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Francijos Rinkimai Kairiesiem 
Davė Didelį Laimėjimą

Praeitą sekmadienį visoj 
Franci jo j atsibuvo rinkimai 
į šalies parlamentą. Rinki
mai užtikrino kairiųjų par
tijų pirmenybę. Francijos 
socialistų partija ir su ja 
timas “liaudies respubli
koniškas judėjimas,” gavo 
bendrai 284 vietas: Socialis
tų Partija 142 vietas ir L. 
R. Judėjimas — 142 vietas. 
Francijos komunistų parti
ja. paskiausiais daviniais 
laimėjo 152 vietas. Visos ki
tos mažesnės partijos gavo 
po keliasdešimts vietų par
lamente.

Galutini rinkimų daviniai 
paaiškės kiek vėliau, kada 
rinkimų daviniai iš Franci
jos kolonijų bus paskelbti.' 
Bet jau aišku, kad Franci- 
joj valdžia perėjo į kairiųjų 
rankas. Ar socialistai ir jų 
talkininkai iš L. R. Judėji
mo kvies į valdžią komunis
tus, ar apsieis be jų, pareis 
nuo pačių komunistų politi
kos. Francijos reakcijai ke
lias į valdžią užkirstas.

Rinkimai Francijoj kartu 
buvo ir plebiscitas. Žmonės 
milžiniška dauguma pasisa=: 
kė už naują konstituciją iri 
pasisakė už pavedimą vai-* 
džios busimiems septyniems! 
mėnesiams gen. de Gaulle. 
Per tą laiką naujai išrink
tas parlamentas turės pri
imti naują šalies konstitu
ciją. Priėmus naują konsti
tuciją, įvyks nuolatinio par
lamento rinkimai.

Argentinoj vėl sena 
diktatūra

Argentinoj praeitą savai
tę įvyko persilaužimas ko
voje dėl valdžios. Karinin
kai iš “Campo dėl Mayo” I 
kariuomenės stovyklos vėl 
pastatė prie valdžios vairo 
buvusį diktatorių Peroną. 
Diktatoriui padėjo dalis fa- 
šistuojančių unijų, kurios 
paskelbė “generalinį strei
ką” už diktatorių ir vienai 
dienai suparaližavo šalies 
gyvenimą. Tikroji Perono 
lėga betgi yra kariuomenės: 
karininkai, kurie išsigando' 
demokratiško žmonių judė
jimo ir vėl pasodino į sostą 
pusiau nuverstą diktatorių. 
Dabar Peronas žada “rin- 
jis pats keta būti kandidatu 
kimus” ir kitokias baikas. 
į prezidento vietą. Peronui 
padėjo priesaiklaužis gene-| 
rolas Farrel, vadinamas pre-' 
zidentu. Jis parėmė griu-' 
vantį Peroną.
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KAIP ĖJO KARO TRANSPORTACIJA

Šis braižinys paro do. kad iki šių metų rugsėj i mėnesio Amerika išsiu- 
tė užjurin 7,306.000 kareivių ir 126,859,000 tonų kao medžiagos, beveik po 
17 tonų kiekvienam kareiviui. Europon visko nuvežta kone dusyk daugiau, 
kaip j Pacifiką.
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ANGLIAKASIAI baigė Povilas Kalninš Rusai apvogė ame-KASYKLŲ STREIKĄ ! rOVllūS KOlfUns. R,KOS d1PLOMATą

Rusai Pastatė Visoj Lenkijoj 
Savo Gubernatorius

Amerika nepripaŽįs- kariuomenė užėmė
didesnius Lenkijos miestus 
ir visose Lenkijos vaivadijų 
centruose rusai, pastatė sa- 

Robert Jackson. Ameri- vo gubernatorius, kurie yra 
kos atstovas aliantų teisme vyriausia valdžia “nepri- 
karo kriminalistams teisti, klausomoj” Lenkijoj. Rusai 
pasirašė kaltinamąjį aktą aiškina, kad Varšuvos lėlių 
prieš 24 nacių vadus, o ta- valdžia prašė rusus ateiti ir 
me akte yra pažymėta, kad!padaryti Lenkijoj tvarką,

ta Lietuvos Rusijai

200,000 angliakasių min- Vokietijoj, anglį? Amerikos pulkininkas E.
kštųjų anglių kasyklose bai- gocfaldemokratu Partijos'York' musų °r° pajėgų at_ 
gė streiką ir grįžo į darbą. ~ Povilas Kalnia ne !stovas Varšuv°Je- buvo 
Derybos dėl darbo sąlygų Drikiausomoi Latvi io? iki i karininkų apiplėštas pne 
ir atlyginimo bus vedamos i Am ''‘.{Ji, * 1 Varšuvos vartų. Rusų ka-
tarp unijos ir darbdaviu.; " \ , A p , reiviai sulaikė jo automobi-
Streikui pasibaigus matyti,: | < lį ir raudonosios armijos
kad streikas buvo vedamas k atk 1^OS P r Uitonqnt9« įam naaialrinn I

jie kaltinami už papildvtus 
prasižengimus “Sovietų Lie
tuvoj, Latvijoj. Estijoj” ir 
k. Bet Robert Jackson, pa
sirašydamas tą aktą pareiš
kė, kad Amerikos nusistaty
mas dėl Baltijos šalių ne
priklausomybės nėra pasi
keitęs. Amerika pasirašo tą 
aktą, kad nevilkinus karo 
kriminalistų bylos, bet tas 
nereiškia, kad ji pripažįsta 
Rusijai Baltijos šalis.

Bolševikai jau buvo pra
dėję šūkauti, kad Amerika 
“pripažino” Lietuvą Rusi
jai. R. Jackson pareiškimas 
pašalina visas abejones. A- 
merika nepripažino ir ne

neš ten priviso banditų, sa- 
botažninkų ir kitokių liau
dies priešų, o rusų pastatyti 
lėlės neapsidirba su žmonių 
opozicija.

Lenkija visą laiką buvo 
rusų okupuota, bet rusų ka
riuomenė stovėjo tik dides
niuose centruose, o dabar 
visoj Lenkijoj rusai perima 
valdžią. Iš Lenkijos nepri
klausomybės nelieka nė še
šėlio.

Rusai skubina įsistiprinti 
ir visose kitose Rytų Euro
pos ir Balkanų šalyse.

Vengrijoj rusai paskelbė 
karo stovį, uždraudė visas 
opozicines partijas, išskyrus

pripažįsta Rusijos smurto komunistus, ir perima visą 
šalies ūkį į savo rankas. 

Jugoslavijoj ir Bulgarijoj
Pabalčio kraštuose.

Kariškas pervers
mas Venecueloj

Pietų Amerikoj “rinki
mai” dažnai daromi su re
volveriais. Taip įvyko pra
eitą savaitę Venecuelos res
publikoj, kur karininkų gru
pė susibaudę, nuvertė val
džią ir patys atsisėdo į pa
tuštintą sostą. Perversmi
ninkai sakosi esą “iš kai
rės.” bet jų kairumas yra 
paremtas revolveriais. Nau
jos revolverinės valdžios 
priešakyje stovi generolas 
Romulą Betancort, o užsie
nių reikalų ministeris yra 
Carlos Morales.

Perversmininkai nutraukė 
rinkimus, kur pirmą kartą 
Venecuelos istorijoj buvo 
išstatytas civilis žmogus į 
prezidento vietą. Karingi 
Venecuelos generolai nega
lėjo prileisti prie tokios 
“sarmatos,” kad civilis žmo
gus butų išrinktas į prezi
dentus, todėl jie su revol
veriais padarė savotiškus 
“rinkimus.”

Svarbiausias ginčas Ame
rikos pramonėj eina taip 
automobilių karalių ir auto
mobilių pramonės darbinin
kų unijos dėl uždarbių. Dar
bininkų unija sako General 
Motors milžiniška korpora
cija gali pakelti darbinin
kams uždarbius, gali padi
dinti gamybą ir kartu gali 
nupiginti bent $100 karų 
kainą.

General Motors darbinin
kai 97-iose tos korporacijos! 
dirbtuvėse balsuoja, ar strei
kuoti ar ne. Jų sprendimas 
bus praneštas vyriausybei. 
Unija kreipėsi į kongresą ir 
į vyriausybę ir siūlo patyri
nėti General Motors gali
mybes pakelti darbininkų 
uždarbius. Unija kaltina, 
kad G. Motors vadovai vi
sai nenori skaitytis su dar
bininkų reikalavimais ir no
ri išprovokuoti didelį strei
ką, kurs padarys daug ūkiš
kų nuostolių visai šaliai.

be jokio rimto reikalo, nes 
jis nieko nepasiekė ir nieko 
nepakeitė derybų eigoje. 
Tuo tarpu dėl streiko pen
ki milionai tonų anglių ne
buvo pasiųsti į šąlančią ir 
badaujančią Europą.

AMERIKA RŪPINASI 
VOKIEČIŲ BELAISVIAIS

Amerika buvo pažadėjusi 
“paskolinti” vieną milioną 
vokiškų belaisvių francu- 
zams dirbti prie Francijos 
atstatymo. Bet pasirodė, 
kad franeuzai belaisvius 
blogai maitina ir pusnuo
gius varo dirbti. Amerika 
užprotestavo ir pareikalavo, 
kad franeuzai laikytųsi Že
nevos konvencijos dėl be
laisvių užlaikymo. Francija 
sutiko geriau rūpintis be
laisvių maitinimu.

DAUGIAU RUSŲ KAREI
VIŲ IRANE

mlninkaft
■ ,Dr; .P?vįlas. automobilį!"
į darbininkų judėjimą pnes t
50 metų kartu su Latvijos
zvmiausiu

leitenantas jam paaiškino, Į PASLĖPTU TURTU UŽ rusų pastatytos bolševikiš-
apcystyti jo 

Amerikietis 
bandė protestuoti, bet rusų

$300,000,000

Amerikiečiai atidengė

kos valdžios paskelbė “rin
kimus,” kurie vyksta dide
lio teroro ir sauvalės sąly-

noetu Janiu Rai- leitenantas. Pasakė: “Vis-Įdaug paslėptų Japonijos tfose. Opozicija tuose šlykš- poeiu danių nai- vi<m ka<8 ilie nno-lai L-J! neda-vien, kas jus esate, anglai,! turtų, aukso, platinos ir čiuose “rinkimuose 
amerikiečiai, belgai ar len- brangiųjų akmenų už 300 lyvauja. 
kai, mes imame, kas mums milionų dolerių vertės. Tai Rusai privertė Rumuniją 
reikalinga.” Ir pasiėmė, ką buvo paslėptas japonų karo ir Bulgariją padaryti su Ru- 

viioi neiveivmo 1934 m inorėJ'°' Laimei, tą kartą iždas. Taip pat per kratas, sija prekybos sutartis, ku-
P Kalninš kaio ir visi kiti' faudonosios armuo8 plėši- surasta 20 trokų paslėptų į nos atiduoda į rusų kontro- r. naimns, Kaip n visi Kiti kag buvo reikahngas tiktai ginklų.

vieno šriubinio rakto, tą jis 6

niu ir įsikūrus Latvijos So
cialdemokratų Partijai visą 
laiką buvo jos vadovybėj. 

Po Ulmanio surengto I^at-

STALINAS PAVARGĘS, 
ILSISI PIETUOSE

Amerikoj pasklido gan
dai: kad Stalinas jau mirė 
ar miršta. Tie gandai iš 
kaž kur plinta. Sovietų am
basada Londone praneša, 
kad Stalinas dar nemirė, jis 
esąs visai sveikutėlis, tik pa
vargęs ir todėl išvažiavęs į 
pietus ant poilsio su savo 
dukteria Svietlana. Amba
sada sako, kad Stalinas gali 
atsisakys nuo “generalisi-j 
mo” vietos, bet pasiliks val
džios priešakyje,______ 1

2,500 MYLIŲ PER 
VALANDĄ

Pagarsėjęs aviatorius gen. 
J. H. Doolittle Clevelando 
aviacijos kliube sakė, kad 
greitu laiku orlaiviai skris 
po 2,500 mylių per valandą. 
Tokiu greitumu skrido pas
kutinės vokiečių rakietinės 
bombos. Doolettle mano. 
kad stipri aviacija yra ge
riausia krašto apsauga ka
re.

I. G. FARBEN TRUSTAS

Didžiausias vokiečių trus- 
tas. kurs valdė galybes fab
rikų visose pasaulio dalyse, 
buvo “I. G. Farben” trus- 
tas. Amerikiečiai dabar nu
tarė tą trustą panaikinti, 
daug to trusto dirbtuvių 
bus visai sunaikintos, kitos 
bus perverstos į taikos ga
mybą, o pats trustas bus pa
skaidytas ir jo galybė su
naikinta.

Rusai siunčia vis daugiau 
kariuomenės į šiaurinį Ira
ną. Rusai ir anglai yra pasi
žadėję ištraukti iš Irano sa
vo kariuomenę, bet kyla įta
rimas, kad Rusija nori at
plėšti nuo Irano vieną jos 
provinciją, vadinamą Azei- 
beidžanu. į tą provinciją jie 
ir siunčia vis daugiau savo 
kareiviu.

RZYMOWSKIS TURI 
“90 PROCENTŲ”

Lenkijos užsieniųj-eikalų 
ministeris Rzymov^i lan
kosi Washingtone. Jis atvy
ko pasirašyti Jungtinių Tau
tų Čarterį. Ta proga p. Rzy- 
mowski užtikrino amerikie
čius, kad už Varšuvos lėlių 
valdžią stovi “virš 90% ”

Latvijos socialdemokratai, 
buvo pašalintas nuo įtakos 
valstybėj, bet kada į Latvi
ją įsiveržė raudonoji armi
ja, P. Kalninš neskaitė ją 
išvaduotoja. Jis liko ištiki
mas nepriklausomos, demo
kratinės Latvijos idėjai. Už
ėjus vokiečiams P. Kalninš 
buvo išvežtas i koncentraci
jos stovyklą Vokietijoj, kur 
jis išbuvo iki karo galo. Ba-' 
das ir skurdas koncentraci
jos stovykloj pakirto jo svei
katą ir jis, sulaukęs laisvės, 
bet nebepamatęs Laisvos 
Latvijos, mirė svetimoj že
mėj.

