sviete

any '^uX^ ~~ -

d^i^ū, daadr°2! n^eS^iis“^ ’ •»- ardė atomus... Ardė ir ne- vy krašto.

ta J'fvuT? ^!^r^amisPatŠ^tiių fe ^aiimTsusika'lbM.’TadTu' sy sutartimi dar vien,'Ju-'nas iš musy tautiečių 
£Ld ^e^mZ'^o^pffiusStT ffa^iobikąis negali būti bend-



JNj^4U£palių 10 d., 1945

kas nieko neveikia 
TO NIEKAS nepeikia

KELEIVIS, SO. BOSTON Trecia* puslapi*

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KAS SKAITO. RAŠO 
TAS bl'ONOS NEĮRAŠO

Worcesterio Naujienos
Muių žuvusieji

Iš Worcesterio lietuvių 
jaunimo Amerikos ginkluo
tose pajėgose daugelis su
dėjo savo jaunas galvas už 
musų šalies laisvę. Paminė* 
siu dabar keletą pavardžių:

Julius Jurgelionis, 1/c 
USN, 23 metų amžiaus. Bu
vo sužesitas 1942 m. spalių 
7 d. Antru kartu mirtinai 
sužeistas 1945 m. balan
džio 10 d. Okinavos saloje. 
Tėvai Pranas ir Marcelė 
Jurgelioniai gyvena musų 
mieste.

Danielius Kirminas Tech. 
seržantas, žuvo Vokietijoje 
1944 m. vasarą. Tėvai Ka
zimieras ir Antanina Kirmi
nai gyvena 44 Mendon St.

Edvardas Palevičius Ens., 
24 metų amžiaus, žuvo 1945 
m. liepos 26 d. su torpedų 
bombelių Pacifike. Tėvai 
gyvena 51 Ellswcrth St.

Edvardas Krasinskas, ka
reivis, žuvo kovose prieš vo
kiečius. 1944 m. liepos 10 d. 
Tėvai Kostas ir Marijona 
Krasinskai gyvena 31 First 
Street.

Iš musų miesto yra žuvu
sių kelios dešimtys jaunų 
lietuvių. Tarp kitų paminė
siu dabar sekamas pavar
des musų žuvusiųjų: du bro
liai Kigučiai, Kristapavi- 
čius, Mažeika, Maleskis, 
Kureiša, Kregždis ir Stoi
ku*. Norime surinkti visų 
pavardes ir žinias.

Kybą “Keleivio” žinią pa
tvirtina, jis sakosi rūbų ne- 
priėmęs ir... pasiuntęs tą 
moteriškę i Kliubą, kurs 
tuo metu buvo užrakintas. Į

Kybą nebūtų Kybą, jei 
jis ta proga nekibtų Į ko-i 
respondentą ii- “K.” Del tos; 
teisingos žinios, kurią jis 
pats patvirtina, Kybą plūs
tasi smarkiais žodžiais, 
spaviedojasi svetimais grie- 
kais ir sakosi esąs “tautinis 
ir kultūrinis elementas.” 
Del pono Kybos “tautišku
mo” ir dėl jo “kultūros” vi
sų nuomone yra žinoma, to
dėl iš jo pasigarsinimo lie
ka tiktai tas susivėlęs ir įkj- 
litinėj baloj išsimaudęs “e- 
lementas.”

STREIKAS PHILADELPHIJOJ

Šis vaizdelis parodo beringų dirbtuvės streiką Philadelphijoj. 
ninkai pikietuoja dirbtuvę, kad streiklaužiai neitų dirbti.

Streiki-

Naujienos is Kanados
Kanados lietuvių nuomonė c’el A. L. Tarybcs lau

kiamo A. L. Kongreso—Amerikiečiai svečiai pašalino 
Toronto lietuvių tarpe kliūtis, trukdžiusias bendrai veik
ti BALF 74 skyriui—Kanados lietuviai pradeda suprasti 
komunistų melus ir šalinasi nuo jų.

Pavyko pikniką*

M. Staliulionis, “Drepėž- 
nas Dzūkas,” ketina grižti 
mie visotinio veikimo. Sa
ko reik pagelbėti Lietuvai 
išsivaduoti iš svetimų oku- 

i pantų staliniškos vergijos. 
—o—

Motiejus Zizas, senas 
Worcesterio barzdaskutys, 
užsisakydamas “Keleivi” 
sakė: “Te ‘Keleivis’ pas ma
ne vaikščioja i mano Įstai
gą, aš jau nebeisiu daugiau 
jo jieškoti Į krautuvę.”

—o—
Petras Skliutas vedė p-lę 

Aleną Stikliutę. Vestuvių 
puota buvo L. Piliečių Kliu
bo salėj. rugsėjo 29 d. Bu
vo daug svečių ir gražių 
linkėjimų. Daug laimės jau
navedžiams.

Rugsėjo 30 d. Lietuvai 
Remti Draugijos piimo sky
riaus piknikas puikiai pa-, 
vyko. Liks gražaus pelno: 
skyriui. Matėsi daug svečių 
iš kitų kolonijų. Iš Bostono 
buvo J. Jankauskas, J. Ja
nuškis, J. Steponaitis. J. i 
Tuinyla, S. Strazdas ir bu-^ 
vo draugijos rėmėjų iš kitų 
kolonijų. Sekantys vietos 
veikėjai darbavosi piknike: 
Jonas Dvareckas, Kleofas 
Zurlis, Juozas Pupka, Vin
cas Mitrikas, Antanas Kra- 
milius. Julė Zdradauskienė, 
M. Mitrikienė ir kit. Pirmi
ninkavo Mykolas Žemaitai
tis. Kalbas pasakė “Kelei
vio” redaktorius J. Januš
kis ir draugijos pinnininkas 
p. Kriaučialis.

—o—
L. R. D-jos piknike vie

nas žmogus pasiprašė pas 
programos vedėją pasakyti 
keletą žodžių. Keletas tai 
keletas — pamanė progra- 
mo vedėjas ir davė jam bal
są. Bet kai svečias pradėjo 
rakoms mosikuoti, tai žmo
nės pamanė, kad čia kokios 
naujos vieros pryčerius kal
ba. Vėliau paaiškėjo, kad 
tai butą misionieriaus. Jis 
sakė. pasaulis sugriūtų, jei 
misionierių nebūtų.

Praeitą savaitę leitenan
tas Jonas Babraitis buvo 
parvykęs trumpam laikui a- 
tostogų. Aplankė savo šei
myną ir seną tėvą Juozą 
Babraiti. Leit. J. Babraitis 
tarnauja vienoj stovykloj 
Floridoj.

ris irgi mokėsi musų mies
to komercinėj mokykloj ir 
tada pasižymėjo, kaipo fut
bolo žaidėjas.

Paliepiskis.

SANDARIEČIŲ
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros 16-tos kuopos 
svarbus susirinkimas Įvyks 
spalių (October) 14 d., 3 
vai. jx) pietų, L. N. C. sve
tainėje, 12 Vernon gatvės, 
Wcrcesteryje. i

Bus rinkimai delegato i 
Lietuvių Kongresą Chica-i 
goj, taip pat rinksime atsto-Į 
vus Į Sandaros apskričio su-Į 
važiavimą ir Į nepaprastą 
L. R. Draugijos suvažiavi-j 
mą Bostone. Prašom visus 
ateiti.

Kuopos Valdyba.

skyriuje. Vietos BALF sky- vio” Į visuomenės rankas ir 
rius yra bendra visų lietu- ui užtikrinimą jo leidimo 
vių organizacija, Į ją Įeina pažangioj, darbininkiškoj 
socialistai, katalikai, tau- dvasioj.
tiečiai ir paskiri profesicna- Kuopos susirinkime da
lai bei demokratiško nusi- lyvavo newyorkietis d. J. 
statymo biznieriai. Minėto Šniras. Jis keta apsigyven- 
skyriaus iždininku yra drg. Li Detroite ir padėti mums 
J. Pilka. BALF skyrius čia darbuotis.
daro dideij darbą lietu-' Susirinkimas užsitęsė iki 
viams sušelpti, renka dra-; vėlyvo vakaro. Skirstėmės 
bužius, maistą, mošia pa- geru upu.
rengimus, Į kul iuos Įžanga 
yra imama maisto produk
tais, muilu ar panašiais rei
kalingais dalykais, kurie 
siunčiami nukentėjusiems 
nuo karo lietuviams. Musų 
116-tos kuopos nariai ne
mažai darbuojasi prie su
rinktų rūbų taisymo, paka
vimo ir kitų šalpos darbų.

Susirinkime buvo aptar
tas reikalas dalyvauti Ame
rikos Lietuvių Kongrese, ku
lis Įvyks Chicagoj lapkričio
90 1 xT TkT***j\7 ll glUUULIU 1 UVI. INU-

Socialistų susirinkimas Į tarta dalyvauti Kongrese ir 
-------  paskirta jam dovana $25

DETROIT, MICH.

-o-
Viena bėda tai ne bėda. 

sako priežodis. Deja. taip 
atsitiko musų veikėjui Jo
nui Dvareckui. Užpereitą 
savaitę jis parsivežė iš ligo
ninės vieną dukrelę po a- 
pendicito operacijos, o da
bar susirgo antra dukrelė ir 
turėjo ją išvežti i ligoninę.

—o—
Išgelbėtas iš Ašarų salos 

AVorcesterio p. Kybą. dabar 
tapo misionierium. Skelbia 
šventas misijas ir sako, be 
misijų nėra išganymo. Mai
nosi laikai, o su jais maino
si ir margas svietelis.

—o—
Buvęs kareivis Pianas Ei- 

dukaitis, grįždamas iš po
kilio namo, susižeidė galvą. 
Gydosi miesto ligoninėj.

Paliepiskis.

Rugsėjo 29 d. čia Įvyko J 
LSS 116 kuopos narių susi
rinkimas ex-lietuvių salėje. 
Organizatorė drg. P. War- 
ner atidarė susirinkimą ir 
pakvietė narius išsirinkti 
susirinkimo pirmininką. Iš
rinktas d. J. Chesonis. pro
tokolų raštininku paskirtas 
d. J. Besasparis ir iždininkė 
d. M. Strazdienė. j

Iš komisijų raportų pa-! 
aiškėjo, kad musų kuopos | 
draugai daug dirba Įvairio
se organizacijose ir ypatin
gai dirba Bendrajame Am. 
Lietuvių Fonde, Detroito

Sekr. J. B.

DUQUESNE, PA.

Dovana seniausiam nariui

Gerbiama “Keleivio” re
dakcija.

Čia prisiunčiu čekį už 
$2.50 ir meldžiu siųsti laik
rašti “Keleivį” per metus 
laiko Jono Aleškevičiaus 
vardu.

Šią prenumeratą jam už
rašė Lietuvių Kliubas, kai
po senam savo nariui, nes 
iis vra seniausias kliubo na- 

iš musų kuopos iždo. J Kon- h5- -vra- seniausias metais |
gresų atstovu nuo musų! iLT3 sl? k,Iub'J !kureJfs- 
kuopos išrinktas drg. J. Pil-jkl,ubc Paminko pasiuly- 
ka. Nutolta raginti visas!mu. b.uv0 .nu.tarta minėtam 
vietos organizacijas siųsti'„“E33?1, 
atstovus Į Kongresą ir jį
remti pinigais.

Nutarta rengti dideli pa
minėjimą Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių, bo pirm 
Minėjimas Įvyks 1946 m.' 
vasario 17 d. ex-lietuvių 
svetainėje.

Viso labo dėl “Keleivio’ 
štabo.

Duęuesne Lietuvių Kliu- 
Gco. Ričk?.uskas.

Georgia valstijos rezortas 
Warm Springs buvo aukštai 

LSS 116 kuopos narių su- vertinamas jr senovės indė* 
sirinkima* išreiškė širdingą’nu. Ten Ttffkdavosi seneliai1 
padėką draugui Mich e Įso- ii' liguisti žmonės, kad pa- 
nui už pervedimą “Kelei- taisyti sveikatą.

ūooocooooooooooooosooooooooooooooococooooooooooooooooocoooocooooooooooooooe^

UZSISAKYKIT

Padėjo dirbti atomų bombą

Ponas Kybą pyksta

“A. L.” 39 nr. ponas Ky
bą atsiliepė Į “Keleivyje” Į- 
dėtą žinutę, kad jis nepriė
mė iš vienos svetimtautės 
moteriškės atneštų lietu
viams paaukoti rūbų. Ponas

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IK ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

VV'ORCESTER, mass.

Amerikos armijos inžinie
rių ofisas skelbia, kad vie- B 
nam Worcesterio lietuviui.
Įeit. W. A. Ambrozevičiui- 
Ambrose, suteikta pagyri
mas už “begaliniai svarbų 
prisidėjimą” prie atomų 
bombos dirbimo. Leitenan 
tas Ambrozevičius yra bai
gęs Worcesterio komerci
jos mokyklą ir universitetą 
Washingtone. Aš gerai pa
žinojau jo tėvus, Mykolą ir 
Marijoną Ambrozevičius. 
Tėvas dabar jau yra miręs 
keletas metų, o motina gy
vena musų mieste ant Mc- 
Kinley kelio. Iš Lietuvos iie 
paėjo nuo Rumšiškės, ba
rant tyrinėjimus su atomų 
bomba, jaunasis Ambroze
vičius, pagal Armijos Inži
nierių Ofiso pranešimą, at
liko begaliniai svarbų dar
bą ir daug prisidėjo prie vi
so darbo pasisekimo.

Leit. W. A. Ambrozevi- 
čius-Ambrose turi brolį, 
Įeit. comandorių Joną, ku-

Kalendorių 1946 Metams!

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

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

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

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

636 Broadw*y,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mas*.

ris sunaudos juos dėl tų, 
kam jie būtinai reikalingi.” 
Svetainė suužė nuo delnų 
plojimo.

Tenka pareikšti, kad toks 
kun. Kidykio paviešėjimas 
Toronte, paskatino Toronto 
lietuvius labiau remti BALF 
74 sk. ir skyrius jau gavo 
pusėtinai naujų narių, rū
bų ir piniginių aukų.

Prie to nemažai prisidėjo 
ir gerb. Nora Gugis, kuri 
kaipo BALF centro sekre
torė, irgi nepraleido nė ma
žiausios progos neparaginu
si torontiečius remti BALF 
74 sk. Toronto lietuviai 
Naujieniečiai suruošė ban- 
kietą pagerbimui p. N. Gu
gis, kaipo Naujienų štabo 
narę ir moterų sk. vedėją. 
Bankiete dalyvavo nemažas 
skaičius naujieniečiu, ku
riems p. N. Gugis pasakė 
gerą ir jausmingą prakalbą, 
kurioje nepamiršo prisimin
ti ir apie musų seses ir bro
lius nukentėjusius nuo šio 
pragaištingo karo, ir ragino 
visus burtis i bendrą talką 
prie BALF 74 sk. Taigi, pa- 
sidėkojant buvusiems sve
čiams iš J. V. pagaliau ir 
Toronto lietuviai susiburs į 
bendrą ir būtiną labdaros 
darbą. Bedirbdami bendrai 
labdaros darbą, gal vėliau 
ras bendrą kalbą ir atstei- 
gime K. L. Tarybos ant tų 
pačių pamatų, kokiais ji 
buvo suorganizuota iš pra
risiu

Kanados lietuviai, o ypa
tingai torontiečiai pastebė
jo spaudoje, kad A. L. Ta
ryba šaukia A. L. Kongresą 
š. m. lapkričio pabaigoje, 
labai Įvertina šį kilnų Ta
rybos darbą. Laikas tokiam 
kongresui yra labai pribren
dęs ir reikia tikėtis, kad šis 
Kongresas bus gausus ir pa
sekmingas.