Su P. Kalninš koncentra
cijos stovykloj buvo jo žmo
na Klara Kalninš. Ji. vyrui 
mirus, išvyko į Stockholmą, 
kur dabar spiečiasi Latvijos 
socialdemokratų vadovybė 
užsieniuose. Stockholme 
randasi ir Bruno Kalninš. 
mirusiojo vado sūnūs, apie 
kurio mirtį vieną kartą klai
dingai buvo pranešta. Stock
holme yra ir buvęs Latvijos 
užsienių reikalų ministeris 
ir Latvijos atstovas Pary
žiuje, Cielenš.

ir nukniaukė.
Amerikos ambasados Var

šuvoje daktaras maj. M. 
Hresan pasiskundė amba
sadai, kad rusai norėjo iš 
jo atimti jo automobilį. Taip 
tai, “musų sąjungininkai” 
plėšia ne tik civilius žmo
nes, bet ir galingos Ameri
kos diplomatus.

DDT GALI SPROGTI

Nauji vaistai vabzdžiams 
naikinti, vadinami DDT, iš
kirto negražų šposą vienam 
Brookline gyventojui T. 
Shermanui. Jie sprogo su 
dideliu triukšmu, tik tik ne
nusvilino patį gaspadorių ir 
išbaidė kaimynus. Pasirodo, 
kad vaistai kaip tai pateko 
arti aliejinio pečiaus ir spro
go. Taigi, atsargiai su DDT

NEAIŠKI PADĖTIS 
ŠIAURĖS KINIJOJ

Iš Chungking. Kinijos so
stinės, praneša, kad tarp ki
nų nacionalinės valdžios ir 
komunistų prieita susitari
mo. Bet iš šiaurės Kinijos 
ateina žinios, kad komunis
tų kariuomenė mušasi su 
Čankaišeko armija. Komu
nistai turi užgrobę visą eilę 
miestų ir neįsileidžia cent- 
ralinės valdžios kariuome
nės. Komunistai stiprinasi 
ir rusų okupuotoj Kinijoj, 
ypač Mandžurijoj. Kinijos 
komunistai, grobdami japo
nų apleidžiamas sritis, šian- 
kia gvoltos, kad čankaiše
ko kariuomenė juos “puo
lanti,” jie dedasi “kanki
niais” ir kartu ruošiasi dide
liam pilietiniam karui.

lę visą ekonominį tų šalių 
gyvenimą.

Visa rusų politika Euro
pos rytuose rodo, kad Rusi
ja nori tas šalis galutinai 
užgrobti, apiplėšti ir su lai
ku padaryti Rusijos dalimi. 
Ypatingai skaudžiai nuo ru
sų plėšimų kenčia Lenkija, 
kurią rusai rabavoja taip 
pat, kaip jie rabavoja oku
puotą ir nuveiktą Vokietiją.

Galinga Amerika į rusų 
plėšimus žiuri ir... tyli.

DAVĖ DAUGIAU, 
NEGU GAVO

MIRĖ ŽYMUS VOKIEČIŲ 
SOCIALDEMOKRATAS

ORLAIVIU J EUROPĄ

Šį antradienį Bostone at
sirado reguliarinio oro su 
sisiekimo linija su Europa. 
Iš Bostono galima skristi į 
Londoną ir kitas Europos 
vietas. J Londoną orlaivis 
skrenda 15 valandų. Ikišiol 
oro susisiekimas buvo ka
riuomenės žinioje, dabar jis 
bus prieinamesnis ir civi
liams.

KADA MUS IŠVADUO
SITE NUO RUSŲ?”

N. Y. “Times” praneša iš 
Varšuvos, kad Lenkijoje 
žmonės labai dažnai klau
sia amerikiečių, kada ateis 
Amerikos armija išvaduoti 
Lenkiią iš rusų priespau-

Spalių 6 d. Londone mirė 
Vokietijos socialdemokratų 
vadas Hans Vogei. Jis gy
veno emigracijoj per visą 
Hitlerio viešpatavimo laiką 
ir laukė dienos grįžti į savo Iš Alaskos praneša, kad

17 KAREIVIŲ. 5 KARI
NINKAI ŽUVO

Vienintelė šalis, kuri da
vė Amerikai daugiau “nuo- 
mos-paskolos” pagelbos, ne
gu ji pati gavo, yra -maža 
Belgija. Ji davė už 90 mi
lionų dclerių daugiau pagel
bos Amerikai, kaip Ameri
ka jai. Dabar susitarta, kad 
Amerika už tą perviršį Bel
gijai atsilygins prekėmis ir 
karo turto likučiais Belgijo
je-

“NEŠMEIŽKIT RAUDO
NĄJĄ ARMIJĄ”

Rusai Berlyne protestuo
ja, kodėl anglų ir ameriko- 

dcs. Visa Lenkija laukia iš-1 nų spaudoje buvo paskelb- 
gelbėjimo iš rusų okupaci- & apie suėmimą vieno rau- 
jos. deno generolo juodajame

Berlyno turguje. Rusai ma-
Laukutinė Mongolija, ru-j no- kad tai meta šešėlį ant 

sų valdoma “nepriklauso-; raudonosios armijos. Jiems 
ma” valstybė, nubalsavo vi-' buvo paaiškinta, kad Ame- 
su 100'; ‘atsimesti nuo Ki-'rikoj yra spaudos laisvė, oLenkijos gyventojų. Tas po- kraštą. Spalių mėnesio pra- armijos transporto orlaivis --------------------- , . - . . .

nas vra labai kuklus. Pa-idžioje jis jau turėjo išvykti su 17 kareivių ir penkiais ni ios. Kitokių balsavimo da- raudoni generolai, jei nori
! prastai bolševikai turi 99.-'į Vokietiją, bet tą dieną, karininkais nukrito į balas. I vinių niekas ir nelaukė, nes išsaugoti savo gerą vardą,
99% pritarimą, o jis tik virš kada turėjo sėsti į laivą, Visi keleiviai užsimušė. Ka-| rusai iau dvidešimts metų tcneina į juodą.turgų biznio

190%. Kaip dėl lėlės, tai per mirė emigracijoj, nepama- reiviai ir karininkai grįžo laiko “nepriklausomą” vals- daryti. Rusai to negali su-
1 mažai! tęs savo gimtojo krašto. 1 namo š karo tarnybos. į tybę savo saujoj.



Antra* pualapia

RUSAI NEKOOPERUOJA formavimosi šaltinius tose ša
lyse. bet tai greičiau yra šir
dingas bandymas per naują 
priėjimą, patyrusio ir sėkmin
go žurnalisto akimis, surasti 
kokius nors ženklus (some 
signs), kurie pateisintų pripa
žinimo persvarstymą.’’

Labai mandriai pasakyta. 
Paprastoje kalboje tai reiš- 
'kia, kad i Balkanus pasiųs- 

Runcimanas ir

Amerika ikišiol nesigai
lėjo nuolaidu Rusijai, bet 
naudos iš to jokios. Juo dau
giau rusiškas imperializ
mas gauna, juo daugiau jis 
nori ir nesimato, kokia kai
na jis duotųsi užgerinamas.
Skaudžioji vieta Amerikos-’
Rusijos santykiuose yr ane 
Rytų Europa, kurią Ameri
ka “apieravojo” ant apyzi- tas naujas 
nimo aukuro, bet Tolimieji ir jam pavesta parvežti ko 
Rytai, kur Mandžurija, Ko-
rėja ir visa plati Kinija yra 
ant svarstyklių. Rusai Toli
muose Rytuose nerodo jo
kio kooperavimo. “C. S. Mo- 
nitor” atstovas Japonijoje 
praneša, kad ten Amerikos 
kariuomenės vadovai atvi
rai kalba apie vargu išven
giamas imtynes su Rusijos 
imperializmu. Štai keletas 
pavyzdžių, kaip rusai ka
ringai nusiteikę link Ame
rikos :

“Amerikos okupacinė armija 
Japonijoj atsakė į 350 rusų 
oficialius užklausimus dėl oku
pacijos eigos ir progreso, ru
sai gi patys praktiškai paliko 
be jokio atsakymo visus Ame
rikos armijos vadovybės už
klausimus.
“Rusai Korėjoj apšaudė ma

žiausiai vieną Amerikos orlai
vi. lekiant virš Korėjos, o su
traukdami daug tankų ir ka
riuomenės palei amerikiečių 
užimtą Korėjos dalį, jie suku
rė lyg ir karo atmosferą.
“Amerikiečių prašymą duoti 

anglių, iš rusų okupuotos Ko
rėjos dalies, amerikiečių oku
puotai daliai, rusai paliko be 
jokio atsakymo, tuo privers
dami amerikiečius gabenti an
glis į Korėją iš Hokkaido (Ja
ponijos) salos.
“Rusų armija Mandžurijoje, 

paimtus į nelaisvę japonus, 
perleidžia per komunistų pro-j 
pagandos kursus ir tik paskui 
siunčia juos į Japoniją namo, 
tuo budu rusai ruošia dirvą 
busimiems neramumams Japo
nijoj.”

Reiškia, vietoj kooperavi
mo, rusai pastatė prieš ame
rikiečius “lend-lease” tan
kus ir... nelįsk, čia mano 
grobis. O tuo tarpu Ameri
ka. galinga ir turtinga, tik
rai nesigailėjo mažųjų ir 
silpnųjų tautų, kad tik kaip 
nors' užgerinus “musų ge
riausią sąjungininką.” Tie
sa, dolerių nebeduoda, bet 
užtat apie tuziną mažų tau
tų rusams “padovanojo.”

kius nors argumentus, kurie 
leistų iš naujo “persvarsty
ti” pripažinimo klausimą. 
Amerika nori pripažinti 
Bulgarijos ir Rumunijos dik
tatoriškas rusų lėles, kaip 1 
ji pripažino Jugoslavijos, I 
Lenkijos, Vengrijos ir da-1 
bar Austrijos valdžias iš ru
sų malonės. Bet stačiai pri
pažinti, be jokio “tyrinėji
mo vietoje,” butų gėdinga 
kapituliacija. Kad atrodytų 
gražiau, reikia “bešališko” 
tyrinėtojo raporto. Turint 
raportą, naujas Miunchenas 
bus visai nesunku paperėti.

VLIK-o KRIZĖ

Tik dabar sužinome, kad 
Vyriausiame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete buvo 
“krizė.” Keturios kairesnės 
to Komiteto srovės, š. m. 
birželio 15 d. grasino pasi
traukti iš VLIK. jei jis ne- 
pasisakvs už demokratinį 
nepriklausomos Lietuvos 
tvarkymą. VLIKo dauguma 
(įdomu, kokių grupių poli
tikieriai sudaro tą daugu
mą?) po ilgo delsimo, po 
derybų ir galybes plepaly- 
nių pagaliau sutiko, š. m. 
liepos 3 d. nutarti:

NAUJAS RUNCIMANAS?
1938 metais Europoj bu

vo pagarsėjęs vienas žmo
gus. Mr. Runciman. Angli
jos tuometinis lietsargio mi
nisterių pirmininkas Cham- 
berlain buvo pasiuntęs Run- 
cimaną į Čechoslovakiją iš
tirti vietoje, kaip ten reika-: 
las yra su tais “zudetais.”j 
Runcimanas važinėjosi iš 
vieno vokiško dvaro į kitą, 
tyrinėjo ir parvežė raportą, 
kurs, sako, buvo padėtas 
Miuncheno judošystės pa
grindam Mat, jau iš anksto 
buvo tada nusistatyta “ne
mirti už čechcslovakiją,” o 
tam planuojamam sąjungi
ninko pardavimui pateisint 
reikėjo gauti “raportą.” 
Runcimanas tą ir atliko.

Dabar Amerika pasiuntė 
į Balkanus lyg ir naują 
Runcimaną, pavarde Mark 
Ethridge, publicistą ir laik
raščių leidėją. Jam pavesta

KELEIVIS, 50. BOSTON
ADMIROLAS KING SUGRYŽO TĖVIŠKĖN

Loraino miestas (Ohio valstijoj) sveikina gryžusi namo Amerikos laivy
no didvyrį, generolą Ernestą Kingą.
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Tai “idealizmas Duonelaičio rankraščiai
Amerikoje vis dažniau ir Komunistų spauda prane- 

daugiau girdėt tokių balsų:' ša, kad Karaliaučiaus uni-
Mes ne tik galime, bet ir versiteto archyvuose buvo 

privalome daryt bizni su surasti Duonelaičio ramkraš- 
Rusija. Pasaulio taika da- čiai ir kiti “svarbus doku- 
bar priklauso tik nuo musų mentai.” Ta pati spauda sa- 
ir nuo Rusijos... , ko, kad “sovietiniai moksli

nai kas, girdi, jei raudo-Į ninkai” tuos raštus parvežė
noji armija ir čekistai plė-j į Vilnių, 
šia okupuotas šalis, kad ji. Budinga, ką jie veiks su 
vergia tų šalių žmones — a- tais raštais? Kai prisikels 
merikonai turi būt ne tik
idealistai, bet ir realistai.

Vienas tokių “realaus ide
alizmo” apaštalų yra žurna
listas Bill Cunningham. Bos- ’ 
tono dienraščiui “Heraid” j Laukia bausmės 
jis davė ilgą straipsni, kuris 
tilpo pereito sekmadienio

pr
nepriklausoma ir demokra
tinė Lietuva, Duonelaičio 
rankraščių ten greičiausiai 
nebus.

Pažangioji Visuomene ir 
Amerikos L. Kongresas

1 jodamas turi pasisakyti, kad 
' padėsime kovoti už nepri-

Lapkričio gale Chieagoje 
susirinks Amerikos Lietuvių 
Kongresas. Visoms organi
zacijoms laikas subrusti: 
rinkti atstovus Į Kongresą, 
kelti kiek galima daugiau 
lėšų. kad po Kongreso mu
sų visuomenės Įgaliota A. L. 
Taryba galėtų tęsti sunkų ir 
atsa_kcmingą darbą dėl Lie
tuvos išorės ir vidaus lais

tos ir visokeriopos pagel
bos. Bet politiniu žvilgsniu 
į visą pabėgėlių masę nega
lima žiūrėti, kaip į vientisą 
nelaimingų žmonių rinkinį. 
Pabėgėlių eilėse yra Lietu
vos inteligentijos geriausie
ji atstovai, bet jų tarpe ran
dasi ir visokių totalitarinių 
režimų pašlemėkų. Pabėgė
lių eilėse yra Lietuvos demo-

-roi neous susauKtas demo
kratiniu budu rinktas Respub
likos Seimas, išlaisvintoji Lie
tuva bus valdoma Laikinosios 
Valstybės Konstitucijos nuos
tatais..
“Laikinosios Valstybės Kons

titucijos nuostatus priims 
VLIK’as pasiremdamas 1922 
metų Lietuvos Konstitucijos 
principais.”

Tai yra geras nutarimas, 
tik jis yra tiek savaime su
prantamas, jog apie jį, re
gis, ir kalbėti nereikėtų. 
Liūdna, kad Lietuvos pabė
gėlių tarpe iš viso dar gali 
rastis žmonių, kurie norėtų 
paminti Lietuvos žmonių 
demokratines teises. Tokie 
žmonės dirba už Paleckį ir 
Maskvą.

FOR THE RUSSIAN 
PEOPLE”

Nuemberge turės prasi
dėti naciškų kriminaJistų 
byla. Specialus aliantų tri
bunolas jau įkaitino 24 Hit- 

...... - - - lerio hierarchijos narius —
kluxiniau?l^ Goeringą, Hessą, Kruppą, 

Ribbentropą. Papeną ir ki
tus.

laidoje.

Po priedanga “realaus i-
dealizmo” tas žurnalistas

razoajų.
Kas daroma Vokietijoje

Savo straipsnyje B. Cu-

klausomą, demokratiška
| Lietuvą, kuri. iki susirinks 
naujas Steigiamasis Seimas.
tvarkvsis 1922 metu demo-j . , , , ... .
kratiš'ka konstitucija. Kon- "‘"Š?3™ be k!tk° ?ako.: . 
gresas gali pasisakyti už po- Kada tušai ateina i vo- 
litinį rėmimą tiktai tų pa- miestą, jie atsiteisia
bėgėlių. kurie nedvejodami r^eT??’ ^uo

kįja už demokratine Lie-.P^,^^“^ 

** - - Jie duoda įsakymą, kad

Nuernbergas buvo naciz
mo šventovė. Dabar jis bus 
nacizmo “čyščius ir pekla.”

Mes ją vadinsime krimi
nalistų galerija.

Nežiūrint te. kokios baus-

Patys pabėgėliai turi sa-i žmonės atiduotu savo auto-vo eilėse pašalinti visokiu V” 
totalitarinių režimų šalinin- moblllus ir kita manta, kun

vės įgyvendinimo. Kova už mokratiškų srovių vadovy- 
teisingą. demokratišką tai-, bes ir aktingieji kovotojai, 
ką bus sunki ir ilga. Sunki bet jų tarpe yra tų. kurie su 
ir ilga bus kova ir dėl mu- Hitleriu, .o anksčiau ir prie 
su kilmės krašto laisvės. I Smetonos buvo Lietuvos

kus ir išstumti juos iš viso
kios vadovybės. Tai yra bū
tina sąlyga dėl demokra
tiškos Amerikos lietuvių vi
suomenės bendradarbiavi
mo su pabėgėliais Lietuvos 
prikėlimo sunkiame darbe. 

Mes čia, Amerikoje, ge-

ros yra juokingai pigios, 
kad jomis butų atlyginta to
ji nuodėmė, kurią jie atliko.

“Vieningu keliu”
Julius Smetona parašė 

dar vieną manifestą. Jis ve
da agitaciją už dinastijos 
patriotų sąskrydį ir. kaip 
visada, “garbavoja” Grigai-

Besiruošiant i A. L. Kon-i ha:’dies Pąbegehų| nausiai padėsime musų kil-
gresą prieš pažangiąja nra-t,llese F3 a?onių. kurie ir| mes kraštui iškovoti laisvę,
su visuomenę savaime kvla <,3ba.r dar drjsta siūlyti Lie-nei pasisakysime aiškiai uz 
i t__ •___ r__  * ituvai. atsikračius kada nors demokratua. b? lokiu mie--

musu broliams iškovoti ne-i ! ^ lyzynu ne-, vernsieiiimų. jei .
priklausomybę ir demokra- .
tiją? Tų dviejų dalvkų. ne-'*? konstitucijos. Nuo tų; ir pinigo didelei, prieš mu- 
priklausomybės ir demokra
tijos. negalima skirti. Ne
priklausomybė be demokra
tijos yra ne kas kitas, kaip 
išmainymas svetimo oku
panto jungo į “savąjį” dik
tatūros jungą. Lietuvos žmo 
nės tik tada gyvens tikrai 
nepriklausomoj Lietuvoj, 
kada iie patys bus savo ša
lies šeimininkai ir patys

tų .
žmonių A. L. Kongresas tu-įsų akis stovinčiai kovai pa 
ri aiškiai atsiriboti ir nedve-: remti.

Draugu Talka
Laiškas “Keleiviui”

LSS 19-ta kuopa Brookly-j
. , . .ne, savo susirinkime spaliuitvarkys savo Terasto visus rei 12 targ •‘Keleivio’’pei’ 
kalus demokratišku budu., ,ei(,j 1 LLS.gai nuĮarė 
be jokio revolveriais i sostą:Ančia nadėka
Įsilipusio “tautos vado.” 

Sakoma, kad Lietuvos Į
žmonės “patys pasirinks”!

reikalinga rusams. Jie iš- 
krausto dirbtuves, pasker
džia gyvulius, kad turėti 
maisto ir jaustis patogiai.
Savo grobį jie siunčia Ru
sijon. kad atpildyti tą. kas 
buvo pagrobtas vokiečių.” t .

ti ii* soci<ili^tuą 
Taigi, raudonieji okupan- Tautininkai pasišovė tal- 

tai veda organizuotą pieši- kininkauti kcmunistams. Ir 
kavimą, be jokio pasiganė- vjenj jr kjtj šaukia savo 
jimo jie šaudo tariamus sa-
vo priešus, bet...

Ziill C*nnm'nr/kom X7i*o
L7ili VIXX2I21X£XICIXXX T1CA IV.

į alus idealistas.” Nežiūrint 
triūso to visko jis mano, kad mes 

galime ir privalome daryt 
biznį su raudonaisiais kry-fziokais:

O laikai, o žmonės!...
Rykštinis herojizmas

į Viename Maryland vals-
■ tybės bažnytkaimyje perei-
tą savaite buvo nuplaktas

i t ° M“!, ; penk,n?:I L'lovd Bushing. Nuplaktas
I Mat. dėl dvejų metu. ,jžt< kaf, savP žm0_

na. Jiedu buvo nuvykę į 
svaigiųjų gėrimų užeigą, 
grįžo neblaivi ir susipešė.

Reikia seniui drūtų batų.

Su pagarba.
Petras ir Teofilė Laukaičiai.

\Vaterbury, Conn.
j išnešti širdingiausią padėką
S. Michelsonui ir M. Miehel-. 
senienei už taip gausią do-'

“seimus,” 
merikos 
sui.

Abeji pelnys tiek, kiek 
pelnė pasakos Zablockas, 
“ant muilo.”

Smetona šaukia: “Vienin- 
į gu keliu į Vašingtoną.’’ La
bai galimas daiktas, kad at
siras būrelis unaravų neiš
manėlių. kurie sutiks pasi- 

' rinkti tą “vieningą kelią”— 
talkos komunistams kelią. 
Amerikos lietuvių demokra
tiškoji visuomenė to kelio 
nesirinks. Ji dalyvaus Ame
rikos Lietuvių Kongrese. 
Spiaudo savo mokytoją

Komunistų spaudoje eina 
nauja batalija. Staliniški 
Mikitonai choru bliauja 
prieš “kailiamainį L. Bu- 
denzą.” Ir “draugas” Pru- 
seika bando savuosius ga
bumus. Buvusį “Daily Wor- 
kerio” redaktorių jis vadi
na žiopliu. Girdi:

kad pakenkti A- 
Lietuvių Kongre-

Muštynės yra barbarizmo 
palaikas, Bushing elgėsi ne
leistinai, bet — ką sakyti a- 
pie teisėją ir šerifą?

Teisėjas nusprendė, kad 
. . žiaurusis vyras turi gaut 

apleisti. Bet rykščių, o šerifas jo nuo- 
tevas nemanyk, tėvą as neuž- SprencJj išpildė — razbajus

Gerbiama “Keleivio” redak-

vaną. Taip pat musų kuopa CI'a: . . , , .
_ sveikina draugu? Micheko- , .ŠIUO.nn pranes“’kad nao Mal* 

. Jie Pa^!"įnus ir linki jiems ilgiausių, kl° tevc Paviesk^ gavau, kad es (lemok-i tėvas mane nori apleisti. Bet

sau tokią tvarką, kokios jie 
norės. Be abejo, 

i rinks, jei jie turės 
j ratiška tvarką. Pirmoji to
kio pasirinkimo sąlyga yra 
demokratija. Kas Lietuvos 
žmonėms linki gyventi be 
demokratijos, tas iš jų tą 
pasirinkimą nori atimti ir 
siekia jiems primesti kokio 
ners “vado” ar kariškos kli
kos viešpatavimą.

Todėl visos musų pastan
gos gelbėti Lietuvai atgauti 
savo laisvę turi eiti demok
ratiška linkme. Turime rem
ti Lietuvos žmonių demok-
ratiškas pastangas, turime ščiui į talk gp€rkant Iai. 
padėti tiems, kurie širdin- krašdo nam’

J. Glaveckas,
LSS 19 kp. sekret.

Preitam “Keleivio’’ nr. 
mes įdėjome American So- 
ciety for Russian Relief, Ine. 
pranešimą apie lietuvių bol
ševikų surinktas aukas RU
SŲ TAUTAI šelpti. Russian 
Relief sako, kad lietuviai 
jau surinkę virš pusantro 
šimto tūkstančio dolerių ru
sams šelpti. Mes nieko netu
rėtume sakyti prieš rusų 
tautos šelpimą. Rusams pa
gelba yra reikalinga. Bet 
mes norime atkreipti visųjgai neri demokratijos ir ku- 
lietuvių dėmesį į tai, kad rie už ją visada stovėjo ir
lietuviai bolševikai sakosi 
renką aukas lietuviams, o 
tikrenybėje siunčia tas su
rinktas aukas rusams šelpti. 
Tą patvirtina Russian Re
lief savo oficialiniame pra
nešime, o Russian Relief tu
ri tikrai žinoti, nes per tos

dabar stovi. “Sezoniniams 
demokratams,” kurie dangs
tosi demokratiškomis plun
ksnomis, o prie pirmos pro
gos tą demokratiškumą už-

laimingų metų ir nenuilsti 
pažangossocialistiniame _____...

darbe 'rn,rs;u’ kol aš gyvas busiu, čia
Musu kuopa trokšta, kad Prisjunčm 3 dolerius, kad man 

dabartinėj “Keleivio” vado-’ ateitl’r 1946 metų kalendo- 
vybėj viešpatautų visad koj*’iu.s’ Ka* kas tėvui s’unęia ™s- 
geriausia santaika ir kad !kais ,'uW,ais’ 0 as pifsiunčiu 
“Keleivis” ir ateityje butų; Amerikos doleriais, ba aš ži-
lietuviškos. pažangiosios vi-:nau’ už rusk^ rub,i, tai nebus 

- - - nė kas j džiogelj Įpilti.suomenės siekimų ir norų 
reiškėjas.

“Keleivio” reikalams mes 
siunčiame $25 ir kviečiame 
kitas musų kuopas ir geros 
valios draugus ateiti iaik

Su godone.
A. Stankevičius.

Bayonne, N.

MAIKIO T6VUI PO PENKINĘ

re-

buvo patenkintas razbaju 
mi...

Savo laiku pasaulį valdė 
rykštė, bet ji nieko gero ne
davė. o šiame atsitikime ji 
daro gėdą civilizuotai Ame
rikai.
“Liaudiški” rinkimai

organizacijos rankas bolše
____ , vikų surinktos aukos eina.
giynai runcnn^iskas dar- Įsidėmėtina Russian Reliefbas: “ištirti vietoje, ar ne- --—i—-- -- -- =-•-- --
galima kaip nors pripažinti
Balkanuose rusų pastatytus 
diktatorius. “C. S. Monitor,’’ 
dėl M. Ethridge misijos sa
ko:

“Tad nėra bandymas apeiti 
reguliarinius diplomatinius in-

organizacijos pranešimas 
kur aiškiai pasakyta: 

“Lithuanian groups in Ame
rica have already contributed 
$165,229.14 worth of food. cio
thing, and medieal supplies for

Gerbiama “Keleivio” 
dakcija:

Prisiunčiu penkis dolerius ,ic«i.n»»u.« uz- ..Keleiviui.- Du ir pusė do. 
mirets1.. turime primint,, kad , prenumeratą, o li
rų tokiu aplinkybių ir is- k„sius k&„ j namo’morej. 
skaičiavimo demokratišku- 6o apmokėjimo fondą.

Su pagarba,
A. Buivydienė,

Maspeth, L. I,, N. Y.

mu” laisvos Lietuvos nega
lima kurti. Toje prasmėje 
turime dueti nurodymus ir 
musų delegatams į A. Liet. 
Kongresą.

Musų Kongresas svarstys 
kaip padėti Lietuvos pabė
gėliams ir tremtiniams, išsi-

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji Keleivio redakto-

blaškiusiems po visus Euro- nai:
the Russian people this year! pos kraštus. Nelaimingi pa- Musų prenumerata už Keleivį 
through Russian Relief...” 1 bėgėliai yra reikalingi grei- ^au Tai^ ,r Šančiam

Prisiuntė šr'e draugai: Joe 
Scott iš VVarehcuse Point, Ct., 
Mrs. Suginta iš Detroito. Mrs. 
M. VVaitkus iš Ozone Park, N. 
Y., Jos. Ruth iš Quakertown, 
Pa-, Mike Kežai iš Rumford, 
Me., Petras ir Teofilė Laukai- 
črai iš VVaterburv, Conn.

MAŽINA MOKESČIUS

Administracija pasiūlė su
mažinti taksus 5 bilionus 
dolerių. Atstovų rūmai pa
siūlymą jau priėmė ir suma
žino mokesčius 5,300,000,- 
000 dolerių. Dabar senatas

Vengrijoje kartojasi sena 
į bolševikų apgavystė, pir
miausiai išbandyta Pabalčio 
šalyse.

Maskvos valia ir galia už
daryta visos politinės parti
jos. išskiriant komunistų 
partiją. Lapkričio mėnesį 
ten bus “liaudiški rinki
mai.” Piliečiams bus pakiš
tas vienas kandidatų sąra
šas.

Mes jau žinome, ką da
vė “liaudiški rinkimai” Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai — 
kvislingų vyriausybes. Tas 
pat dabar bus ir Vengrijoje.

“Net vištos pasijuoks iš 
tokio žioplumo.”

Pruseika tur būt kalba ne 
“ant pusto.” Jis yra pirmo 
numerio kailiamainis ir, ma
tyt, girdėjęs vištų juoką... 
Maistas politikoje

Amerikos spaudoje pasi
rodo vis daugiau žinių, kad 
Amerikos maistas, skiria
mas nukentėjusiems žmo
nėms šelpti, darosi aštriu 
politikos ginklu. Pagalba to 
maisto rusai kursto okupuo
tų kraštu žmones — žino
ma, prieš Angliją ir Ameri
ką.