Man teko kalbėtis su Įvai
rių Toronto lietuvių orga- 
nizacijii veikėjais ir reikia 
pasakyti, kad visi vienodai 
reiškia pageidavimą, kad 
kaip galima daugiau pa
siųsti ir mums kanadiečiams 
atstovu Į šaukiamą Kong
resą. Spalių mėnesio eigo
je, visų Toronto lietuvių or
ganizacijų susirinkimuose 
šis svarbus reikalas lietuvių 
tautai bus rimtai apsvarsty
tas ir delegatai išrinkti 
Peikia tikėtis, kad ir kitos 
Kanados lietuviu kolonuos 
neatsiliks nuo torontiečių.
Tad, i darbą Kanados lietu
viai! Už musų tautos nepri
klausomybę, už išvadavimą 
musų sesių ir brolių iš kvis
lingų vergijos. Lai nebūna 
rtei vienos lietuvių organi
zacijos Kanadoje, kuri dir
ba lietuvybės labui, kad ne
pasiųstų savo delegato Į 
šaukiamą lapkričio 29, 30 ir 
gruodžio 1 dienomis Chica
goje A. L. Kongresą.

Viešėjo žymus BALF 
veikėjai

Rugpiučio mėn. pabaigo
je i Torontą atvyko pavie
šėti kun. Kidykis, kuris e- 
nergingai darbuojasi BALF 
naudai, kurio tikslas, pri 
dengti nuogą ir pavalgydin
ti alkaną. Rugp, 26 d. Liet. 
parap. svetainėje buvo su
kviesti Toronto lietuviai pa
siklausyti kun. Kidykio pra
kalbos. Žmonių prisirinko 
nemažai ir visi buvo paten
kinti jo kalba, nes jis kal
bėjo grynai šalpos reikalu, e _
apibudindamas kiek randa- kad vieningas Kanados lie- 
si visose Europos .valstybėse, Įuvių veikimas butų atsteig- 
išblaskytų KettMų; kuriem^ ~ ,

Reikia tikėtis, kad sugrį
žę Kanados delegatai iš A. 
L. Kongreso, parsiveš ir tą 
supratimą, kad kalbėti visų 
Kanados lietuvių vardu, iš
skiriant komunacius, reikia 
turėti tų lietuvių Įgaliojimą. 
Kitaip reikalas yra fiktyvus 
ir beprasmis. Atsteigtas vie
ningas Lietuvos reikalų vei
kimas. pagreitins susmuki
mą lietuviškų komunacių 
veiklą. Kas to geidžia, tas 
turi dėti visas pastangas,

pašalpa būtinai yra reika
linga. Kun. Kidykis baigda
mas savo kalbą, ragino vi
sus tcronto lietuvius, kurių 
gyslose dar teka lietuviškas 
kraujas, kad burtųsi prie 
BALF 74 skyriaus ir dirbtų 
labdaros darbą be skirtumo 
politinių ir religinių Įsitiki
nimų

Rūgs. 1 d. irgi parap. sve
tainėj. B. Čirunienės, E 
Matjošaitienės, A. Urbana
vičienės ir O. Margelienės 
iniciatyva, buvo suruoštas 
kun. Kidykio pagerbimui 
pobūvis su užkandžiais. Į- 
žanga buvo 50c. Publikos 
prisirinko pilna svetainė. 
Vakarienei užsibaigus kun. 
Kidykis ir vėl prabilo Į su
sirinkusius, ragindamas vi
sus bendrai veikti BALF 
naudai, renkant rubus ir a- 
valinę, kad nors dalinai ap
gynus musų vargstančius 
seses ir brolius nuo žiemos 
speigų. Kol kunigas kalbė
jo, tai pobūvio ruošėjos su
skubo padaryti apyskaitą, 
ir gautą pelną nuo pobūvio, 
sumoje $20 užlipintame vo
ke perdavė kun. Kidykiui, 
kuris pareiškė: “Jeigu bu
čiau žinojęs, kad jus man 
duosite tokią auką, tai bu
čiau čia visai neatėjęs.” Ta
čiau padėkojęs šeiminin
kėms už auką pareiškė:

Pradeda šalinti* nuo 
komunistų

Nors kvislingo Paleckio 
cenzūros varžtai yra labai 
kieti, bet dėka jų bukapro
tiškumui, protarpiais prasi
skverbia ir tiesos spinduliai, 
kurie atvėrė daugeliui akis. 
Dabar kuomet jau pradeda 
ateidinėti laiškai iš Lietu
vos, tai pasitaiko, kad gau
na gudriai parašytų laiškų, 
kurie parodo, kas dedasi 
rusiško čekisto valdomoje 
Lietuvoje. Pasitaiko, kad 
tokius laiškus patalpina ir 
Toronte leidžiamas palecki- 
nių organas, vardu “L. Bal
sas.” Labai Įdomus laiškas 
iš Lietuvos tilpo “L. B.” 370 
nr.. kurį gavo tūlas Grinevi
čius. Jį patalpino palecki- 
nių organas todėl, kad ten 
buvo parašyta: “Žemės ne
reikia pirkti, duoda kas 
kiek nori, tik imk. Duoda 
sėklą, arklius, karves, kiau
les, akėčias ir pavažėčias.”

Aukščiau suminėti žo
džiai, galutinai apsvaigino 
“komisarų,” J. Ylos ir Ja- 
nausko protus, paleckinio 
rojaus midumi ir visai ne
pastebėjo, kad žemiau ra
šoma. iš vieno atimta, ki
tam duota. Iš ko atimta, tie 
palindo po velėna. O liks- 
mybė, kaip laidotuvių die-

“Man pinigai nereikalingi, noje. Kadangi tas laiškas 
todėl šiuos pinigus perduo- jau tilpo ištisai Keleivyje ir 
du BALF 74 sk. iždui, ku- (Nukelta į 5-tą pusi.)
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Tėvas šiandien išrodai 
nusiminęs.

—Ne, Maike, aš nenusi
minęs, ale užsimislinęs.

—0 apie ką tėvas taip 
galvoji?

—Aš, vaike, pradėjau 
dainas rašyti. Vieną dai-, 
r.ušką jau sudėjau ir galiu 
tau padainuoti. Ar nori pa
siklausyt?

—Prašau. I
—Na, tai dabar šarap, o 

aš pradėsiu:

—Tu, tėve.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jie Laukia Amerikiečiu 
Pagelbos

Lietuvė, kuri slapta išnešė iižudyto Sibiro bataliono vė
liavą. —Per Sibiro tyrlaukius, per koncentracijos sto 
vykias, per tardymus pasiekė laisvą Lietuvą.—Svarbus 
Vyr. Lietuvai Išlaisvinti Komiteto raitas. “Karti ironija 

{rodinėti kieno paduotas gabalas alkanam 
bus sotesnis”—Vaižgantas.

Tėvyne mano mylimoji!
Tokia graži buvai, šviesi;
Taip širdį būdavo vilioji

. T r meilės glėbį ištiesi!™
Nujau ramybės tavo rūmai 
Sugriauti... sūnus išvaikyti™,
Ugnies gyvatės sienoms rangos. 
Padangėms skliauėias gaisras-dumai. 
Tik ašaros ir kraujo bangos...

M. Gustaitis.

Kas lankėsi Karo Muzie
juje Kaune, gal but, paste
bėjo vieną senutę vėliavą 
—Sibiro lietuviu bataliono, 
pasivadinusio Vytauto Di
džiojo vardu. Istorija tos 
vėliavos labai ypatinga: 
baigiantis Didžiajam karui 
ir žlungant Rusijos imperi
jai, lietuviai kariai, tarna
vusieji rusų pulkuos Sibire, 
susibūrė i vieną karini vie
netą, sudalydami batalioną, 
pasiryžę organizuoti grįžti

] —Teikti moralinę ir me
džiaginę pagelbą Lietuvos 
žmonėms jų kovoje dėl lais
vės ir šelpti pabėgusius nuo 
priespaudos ar ištrėmimo 
jos piliečius.

Skleisti visuomenėje tei
singą informaciją apie Lie
tuvą ir ginti ją nuo priešų 
prasimanymų bei šmeižtų.

—Kooperuoti kiek gali
ma su Lietuvos respublikos 
ištaigomis ir Lietuvos pilie
čių susibūrimais, kurių tiks
lai atitinka ALT tikslams.

—Palaikyti santykius su 
kitomis tautybių grupėmis, 
turinčiomis panašius tiks
lus.
Išblaškytų, benamių Lietu

vos žmonių viltys
Šimtmečiais L i e tuv osi i tėvynę Lietuvą. Omske „ , _ , .

gyvenusieji lietuviai tam slėgusio* nelaimes
, balionui padovanojo šilkinę lsrV° jir?° ^ent ' ieao dalyko 
vėliavą, su išsiūta vytimi. kad ir koks sunkumas uz- 
Nešdami šią vėliavą Sibiro kraštą n tautą, nepra- 
lietuvių bataliono kariai ti- r^s*1 neprarasti vil-
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jau pasenau liVkW,™ n-
ir vistiek nesurimtėjai. i kėjosi grįšią i Lietuvą ir su- įes' organizuotis ir veikti.

—Maike, tu man pamoks- darvsia pirmąjį lietuviškos ^anlzuc<^ami. Pnes 
lų nesakyk. Jeigu esi toks kariuomenės branduolį. Xe-?kuPa.ntus nacius, Lietuvos 

laimei, bolševikai matvda-sudarė Vyliausią 
mi patriotinius lietuvių nu- Lietuvos Islaisvmimo Ko-
siteikimus, tą batalioną iš
sklaidė, daugelį karininkų 
žiauriai išžudydami, kardais 
sukapodami. Čia ypatingos

kytras, tai verčiau išvirozyk. 
kodėl mergos bijosi žalčio.

—O kodėl tėvas bijaisi 
velnio, kurio visai nėra?

—Ar tu gali prirodyt, kad 
velnio nėra?

—Ne, tėve. ko nėra, to 
negalima įrodyt. Įrodyt ga
lima tiktai tą, kas yra. Tai-

Pas susiedą 
šilta troba, 
pas susiedą 
meili boba; 
o pas mane 
nei stubelės, 
nėra laimės, 
nėr bobelės.

Ir Susiedas 
gražiai tunka, 
jisai geria 
gardų tranką; 
o pas mane 
ūpas blogas, 
linksta kupra, 
tuščias džiogas...

—Bet kodėl tas “džioeras” 
pas tėvą visada tuščias? 
Juk aš girdėjau, kad vienai 
našlė prisiuntė tėvui čielą 
penkinę ant ruginės.

—Tas teisybė. Maike, 
rcnkinę gavau, ale ji pri
darė man daug bėdos. Ma
tai. norėjau pasidaryt geros 
medicinos ir išvažiavau į 
bušius paieškoti ko nors į 
snapsą įdėti. Sučiupau ge
rai nusipenėjusį juodą žal
tį. Suriečiau jį dvilinką, 
kaip bučeris polcką kilbasą. 
suvyniojau į seną gazietą, 
ir važiuoju namo. Ale ant 
strytkario netikėtai pasida
rė didelis lermas. Mergos 
ir moterys pradėjo lipti ant 
sėdynių ir klykti - ne savo 
balsais, tartum kas norėtų 
jas piauti. Ar tu žinai kas 
pasidarė?

—O kas?
—Mano žaltvs, vaike, iš

lindo iš peiperių ir pradėjo 
rangytis joms aplink ko
jas... Vai tu šventas Jurgu- 
tėliau, kas do ermyderis 
pasidarė!

—Na, ir kuo tas pasiKai- 
gė?

—Nežinau. Maike, ba aš 
galo nelaukiau. Strytkaris 
tuo i sustojo, atsidarė durys, 
ir aš rabėgau. Ir taip. Mai
ke, visa mano medicina iš
spruko iš rankų. Gal reikė
tų sudėti anie tai gerą dai
na. tik nežinau nuo ko pra
dėt.

mitetą (sutrumpintai vadi
namą VLIK). Jis slapta 
veikė Lietuvoje. Jį sudarė 
visų patriotinių grupių at
stovai — liaudininkai, krik-drąsos parodė viena Rusi-:.-. , , . . . ,

joj evvenusi lietuvaitė Elz-:=c,on-1l's demokratai, sočiai- 
bieta* Kakeranaitė- ii ma ‘ demokratai ir tautininkai, 

gi. jei tėvas‘sakai,‘kad vėl- tvdama žiauriai sūnaikinUiTa? komi‘e!as sėkmingai ko-•_ ____ x _ • x —_ _ x__—x__  - _ nomnc nohnrmas yra, tai tėvas turėtum
^iuvivv nitui ju vuvmnj.

—Maike. šiandien aš ne
turiu akvatos eit su tavim 
ant kritiku. Verčiau eisiu 
pas zakristijoną išsigerti, 
tai gal kokią dainą sudėsiu. 

KALTAS AR NEKALTAS?

Lynno teisme buvo spren
džiama viena byla. Kaltina
masis Cutrone prisipažino.

TririĮ vo.ięs pnes nacius, dabar 
(rangiausią ,o turtą-vėlia- ®to<l8re. amęntoeių ■■ fn-

išsaugoti. Pasisekė jai « zon?J? " to1““1*?13 Įde- 
paslėpti po savo tuvc? iaByinuno darbą. Ta-

batalioną, pasiryžo

vą
drabužiais"Bolševikai jl'b sai Į-^uvos Išlaisvini-
tarė. Nei per kietas kvotas. m.° kalbėdamas
voi visos Lietuvos žmonių Varnei per tardymu 
vaite paslapties

ta lietu- 
neišdavė.

žmonių 
du. džiaugiasi, kad išeivijos 
lietuviai susibūrė i Ameri-Ištisus metus ji išslapstė ta

vėliavą, besibastydama pį kos Lietuvių Tarybą, ją lai- 
Sibiro tyrlaukius, bešalda- ko visų Amerikos lietuvių 

centru, kas matyti iš šio Ta-ma koncentracijos stovyk- , . .
lose. nuolat save statydama O bai atsiųsto rasto

kad jis yra kaltas, bet teisė- pavojun. Jai pavyko vėliau
jas Reeve sakė. kad kalti
namasis nekaltas. Kilo gin
čas. Laimėjo teisėjas, jis 
kaltinamąjį išteisino ir pa
siuntė namo. Reikalas tas, 
kad kaltinamasis įvažiavo 
su savo automobiliu į pake- metu ne tiktai lietuviškieji 
lio tvcrą. ją suardė, padarė pulkai, bet ir dešimtys, gal 
nuostolių ir nuvažiavo sau. šimtai tūkstančių ramiųjų 
Reiškia, jis kaltas ir pats Lietuves kaimo ir miesto

vėliavą parnešti į laisvąją 
Lietuvą.

Kas dabar neš Lietuvos 
laisvės vėliavą

Antrojo pasaulinio karo

prisipažino. Bet teisėjas su
rado. kad nuostoliai pada-

gyventojų liko išblaškyti po 
visus kontinentus. Kas da

ryti ant privačiu kelio. įsta- bar išneš Lietuvos laisvės 
‘ vėliavą? Čia pareiga visų 
’ietuvių. kad darbas nebūtų 
padrikas ir dėlto nesėkmin
gas visos svarbiausios lietu
vių grupės didžiausioj lie
tuvių išeivijos kolonijoj — 
Amerikos Jungtinėse Vais
iuose — susibūrė į Ameri

kos Lietuvių Tarybą. Su
prasdami momento svarbą 
i ja susibūrė katalikai, so
cialistai. tautininkai-sanda- 
iečiai, pamiršdami kas juos 
daria ir jungdamiesi bend
ra lietuvių tautos meile. Bu- 
’ami Amerikos piliečiai ir 
ungdami visas Amerikos 
ietuvių demokratines jėgas 
ker.dram darbui, Amerikos 
rietuvių Tarybos nariai y- 
a visu pirma ištikimi šiam 

nuostabios laisvės kraštui
— Jungtinėms Valstijoms. 
Toliau Amerikos Lietuvių 
Taryba siekia, kaip jos įs
tatuose pažymėta:

—Dirbti, kad dabartinio 
karo pergalė įvykdytų At
lanto Čarterio dėsnius ir v-

tvmas tokiu keliu nesaugo, 
todėl kaltinamasis “nekal
tas.”

GUZIKAS RUSIJOJ— 
MIRTIS AMERIKOJ

Vienas mokslininkas se
nato komisijoj liudijo, kad 
mokslas daro tokią pažan
ga, jog 1965 ar 1975 me- 
ais bus galima Rusijoj pa

spausti guzika ir užmušti 
visus gyventojus Amerikoj. 
Tas mokslininkas yra Dr. 
irving Langmuir. iis dirba 
General Electric laborato
rijose, o savo liudijimą jis 
davė prieš bendrą karo ir 
prekybos pakomisiją sena
te.

KARO KRIMINALISTAI 
BUS TEISIAMI

Pirmiesiems karo krimi
nalistams jau įteiktas kalti
nimas dėl ju prasižengimų 
laike karo. 24 vokiečių na
cių vadai stos i bendrą a- 
liantų teismą Niuremberge.

Visos musų viltys Ju
myse. Jūsų gilioje tėvynės 
meilėje, Jūsų kilniame pa
triotizme susipratime, šiuo 
raštu VLIKA-as per ALT 
prezidiumą kreipiasi į A- 
merikes Lietuvių Tarybą, 
nėr Tarybą — į visą musų 
išeivija Amerikoje.

VLIK-as toliau prašo mo
ralinės ir medžiaginės pa
ramos lietuvių tautos pas
tangose dėl laisvės.
Jų atodūsiai randa atgarsio 

už okeano
Lietuvos žmonių balsas 

neliko be atgarsio. Ameri
kos Lietuvių Taryba pasiry
žo dideliam žygiui — su
jaukti Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Tai bus demok- 
atiškai nusiteikusių lietu- 
riškujų visuomenės grupių 
xndra d em onstracij a 
už Lietuvos laisvę, aptari 
mas būdų. kaip toliau ves
ti ta laisvės kovą, kaip su 
kelti reikalingų lėšų Lietu 
-os reikalams. Tai atsiliepi 

m a? į VLIK-o prašymą, o 
Lietuvos iškentėjusių žmo
nių balsas mums visada taip 
-irti širdies.

Todėl dabar visų pareiga 
ryvai ruoštis prie visuotino 
kongreso, dalyvauti be jo
kiu skirtumu. Visos patrio- 
iškai nusiteikusios lietuviš

kos organizacijos kviečia
mos išrinkti po atstovą nuo 
kiekvienų 50 narių, esančių 
organizacijoj, kviečiami pa
vieniai veikėjai dalyvauti

patingai žiūrėti, kad jie bu-; taipgi. Prisiminkime tą 
tų pritaikinti Lietuvai, at-i jautių žodi. kurį kitados ra- 
steigiant ios nepriklauso-; šyte jas Tumas-Vaižgantas 
mybę istoriniai etnografinė- paskelbė, kreipdamasis lai- 

Užsisakvkite dideli “Ke- se sienose, su reikalingais šku i amerikiečius:
’eiviu” kalendorių 1946 m. geografiniais ir ekonomi- —Broliai! Šalin tam sy-
Kaina 50 centų. I

niais korektyvais.

Boston Edison sako:
Verta pasiteirauti kokių 

gerų ypatybių turi 

Elektriškas Pečius... 

busimas ateities draugas 

šeimininkei.

Prie daugelio eletkriškų pečių laiką 

nustato automatiškas prietaisas- Tai padeda 

gaspadinei paruošti valgį,

pastatyt ant ugnies ir nustatyt kad 

pradėtų ir haigtų virti kada nori.

Prie pečiaus but nereikia. Gali eit sau kur 

nori, valgis išvirs pats. Kai sugrįši, jis 

bus kaip tik gatavas.

Elektriškų pečių tuoj 
galės gaut visi
Bostono Edisono Kostumeriai, 
kurie jų norės.
BOSTON EDISON COMPANY 
paskelbs naujus modelius 
per laikraščius ir 
praneš per radiją.

\ isada klausykit “More Light on the News” 
kur visokius Įvykius aiškiai nušviečia 

žyn i; Naujos Anglijos komentatorius

irving t. McDonald
Popiet r: » Priedėlio iki Pėtnyčios 3:45 WEEI

sos partijų varžytinės! Jas 
ir paskui atrasime. Dabar 
visi bėkime, kas ką sugrie
bę. kur skęstamą ir kur pa
gelbos šaukiama!...

Karti butų ironija skaity
ti ir išrodinėti, kieno paduo
tas gabalas bus alkanam so
tesnis, o drapana šiltesnė....

K. P.

Skaitytojų Balsai
Gerbiama redakcija:
Skaitau “Keleivį'’ jau 24 me

tus, bet ikišiol vis pirkdavau jį 
pavieniais ekzemplioriais. Da
bar gi siunčiu jums §5 už du 
metus iš kalno- Susilaukiau 71 
metų amžiaus ir jau sunku 
vaikščioti į krautuvę jį nusi
pirkti.

Franas Milvidas.
Hartford. Conn.

Gerbiama redakcija:
Aš girdėjau, kad Maikio tė

vas pradės karą prieš socialis
tus, komunistus ir radikalus. 
Aš patarčiau Maikio tėvui ka
ro nepradėt. Prisiimt T: tris ru’- 

____ _____ _ liūs, kad galėtų nusipirkti pai
kiui visi asmens dalykai, vi-ltukę nesiekto tavom ant ervva-

i

tės ir užmiršti visą tą karą. ži
nai juk. kas pradeda karą. tas 
pralaimi. Hitleris, Musolinis ir j 
Tojo pradėjo ir kas išėjo? Pa
tariu Maikio tėvui padėt kar
dą. patraukt iš bonkutės. tai 
bus daug sveikiau ant senat
vės.

Kari Mickevičius.
Terryville, Conn.!

Gerbiami Tamstos:

Pasiunčiu money orderj už

Keleivio” prenumeratą. Dėka- 
vo.iu tamstoms už siuntimą 

man laikraščio b^pertraukos ir, 

buvęs per daugelį metų “Kelei

vio’’ skaitytojas, pasilieku ir 

ar.t toliau jo rėmėjas ir Maikio 

tėvo draugas.

Motiejus Jackus. 
Philadelphia. Pa.

M.AIKiO TĖVUI PO PENKINĘ
Prisiuntė šie draugai; Mrs. 

I>. Pilvinienė iš Sunderland. 
Mass.; Franas Mrlvidas iš Hart
ford. Conn.; Peter Bell iš Me- 
thr.en, Mass. P. Motiečius iš 
ririi<rbury. Conn.: St. Žiurlis, 

i ;:d?n. N. J. (užsakė drg. P.
Kriaučiukas).

AR 2IN0TE, KAD-
Arklių lenktynės jau bu

vo žinomos 660 metais pirm 
Kristaus. Pirmieji jų suma
nytojai buvo graikai.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Anglija neteko apie 
1,500,000 kareivių — už
muštų, sužeistų ir be žinios 
dingusių.

Jungtinėse Valstybėse y- 
ra 54.000 savivaldybių. — 
miestelių ir bažnvtkaimių, 
— neturinčių geležinkelio 
patarnavimo.

Saipan salaą Pacifiko 
vandenyne, turi apie 20.000 
gyventojų; iš jų apie 16.000 
japonų.

Mississippi upė kasmet 
išmeta į Meksikos ilanką po 
406,000 tonų dumblo.

Ne saulės šilima, kaip to
kia. nudegina žmoeraus odą, 
bet ultra-violetiniai spindu
liai. 1 . _______ _
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Lavalis “patriotas” I Baltasis aliejus
Paryžiuje prasidėjo Pier-| Iš Rusijos praneša, kad 

re Lavalio byla. Pirmame Kaukaze, prie Baku. rasta 
posėdyje Lavalis pareiškė:
“Aš esu patriotas ir aš tą 
įrodysiu.” Tas jo pareiški
mas sukėlė audrą klausyto
jų tarpe ir teisėjas išvarė 
LavalĮ iš teismo posėdžių 
salės.

žemėje daug “baltojo alie 
jaus,” tai reiškia gryno a- 
liejaus, kurį be valymo ga
lima vartoti motorams vary
ti. Toks aliejus retai užtin
kamas.

Bėga pas komunistus
Iš Kinijos praneša, kad 

daug japonų kareivių bėga 
pas komunistus su ginklais.

Džiaugiasi nepasisekimu
Visos mažos tautos džiau

giasi Londono derybų ne- ... , . x . - . .
pasisekimu. Londone didie- st^n?la]>1
'i norėjo vieni daryti taiką,
bet nieko neišėjo. Dabar

ko daugiau japonų pritrauk
ti į savo eiles. Tuo jie stip-

mažos tautos tikisi, kad bus! P*? 8aveJr .ren«“ penktą 
daroma bendra visų. mažų! busimam pervers-
ir dideliu tautu taika. mul JaponIJ°k

“Norime laisvės”
. , , ,- Grįžtančius į Olandų In-
Anglų kariška valdžia diją olandus ir anglų karei- 

Palestmoj laukia neramu- vįus vietiniai žmonės visur 
mų. Policija daro P^hkrini-( pasį|-įnka su šauksmu: “No- 
mus, jiesko ginklų. Jeruza- rjme laisvės.” Japonai išva- 
lio mieste sargybos sustip- romi, bet vietiniai žmonės

Palestinoj neramu

KELEIVIS, SO. BOSTON

IŠ UNIJŲ KONGRESO lė iš namų be žinios toji 
“L. B.” laida.

Jeigu tas laiškas butų til-
nav f.!. “V ” iv ” fui gyvena »UMHIJUJ, pdjira&u cia-
pęs UI h. JX. II iv., tai sįs Ališauskienės ir Lauraitienės, gy- 
aukščiau minėti melų komi
sarai butų aiškinę savo iš
tikimiesiems, kad tai “fab
rikacija” ir t.t. Taigi tas
laiškus nasirndp kad buvo Norėčiau susirašinėti su lietuviais laUKdS pasiioae, Kaa 0U\O gyvenančiais Los Angeles mieste, 
geri Vaistai nekuriems tos Californijoj, kurie tokio susirašinėji 
sieros išpažintojams ir ne-
kurie jau pradeda atšalti 
nuo įkaitintos staliniškos 
“saulės.” Po šio įvykio, be- 
abejo, bus atsargesni su to- 

! kiais laiškais “L. B.” pecke- 
i liai, bet tuo patim ir tie, ku- 
. rie juos gaus irgi mėgins 
juos atydžiau apsvarstyti ir 
suprasti, kas juose rašoma.

A. Frenzelis.

PAJ1ESKOJIMAI
Aldona Stalauskaitė-Erštikienė, da

bar gyvena Vokietijoj, pajieško Sta- kelio, netoli nuo Hanfink Resort.

VIST v IR UABSOV1V FARM A
24 akrai žemės, gražioj vietoj, 3 

mylios nuo Caro, Mich., prie gero

venančių Chicagoj. Prašom jas at
siliepti j “Keleivio” redakciją, arba 
kas apie jas žino, prašome suteikti 
žinių “Keleiviui.”

Parduosiu nebrangiai. Rašykit:
JOHN DERMAITIS,

R. 3, Box 283, Caro, Mich.

94 AKRŲ FARMA

mo pageidautų. Gavęs laišką aš tuo- traktorius ,r 
jau duosiu atsakymą ir paaiškinsiu puįkį vieta 
apie save plačiau. Prašau man ad- xųo ’
resuoti taip: (41)

J. G.
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Pajieškau savo žmonos pusseserės, 
kuri po tėvais Pranciška Stankevi- j 
čiutė, bet ištekėjusi už G. Giliaus.; 
Jos yra brolių dukterys. Pirma Gi
liai gyveno Clevelande, 1048 E. 16th Į 
St., dabar nežinau kur. (41)

J. BACEVYCIUS,
287 Robin St., Bridgeport, Conn.

Gera žemė, per. l>|irią. bėga upelis, 
yra miško, 7 ruimų namas su pa- 
rankumais, bamės, 4 karvės, geras 

kitos mašinos, javai 
arti miesto, 

įnešt $2,000.
JOS. KIRMAN,
Saratoga, N. Y.

DIDELIS KOOMING HOLSE

kaina
(43)

Parsiduoda 20 ruimų namas, 4 ka
rų mūrinis garažas, didelis plotas 
žemės su daržovėmis, vidury miesto, 
greta pašto. Parsiduoda dėl savinin
ko senatvės. Gera proga lietuviui.!43

J. E. CESNUTIS,
206 Main St., Derby, Conn.

rintos. Sako, šventojoj že
mėj gali bile dieną kilti ne
ramumai

Streikas Anglijoj
Anglijoj gana mažai 

streikų, bet šias dienas ten 
iškilo streikas Liverpoolio 
uoste. 16,000 streikierių su
laikė iškrovimą 89 laivų ta
me uoste. Tai pirmas dides-

nebenori nė baltųjų ponų. 
Vietiniai žmonės jau paė
mė į savo rankas du svar
bius Javos miestus.