Be to, Amerikos maistas 
vingiuotais šuntakiais pa
siekiąs ir juodąją rinką.

Buvo. buvo gražus obal- 
siai ir siekimai: buvo ir — 
visų dugnas išpuvo!

St. Strazdas.

Tai šitaip bolševikai “lais
vina” okupuotų šalių žmo
nes...

Bus įdomu, kaip į tai re
aguos Anglija ir Amerika.

svarsto tą patį bilių ir dau-' Nuo jų priklausys ne tik 
gelis senatorių nori dar la- Vengrijos, bet visos Euro- 
biau taksus sumažinti. pos likimas.

“Keleivis" yra gera Švenčia 
dovana draugams ir pažįsta
miems. Užsakykit jį savo arti
miesiems!
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RAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Worcesterio Naujienos

Apie Lietuvių Piliečių 
Kliubą

Musų miesto Lietuvių Pi
liečių Kliubas turi du na
mus: mieste gražų murini 
namą ir arti miesto gražų 
vasarnamį. Kliubas turi pir
kęs karo bonų už $20,000 ir 
turi daug tūkstančių pinigų 
pasidėjęs banke. Valdybą 
sudaro šie asmenys: pirm. 
—Jonas Dirvelis, vice-pirm. 
—Jack Kasper (J. Saiavie- 
jus), sekr. — Jonas Emkus, 
finansų sekr.—Julius Back

kantys lietuviai: Vytautas
: Šablinskas, Petras Miškinis,' 
'Stasys Barnatavičius, Juozas 
Zaleckas ir eilė kitų. Jie 
pasakojo daug nuotykių iš; 
save pergyvenimų, o buvu
sieji Vokietijoj papasakojo 
apie lietuvių pabėgėlių ne
išpasakytą vargą Europos 
stovyklose. Net šiurpu daro
si klausant apie musų brolių 
vargus karo nuteriotoj Eu
ropoj.

—o—
Rugsėjo 14 d. sergančiam 

buv. dainininkui Tumaniui 
ley-Bačkauskas, iždininkas'paremti jo vienminčiai bu- 
Jonas Reinikis. iždo glo- vo surengę vakarienę Endi- 
bėjai — Jonas Dvareckas ir cott svetainėje. Bevalgyda- 
A. Kriaučialis. Direktoriai: mi sočią vakarienę kai ku- 
Pranas Stepšys, Leo Jab- ne žmonės gyrė sovietišką 
lonskis, Andrius Kavaliaus-' “demokratiją.” Vienas sve-
kas ir A. Karpavičius. Vyr. 
Kliube gaspadorius — My
kolas Pajaujis, pagelbinin- 
kai — Petras Janulevičius, 
Simas Žukauskas ir J. Maš- 
činskas.

Valdyboi dirba ir čia gi- 
mę-auge lietuviai ir atei
viai. Kliubo vadovavime pa
sireiškia visiškas jaunųjų ir 
senųjų bendradarbiavimas.

Prie Kliubo priklauso vi
sokių pažiūrų žmonės. Yra 
ir komunistų būrelis, jie 
kartais net atsineša gatavas 
rezoliucijas ir bando jas į-į 

piršti nariams, bet jų sva 
jonės Kliubą užgrobti jau

tys drįso paklausti, kodėl 
Stalinas neįsileidžia į jo o- 
kupuotas sritis koresponden 
tų? Už tokį nemandagi] pa- 
abejojimą dėl Stalino '‘de
mokratiškumo” tas svetys! 
buvo apšauktas “girtu” ir! 
jam liepta ramiai sėdėti ar-j 
ba eiti... Ką darys žmogus,

GAIDYS GYVENA BE GALVOS

Čia yra parodytas vištų ūkininkas L. A. Olson iš 
Fruita, Col., ir jo “nesmertelnas” gaidys. Olson nukir
to jam galvą, kad pasidaryt kepsnį, bet gaidys vaikš-

užsimokėies 82 30 už vak-’J čio-ia be galvos. Olson pradėjo gaidį maitinti per nu- ! kirsta kakla. šita nuotrauka buvo padaryta lveiai dvirienę jis sėdėio. Sėdėjo, vai 
gė ir 
jo-

“demokratiškai” tvlė-
Paliepiškis.

Demokratų išvažiavimas

Spalių 7 d. Worcesterio 
lietuvių demokratų lyga bu- 

yra mirusios. Kliubas turiiv9 surengusi išvažiavimą 
800 narių. Nariai moka po Liet. Pil. Kliubo vasarna-
50 centų į mėnesį. Pašalpos 
ligoje gauna $7 per savaitę 
ir pomirtinės $200. Mirus 
nariui Kliubas duoda grab- 
nešius ir pasiunčia gėlių 
vainiką $10 vertės.

my. Pirmininkas Antanas 
Kriaučialis, pagelbininkai: 
Ant. Kramilius, John Kas
per, Julius Buckley, Jonas 
Dvareckas, ponia Kriaučia- 
Iienė ir jų dukrelė. Joseph 
K. Žemaitis. Fr. Stenšvs

RAS SKAITO, RAŠO 
TAS OL’ONOS NEPRAŠO

iS27žU™thmSiuoseLS'C«00/<LrW LIETUVIŲ NAUJIENOSnis
semburge. Motina gyvena 
33 Pond St.

28) Daniel V. Kirminas. į 
Žuvo mūšiuose Vokietijoj. 
Tėvai gyvena 44 Mendon

Ii LSS 19 kuopos
susirinkimo

kinti pinigiškai — po pen
kinę, po dešimkę, kad ko 

' veikiausiai butu m.orgičiai
Spalių 12 d. buvo LSS 19 išmokėti. Ant vietos drau- 

Street. : kuopos susirinkimas. Susi- gai pasižadėjo tokius pa-
29) Anthony T. Traupis.1 rinkimas buvo skaitlingas sveikinimus pasiųsti “Kelei-

Žuvo Pacifiko vandenyne su nariais ir rimtai svarstė rei- vio” leidyklai. Tas puiku! 
submarinu. Tėvai gyvena 3 kalus. Išrinkta atstovybė į Reikia priminti, kad LSS 
Linwood St. i Dariaus ir Girėno paminklo 19 kuopoje draugai gražiai

30) Jos. Alexandravich.1 statymo konferenciją. Nu- sugyvena. Jie veikia labai 
Žuvo mūšiuose Vokietijoje, tarta $10 paaukoti busimam sutartinai ir plačiai už kuo- 
Tėvai gyvena 80 Washing-; Amerikos Lietuvių Kongre- pos ribų. Susilaukiame ir
ton St.

31) Alphonse Petkievich. 
Žuvo mūšiuose Vokietijoj. 
Brolis gyvena 18 College 
S t t

32) Victor C. Churinski. 
žuvo mūšiuose Franciioie. 
Tėvai gyvena 104 Ward St.

33) Julius F. Jurgelionis. 
Žuvo Pacifiko salose. Mote
lis ir tėvai gyvena 154 
Inrieside Avė.

sui, kuris susirinks lapkri- naujų pajėgų, naujų darbi- 
čio 29, 30 ir gruodžio 1 dd., ninku įstoja į LSS organi- 
1945. Chicagoj. 1 zaciją. Bet jų vis maža.

Išgirsta, kad LSS Vykdo- Šiame susirinkime vienas
masis Komitetas nupirko 
nuo d. St. Michelsono namą 
dėl “Keleivio” leidyklos. 
Duotas sumanymas ir ant 
vietos nutaita, kad paauko
ti “Keleivio” namo fondui 
25 dolerius morgičiams mo
kėti. Taip pat nutarta iš-

naujas draugas įstojo į mu
sų kuopą.

LSS 19 kp. Koresp. 
Bendromis jėgomis

34) Stanley Gedmin-Ged- reikšti draugams Michelso- 
minas. Žuvo Pacifiko salo- nams. “Keleivio” leidėjams, 
se. Motina gyvena 162 Har- padėką už “Keleivio” pado-

kirsta kaklą. Šita nuotrauka buvo padalyta lygiai dvi 
savaitės po galvos nukirtimo. Gaidžio kaklas užgijo 
ir jis visai nemano “mirti.” Visa jam bėda tik ta, kad 
jie negali giedoti ir negali vištų matyti.

Lietuviai žuvę šiame kare

vanojimą LSS organizaci
jai.

Nutarta užsisakyti šimtą 
“Ke’eivio” leidžiamo, atei
nančių metų. kalendoriaus 

_ i . kopijų. Nutarta surengti va-
36) Theonhilus E. Beinar- kai ienę ir išrinkta tam dar-

Beinorius. Žuvo oro kauty- bui komisija: V. Kalvelis, 
nėse Pacifike. Tėvai gyve- j Rimavičius ir B. Spudie- 
na 30 Windham St. I nė.

37) John J. Kuski-Krieli-j Daugelis draugų susirin-Į 
kauskas. Žuvo musiuose kime pareiškė nuomonę, 
Naujoj Gvinėjoj. Broliai ir kad <}abar, kuomet LSS or-

ding St.
35) Edward Paulavedas-

Paulevičius. Žuvo Pacifiko 
salose oro kautynėse. Tėvai 
gyvena 51 Elsvvorth St.

IŠ WORCESTER, MASS

1) P. Kalanta. Žuvo At
lanto vandenyne su laivu. 
Tėvas gyvena 9 Wade St.

Žuvo mūšiuose Francijoj. 
Tėvai gyvena 31 First St.

20) Alphonse Maleckas. 
Žuvo Pacifiko salose. Tėvai 
gyvena Waverly St.

sesuo gyvena Worcesteryie, 
moteris ir sūnūs Kaliforni
joj.

38) Charles S. Kuraisa. 
Žuvo Filipinų salų mušiuo

Spaliu 12 d. LSS 19 kp. 
susirinkime išklausėme pra
nešime apie “Keleivio” na
mo pirkimą ir tarėmės, kaip 
išmokėsime už namą skolą. 
Manau, jei visi “Keleivio” 
mylėtojai atsiųstų po dolerį 
’-ita kalėdų dovanu Maikio 
^ėvui, skolos klausimas ne
būtų ’oks “klausimas.” Na
mas butu išmirktas, morgi- 
čiai apmokėti ir nebereikė
tu mokėti nei randos. nei 
nuošimčių už morgičius. 
Taip nat musu visos kuonos 
'r atskiri LSS nariai galėtų 
ir turėtų prisidėti savo do
leriais morgičių atmokėji- 
mui ir bendromis jėgomis 
nebūtų sunku nuo morgičių 
atsikratvti. Svarbu yra ir 
laikraštį platinti. Tepasklis- 
ta iis dar labiau po visą 
nlačią lietuvišką Ameriką. 
Tai visų musų sąjungiečių 
pareiga.

Musu, 19 kuopa, nutarė, 
kad sekretorius anie kuopos 
susirinkimus skelbtų “Ke
leivyje.” Manau ir kitos LSS 
kuopos galėtų tą pat dary
ti. Visi saiungiečiai skaito 
=avo laikraštį, tai kuopų se
kretoriams nereikėtų siunti
nėti atskirų pranešimų kiek
vienam nariui.

Frank Lavinskas.

ganizacija turi organą “Ke
leivį,” tai turi kiekvienas 
sajungietis susirūpinti jo 
platinimu. Taip pat. kuo- 

- . !met LSS nupirko iš draugų
se. Tėvai gyvena 9 Fair- Michelsonu namą dėl “Ke 
banks St.

39) Ašmenskas yra žuvęs,
bet kur šiuo metu tėvai gy-____
vena, nesusekiau. Jie issikė-; tekius LSS žingsnius pasvei- 
lę į naują vietą. f______________________________

Pastaba į Reikia pažymėti, kad žy-
Renkant žinias susidu-'dai Worcesteryje Davvzdin-

leivio,” tad liko morgičiaus 
buvusiems savininkams, tai 
musų saiungiečiai turėtų

2) A. Stankus. Žuvo At-) 21) Joseph J. Banis. Žuvo
lanto vandenyne su laivu.) mūšiuose Francijoj. Tėvai 
Motina gyvena 69 Providen gyvena 24 Dell Avė. 
ce Street. Į 22) William John Perso-

3) John Brieva. Žuvo oro nis. Žuvo mūšiuose Franci-
j'ų" išvaži'avrmą“'b’Jvoiiįį«tvTiėse virš Vokietijos, i joj. Moteris gyvena 11 Golrt

kviestas gubernatorius To-I Teva‘g>'vena 158 Wash.ng-jSL

- - - ton St. i 23) Alfred J. Yurasha.

Dabar kliubo name įtai-! kurie labai maloniai patar- 
somas naujas aukštas jauni--navo svečiams. Visi darbi- 
mui su įvairiais modemiš- ninkai gerai dirbo, tai liko
kais gimnastikos ir žaidimų 
prietaisais.

ir pelno neblogiausia.

Įvairios musų žinios bin. Jis kvietimą maloniai 
priėmė ir dalyvavo su mu- 

L. R. Draugijos 1 skyrius mis. Pasirodo*, kad guber- 
rugsėjo 14 d. laikė savo su- natorius yra labai draugiš- 
sirinkimą. Nutarė pasiųsti '*
auką Amerikos Lietuvių 
Kongresui į Chicagą $50.
Tikimasi sukelti ir daugiau.

—o—

kas žmogus. Jis labai išgy
rė lietuvių kliubo vasarna
mį ir spausdamas man de
šinę sakė: Labai patinka 
man jūsų šitas vasarnamis,

riau su keblumu, ypač su' gai runinasi savo kilmės ka 
Vilniaus krašto kilmės lie-'riais. Jie įkūrė tam reikalui 
tuviais. Mat, iie kalba len-l komitetą, surinko virš tuks- 
kiškai ir lietuviškai, kai ku- ’ tančio vardų savųjų karo

4) Styles-Stočkus. Žuvo Žuvo oro kautynėse virs I-’rie save skaito lenkais, kiti. tarnvboje ir tuos vardus pa- 
orlaivio nelaimėj. Tėvai gy-j talijos. Tėvai gyvena 90, lietuviais, arba iš viso nėra skelbė vietiniame anglų 
vena 118 Pleasant St. i Auburn St. ! apsisprendę. Sekamus žuvu-: laikraštyje, pažymėdami žu-

24) Vity Kriegždis. Žuvo sius vyrus aš buvau užrašęs.! vusius. Leituvių iš Worces-
5) VincentStanley Kace- į °r]aivi0 nelaimėj .Tėvai gy- kaip lietuvius, bet lenkai, terio tarnauja ginkluotose 

vich. Žuvo Atlanto vande- vena 23 Mott St i skelbia, kad iie lenkai: Į pajėgose virš tūkstančio
nvne su laivu. Tėvai gyve-. A i t s™™;,,
na 35 Arther St.