6,000,000 komunistų

Paryžiuje nesenai susirinko tarptautinis unijų kon
gresas, kurį Amerikos Darbo Federacija ir kitos orga
nizacijos boikotuoja kaip bolševikų mitingą, bet CIO 
turi nusiuntus tenai 5 atstovus. Iš kairės į dešinę sėdi: 
Leon Jouhaux CGT (franeuzų CIO) galva; amerikie
tis Sidney Hillman ir britų atstovas Citrine. Stovi iš 
kairės į dešinę: rusas Tarasovas ir meksikietis Lom
bardo Toledano.

Redakcijos Atsakymai.
Fr. Lavinsimi, Brooklyne.

—Ačiū. Įdėsime ir grąžin
sime.

Filentropui, Bridgeporte.
—Korespondencija bus įdė
ta į sek. “K.” nr. Ačiū.

GEROS KNYGOS

NUPIGINTOS RUDENS LAIKUI

APSIVEDIMAI

bar prieš visus lietuvius sto 
vi reikalas šelpti musų bro 
liūs nukentėjusius nuo ka-Sovietų valdžia skelbia, ,, ,, • - z

kad Sovietų kompartija da-!Mus« kl'ub? na.na.‘. . _ ~ . .1 IvrLr ir H7mirCTObar turi 6,000,000 nanų ir 
kandidatų. 1940 metais par
tija turėjo 3,500,000 narių.

lyk nepermato ir užmiršta 
bendruosius visų lietuvių 
reikalus. Daugelis mano,

IŠ KANADOS

(Atkelta iš 3-čio pusi.) 
Naujienose, tai aš čia tik 
paviršutinai pakartoju ben
drą mintį.

Tenka pažymėti, kad do

Norėčiau susipažinti su mergina 
tarp 17 ir 30 metų, mokančia paga
minti valgyt ir sveriančią tarp 135 
ir 150 svarų, mėlynakė. Ji turi but 
pažangi ir padori. Aš uždirbu nuo 
$40 iki $50 per savaitę. Rašančios 
prašomos įdėti savo atvaizdą. (44)

L. J. TAILOR.
37 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

nis “rekon versijos” streikas, Partijos eiles padidino rau 
Anglijoj. j donarmieČiais, kurie trauk-

--------  'te traukiami į partiją.
Žydai Vokietijoj i ----------

“Turim pakalbėti”
Išvalytas iš Amerikos bu-

Amerikos armijos skirta 
inspekcija apžiūrinėjo “be-į
viečių” žydų stovyklą Vo-';vęs čia vokiško “bundo' 
kietijoj. Tikrinimas parodė,' fiureris, Fritz Kuhn, atvy- 
kad žydų padėtis stovyklo-' ko į Bremeną. Ten jį areš- 
je nėra bloga. N'usiskundi- tavo Amerikos kariška val- 
mai tuo reikalu buvę be pa-J džia ir sako, kad musų šni- 
grindo. Tikrinimas buvo da- pų sekimo kariškiai turį 
romas prezidento Trumanoj “daug ką pakalbėti” su bu- 
įsakymu. Įvusiu “fiureriu.!’

kad užsimokėjai narinę tilpimo to laiško su išvado- 
duoklę, tai viskas jau ir at- mis “K.” ir “N.,” tai minėti 
likta. komisarai įpuolė desperaci-

. i • . jon. Jie prašinėjo savo išti-
Kunigas ardo vienybę kimųjų, kad pastarieji su-
F)ivbi»nt fbirbu rinktu ta laidą, ne tik L.,. ant tautu ką (la ą „ „ Po

mes lietuviai galime vienui-

Pajieškau gyvenimui draugės; pa
geidauju gražios ir geros šeiminin
kės, kuri myli rimtą gyvenimą. Aš 
esu 40 metų amžiaus ir gerai gyve-1 
ru. Rašykit taip: (42)

Štation C, Box 1085,
Toronto 3, Ont., Canada

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Gyvulių Protą* — D-ro
Zell’o mokslinės studijos a 

ie gyvulius. Autorius aiš- 
ina visokius keturkojų pa

pročius ir prigimtį. Pavyz
džiui, kodėl šunelis loja ant 
mėnulio? Ką reiškia arklių 
bailumas? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greitai ap- 
janka? Ar lapė ištikruju y- 
ra tokia gudri, kaip žmo
nės apie ją mano? Kodėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 
savo priešų, o kiti bėga? Ir 
daug kitokių dalykų. Kny
ga didelio formato, 212 
puslapių. Kaina buvo $1.25, 
dabar tik 65c.

Biblija Satyroje—Tai yra
knyga, kur Biblijos pasako

simai yra atvaizduoti juo- 
Ikingais paveikslais.gkTreYkti'.“Nėra'ta'i-p'musų sekoj* to. kaip kam Pl aPu°-j_.A.k»> mM, komis,1 kin8als Pavelkslals- Kaina

didelių skirtumų, visi esa
me paprasti darbininkai ir

Ko resp ondencijo S
BROOKLYN, N. Y. 

Socialistų susirinkimas

dar-i sijų planuojamiems 
bams dirbti.

Susirinkimui vadovavo 
BALF apskr. pirmininkasLSS 19 kuopos mėnesinis ,

susirinkimas įvyks spalių 12 23V1 . . ,,
dieną (penktadienį). Ame- ± •?-į; ap~bJ,tieT Rmn 
rikos Lietuviu Piliečių Kliu- bų išrinkta: pirm. JBran-
be. 280 Union Avė. Pradžia '‘“-P1™;O vai voitarp , sekret. J. Kruze. įzdm. S.

Malonėkite' visi kuopos Šerienė ir koresp. O. Valai- 
nariai susirinkime dalyvau- tiene-
ti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti į kuo
pą prisirašyti.

J. Glaveskas, sekret.

LOS ANGELES, CAL1F. 

Mes nesame užmigę

BALF susirinkimas

Paminėsiu biskutį iš mu
sų miesto tautiečių veikimo. 
Mes lietuviai čia nesame už- 

. migę veikime. Nesenai tu-

iš savo darbo valgome duo
na. Vienybės ii- suevvenimoi 
reikalą turėtų atminti ir vie
tinis kunigas, kurs, turėda
mas dvasiško tėvo vardą, 
galėtų kitaip pasirodyti. Bet 
musų kunigėlis į lietuvių vie 
nybę ir sugyvenimą žiuri 
savaip. Jis nori “vienyti” 
lietuvius po savo sparnu. 
Kas pas jį neina ir jo pa
rengimų nelanko, tas jo a- 
kyse via negeras ir jis ne
sivaržo tuos laisviau manan
čius lietuvius pravardžiuoti. 
Su kitomis Los Angeles lie
tuvių organizacijomis kuni
gėlis nemato reikalo skai
tytis. Jis, pavyzdžiui, žino. 
kad Kliubas daro parengi
mus kas antrą savaitę, bet 
musų dvasiškas tėvas daro 
savo parengimus kas savai
tę ir pataiko tą pačią die
ną, kada yra ir Kliubo pa- 

į rengimai. Matyt, jis bijo, 
kad jo ganomos avelės ne
nueitų į parengimus, kurie 
nėra “jo” parengimai ir kad

STATEMENT OF THE 
Ownership. Management, Ete.
Reųuired By The 

of Aogust 
OF KELEIVIS—THE TRAVELER 

(Lithuanian Week|y) 
Published Weekly at Boston, Mass..
Su f f oi k County. for Oet o her 1. 1945

Act of Congress 
24, 1912,

Rugsejo 2od., BALFsan-.vėjome tautiško kliubo pa- 5U avelėmis nenueitu oro 
deho patalpose. Brooklyne. šelpinės draugijos susinn- kunigėlio gilia kišenę koKS 
įvyko New Yorko BALF klmą. nutarėme surengti dcleris> štai jį. dįbar Kliu 
apskrities valdybos ir vie-, lapkncio 24 d. balių. Susi-
tos lietuvių draugijų atsto-j rinkimas praėjo gerai, tik 
vų ir visuomenės veikėjų, nebuvo skaitlingas narių 
susirinkimas salpos reika- atsilankymu. Kažin kodėl 
lais. Susirinkime dalyvavo mųs nariai pamiršta lanky- 
ir pasakė kalbą BALF pir- tjs susirinkimuose. Pirma 
mininkas kun. dr. Končius, buvo priežastis, kad karo 
National War Fund atsto- darbais užimti. Bet dabar 

nebegalima dėl to bėdavo 
ti. o mūsiškiai kaip sėdi, 
tai o sėdi namuose ir i susi

vas Elliot ir Rosenberg. 
Drabužių rinkimo vajaus ir 
kitais šalnos reikalais kai-
bėjo BALF pareigūnai: po- rinkimus užmiršta ateiti, 
nia Čerienė. Laučka. Valai-, Kada kuris suserga, tada, 
tis ir kiti. National M ar. tiesa, atsimena organizaci- 
Fund atstovas parodė fil-Į ją jr ateina prašyti pagel- 
ma, is kurios buvo matyti į bos, bet šiaip į susirinki- 
kalbamoic fondo veikla ir mus ir prie veikimo, tai sun- 
tikslai. Be savo šalpos rei- kiai išsijudiname.

Pašalpos prašydami na
riai sako. kad jie yra užsi
mokėję. Žinoma, užsimokė
jus narinę duoklę, nariai 
turi teisę gauti pašalpą. Bet 

Drabužių rinkimo vajaus narinė duoklė nėra viskas.

kalų. susirinkime nutarta e- 
nergingai dalyvauti prasi
dedančiame NWF vajuje. 
Tam tikslui išrinktas specia
lus komitetas.

Befnre me. a Notary Public in and for 
t be State and oc u nt\ 'aforesaid. person- 
ally appeared Stanley Michclson. who 
Kavine been dūly sworn accordmg to law. 
depoees and aays that lie fcr the Bus Mjęr. 
of the Keleivis and that the fol- 
lowing i«. to the besi of his knowleds< 
ind belief, a true statement of the 
ou nership. merugement (and if a daily 
oaper. the circilation). etc.. of the 
žfo’.^said publicat’.on for the date shown 
in the above capti<»n. requlred by the 
Act or August 24. ’.912. erntxxlied in sec- 
ticn 411. P<«tai Laws and Kejęulations, 
printed on the reverse of this form. to 
wit:

1. That the and addresses oj
the publisher. editor. managmg editor 
and business managers are:
Pubiisher—Keleivis Publisliinję Co.

636 Broad way. So. Boston. Mass. 
Editor—Jonas Jan <k.s.

636 Brondvvay. So. Boston. Mass.
Manaaring Edftor—J«>nas Januskis,

636 Bro«dway. So. Boston, Mass.
Business Manasrer —Stanley Michelson.

636 Broaduay. So. Boston. Mass.
2. That the ovvner is: <If cwued by a 

Corporation, its n.; ne and address mušt 
be s’.a;e«i and also immediately t kere- 
under the narnės and addresses ot 
stockholders ovvnir.g <»r hohling «»ne pei 
cent or mere of totai aniount of stock. 
If not ovvned h> a corj^'ration, the 
narnės and addrėsses of the indtvidual 
oerners mušt l>e iiiven. If ouned hy a 
ftrm. company. oi nther uninocrporated 
eoncein. its name and address. :•* well 
as those of eacii individual member, 
mušt be jriven.)
Keleivis I’ublishmg Co.

bas nutarė rengti balių lap
kričio 24 d., o musų kunigė
lis tą pačią dieną rengia ba- 
zara. Ka jis tame bazare 
pardavinės, aš nežinau, bet 
kodėl gi jis negalėtų pasi
rinkti kitą dieną ir neardy
ti Kliube parengimo? Butų 
jaug gražiau, jei mes mokė
tume žmoniškiau sugyventi 
ir mažiau plepėtume apie 
lietuvybę, o trupučiuką dau
giau atsižvelgtume vieni į 
kitus.

įvairios musu žinios

Tnis'.ečs;
John .\ndrews.

\VilIiarn V

Paul A. Bra»

Jonas Janus 

Nafs !•

Jonas A- Yanka

Fra n k X. I

Jnnusi

IBSI!

Stephen

Tilžėj spausdinta, gražiais celuioido
viršeliais ....................................... $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais .................................................... 65c.

Pekla, kur ii yra ir kam reikalin
ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.

Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba 
meilško apsivėdimo gyvenimas $1.00 

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

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

Duktė Marių, graži apysaka 25c. 
Lengvas būdas išmokti anglų kal

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

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

kymai ............................................. 25c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas

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

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

saka ................................................. 25c.
Grigorius. gražus skaitymai 30c. 
L'žkeiktoo 3 karalaitės ... 
Keliauninkai į Palestiną . .. 
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, geresnių 

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

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

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

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ

25c.
30c.

buvo $1.00, dabar tik 50c.
Kokius Dievus Žmones 

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

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

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

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

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

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

VVcod Avė., 
Somerville.

\nesr t x Mayl'.eu St..
I dorchester. Mass. 

34 Kenlierina Rd.. 
f dorchester. Mass.

Ihtul J. KriH-luis. .1 f't. George Avė..
Norvvood. Mass. 

Bnoiftdiray,
So. Boston. M;v«s. 

15 Cocton St..
Boalindale. Maw. 

v. 6 1 >e \v.4fe St..
1 h »rc 11 eet er. Mass. 

25 Bn*oks Avė.. 
Arl:nart*»n. Mass.

-traziias. 45«‘ K. Tth St..
So. Boston. Ma^ff. 

2 \Vin-sh*w St.. 
<’ambii«ljge. Mass. 

The a»w»ve truste . act for the I^thua- 
ninn S*ct:-!ist Ke«l*c of America, h

corp«»rati'»n <Inly < g * j,;ze<l and exis<tin2 
tcc«»rriing to te lav* of the State of 
Xeu Jersev.

3. That ihe knoti n l**>ndholderj«, inort 
x.t>;ees. and othe- • ■ urlty holders <>wn 
r.-z or Holding j p< : < ei«t <»r t uore of th<

•s j amo nt oi ,..|s. morrguges. o»
>ther ser ume m. None.

Antlionv \\*ahrik «

4. Th” the t v 
»l»ove. gi\ln-4 t::- i 

*cklv»!,Ier . 4,..j
• py. 'niiiit. n« t -fil 

Ulei iri r.:
e.i r upon fL»- ’ k 

.ilso. In cti- s *

Teko kalbėti su drg. M.
Mileriene, kurios dukrelė 
Viktutė tamauia už slaugę.
Motina labai džiaugiasi, kad! • ■ ■
ios dukrelė dabar greit grįš 
ir galės ją matyti. Sunkiai 
buvo išleisti (lukteri į moks
lą. bet užtat bus džiaugsmo, 
kai duktė grįš iš tarnybos.

t n.♦s of il»e oivneis 
■ >n4f 'h dd'Tv. i 
the l.st vf H<<K*k 
d-i** «« the v a p 

be. c«»inp *nv l»r»

vedėjas J. Valaitis aiškino? Organizacijai reikia veikti, 
kad lapkričio 10 d. praside-'augti, reikia rengti parengi-
’ ir maisto rinkimo vajus.(mus. reikia dauginti narių Les Angeles lietuviu mo- „y, 

drabužiu. lietuviams skaičių. Mums reikia ir tau-deru kliubas darė didelį pa-';; ':
da
Be

i»-f «4f <w-»» dder or
•<ec»iritv ap;»*Ai** upėn the bookf*
of the otntpitv .«« tm«tee or In nny 

r\ r.d-» 11 «n. the name of the 
Corporation for whom *och 

rru^tee is H<*tinu. i clven: akto that the 
••aid t a-o par.igrat* ’ntaln eta te»nent.« 
embrocins: affimt s f H Kj>owledjce and 
i»elief ar to clrcunn-t •« rw*eR and condi- 
tjons under uhi< b -t- - kbalder* and $>e- 
eurity holdetM v.)..» not appoar upon 
the i»ooks of the c •tnpanv a s trusteev 
hohl ,«to<-k and »»•. n in a enpciclt> 
ofher than that • i a bona fide ovvner 
and thi'* affiant has i • reajx>n to believe 
that any other pe:>-»n. ax«»o<-kttion. 
Corporation Imm an interesai direct 

ir- - t In thi ' !••• k. hnndff.
her >»e< nritieM t b o aa an Mtat»*«| lo

tremtiniams i Eurooą taip tiškoj dirvoj pasidarbuoti.! rengimą dėl karo n .ikentė- ,su’nr ’ . ' TT'
pat bus siunčiamas ir mais- reikia stiprinti tarp narių jusiems lietuviams sušelnti
tas Išrinkta visa eilė komi-Į vienybę, draugiškumą. Da-spalių 7 d. C. 1J. D. .u.’".' ' <■?>■' ;' '.-.Į'"

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 OOc. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ............ 85c.
Traiankos, stambios ............... 60c. i
Kamparas, pakelis ........................ 35c.1
Plaukų augintojas — saugoja juos

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

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

žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
do visokius skaudulius, apdegintus
ir t.t. ........................................ $2.25
Pailių arbata arba mostis .... 85c.

M. ŽUKAITIS, (41)
335 Dean St.. Spenceroort. N. Y.

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

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.

Karas Europoje
Jei norite tinoti apie karą Ir kitus 
Įvykius, tai skaitykite •'Naujienas".

"Naujienos" yra plrrnaa ir didžiausias llstarrtą 
dienraitis Amerikoje.
Ulslratykita "Naujienas" ilandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (Uimaat 
šapą), 18.00. Chieagoje Ir

Money Orderj ar takj siųskite!

“NAUJIENOS"
% 17M South Halsted Sferos!

CHICAGO, ILLINOIS

t i
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENC

Mykolas Vaitkus.

PETRIUKAS
(Pabaiga) j tatai ir bus beesąs pats mo-

Visa tai blikstelėjo Pet- Rytojas — pagalvojo ber
nuko sąmonėlėje ir tuoj už-Įniukas), tas kažką užrašė i 

tokią didelę knygą, kažko I 
pasiklausęs tėveli (vaikas 
įsidėjo tik tėčio atsaką: f 
Piotr Sidabras), ir tapštelė- 
jo tėveliui per petį, kažką 
sakydamas. Tėvelis vėl pa 
bučiavo jam į ranką, pa
tenkintai šypsodamasis, ir 
sako sunui:

—Nu. Peni, dabar tu čia 
pasiliksi, o aš eisiu... Moky
kis, klausyk pono mokyto
jo... Nebijok — bus gerai!

Ir jis ryžtingai nusisuko 
Priėjo. Vesdamasis sūnų' ir išėjo pro duris lauk. 

už rankos, senasis Sidabras Petriukas pasijuto, lvg 
įėjo į priemenę ir valandė-• sugautas narvan paukštelis, 
lę sustojo prie uždarų du- ■ labai nelaimingas, visų ap- 
rų, giliai traukdamas į kru- leistas, vienų vienas tarp 
tinę orą... O ten, kambary, svetimų, šaltų, sau nepalan- 
kaip avily: tik ūžia, tik kle- kiu žmonių... 
ga... O tą klegesį kartkar-1 Bet mokytojas nedavė 
temis raižo, kaip griausti-Jam toje nuotaikoje nu-

temo, užpludus didelei, kaip 
kalnas, minčiai: tuoj atsi
vers mokyklos durys, išsi
žios juoda anga, ir ryte pra
ris vargšą padarėlį tas neži
nomasis baisusis pasaulis!

Petriukas lengviau atsi
kvėpė: tėtis neina su juo 
stačiai pro didžiąsias duris, 
o vedas aplinkui, per kie
mą. Gerai! vis nutęsta va
landėlė! Prieiti prie baubo 
iš užpakalio vis ne taip bai
su...

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOKYKLOMS ATSIDARIUS REIKIA SUKNELIŲ

Atsidarius mokykloms, motinoms tenka rūpintis, kaip gražiau aprengti 
savo mergaites, čia yra parodyta pora pavyzdžių. Brangių drapanų vaikams 
nereikia pirkti: reikia tik žiūrėti, kad jos butų švarios ir suprosytos.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Vi»o* knygos, kurio* žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamo* 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, 
jausit knygų už $4.00. Jy t> t.

Štai čia knygų sąrašas:

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

U:- L
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

nis girios gaudimą, kažkie
no garsus balsas... Petriu
kui širdutė taip smarkiai 
muša, jog ausyse girdėti 
stenamas tvinkčiojąs ūže
sys... Viena viltis — tėtis. 
Kai jis drauge, ko čia bijo
ti?... Bet kas gi tai? Tėtis 
įtariamai paraudęs, kažkaip 
nusiminusiai šypso... Ir ne
siskubina eiti. Va, iš lėto iš
sitraukia savo didelę mar
gą skepetą ir nusišnypščia, 
bet kažkaip atsargiai ir ne
triukšmingai, ne taip, kaip 
paprastai, paskiau neskubė
damas sulanksto skepetą. 
Įsikiša į kišenę, keletą kar
tų atsikrenkščia ir įtartinai 
virpančia ranka pradeda 
nedrąsiai daryti duris...

—Kas ten? Nagi, eikit, 
pagaliau! — pasigirsta iš 
vidaus nekantrus, nei kiek 
nepadrąsinąs balsas. Tėtis, 
kaip botago kirtį pajutęs, 
stveria už į-ankos Petriuką 
ir vilkte įvelka jį į klasę...

Petriukas pasijuto pate
kęs kažkur, kur erta. o šil
ta, kaip drungnam vande
ny, o daug — daug akių, 
ir visos į jį susmigusios, ir 
daug burnų — čia pravirų, 
ten išsišiepusių, čia vėl ki
ta kitai kažką skubiai be- 
kuždančių... Vaikui taip ne
jauku, jog jis meilytų į že
mę susmegti... Tad Įbedė ji
sai akis į aslą. kad nebere
gėtų tos daugbumės pabai
sos, ir stovi, stipriai, kaip 
skęstąs, įsikibęs į tėvo švar
ko palą

—Artinkitės čia!—vėl iš
girdo berniukas žodžius ir 
pakėlė akutes ten link, iš 
kur atgrumėjo tas stiprus 
žemas balsas... ir ką pama
tė! — kažką didelį — di
deli, tokiu tamsiu veidu, 
kaip kipšo, kurį šv. Myko-

skęsti: priėjęs paėmė uz 
rankos, nusivedė pas ma- 
žiausiuosius ir pasodino pir
moj eilei, sakydamas:

—Ot, šičia... Sėsk, žiūrėk 
ir klausykis, ką mes daly
sime.

KAIP RAUGINTI 
KOPŪSTUS

(Amerikoniškas būdas)
Rauginti kopūstai yra la

bai sveikas valgis, ir dabar 
kaip tik laikas juos raugin
ti. Lietuviai visi žino, kaip 
kopūstai yra rauginami, bet 
čia paduosime amerikoniš
ką būdą. Jis truputį kitoks, 
nes “moksliškesnis.”

Tas “moksliškumas” yra 
tame, kad reikalaujama• 
tam tikra proporcija drus-Į 
kos ir tam tikra temperatū
ra. Paskui, kaip kopūstai į- 
rugsta, juos galima sudė
ti į tam tikrus stiklus ir tu
rėti lygiai tokį “sauerkrau- 
tą,” koks parsiduoda krau
tuvėse.

Kopūstai smulkiai su- 
piaustomi ir pasveriami. 
Druskos imama nuo 2 iki 
2’/, nuošimčio kopūstų svo
rio. Sakysime, jei kopūstai 
sveria 100 svarų, tai drus
kos deda nuo 2 iki 21 2 sva
ro. Jei kopūstų bus apie 50 
svarų, tai druskos reikia dė
ti tarp 1 ir 1’4 svaro.

Įrūgusius kopūstus gali
ma laikyti tam pačiam inde, 
arba galima sudėti į stik
lus ir pastatyti ilgam laikui. 
Dedant į stiklus, kopūstus 
užkaitina iki 165-170 Fah. 
laipsnių ir sudeda Į karštus, 
sterelizuotus stiklus. Šitaip 
sudėti, rauginti kopūstai ne
praras C vitamino ir ilgai 
galės stovėti.

Lietuviškas būdas daug 
paprastesnis. Kopūstus su
deda į bile kokią bačkutę 
ar kubiliuką. Druskos ne- 
sveria — deda kiek kas no
ri.

APIE VALGIUS
Obuoliai su saldžiom 

bulvėm
8 dideli obuoliai.

8 virtos saldžios bulvės.

1 puodukas rudo cukraus.
6 šaukštai margarino arba

sviesto.
Supiaustyk obuoliu? ir 

virtas saldžias bulves, kad

žiau, kopūstai bus tamsus ir 
kartus; jeigu įdėsit per
daug. kopūstai ilgai nerugs, 
pasidarys rausvi, apipuvę. 
Todėl kopūstų gerumas vi
suomet priklausys nuo tin
kamos druskos proporcijos.

Kopūstus deda į didelį 
molinį puodą (crock), arba 
Į bačkutę. Bet bačkutė turi 
būt parafinu išlieta, nes ki- 

las duria didžiajame alto- taip ji duos “svetimo” sko- 
riuje. o plaukai, tie plaukai!i nio kopūstams.
— juodi—juodi, it suodini. Dedant kopūstus į puodą 
o ilgi, kokių Petriukas nėra ar bačkutę, juos reikia dėti

Ruduo Lietuvoje
Baigės rugsėjis. Po orą bailiai 
Voratinkliai draikės be vėjo.
Šypsojos saulė, bet jos spinduliai. 
Tarytum, sudie bekalbėjo.

Klykdamos žąsys ir gen ių pulkai 
I toli padangėmis traukė.
Apdaro žalio netekę miškai 
Tik pirmojo šalčio belaukė.

Lygus sužėlę tamsiomis vilnimis 
Rugiai, lyg kad rūtos žaliuoja:
Kiek tik apimsi aplink akimis,
Kaip žaliosios marios liūliuoja.

Maironis.

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai '
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 

, kelias dienas visų veislių gyvūnus, viai gyveno, tai perskaityk šitų kny- 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės gų. Is jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
kamuolį’ Kaip jis galėjo tuos g>»o —o o žiaunos po kelis vyrus.

, nūs prastoj savo arkoj suialui.ai ! jjtbai užimanti ir pamokinanti kny-
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą ' a. Su paveikslais. Kaina__ _ 50c.
cemę apsemtų’ Kur tas vanduo da- 1
ar yra? Kaip iš Nojaus šeimyna KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 

tslejo atsirasti po tvari- i>iodveidž.a r.pp,vn cr\nv6iv» 

r kitų veislių žmonės? šitie ir ėim GARBINO StNOvEjE;

Į si kitų klausimų, į kuriuos nevali Panašios knygos lietuvių kalboje 
1 kunigas, yra nuosakiai ikį sloi da nebuvo. Čia aprašyta ko-
' ' aiškiai išdėstyti . šitam_ veikale, kius dievus garbino senovės indai bei 
• vnyza be įdomi. Kas žodis—tai ari jonai, egiptėnai, chaldai, asyrai,

•šktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
i nei! argumentas griūva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
mokslas nuo pradžios iki galo. kius jie santikius su žmonėmis turė-
K*lna .............................................. 26c jb. Knyga stamli ir labai užimanti.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA tikėjimų ****

KRISTAUS VIETININKAS? MATERIALISTIŠKAS
Parašė kun. M. Yaladka. Knyga ISTORIJOS SUPRATIMAS, 

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų §į knygelė aiškina proletariato fi- 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- hzofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 kius, tai perskaityk šitų knygelę.

Kalba labai ltngva. Knyga protau- 
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jantiema darbininkams neapkai-

STATYDAVO SAU ŽEMŲ nuojama. Kaina .......................... 26c.
Labai įdomus senovės filosofų da- ai ivair-v tpic'zadi i «

Įleidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 1E.OKIJA.
daugelį^ autorių parašė Iksas. Antra Sis veikalas trumpais ir aiškiais
knygutės dalis yra: “išvirkščias mo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.“ draugijos formos, ir kodėl turės būti 
Parašė Z. Aleksa. pakeistas kapitalizmu-. Kaina 25c
40 pusi............................................. 10c.

1»ĖLKO REIKIA ŽMOGUI
MHIUSTAI GERT IR VALGYT?

1 ragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymų caro Alek-: Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
sandro II. Labai puikus ir nesun- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Bet dėl ko gi norisi? L-el ko be valgio 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. I žmogus silpsta ’ Ir dėlko vienas mai- 
So. Boston, 1913, pusi. 61...........25c. stas duoda daugiau spėkų, kitas ma

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

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- jam re’Lia riebalų šituos klausv- 
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir ™us su Prasi tiktai iš šios Knygutes. 

- ltvrirr»n n,. P*T«Se D-ras G-rnus. Kairia 15c.i daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- 
i rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. ..... . .
■ 1909 m., pusL 63........................... 25c. KURGI VISA IAI N Y KST.

_ ___  ____ ___  _ _ Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. žmonės kuria per amžius? Sį intri-

Vieno akto vaizdelis ir monolo- guojantį politiškai-ekonomiškų klau- 
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- simų aiškina garsuis Vokietijos so- 
t’ivaitė. So. Boston, Mass. cialdemokratų teoretikas Kari Kauta-
1914 m„, pusi. 23........................ 10c. ky. Kaina .....................................  10e.

LYTISKOS LIGOS.