6) John Peter Kvaratius-
Tą pačią dieną Sandaros; kuris stevi vidury tokių gra- Rvaraziejus. Žuvo Pacifiko
tn Lr i iz-k nno cnoirinlrimoc’ ___ ___________1________ A X_______ 1 x X- ___16-to kuopos susirinkimas 

išrinko delegatą į Lietuvių 
Kongresą Chicagoj, Petrą 
Miliauską ir paskyrė auką 
tam Kongresui iš savo ka
sos $50. Susirinkimas išrin
ko atstovus į Lietuvai Rem
ti Draugijos suvažiavimą 
Bostone lapkričio 11 d. At
stovais išrinkti Juozas Pup- 
ka. Pranas Juozunas, Pet
ras Miliauskas, Vincas Mit- 
rikas ir Vincas Ashmenskas.

žių vandenų. Aš mylėčiau 
vasaros sezone čia atosto
gauti.

Buvo atsilankę ir daugiau 
politikierių ir kalbėtojų.

Dėkoju visiems, kurie at- 
silankėt į šį parengimą. 
Taip pat ačiū visiems dar
bininkams, kurie taip nuo
širdžiai dirbo.

Worcesterio lietuvių de
mokratų lygos pirmininkas, 

Petras Miliauskas.

Mano pastabos

Moterų Piliečių Kliubo 
chorisčių grupė, vadovau
jant Marijonai Meškienei, 
spalių 14 d. buvo nuvykusi 
į Bostoną padainuoti Min- 
kaus radio valandoje. Buvo 
nuvykusios dainininkės: A. 
Vaišienė, K. Pupkienė, J. 
Aukstučiukė - Hegberg ir 
K. Geruliutė.

Praeitą savaitę parvyko 
iš Europos ir iš Pacifiko se-

balVimore, MD.

WORCESTER, MASS.
CBESTNEY’S

CANTEEN

Vestuvės
Rugsėjo 30 d. čia įvyko 

šaunios sutuoktuvės. Silves
tras Matelis vedė Sabiną 
Budaitę. Vestuvių pokilis į- 
vyko lietuvių svetainėj. Ves
tuvėse buvo svotais Anta
nas ir Stefanija Jaunučiai 
iš Chicagos. Buvo atvykusi 
iš ten ir Jaunutienės mamy
tė, A. Mikutienė.

Vestuvės buvo labai link
smos, puošnios ir praėjo la
bai draugiškoj nuotaikoj. 
Jaunavedis Silvestras yra 
baigęs aukštąją mokyklą, o

vandenyne su laivu. Tėvai 
gyvena 2 Verncn St.

7) John P. Karlon-Karlo- 
nis. Žuvo prie Sicilijos sa
los. Moteris gyvena 24 Sigel 

'St.
9) Edvardas Kanapkis. 

Žuvo virš Sicilijos oro kau- 
tvnėse. Tėvai gyvena 173 
Vemon St.

10) Joseph J. Alek-Alek- 
sandravičia. Žuvo Tunisijo- 
ie, Afrikoj. Moteris gyvena 
25 Millburv St.

11) Walter J. Kigas. Žu
vo Italiioj. Tėvai gyvena 
258 Millbury St.

12) George A. Kigas, Žu
vo Olandijoj. Tėvai gyvena 
258 Millbury St.

13) Adolphus Dambraus
kas. Žuvo kautynėse prie A- 
laskos. Tėvai gyvena 162 
Washington St.

14) John J. Kamandulis. 
Žuvo Kautynėse Francijoj. 
Motina gyvena 162 Wash- 
ington St.

15) Anthonv J. Seuas-ši- 
pas. Žuvo mūšiuose Franci
joj. Tėvai gyvena 57 Hough- 
ton St.

25) Charles A. Poplis. Joseph J. Hajdamovicz- ; žmonių. Bet niekas nesiru 
Žuvo mūšiuose Francijoj. Gaidamavičius. ; pino surinkti ių vardus. Čia
Moteris gyvena 260 Cobųro Felix T, Motvka-Motieka. padaviau anie 40 pavar- 
Street. Kristapavich-Kristapavi- kdžin mūsiškių žuvusiu karo

iškis. čius. ” ’ 4vei^smuose’ fceMtur būt. y-
evas gi'- 1 Visų jų tėvai kalba gra- ra daugiau.

žiai lietuviškai. Vargo Sūnūs.

26). Jpįn, P. 
Žuvo Leyte saloj, 
vena 99 Ward St.

.-oosasaossoeoBOOGeoooooeeeoeoosoeooaeoo&sesocooocooooscosocrieeeoeoosooeoeor

UŽSISAKYKIT

Kalendorių 1946 Metams!

Komunistai neteko vieno 
didelio avino iš savo aviny- 
čios. Pabėgo Budenz, vadas 
ir mokytojas, per 10 metų 
skelbęs Stalino evangeliią. 
Komunistai verkia iš piktu
mo, keikiasi, spiaudosi, ga- 

-ftavi visus suėsti... i
Bet katalikai -džiaugiasi. 

Jie linksmi, kad viena pa
klydusi avelė surado kelią 
i jų avinyčią. Susilaukė jie 
ne bet kokios paprastos a- 
velės, bet didelio griešnin- 
ko, o todėl visi urmu ir su 
linksmais veidais meldžia
si už paklydėlio padarytas 
per 10 metų nuodėmes.

Pas komunistus keiks
mas, pagieža, verksmas. 
Pas katalikus džiaugsmas ir 
maldos. Kas bus next out 
iš komunistinio bundodar- 
žio?

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

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

5VORCESTER, MASS.

jaunoji Sabina yra stenog-j, Charles F. Boblis. 
rafė. dirba Washingtonil *uv° musiuose Franci,03. 
Linkiu jaunavedžiams kurti “ot,na 8yvena 341 Hardmg 
kurni 17)

I Žuvo Amerikos laivų pne- 
' plauko j. Tėvai gyvena 9

“Keleivis” yra gera švenčių Ashmont Avė. 
dovana draugams ir pažįsta-) 18) Alec Martin. ŽUVO 
miems. l žsakykit jį savo arti- Pacifiko salose. Motina gy- 
miesiems! ' vena 63 Boston Avė.
---------------------------------------— 19) Edward Krasinskas.

“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 Brondway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

mR

“Laisvė” rašo, kad labai 
netikėtai jiems pasisekė iš
siųsti A. Bimbą pas Palec
kį ant raporto, kas darosi 
Amerikos lietuvių tarpe, ko
kią smalą komunistai čia 
verda ir kaip kiti lietuviai 
į tą ju veiklą žiuri. Yra to
kių žmonių, kurie kalba, 
kad Bimba labai svarbius 
“sekretus” išvežė pas “pa
tį” Staliną o jo išleistuvėse, 
sako, dalyvavo visi čyfai.

Visos komunistinės da
vatkos tvirtai tiki, kad A. 
Bimba gaus partizanišką 
medalį už narsius savo žy
gius lietuvių apgaudinėji
me. Aš jam linkiu gauti 
akurat tokį medalį, kokį ga
vo Angarietis, Žalpis. Šu
kys ir kiti vierni Stalino pa- 
donys.

F. Lavintku.

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, tėve? Ar eisi Į cirką žmonių 
Maike! juokinti?

—Labas rytas. —Ne, Maike. aš mislinu
—Ačiū už labą rytą, Mai- užimti generolo Žukovo 

ke. ale to neužtenka. službą. Jeigu Stalinas užvers
—0 ko tėvas norėtum kojas, o generolas Žukovas

daugiau?
—Maike, man reikėtų bis- 

kį pinigų. Noriu naują juni- 
formą Įsitaisyt.

—Uniformos, tėve, jau 
išeina iš mados. Net ir ge
nerolai kardų jau nenešio
ja.

Anglų Darbiečiai
(Laiškas iš Anglijos) , unijų ir kooperatyvų nariai

-------- i yra darbiečiai. Dalis jų bal-
Darbo Partijos laimėji- savo už kitas partijas. Tai- 

--— tos svyruojančios jėgosmas Anglijoj sukėlė visuo
tino .susidomėjimo visame 
pasaulyje. Tas susidomėji
mas susidarė ne tik dėl to, 
kad Anglija viena iš didžių
jų karą laimėjusių valsty
bių, bet ir dėl to, kad rin- 

l kimai buvo laimėti radika- 
liška programa. Anglijoj 
numatyta visa eilė reformų 
siekiančių socialinio gyve
nimo pagerinimų įvairiose 
gyvenimo srityse. Be šitų, 
daugiau ar mažiau vadina- 

I mų eiliniu ar kasdieninių 
; reformų. Darbo Partija yra 
' užsimojusi nacionalizuoti 
' Anglijos Banką, anglies ka- 
syklas, susisiekimo priemo- 

: nes ir geležies bei plieno 
į pramonę.

Ka duos darbiečiai?

Įvairiuose Europos kraš
tuose socialistinės partijos 

■ yra daug kartų sudariusios 
į vyriausybes ir Europos so- 
Į cialistai yra pravedę daug 
labai reikalingų reformų, 
be kurių dabar civilizuotas 
pasaulis yra neįmanomas. 
Tačiau tos reformos buvo 
padalytos labiau darbinin
ko apsaugos reikale ir ben-

užims jo pleisą. tai sovie
tams bus reikalingas nau
jas generolas.

—Nekalbėk niekų. tėve. 
—Maike, čia nėra niekai.

Čia man yra geras čenčius 
parodyt, ką aš galiu.

—Bet ar tėvas žinai, kad
—Jų rong. Stalinas ir ge- Rusija neįsileidžia iš Ame-

nerolu nebūdamas įsitaisė 
generolišką munaierą. Tei
sybė, šoblės jis nenešioja, 
ba nežino iš katros pusės ją 
užsikabinti, ale juniformą 
myli. Net ir kelis medalius 
turi prisikabinęs.

—Bet už tai kultūringi vietuose 
žmonės iš Stalino juokiasi, 
tėve.

—Kaip matau, tai tu,
Maike. nori sugadinti 
gerą skymą.

—Koki “skymą.”
—Gazietos rašo. Maike, 

kad Stalinas jau pakratė ko
jas; o jei da nepakratė. tai 
pakratvs. Na, o kas jo plei
są galės užimti, kai giltinė

rikos net laikraščių kores
pondentų? Kokiu tat budu 
tėvas galėtum įsigauti į so
vietų} armijos generolus?

—Maike. aš buvau bolše-

ij papiaus? Ar tu žinai?
—Šiandien da peranksti 

s-ėti. bet aš sakyčiau, kad 
Iogiškiausis kandidatas gali 
būt Molotovas.

—Ne, Maike, mudu su za
kristijonu išfigeriavom. kad 
generolas Žukovas turi akį 
ant Stalino sosto.

—Kodėl?
—Ogi todėl, kad jis da

bar daugiausia medalių pri
sikabino, Ar tu nematei jo 
pikčerio angelskuose peipe- 
riuose? Aš turiu jį išsikir- 
pęs. Trys eilės medalių ant 
kratinės ir apie tuzinas ant 
skvernu. Žmonės juokėsi iš 
nacių Geringo, kad turėjo 
pilvą kaip bačką ir visą jį 
buvo apdengęs medaliais, 
ba bijojosi, kad kas neįšau- 
tų. Ale Žukovas b.vtina da 
ir Geringą ant medalių.

—Bet kodėl tėvas apie tai 
rūpiniesi? Kodėl man apie 
tai kalbi?

—Aš kalbu valuk to. Mai
ke. kad ir aš noriu tokią ju
niformą įsitaisyti. Medalių 
jau turiu pasidaręs apie po
rą tuzinų iš tomeičių kenų.
Ir gražiai išrodo. Maike.
Blizga, kaip cidabras. Va
kar da radau vieną keną 
nuo saradinkų, tai padariau 
švento Jurgio ordiną. Išro
do kain auksinis. Dabar
reikia tik naujos mundieros ------- y
su generoliškom našivkom ir Amerikos armija jau 
raudonų kelinių su lempa- leido iš kariuomenės 2 
gaiš, lionu kareivių.

—O kam to visko reikia cija tęsiama.

orj* uvjc*«v*w ,įv&
galutinai nulemia rinkimus. 
Ir ateityje nulems. Todėl to
limesnis darbo partijos išsi
laikymas vyriausybėje pri
klausys nuo pasisekimo ar 
nepasisekimo tų reformų, 
kurias padarys dabartinė 
darbiečių vyriausybė ir nuo 
patenkinimo piliečių dau
gumos.

Sunku* karo palikimas
Dabartinė situacija yra 

nelengva. Reikia pervesti 
pramonę iš karo į taikos 
produkciją, reikia išvengti 
nedarbo, reikia patiekti na
mus grįžtantiems iš kariuo
menės, tuo laiku, kaip viso 
karo metu jokių naujų pa
statų nebuvo statoma, o se
nųjų pastatų labai aukštas 
procentas yra išgriauta, rei
kia pagerinti karo metu žy
miai pablogėjusią finansinę 
būklę, reikia išplėšt ekspir- 
tą ir t.t. ir t.t. Tai yra eili
niai reikalai su kuriais butų 
reikėję susidurti bet kuriai 
vyriausybei. Darbo partijos 
laimėjimas rinkimuose dali
nai yra paremtas tuomi. kad 
piliečiai pasitikėjo, jog dar

drai socialinių pagerinimų; biečiai galės išspręsti šitas 
srity je. Tačiau socialistinės i problemas geriau negu ki- 
partijos

ko jie išvengs. Ar jie iš- f 1 •• 11 •!
sr-rjIndonezijos Respublika
perkeitimo į taikos produk- .....................................-— ----

prumo- Astuoni miliormi oleinui} Kitu tuitu. h>ct tose tui tin-
nės kontrolė liko nepakeis- turėjo kolonialinę “imperi-i giausiose pasaulio salose 
ta karui pasibaigus, kad ją” su 70 milionų gyvento-' gyvena skurdus žmonės, ne
darbo pasirinkimas irgi nė- jk1- Turtingiausios pasaulio į turtingi, tamsus, išnaudoja- 
ra laisvas ir priklauso nuo?Salos. Java. Sumatra, Cele-imi. Kadaise tą salų gvven- 
karo meto įvestų direktyvų? bes ir kitos “prigulėjo’ ma-j tojai buvo laikomi olandų 
kad finansiniai suvaržymait žai Olandijai. Pasekmėje Į vergais. Bet tie laikai jau
dar tebegalioja. _  reikia to, kiekvienas penktas olan-Į senai praėjo. Olandai supra-
spręsti, kad darbiečiai vra ?*as gyveno “iš procentų,” o' to, kad ilgainiui kolonijos 
užsimoję pramone perkeisti daugelis kitų gyveno iš pre- nuo jų pabėgs, jei jie ne- 
į taikos produkciją planin- kybos su kolonijomis, dau- pradės rūpintis tų kolonijų 
gai ir išvengti nedarbo, ^elis gaudavo riebias tarny- gyventojų gerbūviu. Tuo 
Maisto ir kitu^produktu ra- bas užjūrių salose ir. bend- žvilgsniu Olandų Indijoj 

rai imant, maža Olandija daug kas gera buvo pada- 
buvo turtingiausia pasaulio ryta. Pakeltas žmonių gy- 
šalis. venimo lygis, pristeigta mo-

Oiandijos kolonijos yra kYklU’ £erai buvo sutvarkv- 
eksporto organizavi- labai turtingos. Ten yra vi- ta .

taupymo skatinimas,' šoki?; gerybių: ryžių, gumos, •itb<,raao 
— nukreipti i išvengimą in-' cukraus, cino, aliejaus, vi-

cionavimas. kainų palaiky
mas, subsidijos masiniai 
vartojamiems produktams, 
importo valstybinis užpirki
mas ir
mas,

i išvengimą
“priešmožiu”fliacijos. Tik pasekmingai' šokiausių

įveikus tas kliūtis, galės bu-;-----------
ti.vykdomos kito? reformos.;,^ suv..ls[vbinti An!rfi,os 
pirmon eilen irgi eilines.j p>. ..į.. j *
Aprūpinimas namais
vienas is 
liau

anglies kasyklos. 
, . - -t- , - kuris šunis korė

svarbiausių. darbiečių per rinkimus
, >ocialinio aprūpi-i ~ esmės dėl nacionalizavi- 

nimo arba Bevendge plano-mo neprotestavo ir- kartu su 
Atlee ėjo priekin visų par- 

, x ... .. lamento nariu bažnyčion o-
mos tr kt. Tik įveikus siuos ficia|ioms pamaldoms, 
reikalus, platesnes reformos |>:„tii.-, siekia

įvykdymas, sveikatos re» ka
lų įstatymas, švietimo refor-

Dar-
Paitija siekia ir vykdo 

eilines reformas ir kartu 
siekia platesnių, kurie ve- 

...... da prie socializmo. Negaiė-
pat, kaip gilesnes reformos damj pravesti visuotinos na-

. , ficialiomsnes reformos vQ 
bus įmanomos. Tačiau ir ši-' 
tos eilinės reformos 
klauso nuo platesnių

pil
tai’)

tos partijos. Pačios proble
mos yra. tiek sunkios, kad 
dar prieš rinkimus pačių 
darbiečių tarpe buvo nuo
monių, kad
karo, kai žmonės įsitikins, 
’og kapitalistinės partijos 
negali rasti tinkamos išei
ties. darbo partija galės į- 
eryti visuotino pritarimo. 
Tačiau kitos nuomonės nu
svėrė. kad kapitalistinės 
partijos tuo atveju privirs 
tokios košės, jog ekonomi- 

cialinį gyvenimą pagerinan- niai sunku bus iš jos išbristi 
čios reformos buvo dalinai i^ todėl žūt būt reikia dėti 

i arba visiškai nušluotos. To- visas pastangas rinkimus

demokratiškuose 
kraštuose dažnai ir vėl rin 
kimus pralaimėdavo ir nors 
jų pravesti įstatymai palik
davo ir gyvenimą žymiai 
pagerindavo, tačiau pats gy
venimas palikdavo kapita
listinės santvarkos rėmuose 
ir kapitalistiniu ūkio dėsnių 

į priklausomybėje. Kituose 
vėl kraštuose, kur demokra
tinės santvarkos buvo fašis
tiniu jėgų nuverstos. įvai-

priklauso nuo eilinių. Pav? 
aprūpinimas kuru yra eili
nis reikalas, tačiau sėkmin
gai galės buri išspręstas tik 
nacionalizavus, sumoderni
zavus ir pagerinus darbiniu-Į 
kų sąlygas anglies kasyklo- 

tik vėliau polse. Planingas pramonės fi- 
‘ nansavimas, priklauso nuo 
Anglijos Banko politikos. 
Todėl darbiečiai nusistatė 
greit pravesti kasyklų na
cionalizavimą ir Anglijos 
Banko suvalstybinimą.
Per reformas į socializmą
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eionalizacijos. jie pasirenka 
keturias pagrindines ūkio 
šakas, kurias iie nacionali
zuos. Kitas ūkio šakas tuo 

; tarpu jie palieka, bet įveda 
jose kontrolę. Stafford 
Cripps dabar steigia taip 
vadinamus tripartinius ko
mitetus. Tai yra patariamie
ji pramonės komitetai, ku
rie bus sūdanti lygiomis 
dalimis iš darbdaviu, darbi
ninkų ir valdžios skirtų eks
pertu. Kol kas tokie komi
tetai yra pasiūlyti medvil
nės pramonei ir molio iš-

4- » * vtčtlp

alų administracija. Ten 
daug savų inteli

gentu. prisisteigė laikraščių. 
ir prasidėjo nacionalinis judė- 
_ jimas, susikūrė partijos. 

Taip buvo iki šio karo.
Per karą atėjo japonai ir 

“išvadavo” olandų salas iš 
olandu globos. Kai japonai 
pamatė, kad jie karą visvien 
prakiš, jie pradėjo skatinti 
Indonezijos gyventojus prie 
nepriklausomybės. Davė 
jiems ginklų, padėjo susior
ganizuoti. nesigailėjo popie
rinių pinigu propagandai ir 
dabar paliko olandams di
delį rupesnį. Indonezijos 
Gyventojai reikalauia nepri- 
klausomvbės. .Jie sako. kari 
lems nebereikia olandų glo

bėjų, jie galį patys tvarky
tis.

Olandai, iš savo pusės, sa
ko jie duos Indonezijai ko 
plačiausią savivaldą, per
tvarkys visą salų administ
racija ir pradės kolonijose 
“nauja gadynę.” Visa olan
dų nelaimė yra ta, kad In
donezija nebenori jų gera
darybių. Jie kovoja už savo 
laisvę. Apie jų kovas dar 
daug girdėsime. K.

VHfiiiiSiviSAnghja. tradicijų. RW«p- mi unitu 
romisų ir reformų kraštas, t “potteries’’ industrija. Tai 
Darbiečiams rinkimus lai-!.vra dvi šakos labai svarbios 
mėjus. eilė žymių darbiečių
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r;k“ prakalbi?Tjdėl suprantama, kad darbie- laimėti ir eiti tuoj pat prie ^į^į&rdį  ̂
iciams laimėjus rinkimus An- darbo partijos programos. ^tinrin,^ t™ d^r-bėtojas klumočijo. kad So- 

yra didelė dimik- 
ratija. Sako, bile kas iš jū
sų gali nuvažiuot tenai ir 
bus išrinktas į komisarus. 

man Sako, Stalino konstitucija 
pripažįsta laisvę visiems.
Taigi aš vokuoju, kad ir 
man bus laisvė. Jeigu Pad- 
leckis ir sakytų ką prieš ma
ne. tai pakišiu jam po no
sim Stalino konstituciją ir 
pasakysiu: šarap! Ir turės 
uždarvt savo armoniką.

—Netikėk, tėve. ką kalba 
bolševiku kalbėtojai. 

—Kodėl?
—Jie meluoja.
—O ką tu gali žinot, Mai

ke, juk tu Stalino karalys
tėj nebuvai. Gal iš tikro te
nai rojus?

—Tėve, jeigu tenai butų 
rojus, tai Maskvos agentai 
Amerikoje nerankiotu senų 
drapanų ir nuplyšusių čeve- 
vkų Rusijai. O kokia tenai 

laisvė, tai galima matyt jau 
iš to, kad Rusijos žmonėms 
uždrausta skaityt užsienio 
laikraščius, ir uždrausta iš
važiuoti užsienin pasižiūrėt, 
kaip kitur darbininkai gyve
na. Rusijos darbininkai ne- 
gali nei streikuoti, nei algų 
daugiau reikalauti, nei val
džios kritikuoti. Jei kas 
drysta Stalino diktatūrai pa
sipriešinti, tam tuojaus mir
tis. Tai tokia tenai “demok
ratija.'’

—Na. matai, Maike, ar 
aš nesakiau, kad tu sugadin
si man gerą skymą. Dabar 
jau aš nenoriu į Sovietus va
žiuot. Ir visus medalius rei
kės išmest į bačką. Tfu!...

JAU PALEISTA 2,000,000 
KAREIVIŲ

eksportui.

laimėjus nnKimus An- varuo paikus programos. kad sustiprinus ten dar 
glijoj, dažnas stato sau kiau- pūdymo. Rinkimų rezulta-; biečiu jtaka ir kad pavesti 
V1™*,:. Tzdu°A darb,ef!ai tai Pal?de: kad .visuomene darbiečiams tūlas atsako- 
Anglijai. Ką duos darbie-pam pntaie. Tačiau pioble- dingas vietas, kurios rėika- 
čiai pasauliui? Ar tai yrajmų sunkumo tas nepaleng- jjnfyos lordų titulų. Karalius, 
tik eilinis sccialistų laikinas vma. ! atidarydamas parlamentą,
atėjimas valdžion arba tai, Vykdant eilines reformas savo kalboje nurodė, kad 
yra užsimojimas pakeisti reikia statyti klausima ne valstybiniu reikalu gerovei 
gyvenimo santvarką? > tik ką duos darbieči

Reikia pasakyti, kad vie- --------------------------
noks ar kitoks užsimojimas 
priklauso ne tik nuo rinki
mų laimėjimo ir valdžios su
darymo, bet nuo politinių 
iėgų santykio krašte ir nuo 
“■arptautinės būklės. Dauge
lio atveju socialistinės par
ries Europoje nebuvo pa
kankamai stiprios gilesnes 
reformas pravesti, arba net 
negalė:o pačios vienos su- 

arvti pastoviu vyriausybių 
:r turėio remtis koalicijo 
mis. Gilesnės ekonominės 
refcrmos Vokieti io i po pra
eito karo. turbut, butu su- 
kėlusios itarimu tuometi
niuose aliantuese, — ka? 
einama prie bolševizmo. C 
nugalėtos valstvbės priklau- 
"omybė nuo aliantų, žino
ma. buv'o didelė.

Anclu darbo partija vra 
langelio atveju palankioje 
ituaciioje gilesnes reformas 

pravesti. Partija remiami i 
rimis galingomis Anginoje'

’ėgomis, tai yra Darbo Par- 
i'a. Darbininku Uniių Są- 

’vngos. Koooeratvvu Sa- 
•ungos. Angli’a vra viena iš 
laimėjusių valstybių. Tarp
tautinė tendenciia Europo
je eina socializmo linkme, j 
Tačiau darbo parti ios išsi-l

u.
ne

bet ir Dramcnės racionalizaciiai

pa- 
mi- 

Demobiliza-

Taigi, eksportas bus sten
giamasi organizuoti išven
giant konfliktų pačioje pra
monėje. konkurencijos tar-

New Yorko universiteto 
medicinos kolegija surado 
ir naudoja naujus vaistus 
pilvo žaizdoms gydyti. Iki- 
šiol ta liga buvo sunkiai iš-

pusavv.ie ir organizuotai gvdoma ir ligoniai daug pri- 
valstvbiniu mastu. Panašių sikankindavo. Nau iais vais- 
kemitetu laukiama ir kitose tais pilvo žaizdų liga išgy- 
pramonės šakose. doma per 2 ar 3 savaites. o

(Pabaiga seka)
M. Pragelas. ar dvi dienas.

skausmas praeina per vieną

TAIP, MES TURIM JU«S PAREMTI

Taip, tamsta esi sotus, ir tikras tavo brolis, 
gyveni pastogėje, gražiai senasis tėvelis, močiutė 
aiisirengęs ir pavalgęs, tolimesnis giminė.

Ar jiems pagelbėja!? Jei 
dar neiteikei savo aukos

laikymas vvriausvbėie ir 
pravedimas radikalinių pa
keitimų, pirmon eilėn pri
klauso nuo Anglijos žmo
nių. Nepaisant trijų galin
gu jau paminėtų pajėgu rin
kimai buvo laimėti, kad da- šiandien badauja, be pa
lis piliečių nepriklausančių stogės, be avalynės, be dra- 
prie darbo partijos, unijų ar bužiu, be patalynės, be me- Fcndo skyrių, 
kooperatyvų, balsavo už dikalės pagelbos kenčia?... Ar jau atidavei savo 
darbiečius. Be to, ne visi Kenčiančiųjų tarpe gal yra bužiu dali nukentėju-

Bet ar žinai, ar pagalvojai, 
kad tūkstančiai musų bro
lių Europoje ir kitur, išmė
tyti po įvairius kraštus.

sesuo, lietuviams? Nepamiršk taip skaitysi knygą, 
pat kenčiančių lietuvių, vai-'kraujo žmonėsar

kad tavo 
tų dalykų

kūčių ir suaugusių, kuriems 
įeikia avalynės, patalynės, 
vitaminų, medikamentų, ke- 

NATIONAL WAR FON- nuoto maisto, muilo, knygų. 
DUI, skubėk tai padaryti Trumpai, jiems reikia vis- 
tiesiai arba per savo vieti- ko. ko reikia mums.

United Lithuanian Relief, Sustok ir pagalvok da- 
į bar, kai sėsi su šeima ar 

dra-'draugais prie gardžių pietų 
iems stalo, kai eisi i rubine, kai

n į

neturi, iie laukia to viso iš 
tavęs. Paaukok jiems ką 
gali ir nusiųsk tiesiai į—

United Lithuanian Relief 
Fund Warehouse,

101 Grand Street. 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV. S-7S71.

t
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R. Markham “priešas** I Krausto Lenkiją
komunistinė Bulgarija su Į Iš Wroclawo praneša, kad 

rado naują “liaudies prie- rusai viską gabena iš to len-
są" asmenyje amerikiečio 
korespondento Reuben Mar
kham, kurs praneša bešališ
kų žinių iš Bulgarijos i “C. 
S.. Monitor,” Bostono dien
raštį. Prieš jį pradėta visoj 
Bulgarijoj šlykšti šmeižtų 
kampanija.

Palengvins sąlygas
Vienas žingsnis "į taiką 

bus greit padarytas: Itali
jai bus sušvelnintos karo 
paliaubų sąlygos. Derybos

kiško miesto į Rusiją. Wroc- 
lawe yra apie 100,000 rusų 
kareivių, kurie viską išveža, 
o į tą miestą iš rytų (Rusi
jos) rusai gabena daug ar
tilerijos...