BRIDGEWATER, MASS.t ' PADĖKA
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM į 

D-ras F. Matnlartia. Astra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kama .. 28c

“ra.;.;.♦»

Atminčiai Juozo Česnos Gerbiama “Keleivio” re
dakcija:

Ši mėnesi sukaks metai Malonėkit patalpinti tam- 
laiko. kaip karo kovose žu-'stų laikraštyje mano padė- 
vo Bridgevcaterio jaunuolis, kavonę philadelphiečiams 
Juozas Čėsna. Jis dingo ju- Kutrams, Plepiams. Fotams 
itį gelmėse, kuomet japonai ir kitiems, kurių vardų ir 
nuskandino musų karo lai- nesuminėsiu, pas kuriuos 
vą. Jisai laivyne ėjo maši- svečiavausi. Tariu dideli a- 
nisto pareigas. Žuvo sulau- čiu, kad iie mane taip mei- 
kęs tiktai 23 metus. Nors jo lingai vaišino, aš turėjau la-

abieju butu lygios dalvs. Iš-!ž-'?7bė v užgeso, bet motu- bai gėrį lamą ir daug sraa- 
tepk keptuvą ir dėk eilę1,'?,1 15 vaidentuvė! ps išnyks gurno
bulvių ir eile obuoliu: api- Pk t.u0!net- kal J<*™>tin.s- Kutui sūnūs Fredis, jau- 
barstyk cukrinu ir apdėstvk Ka slr.dls justoa Plakusi, ir nas. gražus vaikinas, mane 
šmočiukais marvarino ar J<» ašarotos akys užmigs seną palydėjo j sioti ir įso- 

ant visados.šmočiukais margarino ai 
sviesto. Kartok taip iki ga
lo. Viršų gerai apibarstyk 
cukrum ir apdėk margari
nu. Užpilk pusę stiklo karš-

Jei druskos duosit ma-jto vandens ir kepk karšta
me pečiuje, kad obuoliai iš
keptų ir viršus gerai ap- 
rustų. Duok karštą prie kep
tos paukštienos arba švie
žios kiaulienos.

dino į traukinį.
Atminčiai žuvusio jos su- Vaišės pas philadelphie- 

nelio skiriu šias eilutes: čius man paliko malonią at-
Ten prie juru, prie plačiųjų. mintį. Daugel metų jau pra-

Pajus su grybais

eilėmis, kiekvieną eilę ly
giai apibarstant druska ir 
gerai suspaudžiant. Ant vir-

dar matęs, o papurę, nely 
ginant šieno kupstis...

Tėtis, urnai pasidaręs . o 
lankstesnis ir lyg mažesnis, šaus uždeda švarią skepetą, 
skubiai pribėgo prie to ga- ant skepetos deda parafi
liuno ir pasilenkęs tukš jam 
į ranką... Tai dyvai! Petliu
kas nebuvo lig šiol matęs,

nuotą medini dugną ir ge
rai jį prislegia, kad kopūs
tai butų paskendę sunkoj.

kad jo tėtis, tas neapsako- Kopūstai turi rūgti vidu- 
mai didis ir visų aukština-! tinėj temperatūroj, tarp 55 
mas tėtis, bučiuotų į ranką ir 70 F. laipsnių, 
šiaipjau žmogui, vien tik
klebonui... Bet juk klebo

Jiems rugstant, ant vir
šaus atsiras pelėsių, todėl

nas — tai klebonas... Vadi 
nas, ir čia. tur būt, nema
žesnis už kleboną!... Ir Pe
triukui širdelė nukrito kaž
kur giliai—giliai...

dugnelį ir skepetą reikia 
dažnai nuimti, išplaut ir vėl 
uždėt.

Po 4-6 savaičių kopūstai 
bus įrugę. Prie 70 laipsnių

Paėmę pajaus blėtą išklo
kite ją iškočiota pajui teš
lą, ant kurios padėkite eilę 
plonomis plėškėmis supiaus
tytų lašinių, eilę smulkiai 
supiaustytų grybų, biskį 
druskos, pipirų, svieste spir
gintų svogūnų, eilę virtų 
trintų bulvių, ir taip vis at
kartot, iki blėta bus pilna, 
žiūrint, kad ant pat viršaus 
butų eilė bulvių. Viršų teš
la nedengti.

Jei grybai pirkti krautu
vėj. tai užtenka tik gerai 
nuplauti, supiaustyti ir ne
virtus į pa jų sudėti: bet jei
gu pačių girioje rinkti, tai 
geriau pirma apvirinti.

Pajus reikia kepti pusę 
valandos karštame pečiuje 
ir karštus valgyti.

Motutė stovėjo.
Ji nubudus, nusiminus
Į jurą žiurėjo.

Tenai žuvo jos sūnelis.
Kuri taip mylėjo, 
žuvo kovoje už laisvę.
Mirt už ją reikėjo.

Jo motutei nebeliko
Supilti kapelis.
Kuri galėtų lankyli
Rytas, vakarėlis.

Ji papuoštų jo kapeli 
žydinčiais žiedeliais, 
širdies skausmą nuramintų 
Gailingais žodeliais.

Neliūdėk drauge. Ne ta
vo čia kaltė. Tavo Juozas 
žuvo už musų laisvę, už mu
sų šalį.

A. Liutkienė.

bėgo, kaip mes buvom susi- 
i tikę. Buvo linksma pasima- 
i tyti. gyvu žodžiu pasidaly- 
' ti. Džiaugiuos, kad man dar 
sykį teko su iais visais pa
simatyti. meiliai ranką pa
spausti ir mintimis pasida- 
lvti. M. Janonienė.

1870 metais iš Bostono 
buvo paleistas pirmasis 
transkontinentalis trauki
nys. Kelionė truko astuo
nias dienas.

JUOKAI

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.Tuo tarpu tėvas kažką temperatūros įrugs į 4 sa 

nesuprantama pakalbėjo su'vaites, o prie 55 laipsnių—J Kaina 50 centų, 
tuo papurgalvių (tur būt,1 į 6 savaites.

žmogaus kūną sudaro— 
du trečdaliai vandens ir vie
nas trečdalis organiškų me
džiagų bei mineralinių drus
kų.

Ne jo kaltė
Į vieną Brooklyno mūviu 

teatrą atėjo žmogus, nusi
pirko tikietą ir Įėjo i vidų. 
Greit jis vėl išėjo, nusipir
ko kitą tikėtą ir vėl grįžo į 
vidų. Tą jis padarė ir trečią 
kartą. Pagaliau mergaitė 
prie kasos langelio jo klau
sia:

—Kodėl tamsta perki vis 
naujus tikėtus? «

—0 ką aš dai-ysiu?—sa
ko tas žmogus. —Kaip tik 
aš įeinu į vidų, jie paima 
mano tikėtą ir suplėšo, tai 
aš ir vėl turiu pirkti.

Kad išimti užsisenėjusias 
žolės dėmes iš skalbinių, 
reikia jas gerai ištrinti ma- 
lesu ir, palaukus keletą va
landų, gerai išplauti, dėmės 
išnyks, šviežią žolės dėmę 
galima išvalyti alkoholiu. 1

Broadw* 
South Boston. Mau.

SIŲSKIT GERO K0CENTRU0T0 
MAISTO GIMINĖMS EUROPOJ
Milionai žmonių Europoj' alkani. Daugelis jų tikrai badauja. O 
Kaip jūsų giminės? Dabar jus galit nupirkti U. S. valdžios kon
centruotų Maisto Porcijų, kokios yra užgirtos U. S. Coast Guard 
žmonių gyvybei palaikyti ir kokių privalo turėti kiekvienas U. S. 
prekybos laivas, šimtai tūkstančių šitų skardinių dabar yra su
dėta i gelbėjimosi valtis kaip privaloma atsarga.

LABAI KONCENTRUOTAS — GATAVAS 
VALGIUI — BALANSUOTAS MAISTAS

Vienetas susideda iš 4 gardžių maistų, pilnas vitaminų, kalorijų, 
gyvybę palaikančių sudėtinių. Štai sudėtis;

91 Beech-Nut malted milk tablečių 
4 Hershey tropiku šokolado gabalai 
2 kenai gardaus, maistingo Pemicano

(šiupinys iš kapotų riešutų, razinkų, vaisių, riebalų ir t.t.)

13 “C” porcijų sausainiu

TIKTAI $1.25 ir persiuntimas

Gerai supakuotas, neperšlampamose, nedužtamose metalinėse skar. 
dinėse. Nesuges ir nepasens. Greitas išsiuntimas garantuotas. 
Mes išsiusime už jus ir prižiūrėsime visų detalių.

KAIP UŽSAKYTI

Musų būdas lengvas. Atsiųskit mums savo vardą ir adresą, taipgi 
vardą ir adresą asmens ar asmenų, kuriems siunčiamas siuntinys. 
Ir kožnai skardinei atsiųskit $1.70 ($1.25 maistui. 45c. per juti
mui). Mes išsiųsime tas skardines jūsų giminėms, o jums nusių- 
sim U. S. pašto kvitą. Saugesnio budo maistui siųsti nėra. Jns 
galit nusiųsti vieną skardinę, arba duoti mums užsakymą siųsti 
kas savaitė.

MACDONALD LABORATORIES, INC.
82 Commercial Wharf, Boston, Mass.

Telefonas: Capitol 3385
Pasiteirauti: Webster and Atlas National Bank of Boston.
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Laiškai iš Lietuvos
“Apleidau Ameriką, likau . 

nelaimingas”
musų gyvulius, drabužius, 
vežimus, kas jiems patiko,! 
tą ėmė, viedrus, puodus, j 
skauradas, o kas jiems neti
ko, tą sudaužė, sunaikino, 
sudegino. Iš musų laukų 
liko bunkeriai, apkasai, mi
nos, dratai. Baugu pradėti 
ir koją kelti, kad nesutiktu-' 
mei mirti. Daug yra našlai
čių, daug našlelių raudojan
čių, nežino, kur jų vyrai,; 
vaikai, tėvai, broliai ar se-| 
servs. Vokiečiai gaudė vi-1

Tris dienas keleliu ėjau,
Ketvirtą girioj nakvojau.

Dainelė.
“Kel.” skaitytoja, Mrs.

A. Mullon, prisiuntė mums 
laišką iš Lietuvos nuo bu
vusio Chicagos gyventojo,
Vincento Stanevičiaus, ku
ris, gyvendamas Amerikoj, 
buvo irgi “Keleivio” skai
tytojas ir veiklus draugys
čių darbuotojas. Jis rašo išĮsus apkasų kasti, gaudė vy 
Skirsnemuniškių kaimo sa- rus ir merginas. Ką sugavo, 
vo broliui: j tai jų ir šiandien dar nėra.

Mylimas broli Antanėli ir Daug kas pabėgo: mano 
‘ vyras ir brolis Pranas pabė
go, tai musų laimė, mes 
šiandien juos turime namuo
se.

Veik visas šakių apskri

ir visabrolienė Mikalina 
jūsų šeimynėle.

... jūsų laišką gavome ge
gužės 10 d., rašytas jis va
sario 20 d., 1945 m. Ne tiek . „ . _
skaitėme jūsų laišką. kiek<^}s sunaikintas, kur ne kur 
verkėme iš didelio džiaugs-J^ko trobelė ir ta pati ap- 
mo išgirdę, brangus broleli, Į daužyta. Musų apylinkėj is 
kad tebesi gyvas. Ir mes e- septynių kaimų neliko nė 
šame sveiki, gyvi. Du mano)J°klos triobos. Du mėnesius s uustavai
sūnus, Benediktas ir AIbi-jmVsU. kaime buvo frontas, j j AmeriJų atvykęs prieė Did Karą., 
nas, tarnauja karo laivyne,tai 11 .sunaikino. Kur i spėjama, gyvena New Yorke.
Klaipėdoje, o mažiausias, staiga gavo trauk-
Antaniukas, gimęs 1926 tai jie nespėjo sunaikin-

KELEIVIS, SO. EOSTON

STUDIJUOJA PASIDAVIMO NUOTRAUKĄ Įdomus Dalykai
DIRBTINIAI NAMAI , namus dirbti dirbtuvėse y- 

I ra žinomas ir išbandytas.' V' 1 1 • • •

Japonų laikraštis “Mainiši” iškabino ant savo sienos fotografinę nuo
trauką. kuri parodo japonų pasidavimo sceną ant Amerikos karo laivo “Mis
souri.” Tą nuotrauką čia studijuoja trys buvę japonų aimijos fotografai.

Pajieškomi Amerikos Lietuviai
Eiiunas Gustavas, iš Šakių apskr.,

Dabar namus statome, o Dabar pagal tą principą rei- 
i greitai namai bus “dirbami” į kia pradėti statyti paines- 
dirbtuvėse. Namus bus gali- Į nius. naujoviškus namus.

• ma pagal katalogą užsaky- žinovai sako, kad čia reikia 
ti, pasiųsti fabrikui užsaky- naujo Fordo, kurs namų 
mą, nurodyti katalogo nu- dirbimą įstatytų į tikras vė- 
merį ir namas bus atvežtas, žes ir pradėtų gaminti tin-

• padėtas į nurodytą vietą ir kamus, pigius namus tuks- 
visa “statvba” baigta. tančiais. Gal toks Fordas

Taip bus. Namus jau da- kur nors jau ir pradeda na- 
bar dirba fabrikai. Visi ba- mų dirbimą. P. Ch-s.
rakai kempėse yra dirbami ------------------
didelėse dirbtuvėse, o pas- VIZITO Prt RtClfT 
kui sustatomi ant vietos. A-j " IV VIOIv^
merika per karą pasiuntė ji , --------
Angliją 30 tūkstančių ba-! Ilgiausia gazolino perva- 
rakų ir laikinų namų kem- da (pipeline) randasi ne 
pėms ii- Anglijos pabėgę- Jungtinėse Valstijose, bet 
liams gyventi. tarp Indijos ir Buriuos. Ją

Klausimas tik, kada na- pravedė musų armijos inži- 
mų dirbimas dirbtuvėse pa- nieriai tuo tikslu, kad apru-

1

metais, tarnauja raudono
joj armijoj. Mudu senatvėj 
dirba va: sėjame lauką, 
marti aria žemę, mano žmo
na marčiai vaikus daboja. 
Hitlerininkai skaudžiai mus 
apiplėšė, kaip stovime, taip 
esame brangus. Nuo pat ka
ro pradžios aprėdalų pirkti 
nieko negavome. Žemėje į- 
sirausę slėpėmės. Nuo vo
kiečių baisaus trenksmo net 
apkurtome. Jurbarke keli 
namai teliko sveiki. Rasei
nių ir Kalnujų griuvėsiai tik 
beriogso, nė bažnytėlės ne
liko, sugriovė. Ir dabar la
vonai tebeguli užminuotuo
se laukuose, minos sudras
ko daug žmonių besėjant 
laukus. Valdžia sėklų atve
žė iš kitų respublikų, sėjom 
laukus ir džiaugiamės, kad 
karas baigės, vokietis nu- 
dvėsė...

Prašau labai išpirkti pu
sei metų nors vieną Ameri
kos laikrašti, labai pasiil
gęs esu, noriu žinoti, kas 
Amerikoj dedasi, noriu pa
siskaityti. Musų vargai to
liau* paaiškės, kada plačiau 
parašysime apie Lietuvos 
vargus. Tik prašome neuž
miršti mus aplankyti savo 
maloniais broliškais žode
liais. Aš tikiu, kad jus esate 
laimingesni, kad likote A- 
merikoje. o aš apleidau A- 
meriką, likau nelaimingas. 
Praeitą karą 5 metus var
gau, sužeidė, likau karo in
validas. Dabar vėl kentėjau 
daug baimės ir vargo veik 
šešis metus. Sakau sudie...