8,000,000 nacių
Rusijoj yra 6,000,000 ko

munistų, o Vokietijoj buvo 
8,000,000 nacių. Amerikie
čiai surado pilną nacių par
tijos narių sąrašą. Tame są
raše atrasta daug tukstan-

del karo paliaubų sąlygų ęjų amerikiečių vokiečių, 
palengvinimo dabar jau ei- kurie rėmė pinigais nacius, 
na.

Dešimts rykščių Užkietėję
salos, Pacifi-

mas priteisė vienam pilie-1 Ke- dar yra apie 300 japonų 
čiui, Lloyd O. Bushing. už kareivių, kurie nepasiduoda 
žmonos mušimą, tokia baus- amerikiečiams. Jie slapstosi 
mę: dešimts rykščių per pli- giricse ir kalnuose ir užpul- 
ka nugarą. Marylande vei- dinėja mažus musų kariuo- 
kia įstatymas, kurs leidžia menės burius.
tokias bausmes skirti.. --------

——— “Savikritika” prisikėlė
įjungė į Rusiją Rusijos laikraščiai vėl pil-

Rinkimuose į “Aukščiau- ni “savikritikos,” tai reiškia,
šią Sovietą’ Rusijoj balsuos kad kiekvienas činauninkas 
Kurilu 
Ryt

Marylando valstijoj teis- ^nt Guam s 
ias priteisė vienam nilie- ke, dar yra apie

KELEIVIS, SO. BOSTON

JAPONAI BE ŠAUTUVŲ

Šis vaizdelis parodo nuginkluotą japonų policiją 
Tokijo mieste. Vietoj šautuvų, policininkai nešasi laz
das tvarkai palaikyti.

Vilkaviškio rajonai. Buvo pareiškimai, tuos pareiški-i 
skaudžių kautynių žemaiti-’mus darydami butų atsar-į 
ioj, palei Sėdą ir Klaipėdos gesni. Taigi, būdavo tokių 
krašte darėsi tas pats. Kai
kur, tui* būt, gyventojų vi
sai nepasiliko. Trobesius 
šluote nušlavė.

Čia, Vokietijoj, turime vi
sokio likimo žmonių: išvež
tų į darbus prievartos keliu, 
išdeportuotų, išvarytų, pa 
bėgusių nuo karo veiksmų 
ir pasišalinusių nuo naujos 
okupacijos. Pabėgėlio sąvo
ka labai plati ir ne tokia 
paprasta, kaip kas, iš šalies 
žiūrėdamas, galvoja. Totali
nis karas, tai ne futbolo 
žaidimas. Sužvėrėjimas žmo 
gaus pasiekė aukščiausio 
laipsnio. Velniop nuėjo 
žmoniškumo sąvoka, filoso
finės sistemos, kilnieji obal- 
siai ir panašios “cackos,” 
kuriomis žmogus žaidė iki 
šio karo. Nemanykite, kad 
sergu desperacija. Priešin
gai, esu labai geros nuomo
nės apie musų ateitį, tik iš 
šono į viską žiūrint, ateina

kaitų jie atsikalbėjo sakv-' Community ir War Fund 
darni “aplenkit vaikus, tuo-lauką $10. Dabar eina karo 
met mes juos leisime mo- fondo vajus, tai musų kliu-
kyklon.” Tas buvo žinoma 
depresijos laiku. Tačiau da
bar, kuomet ir jųjų keli dir
ba. miesto nareipnmai tiirė-

bas nenorėjo ir čia atsilik
ti.

Baigiant susirinkimą nu
tarta suruošti smagų paren-

r esp
KULPMONT. PA.

enci joS

Į balių, kuriame meiliai pri 
imsime ir narius ir svečius.

J. J. P.

Laiškas iš Vokietijos

Apie šį bei tą
Beveik kas metai

Vincas yra našlaitis. Tė
vas mirė pereitais metais, o 
motina kiek seniau. Bus 

Kulp- sunku vaikinui, pakol Da

Kaiistras Kizelis, senas 
Kulpmonto gyventojas, ta
po pasiųstas Noithumber- 
land distrikto biednųjų prie
glaudom Kizelis nevedęs, a- 
pie 70 metų amžiaus, gyve
no kur ir kaip papuolė. Jis, 
taip sakant, “lietinga diena” 
nesirūpino. Jam buvo visos.
“giedrios” dienos, ypač už- kas skelbiame:

Penlrtaspuslapia

DIDĖJA NELAIMIŲ 
SKAIČIUS

momentų, jog atrodydavo, į Po karo Amerikoj vėl 
kad mums reikės pasijieško- pradėjo didėti nelaimingų 
ti vietos kitur. Kai pradedi atsitikimų skaičius. Ypatin
šiuo klausimu galvoti ir 
žvalgytis po visą žemės ru
tulį, tas rutulys darosi toks 
mažas ir siauras ir vietos 
lyg ir nėra. Geresnes vietas 
senai užėmė kiti, greitesni 
už mus. Vienur per karšta, 
kitur per šalta, žodžiu, viso
kių kliūčių! Be to, be sąlv
gų kapituliuoti nė nemano-... Lietuvos Q jei kas apie J} 
me. Norime busi visi vienoj temalonės jam apie tai pranešti, už 
vietoj ir bendromis jėgomis ,k* busiu ^bai dėkinga, 
kurti pavyzdingą naujoky
ną. Tik klausimas, kur? Tai 
tokiomis mintimis, atkaklio
mis mintimis kaltais gyve
name.

gai daug nelaimingų atsiti
kimų dabar įvyksta ant ke
lių.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Krane Acius, po tėvais Supra- 

aąvičiutė. pajieškau Jurgio Maliau- 
kos, kilusio iš Suvalkijos Bagrėno. 
Jis atvyko Amerikon 1913 metais. 
Prašau atsišaukti, nes gavau laišką

FRANĖ ACIUS, 
Sunderland, Mass.

į galvą tokie samprotavi
mai. Viskas gerai, kas ge
rai baigiasi, sako patyrę 
žmonės.

Gyvename stovyklose, iš
sibarstę pavieniai ir, kar
tais. kaip kam geriau ir pa
togiau. Daugelis sėdi sto
vyklose. mat, jose turime

Pajieškau savo sesers Julijonos 
Martutaitienės, kuri seniau gyveno 
Hartford, Conn. Aš gyvenu Argen
tinoj. Mano adresas toks:

JUAN RIMKUS,
r. u i -i • -»t Calle Sigui 2129,Dabar nuotaikos ir vėl j Buenos Aires, Argentina.

taisosi. Japonija jau kapitu- ----—--------------- -—;——-—
liavo, atominė bomba irgi! irimus eX
Šį tą reiškia, tai ne apeisi- 334 Chauncey SL, Brooklyne, apie 3
nas Taifri atrodo kad tpi- atgal. Jis yra apie 5 pėdų,nas. -taigi, auouo, kju tei 6 cohų aukštumo. svoris apie 200 
smga taika galės būti |gy- ,sv. (tuo laikui; amžiaus 58 m. Esu 
vpndinta I girdėjus, kad jis gyvena kur nors
vcuuinia. ! Brooklyne. Kas žino kur jis gyve-

T , ., -. ,. na ir praneš man, bus atlygintas suJums bus Jdomu Žinoti, dovana. Prašau kreiptis pas mane: 
kiek Čia lietuvių esama. Ma- Petronėlė Velionis, 334 Chauncey SL, 
nau, kad jų turėtų būti apie Brookly’ N- Y- (W
120,006. Statistikos neturi
me. Susisiekti su stovyklo
mis ir atskiromis vietomis 
labai sunku. Paštas nevei
kia, geležinkeliai dar nepa

globą, kiaurus stogus, išdau- ‘j“** tiltai neatstatyti, lęi- 
žytus langus, išlaižytas du- važiuoti, kad ir preki-

_   0 * _ moic troliIfimo ie nnlohoitraukiniais, nelabai 
Pats traukiniais va-ris. Remontų nieks nedaro. , ,

Žiūrėsime, kas bus žiemos ~.uo.a ., . , , , ,
metu? Privačiai gyventojai žiavimą ilgai trunka tenka 
ne geriau iauėiasi. Miestai,! važiuoti pasilipus ant ang- 

™ kitokių kroviniųlatvi- 
ruošė vagonuose. Šitokioms 

a-
pytikrę statistiką veik neį-

tie išdegusių namu skeletai! 
arhy oriiiYMin kmvnc nrip- 1 uvoc ohumui
glaudos suteikti negali Gal ^-Vgoms esant, sudaryti 
tik kaimuose galima butų
įsitaisyti, bet čia nėra glo-

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui pusamžė* 

draugės. Rimtai moteriškei užtikrin
tas gyvenimas ir ateitis. Atsišaukit 
tiktai iš netolimos Brooklyno apy
linkės. Adrešuokit: (43)

M. POLISH,
136 McKibbin St., Brooklyn 6, N. Y.

Pajieškau vaikino arba našlio, nuo 
40 iki 55 metų amžiaus, kuris nusi
mano apie biznį. Aš sutiksiu atida
ryti biznį bile kur. (44 i

ANNA BARTKUS,
4069 Fairbanks, Detroit, Mich.

riausi lošiką, šiemet tokiu morgičius paėmė nuosavy- 
vra Bernardas, Bronio Bar- bę.
kausko sūnūs. Iš Vinco Kulpmonto lietu-

1938 m. Kulomcnt High viai tikisi sulaukt daug. Jie 
School futbolo rinktinė bu-i mano, kad ateityje Vincas 
vo laimėjus garbinga čam-jbus kaip ir Ruzgis lietu- 
piono vardą. Šiemet tikisi; viams pažiba. Dabar A. Ru- 
to paties pasiekti, nes jau ZPS Y1'3 vyriausias Kulp- 
šešius kartus rungėsi, o nei monto mokyklų perdėtinis 
sykio nepralošė. | (supervisor).

—o—
Turiu pasakyt, kad ir mo- Veik pačiam musų mies- 

kyklų superviseris A. Ruz-jto centre gyvena primitv- 
gis. kaipo geras futbolo lo-ivįška šeima. Ta šeima (var- 
sikas, savo patyrimais nuo-1 (jo neminėsiu) vaikais ap-

mokesties metu.
Dirbo jis iki paskutinių

Iš Wuerzburgo. Vokieti
joj. nuo vieno Lietuvos so-
cialdernokratų veikėjo ga- d . k , 
vome laišką. is kūno istrau- J, ir Mitinga tema kalbėti.

Prieš kelias savaites, kai 
barometras buvo pakrypęs 
musų nenaudai, pradėjome 
galvoti apie tai, kad mes 
savo tėvynės galijn nepama
tyti. Esame atsargus žmo
nės. Kiekvienas ne taip tar
tas žodis Į mus veikia, jaut
rumas nepaprastas! Atsa
kingieji taikos vairuotojai, 
jei jie žinotų, kaip Į mus 
veikia jų kaltais neaiškus

Mielas drauge: 
Buvau parašęs jums

lat prisideda prie rinktinės 
pagerinimo.

—o-
Vincą

sikrovus gyvena vieno na
mo rūsyje. Tėvai beraščiai 
ir ignorantai. vaiku mokvk- 

Vinco Demedavi- ion neleidžia. Vaikai nusku
bus sūnūs, parėjęs iš armi- rę purvini. plaukais apžė- 
jos gryžo kolegnon vėl stu-jję, lyg laukiniai slankioja 
diiuoti. Pirm pasaukimo ar- gatvėmis.
mi:on jis lankė Aibrieht ko
legiją. o dabar pastojo Vii- Kiek kartų mokyklų ta 
lanova kolegijon. Studijuo- ryba juos ragino, kad vai 
ja pedagogiją. kus leistų mokyklon, tiek

Rė
jų, iki visiško sunegalėjimo. lis laiškus, bet paštas vis 
Susirgusi geri žmonės gel- dar neveikia, todėl teko 
bėjo viskuo... Tačiaus kar-i juos. kaipo nusenusius, šu
tais ir artimi pasako: “Bro- naikinti. Ir šiuo metu pašto 
li mano, valgyk duona sa-į susisiekimo neturime. Jo nė- 
vo.” t ra nė su užsieniais. Šį kar-

—o— į tą atsirado gera proga jums
Dr. Albertas A. Ancera-1 parašyti, gal laišką gausite, 

vicius vėl kandidatuoja ant Kad gyvename čia, tur 
Ncrthumberland Čountv būt. jau žinote. Gyvename, 
daktaro. Prieš kelis metus kaip žirniai prie kelio: kiek- 
tame ofise jis ištarnavo du vienas praeinantis vis įgny- 
terminus. Reiškia, yra pri-jbia. Mat, vieni globoja, kiti 
tyręs ir pilnai tinkamas tai stumdo...
vietai. , Vasarą prašvilpavome iš

Dr. Anceravičius per eilę: vienos vietos į kitą. Praėjo 
metu buvo Kulpmonto mie-: baro veiksmai. Atrodė, kad 
sto mokvklų daktaru. Kai -* jiems praėjus, visos musų 
tą kandidatavo Į Kongresą,! bėdos išnyks ir stos geri, 
bet nepraėjo. ! gražus laikai. Bet, anot

Kaipo gydytojas ir chi- priežodžio, žmogus šaudo.
rurgas Dr. Anceravičius tu
ri čia gerą vardą. O kaipo 
lietuvis, lietuvių turėtų būti 
paremtas. J. D. T.

l
CHICAGO, ILL.IŠLAISVINTI AMERIKIEČIAI

Garfield Park rinko 
delegatus

Vaizdelis iš Yokohamos uosto, kur išlaisvinti iš ja
ponų vergijos amerikiečiai eina į laivą grįžti namo. 
Einant lai van, jiems dalinamos saldainės. cigaretai ir 
kiti dalykai.

Pajieškau draugo apsivedimui, nuo 
50 iki 60 metų amžiaus, kuris myli 
dailų gyvenimą. Aš esu našlė, že
maitė. Pirma gyvenau Bostone, da
bar Connecticutt.

A. MIKALAUSKIENĖ.
256 Main St., Kensington, Conn.

Tvarka ir traktavimas trem- Pajieškau apsivedimui moteries iki
tiniu dauo- Vilo skiriasi Tai-<^ metų amžiaus. Aš esu pasiturio- umų uaug KUO SKniasi. lai ;tįs ir rimtai moteriškei užtikrintas 

'"" gyvenimas. Adresuokit: (43)
JOHN MILLER,

manoma. Kita vertus, lietu-lOAUdAOV Li, V v L virt IICI d " — , _
bos ir’blogai su maistu. Ši-
tuo reikalu kas nors. tar'£? ?L ' •
but, bus rašęs į Amerikos

gi. žinių rankiojimui kliūčių 
labai daug. Box 3, Gilbertville, Mass.

=. = Savo adreso duoti ne 
galiu, nes nežinau, kur at- terP i 
sidui-siu. Reikia manyti, 
kad dalykai susinormuos, 
tuomet susitvarkysime.

Siunčiu linkėjimus...

nu rrva.-> ųns/’.imi -rų

ir 30 metų, makančia 
minti valgyt ir sveriančią tarp 
ir 150 svarų, mėlynakė. Ji turi bųt 
pažangi ir padori. Aš uždirbu ntfo 
$40 iki $50 per savaitę. Rašančios 
prašomos įdėti savo atvaizdą. (44) 

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

"P

REIKALINGI MAINERIAI

Darbas anglių kasyklose, kur 
trokais išvežama anglis. Geri 
uždarbiai. Atvažiuokite arba pa
rašykite šiuo adresu: (44)

Albert Stramskas.
R. D. 12, Point Marion, Pa.

94 AKRŲ FARMA

Gera žemė, per kurią bėga upelis, 
_ yra miško, 7 ruimų namas su pa

jau metai praėjo, kaip iš! tankumais, bamės, 4 karvės, geras 
- - - - i traktorius ir kitos mašinos, javai,

**v i puiki vieta, arti miesto, kaina 
(43)

o velnias kulkas gaudo!

Lietuvos. Atrodo, kad 
metai, bet ištisas dešimtine-, $3300, įnešt $2,000. 
tis praėjo. Mat. daug įspu-i Jos. kirman.
džių ir nuotykių, o laikas
bėga. šaip pamišęs.

Lietuvoje prieš metus bu
vo labai daug maišaties.
Skaudžiausiai

Garfield Park apylinkėje 
lietuviai turi Lietuvių Vyrų 
ir Moterų Pašalpos Kliuba.. 
Spalių 14 d. kliubas turėjo! 
paprastą mėnesinį susirinki
mą ir be kitų reikalų, apta
rė siuntimą delegatų į A- 
merikos Lietuvių Kongresą. 
Nutarta Kongrese dalyvau
ti paskirta io rėmimui auka 
§10 ir išrinkti keturi dele-! 
gatai. Musų Kiiubą atsto-i 
vaus: Mrs. Gorodauskienė,1 
Mrs. Jasinskienė, J. Pronc
kus ir Wilemaitis.

Saratoga, N. Y.

DIDELIS ROOMING HOl'SE
24 ruimų mūrinis namas, extra 

lotas, prie didelės dirbtuvės, su sa- 
liunu ir laisnių, taipfi ir štoras gre- nukentėįo ta. Parsiduoda dėl savininko senat-

nuo karo veiksmų Utenos, vės- GeraJTcESNUTi's, <4?) 
Biržų. Šiaulių. Alytaus ir 206 Main st., i>erby, conn.

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 Euro

PASARGA
NEBŪK AVELĖ

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis į vietą 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesnį uždarbį ir tokiu bu
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik vie-j 
na Deksnio Galinga Mostis l 
yra: nekreipkit domės net 
i jokius kitus siulijimus. 
Sąžiningas pardavėjas vi

sados rekomendvos I>eksnio Galinga Mosti. Deksnio Galinga Mostis tori 
, , ., . . ,• J savyje galingą šilu na-šiidydaina kaipo saulės spinduliais savo galybe sun-

RllUDčlS SKaite įeiKUlinga ięįas,i p^r of|ą i gysias ir "dirbosi į kraują; tai tokiu budu išskirsto kraują 
DUiemti Lietuvos laisvės rei-! ir išvaro lauk v Sius skaudėjimus, kaip tai: REUMATIZMĄ. RANKŲ.

! KOJŲ. NUGAROS skaudėjimą. SALTI, NUVARG1M.Ą. ATSALUSI KRAU- kaią noi's n maža suma. ,A nutirpimą ranku. kojų. sustingusius muskulus, nyks- 
NcrėiO prisidėti prie platės- telė-iimą. ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas.
n ir. Kotnvin ciiinnmimr. i vio Aplaikom dai . skirtingu laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmo-nio lieiu\ ių . LŲUngimO Į ie. njų kuriems pagelbėjo, ir tau. broli ar sesere, pagelbės, kaip ir aniems, 
ningą darbą ir Į galingesni Deksnio Gali: Mostis tūkstančiams pagelbėjo, GARANTUOJAME
i'ucivXrl\ ron L-url ciiinntrtn.1 pasekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinam. Jeigu tamsta 
pa. llOOA G.ą. bau bujungio ( įvertinj <avo sVeik ,.a įr įą brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galin- 
mis jegcmis galėtume paša- gos Mosties. klausk taip: DEKEN-S OINTMENT. tai tik tada aplaikysi
kvti • “Dvokite musu bro- ir nokiau k nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DF.KEN’S: ’ T - 4. • OINTMENT, steh tinai greitai prašalins minėtus skausmus. Kaina 2-oz.i liamS Lietuvoje patiems $1.00; 4-oz. $2.00; pinigų taupymo ekstra didelė dėžė lfi-07.. $5.00. Parsi-

i SDrestIS ir tvarkytis be sve- nptiek«.s«‘. t’-autuvese ir per agentus. O įeitai ne«ral«>tnrnėt gauti
** savo mieste, tai r-skalaukite tiesiog iš laboratorijos minėtu antrašu-

timos diktatūros. i dkkfvs oi.vimfnt < omi-vnySu ii inkinias pa — ’ » ~ - — --l.yre i 1*. D. Pov 64>6. Ve-. Ar). ) \ j

/

Jai aorlta iinoti apta karą lr kitua 
tvykha^ tai skaitykite MNaajiaaaa**.

"Naujienos” yra pirmas ir didilaosfas Hotavk| 
dionroitis Amerikoje
UlsiraiykJte “Naujienas” UandSaa. Maajlea^ 

arata metama Amerikoje (lilmaat Chfc 
į), 96.001 CUaafoja ir Kumpoje 99 M

Orderj ar dakj tfųskltoi

^NAUJIENOS"
17M South Halsted Stroil

CHICAGO, ILLINOIS
a

t



Sesias puslapis .Nr. 43,

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENC

Stonys į Ameriką išvažiuoja
Šatrijos Ragana (Marija Pečkauskaitė)

Žalakių kaimo gale, neto
li nuo Ventos upės. buvo 
Juozo Stonio troba. Stovė
jo ji toliau nuo kelio, ant 
kalnelio; buvo nedidelė, pa
juodusiu stogu ir žemu ka
minu. Prie jos glaudėsi ma
žas sodelis, virbų tvora ap- 
tvertas; jame augo keletas 
obelių. Po langais žydėjo 
kelios roželės, žaliavo gar
banuotos rūtos. Priešais sto
vėjo svirnelis, šalia — seni 
tvartai. Prie vaitų buvo šu
linys su aukšta svirtimi.

Iš priemenės kairėn bu
vo troba, toliau — šalinis 
kambarys; dešinėn — ka
mara, visokių baldų ir indų 
prikrauta. Kiemas ir troba 
buvo švariai laikomi. Aprū
kusios sienos aplipdytos po
pieriais ir šventųjų paveiks
lais nukabintos, asla iššluo
ta, stalas baltai nušveistas, 
ant langų stovėjo keli puo
dai su žolynais, o tarp jų— 
kryželis.

Stoniai turėjo ketvertą 
vaikų. Mažiausioji mergai
tė dar nė žąsų nepaganė; 
vyresnis sūnūs Vincukas 
jau tryliktus metus baigė. 
Buvo darbštus ir protingas 
vaikas. Vasarą, gyvulius ga
nydamas, negalėdavo daug 
ko tėvui padėti, bet pavasa
ri, kai gyvuliai stovėjo tvar
te. Vincukas kaip pririštas, 
sekiojo paskui tėvą. Eina 
tėvas su žambiu i lauką, ei
na ir jis kartu ir prašo, kad 
duotų jam nors truputi pa
arti,

—Ak, Dievuliau, negaliu, 
kaip tėvelis! — sakydavo. 
Bet toliau pridurdavo: — 
Pamatysi, tėveli, kaip aš ki
tais metais gerai arsiu. Per 
žiemą užaugsiu. Ar matei, 
kaip aš augu? Kur mama 
per užgavėnes buvo pasiu
vusi švarką, dabar jau man 
trumpas. Ar matei?

—Mačiau — juokėsi tė
vas.—Oo, kitais metais jau 
tu pats viską suarsi.

O kokio džiaugsmo buvo 
tėvui, išėjus akėti. Vincelis, 
tvirtai laikydamas vadžias, 
dideliais žingsniais ėjo, 
šaukdamas ant arklio:

—Bėruk, na!
—Mano Vincelis ūkinin

kas! — džiaugėsi tėvas.
O Vincukas net raudo iš 

džiaugsmo.
Išaušo gražus sekmadie

nis. Saulė kaitino, laidyda
ma aukso spindulius ant il
sinčios žemės. Dangus buvo 
mėlynas, tik kur-ne-kur bal
tavo debesėliai, lyg smul
kiai supašyti baltų vilnų 
sluoksneliai. Daugybė žmo
nių ėjo į bažnyčią. Pamal
doms pasibaigus, būriai 
rinkosi pasišnnekėti.

Viename būryje, kur bu
vo ir Stonys su savo žmona, 
stovėjo žmogus, kuris žy
miai skyrėsi nuo kitų. Vil
kėjo jis juodai, kaip koks 
ponas; ant galvos turėjo 
juodą skrybėlę, ant rankų 
—geltonas pirštines, ant ko
jų — naujintelius kaliošus. 
Visas būrys žmonių stovėjo 
ir klausėsi jo kalbos.

—Ką čia kalbėsi — sakė 
jis — nepalyginsi Amerikos 
su musų kraštu. Čia dirbi 
dirbi žmogus, ir tik tegali 
išmisti. Vis srebi juodą put
rą. O Amerikoj oo! Tiesa, 
sunkiai tenka dirbti, bet už
dirbi tiek, kad valgai sau, 
kaip ponas, vilki gerais dra
bužiais, ir dar lieka tiek pi
nigų, kad per porą metų ga
li sau koki tūkstantį susi
krauti.

—žinoma, gerai sako — 
kalbėjo žmonės būryje.

O amerikietis traukė to
liau:

—Tik, žinoma, nereikia 
tingėti. Tinginys ar koks 
girtuoklis verčiau teneinie į 
Ameriką. Bet darbščiam 
žmogui visada patariu va
žiuoti.

—0 dėl ko pats grįžti iš 
tos savo Amerikos? — ka
ži kas paklausė.

—Gana jau man. Bene 
krosnį pinigais kūrensi?

—Nuje, gerai sako. Kada 
tu čia žmogus sudėtum to
kią pinigų krūvą! Sakau, 
brolau, važiuokim risi ir ga
na!

—Važiuokit, važiuokit.— 
atsiliepė vienas: — o kai 
negausit daibo, ką tada 
veiksite?

Pamažu žmonės skirstėsi 
name. Stoniai taip pat sku
bėjo. Namo begrįždamas 
Stonys tarė:

—Žinai ką, Onele, man 
iš galvos neišeina Paliulio 
pasakojimas apie Ameriką. 
Pašėlusiai ir susikrovė pini
gų — du tūkstančius! Ket
verius metus pabuvo ir da
bar sau ponas!

—0 kaip pasipuošęs. — 
pridėjo Stonienė — ir pa
žint nebegali.

—0 kad taip man išva
žiavus į tą Ameriką?

—Na tai tau! — sušuko 
Stonienė. —O kaip aš čia 
viena liksiu su vaikais? Ne
duok, Dieve, tave į toki ke
lią išleisti..

—Na, ar vienas eina. Nu
eina ir vėl pareina, ir nieko 
bloga nenutinka, o kiek pi
nigų parsineša! Aš nejuo
kauju. Kuo aš blogesnis už 
kitus? Pasipelno kiti. pel
nysiu ir aš: juk ne girtuok-i 
lis esu, ne tinginys koks!... !

—Gerai butų. vaikams 
nereiktų po svetimus kam
pus valkiotis.

Netrukus Stonys parašė 
savo pusbroliui, kurs jau 
buvo Amerikoje, prašyda
mas jį atsiųsti laivakortę ir 
pasiryžo rudeni keliauti. ( 
Vincukas, sužinojęs tėvo su
manymą, labai nubudo.

—Na, Vinceli — tarė vie
ną svkį tėvas, — tu dabar 
liksi visas šeimininkas. Tu
rėsi globoti mamytę ir ma
žesniuosius vaikus: esi visų 
vyriausias. — tai turi būti 
mano vietoj.

—Tėveli. — prašė Vincu
kas — nevažiuok!

—Kad reikia, vaikeli, 
nieko nepadarysi.

Veikiai atėjo Stoniui ir 
laivakortė iš Amerikos. Po 
Žolinės Stonys nutarė išva
žiuoti: lig Varnių savo ark
liu, o iš ten kartu su kitais 
vyrais — į Prasus. Stonienė 
krauliojo vyro daiktus. Iš
traukė ką besurasdama: 
geltono sūrio, sviesto, deš
ros, lašinių... O ašaros jai 
riedėte riedėjo. Pagaliau su
sėdo vakarienės valgyti. 
Nebesitverdama vargšė ėmė 
balsu raudoti:

—Paskutini kaitą susė
dome visi už stalo! Tuščia 
bus tavo vietelė...

—Cit, Onele, — ramino 
ją Stonys, bet ir pačiam 
tryško ašaros iš akių. Vai
kai, pamatę motiną ver
kiant, taip pat ėmė raudoti. 
Stonys pasisodino mažiau
siąją mergaitę ant kelių, ki
tus apkabino bučiuodamas.

Ilgai tą vakarą kalbėjosi. 
Niekas nenorėjo miego, 
kiekviena troško kuo il
giausiai pabūti su tėveliu.! 
Pagaliau vaikai ėmė snaus-, 
ti ir sumigo. Metas buvo, 
gulti visiems. Bet Stonys tą'

KELEIVIS BOSTON
SIJONĖLIS IR BLIUZĖ — PRAKTIŠKA APRANGA

Praktiškiausis apsirengimas jaunoms mergaitėms yra atskiras sijonėlis ir 
bliuze. Tas pigiau kainuoja, lengviau išskalbti ir gražiau atrodo.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

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

Štai čia knygų sąrašas: . _

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bolivijos Salvose
Per ištisus trejus metus, ją šilkais dabino.
Ir ant stalo pasodinęs — gražuole vadino.
Pietų