—o—
V. -Stanevičius paduoda 

savo jauniausio sunaus An
tano adresą rusų armijoj. 
Jo adresas yra: Stanevič 
Anton Vikentjevič. Kazels- 
ka, Kalužeskoj Oblasti. Tai 
yra tolimos Rusijos nepada- 
lijoj. kaip caro laikais, ka
da lietuviai buvo varomi 
tarnauti į tolimus Rusijos 
užkampius. Jaunasis Anta
nas gimęs 1926 m., jam tik 
19 metų. Kaip visi laiškai 
iš Lietuvos, taip ir tas su 
antspauda “Vojennaja Cen
zūra’’ ir kur buvo perpjau
tas, ten uždėtas lopas su 
parašu :
roj.”

provereno cenzu-

Grinkevičius Povilas, iš Kauno, at
vykęs 1921 m., gyv. Richmond, Va.

Rutkus Povilas.
Kutkus Simas, iš Šiaulių apskr., 

atvykęs apie 1985 m.
Kiaunienė Ona, iš Panevėžio apsk., 

atvykus po Did. Karo.
Buteraitienė Ona, Kauno apskr., 

buk gyvena New Yorke.
Kirs Berta, iš Kauno apsk., atvy

kus prieš Did. Karą.
Pliuškaitienė Adlvna, Kauno ap-

sidarys kasdieninis daly
kas. Žinovai sako, kad dar 
praeis gerokai laiko, iki 
dirbtuvės galės padirbti mo
derniškus namus su visais 
patogumais.

Nereikia suprasti klaidin

I kad tai yra “pateisinamas 
barbariškumas

Eilinis žmogus, kurs ato- 
. mų bombos neišrado, apie 

buk i jos “paslaptis” nieko nenu-
! simano ir gal tik kada nors - n- u. - j- u i turės tos 'bombos katštyje

pinti gazolinu Burmos ir Ki
nijos karo frontus.

Fontaną Dam, kuris ran
dasi prie Little Tennessee 
upės, yra ketvirtas didžiau
sias tvenkinys pasaulyje.

ti žmonių turtą. Mes iš sa
vo namų išėjome liepos mė
nesį, kai sviediniai pradėjo 
kristi ant musų. Taip mus 
vokiečiai ir ginė pafrončių.
Nenorėkit matyti, ką mes _ _ _
pergyvenom su mažais ku-j skrit., atvykus prieš Did. Karą. 
dikiais po bunkerius. Kai 
orlaiviai užlėkdavo, tai ne
žinodavom, kur lysti. Daug 
žmonių žuvo nuo minų ir 
nuo orlaivių, likdami be ko
jų, sužeisti, mirdavo sunkio
se kančiose. Dabar mes gy
vename Raseinių apskrity,
Lenkčiai ir mes viename 
kaime, pas kitus žmones 
prisiglaudę. Mano tėtis ir 
Murinų mamytė mirė. Aš 
turiu sūnų devynių mėnesių, 
tai mano visas turtas. Da
bar mes gyvename neblogai,
orai frafraafta ^44^44 aamomivill uiuijj

velykų penktadieni. Laukėm 
karo greičiau pasibaigiant.
Prašom parašyti laišką. Su
die...

Vcgeltaite Adelė, Kauno apskrit., 
atvykus 1928 m. į Kanadą.

Vymeris Fridrikas, Mariampolės 
apskr.. atvykęs prieš Did. Karą.

Pocius Viktoras, Jurbarko valse., 
atvykęs prieš Did. Karą.

Pociuvienė-Drignytė, Jurbarko vai., 
atvykus prieš Did. Karą.

Čioėys Pranas, Utenos apskr., at- j 
vykęs prieš Did. Karą, gyv. Chicagoj. i

Januška Pranas.
Januška Kazys, abu iš Raseinių j 

apskrities.
Januškytė Domicėlė.

Smithh (Slidaevski) Daniel, 
dirba Ford, Detroite.

Galinauskas, Vladas ir Magdė, 
Griškas, Simas ir Antosė.
Raudis, Antanas ir Ona.
Poderys Pranas.
Rinkevičius, Juozas ir Vincas. 
Vaidelys Vincas.
Globis,. Stasys ir Birutė. 
Staskevičius Mykolas, sūnūs Juozo 

ir Antaninos Raubaitės.
Saulė Bronius, buk gyv. Philadal- 

phia, Pa.
Labanauskas Petras, buk gyvenąs 

Philadelphijoj.
Norkus Antanas, Mažeikių apskr., 

buk gyv. New Yorke.
Lukšas Juozas, buk gyv. Chicagoj. 
Medelinskaitės, Jugasė ir Amilija, 

Papilio vai., Satkunų kaimo.
Janilionaitės, Jugasė ir -Savunė, iš 

čyžiškio vienk., Papilio va!., buk gy
venančios Chicagoj.

Verika Juozas, Kleibunų kaimo, 
buk gyv. Philadelphijoj.

Sinkevičienė (Sinkevoi Elena, nuo 
Mažeikių, buk gyv. Brooklyne.

Kazlauskai, Vaclovas ir Antanas, 
nuo Mažeikių, buk gyv. Brooklyne.

Jieškomieji ar apie juos žinantie-
Januškytė Mariona. abi iš Rasei-JJ1, ™alonlal P^som. atsiliepti ,

nių apskr., buk gyvena Illinois valst.
Brūklys Adomas.
Brūklys Jonas, buk gyv. Chicagoj
Barauskas Jonas, Panevėžio apsk., 

buk gyv. Chicagoj.
Jančys Kazys. Rokiškio apskr., buk 

gyvenąs Chicagoj.
Paiaitis Juozas, Raseinių apskr., 

buk gyv. New Yorke.
Viturys A., Raseinių apskr. buk 

gyvenąs Nevv Yorko valst.
Viturytė Anelė, Raseinių apskrit., 

buk gyv. New Yorko valst.
Kutas Jonas, šakių apskr., buk 

gyv. Pennsyi vania valst.
Vaitkevičius Vladas, Mariampolės 

apskričio.
Vaitkevičienė-Jakimavičiutė, iš Ma

riampolės apskr.
Barišauskaitė Marcelė, Semeliškių 

miest., Trakų apskr.
Barišauskas Antanas.
Barišauskas Stasys, abu iš Seme

liškių miest., Trakų apskr.
Skrandžiuvienė-Mykolaitytė Agota, 

iš Jurbarko, buk gyv. Brooklyne.
Bušauskas Antanas. Vilkaviškio 

apskr.. atvykęs iš Glasgovo.
Balnys Antanas. Amerikoj gymęs, 

paskutini kartą Lietuvoj buvęs 1939 
metais, gyv. Chicagoj.

Balnvs lemas, Šiaulių apskr., buk 
gyv. Chicagoj.

Balnytės, Ona. Magdalena ir Ele
na. visos gimusios Amerikoj, buk 
gyv. Chicagoje.

Stašiunaitis Antanas. Raseinių ap
skrit.. atvykęs 1914 m.

Stašiunaitis Dominikas. iš Jurbar
ko vai.

Valuckas Pranas, iš Jurbarko, at
vykęs 1914 m,

Sharkis Antanas ir jo giminės. 
Buk gyvena Chicagoj.

Daujotas, Petras ir Vincas, abu iš 
Raseinių apskrit.

čepauskienė-Daujotaitė Ona nuo 
Nemakščių.

Gibs-Geštventneraitė Ona. Vilka
viškio apskr., buk gyv. Berkeley, Cal.

Gešventner Gustavas, Kybartų vai. 
Spėjama gyvena Berkeley, Calif.

Kntkaitis, Augustas ir Andrius, iš 
Šakių apskr., buk gyv. Brooklyne.

Meyer. Evvald ir Adolf, šakių ap
skrit.. ’ouk gyv. Brooklyne.

Jampilcas, Aleksandras ir Jonas, 
Šakių apskr., buk gyv. Brooklyne.

Alberchtas, Francas ir Jonas, iš 
1 Šakių apskr.

gyvulių išvarė. Bet ačiū Die-1 Kleinytė Vanda. Šakių apskr., buk
vui Visi išlikome sveiki. Viikaviskio aP-
vybė UZ Viską brangiausia... skrit.. būk gyv. Brooklyne.
Gal ateis laikas, kada galė
sim pasimatyti ar normaliai 
susirašinėti.

“Keleivio” skaitytojas, 
drg. F. Adomaitis, iš Cam
bridge, Mass. gavo laišką iš 
Kidulių. Gelgaudiškio vals
čiaus nuc savo giminių. Ta
me laiške, gimnaziją baigus 
giminaitė rašo:

Miela Tetule, dėdukai, 
sesutės ir broliukai:

Sveikinu visus... Pakol 
kas mes visi sveiki ir gyvi. 
tik vyriausias broliukas ka
riuomenėje. Mamytė dar 
nieko nežino, kad jus Onu- 
tei-tetutei parašėte laišką, 
bet kaip nudžiugs sužino
jus, kad jus visi gyvi. Kai}) 
tik sužinojau, kad jus para
šėte laišką, tuojau pasipra
šiau antrašą ir rašau jums. 
Tikiuosi, kad šie mano žo
džiai pasieks jus. kad ir po 
ilgo laiko.

Naujienų galėčiau prira
šyti labai daug, bet dabar 
parašysiu tik svarbesnes.
Per karą musų visą uk; su
degino. Javus išvežė, šiaip 
besitraukdamas frontas pa
darė daug žalos, apvogė.

Lithuanian American Information 
Center.

233 Broad»ay, Ne* York 7, N. Y'. 
Sočiai Service Bureau.

Kas Mums Rašoma
ATOMU RŪPESNIAI

“Didysis Velykų Penk
tadienis”

“Keleivio” skaitytojas A 
Barkauskas iš Brocktono 
gavo nuo savo giminių laiš- 

. ką iš Lietuvos, nuo Jurbar
ko. Laiške rašo:

Brangus giminėlės.
Sveikiname mes visi jus... 

Parašysim mes apie savo 
gyvenimą. Karas sunaikino 
visą musų turtą. Javai, bul 
vės liko ant lauko, triobas 
sudegino. Vokiečiai trauk-

Jei bus galima atsiųsime 
fotografijas, nes po karo 
tikriausiai pasikeitėme, pa 
augome ar pasenome. Aš 
vyriausia esu 20 metų ir 
1944 metais baigiau gimna
ziją ir dirbu dabar įstaigoj, 
bet norėčiau dar toliau mo
kytis. Norėčiau studijuoti 
mediciną. Jei leis gyveni
mas. tai šiemet važiuosiu

Galinaitis Karolis, Šakių apskr. 
Kaliavas Gustavas, šakių apskr., 

bpk gyv. I.isbon. N. Y.
Amandtas Leopoldas, Šakių apskr., 

buk gyv. Brooklyne.
Amandtienė-Kolevaitė Berta, ša

kių apskr., buk gryv. Brooklyne.
Ihemskis Johan, iš šakių apskr. 
Poniškienė-Milorytė Mariona. Vil- 

Ikaviškio apskr., gyv. M’orcester. 
Derenčius Pijus, Vilkaviškio apskr. 
Vasiliauskaitė Ona, elšių apskr. 
Norvice (Norvaiša), Vincent ir 

Mary, gyv. Chicagoj.
Gasilienė-Šukytė Julė, gyv. Chica

goje.
švkys Juozas, gyv. Chicagroj. 
Puteikis, gyv. Chicagroje.
Kiudis. Juozas ir Barbora, abudu 

gyvena Chicagoj.
Mackevičiūtė Ona, dentistė, gyv.

studijuoti. Kiti du broliukai j Chicagoj.
.Kuodi? Kazys, buk $ryv. Cnieagroj.

damiesi iš Lietuvos atėmė iš karto.

taip pat mokosi gimnazijoj, 
o sesutė prie mamytės... 

Visų vardu sudie, iki kito
. Aldona. Brooklyne

Olšauskytė Ona, buk gyv. Illinois. 
Vaidelis Antanas, buk gyvenąs 

Brooklyne.
Jankūnas Agota, buk gyvenanti

svilti, apie tą baisų baisiau
sią ginklą galėtų šitaip ma
nyti: Atomų bomba yra ka
ro ginklas. Jei karas yra ge
ras dalykas, tai tas karo 
ginklas irgi yra geras daly
kas. Ypač bomba yra geras 
dalykas, jei mes ją vartoja
me prieš musų neprietelius. 
Jei priešas mestų tą bombą 
mums ant galvų, tai, neabe
jojamai, butų “didžiausias 
barbariškumas.” bet jei mes 
ją mesime ant priešo galvų, 
tai bus “mokslo stebuklas.

lūs namus, bet atskiras da
lis. o paskui tos dalys yra 
atvežamos i vietą ir iš jų 
darbininkai sustato namą. 
Jei “dirbti” modemišką 
kiek didesnį namą, tai rei
kia padalyti painias dalis ir 
paskui nelengva yra jas su
rinkti į čielą namą ir pada
ryti taip. lyg namas butų 
pastatytas ant vietos. Todėl 
iki šiol tik paprastus kem
pių namukus ir laikinas pa 
bėgėlių buveines fabrikai 
dirbo ir siuntė, kur reikia.

Nuo 1877 metų sausio pir
mos Anglijos karaliai turi 
Indijos imperatoriaus titu
lą.

Jungtinių Valstijų aukš
tasis teismas buvo sudary
tas 1789 metų rugsėjo 24 d., 
specialiu kongreso aktu, ku
rį pasirašė tuometinis prezi
dentas George Washington.

Didžiausia pasaulio mo
teris buvo “Amazonės Ka
ralienė” Marian — aštuo-

didžiausias (reniiaus išradi- Bet neabeJOjamai Peit >r n»J PedlJ lr dv>ej>J <*>•»! 
Likit.™™,,?didesni, modemiškesni ir aukščio. Jos pasirodymasmas teisingumui ir teisybei • į b j

pasaulyje Įgyvendinti. ,
Taigi, ir eilinio žmogaus Pats “principas,” kaip 

nuomonė keičiasi pagal tą.

1882 metų vasarą pas lon- 
doniečius iššaukė tikrą sen
saciją.

kurioj pusėj jis stovi: jei ną pavogsiu, tai bus geras 
jis svyla — “barbarišku- i dalykas”! Bet gyvenime

taip yra, o karas yra veda-mas,

J ungtinės - V aisti jos turė
jo tik vieną kairiarankį pre
zidentą — Garfieldą.jei priešai svyla —

______ :x___ ______ »geras įsraumias. iai 
skamba, kaip hotentotų mo
ralė: “Jei tu mano žmoną 
pavogsi, tai bus biauri nuo
dėmė, bet jei aš tavo žmo-įNeturėjo bobutė vargo, 

tai nusipirko paršelį. Su 
paršeliu prasidėjo bobutės 
rūpesniai. Panašiai ir musų 
vadams: neturėjo jie rupes
nio, tai įsigijo atomų bom
bą; sumokėjo už ją du bi
lionus dolerių pinigais, su
griovė du Japonijos mies
tus, pasiuntė ekspertus pa
žiūrėti, kaio ta bomba “dir
ba” ir pradėjo dejuoti. Bom 
ba yra. bet ką su ja daryti?

Vieni siūlo bombą pada
ryti “nelegališką”: išleisti 
įstatymą ir tame įstatyme į- 
rašyti. kad “Kare draudžia
ma vartoti atomų bombą.” 
Atomų bombos nusvilinti ja
ponai. iš anapus grabo, ga
lėtų klausti: “Jei draudžia- 
te vartoti, tai kam griovėte 
Hirošimą ir Nagasakį?”

Kiti mūsiškiai siūlo bom
bos paslaptį atidengti vi
sam svietui ir ypatingai mu
sų “geriausiam sąjunginin
kui” Rusijai. Tie mūsiškiai 
mano, kad busimajame ka
re visi priešai turėtų turėti 
lygius ginklus, taip sakant, 
stoti į kovą lygiomis! Tai 
svajotojai ir nesveikų vidu
rių pacifistai. Jie mano. kad 
baisi bomba nebebus toki 
baisi, jei kiekvienas gengs- 
teris galės ją mesti į žmo
nių minią.

Yra ir tokių mūsiškių, ku
rie svarsto: jie dėsto argu
mentus “už” ir “prieš,’’ bet' 
prie jokios nuomonės nepri
eina, arba prieina, bet pa
gal ūpą ir pagal tą, ant ko
kios kojos iš lovos išlipo, jie 
tą nuomonę keičia. Vienas; 
katalikiškas laikraštis kar
tą skelbė, kad atomų bom
bos vartojimas yra “barba
riškas dalykas.” Praėjus 
trims dienoms tas pats laik
raštis paskelbė, kad “ato
mų bombos vartojimas yra 
visiškai pateisinamas.” Su- 
sivaikyk, jei gali. Atrodo

mas sū tokia mOrale, kuri 
užtikrina laimėjimą, o ne 
“amžinų vertybių” įgyven
dinimą.

Moterų Armijos Korpu
sas (WAC) turi 90,000 na
rių, iš jų 24,000 yra ištekė-

Dr. K. S. jusios moterys.

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

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik visk*, kas žmogui reikia žinoti.

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 tokius 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
ilimi nustatyt buaimo kūdikioKą reiškia meili ir U kor ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bočkia?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

si,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia šliubinia žiedas? Balta 
jaunosios žlibi? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kaa reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištetėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus genausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia iinoti pirmą nakti? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimi ar nelaimė. Bet ką 
visi slapia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tat 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar gaf
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tuloe moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai batą 
sveiki ir gražus? Ka.p turi u z» nar
syti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kudikj?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimynišku* rei
kalus?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus aut žemės?—lr daug-daug kitų {domių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo suuaud >ti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeiiso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’a “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatei “bezual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisinga 
Patarėją,”

KELEIVIS
636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS. J

I

9 1



Aštuntas puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 41, Spalių 10 d., 1945

GERA1 PAVYKO DRA
BUŽIŲ RINKIMAS

SVARBUS SUSIRIN
KIMAS

Siūlo statyt naują valstijos , jai kainuosiąs 1,800,000 do- Užsisakykite didelį “Ke
lerių.

Cambridge SLA 371 
daro konversiją

kp.Šiandien drabužiai bus pa
siųsti į BALF sandėli 

Brooklyne
Ateinanti sekmad., spalių 

Bostone ėjo BALF 17-to 14 d., 3:30 vai. po pietų, 
skyriaus vajus, rinkta dra- Cambridgio Lietuvių Pilie- 
bužiai karo išvargintiems čių Kliubo svetainėje. 823 
lietuviams. Apskaičiuojama, Main St., Cambridge. Įvyks 
kad bus apie 15 tonų dra- SLA 371 kp. narių susirin- 
bužių. i kimas. Visi nariai kviečia-

Šiandien. spalių 10. dra- mi būtinai dalyvauti
bužiai bus pasiųsti i Bend-' Susirinkime bus daroma 
rojo Amerikos Lietuvių šal- konversija ir apsvarstymas 
pos Fondo sandėli Brook-; SLA antro apskričio kor.fe-
lyne.

Smulkesniu
me sekamoje laidoje.

rencijos šaukimas bei daly- 
žiniu duosi-’vavimas Amerikos Lietuviu

Reikalingos Moterys
Dišių 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. Boaton

PARSIDUODA U2 $10,500
kalėjimą

Charlesto\vne, greta Bos- 
jos kalėjimas. Tai nusenęs 
Napoleono laikų padaras, 
pilnas visokiausio brudo ir
daras gėda valstijai. . _. .....tone nepraėjo dienos, kad tirštai apgyventoj vietoj, ant 

Kalėjimų komisionierius vagys ir plėšikai nebūtų ap- kampo. Kitų bučernių arti nė-
Paul Doyle siūlo tą kalėji- vogę ar apiplėšę žmonių, ra. Savininkas parduoda del ne- PXRSIOLODA anglinis pečius
mą nugriauti ir statyti nau- Kriminalizmo banga vis dar Į-sveikatos. Galima pirkti su vi- Naujos mad## anKlinis
ja — iau ne Charlestovvne, kyla. Bostono policija deda su namu ir garažu. Arti juros parior ruimo, vartotas tiktai viena;... I ----- .... t -2--- ---- -----" --- ,--- ...

th

leivio” kalendorių 1946 m. 
Kaina 50 centų.

Plėšikavimai ir vagystės 
nesiliauja

Dviejų šeimynų medinis namas 
Dorchestery, arti Ashmont Station. 
Puikus vaizdai, kiekvienas flatas po 
(J kambarius. Rendos $43.00 už kiek-

PARSIDl ODA KRAUTUVĖ vi'*n* Tile baltos sinkos.
' garu apšildomas, dvigubi langai. 

4900 ketv. pėdų daržo, 5 pėdųBučernė ir grosernė. su vi-; gele
žinės tvoros, yra kvietkų, vaisme-

Visą pereitą savaitę Bos- sais patogumais ir mašinomis, džių ir daržovių. Kreipkitės pas:
MRS. ZNOTIN,

54 Westmoreland St., 
Dorchester, Mass.

(41)

o Bridgetvateryje. Naujo pastangas plėšikų 
kalėjimo pastatymas valsti- išaiškinti.

genges maudvmu. Sužinoti galima ke- z? m^: mękejau S7o, parduosiu i 
$40. kreipkitės bile kada. 814 E. 5-ileivio ofise. /aož ----- .

BORIS BEVERAGE CO.

R. Kongrese. Nariai prašomi 
užsimokėti narines duokles, 
kad nebūtumėt suspenduo
ti. Šis susirinkimas bus la- 

Praeitą penktadieni Bos- bai svarbus, todėl visi Cam- 
tone lankėsi LSS-os ir LDD bridge SLA kuopos nariai 
centrų sekretoriai, draugai prašomi būtinai ateiti.
J. Buivydas ir P. Kriaučių-; Valdyba.
kas. Jie buvo atvykę “Ke- -----------------
leivio namo pirkimo reika- So. Bostono Lietuvai Remti 
lais. turėjo šeštadienio va- D-jos 2 skyr. susirinkimas 
kare pasitarimą su keleivie-

Lankėsi svečiai

čiais ir tą pat vakarą vėlai 
išvyko atgal i Brooklyną.

Penktadieni, spalių 12 d. 
Sandaros svetainėje. 8 vai. 

i vak. ivyks Lietuvai Remti
Michelsonų duktė ištekėjo

Rūgs. 29 d. susituokė su 
kapitonu Charles Windus 
Violeta Michelsonaitė. S. ir 
M. Michelsonų jaunesnioji 
duktė.

Draugijos So. Bostono sky
riaus susirinkimas. Susirin
kimas bus svarbus, nes turė
sim aptarti draugijos pra-l 
platinimo reikalą ir bus rin-; 
kimas delegatų i Amerikos; 
Lietuvių Kongresą Chicago-

Sutuoktuvės buvo Milto- Je-T.................................. ....Kviečiami visi nariai dane, tėvų namuose: dalyva 
vo tiktai giminės ir artimie
ji jaunavedžių draugai. , , ... A . A ., .

Jaunavedžiai susipažino J Aux?s iejkalarn:>. tai ateik•-
keli metai atgal Yale Uni-;^ n pnsirasykite. Lietu\ai
versitete, ir senai iau buvo Diaugijo> nanų mo-

t kestis yra nuo Sl ir auks-

lyvauti. o kurie dar nesate 
nariais, bet užjaučiate Lie

nutarę luomus. ue>„ izr. vv iii- 
dus buvo pašauktas Į avia
cijos chirurgų korpusą ir tik 
dabar sugryžo iš Pacifiko. 
Violeta tuo tarpu ėjo ins
truktorės pareigas slaugių 
mokykloj prie Yale Univer
siteto.

Dr. Windus turi užsitar
navęs Purple Heart dekora
ciją ir kapitono rangą. Jo 
namai randasi vakaruose. 
Spokane, \Vash.

čiau metams, — kiek kas iš-j 
gali. tiek Įmoka, o visi na-j 
rių suaukoti pinigai eina 
Lietuvos rėmimui bei sušel-Į 
pimui nelaimingųjų.

Prašome nesivėlinti, atei
kite i susirinkimą laiku, nes 
kurie ateina laiku, reikia 
laukti ir suvėlinti susirinki
mą. Valdyba.

Skubėkit siųsti kareiviams 
dovanas

Adv. Grigalius rezignavo 
iš miesto tarnybos

Pereitą savaitę rezignavo 
šeši aukšti miesto departa
mentų valdininkai, jų tar
pe ir lietuvis adv. Jonas Gri
galius, Bostono Asesorių 
Tarybos naiys.

Adv. Grigalius gaudavo 
-S6.500 algos metams, tačiau 
rezignavo kad galėtų lais
vai remti buvusio Ugnies 
Departamento komisionie- 
riaus W. A. Reilly kandida
tūrą Į miesto majorus.

Panašiais sumetimais re
zignavo ir kiti penki valdi
ninkai.

Adv. Grigalius yra South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos pinnininkas. Ma
noma. kad šita Draugija 
taip pat pasisakys už p. 
Reilly kandidatūrą.

Jei norite, kad jūsų karei
viai užjūriuose gautų Ka
lėdų dovanas ant švenčių, 
pasiuskit jas iki šio mėne
sio. spalių 15 d. Taip prašo 
paštas. Jei dovanos bus vė
liau pasiųstos, kareiviai už
jūriuose jų negaus ant šven
čių. Todėl nevilkinkit do
vanų siuntimą.

Spalių 16. antradienio 
vak. 7:30 vai., Cambridge 
atsidarys vakarinė mokykla 
ateiviams. Rindge Techni- 
cal School patalpoj, Broad
vvay.

RADIJO PROGRAMA

$90.000 nuostoliu

Bostono mokyklos šiais 
metais turės 90,000 dolerių 
nuostolių dei visokių vaikų 
ir vaikėzų išdykavimų. Iš
mušti langai, sulaužytas in
ventorius. sunaikintos mok
slo priemonės ir panašus 
nuostoliai pridaryti musų 
mokykloms. Mokyklos pra
šo, kad tėvai daugiau pri
žiūrėtų savo vaikus ir pa
mokytų juos žmoniškiau el- 
gti. Už tuos nuostolius atsa
kome mes visi, o vaikai ne
pamokinami kartais elgiasi, 
kaip laukiniai žvėriukai. 
Jiems by tik ką nors sumuš
ti n patriukšmauti.

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

1— Muzika.
2— Keturios dainininkės 

iš Worcesterio. vad. Mari-
i jenai Meškienei.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

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

REIKALINGA MERGINA

Bendram ofiso darbui, 
mokanti bookkeeping ir 
shorthand. Darbas pastovus. 
Del algos susitarti.

Ketvirtis & Co. Jewelry
312 Broadvvay.

So. Boston. Mass

(42) St., antras flioras, So. Bostone. (42)

baseball tapo tautinė Amerikos šventė. Kartais susirenka iki 10.000 žiū
rovų. ir žaidimų žiūrima patogiuose stad i jonuose. didmiesčių centruose, 
žmonių susidomėjimas serijomis Pasaulio Čampijonatui laimėti yra be- 
veik visuotinis. Haffenreffer & Co., Ine., ką gamina PICKWICK ALE, 
augo per tuos metus taip kaip ir baseball, ir tapo viena didžiausių Ame
rikos alaus daryklų.

SEPTYNIASDEŠIMT PENKTA METINĖ SUKAKTIS
HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

’l t

Buvo Įkurta Haffenreffer & Co_ Ine.. Metai vėliau pasirodo pirmutinė pro
fesinių bolės žaidikų lyga. kurioj “bostonai” atstovavo Naująją Angliją. 
Tais laikais bolės žaidimo žiūrėdavo tik saujelė žmonių atviroj aikštėj 
prie Huntington Avenue. Tūkstantis žmonių buvo skaitoma nepaprastai <iau<x_

Liihuanian Radio “Piknikas po Stogu”

Vietory Rali
At the Newly Renovated

M U N 1 C 1 P A L HALL
Broadvvay, betvveen G & H Sts., So. Boston, Mass.

Saturday, October 13, 1945
Door open at 6:30. Dancing from 7:30 p.m. 

Admission 75c. inc. tax.

ANTANAS MIKLUCKAS
Taipgi žinomas kaipo Anthony Miklan ir Anthony 
M c Lane, mirė Bostone rūgs. 15, 1945. palikdamas 
artimiausiu giminaičiu savo pusbroli, Petrą Valuko- 
nĮ. Velionis oaėjo iš Strelčių kaimo, Pabiržės vals
čiaus, Lietuva. Gavome žinią, kad jis turi seserį 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. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

$500 i n P r iže s

TO BE GIVEN AWAY:

1— Beautiful $200 I. J. Fox 
Fur Coat.

2— $65 Lady’s 17 Jewel Benrus 
Wristwatch.

3— Electric Mixer with ali 
appliances.

4— Lady’s or Gentleman’s F:tt- 
ed Monogramed Travelingbag

5— $25 Deterjalized Permanent 
Wawe.

6— 53 piece Dinner Sėt (dishes)
7— Satin Finish Puff.
8— $15 Grocerv Order.

OI R POMCT
“The pnrpose of the AssoeMIon Shall 
he to help preserte the Ideal' and 
traditios' of onr eountry. the 1'nlten 
States of Ameriea. t« revere its laws 
*n«l in-pire oihers to respert and obey 
them. and in ali wsys to rM in tnahinK’ 
tlils e»natry srreater and better“ *

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

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

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS

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

VVest Roxbury, Masa.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA o
.. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir noo 7 iki 8 
506 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE, MASS.

OllOOoiaom

į 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 akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Iieg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAMRENCE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570

Fealuring Miss Eleanor Amsie, 
winner of “Miss Vietory" Contest

Tel. ŠOU. 4643
Take advantage of CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OII. PERMANENT 88. 
Spėriai frnm 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

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

Glamorious Surroundinięs. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broadw*y. Sooth Boston, Mass.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenines

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers )

Perkraustom
čia pat ir j to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Te!. SOUth Jfe-.tcn 4C18




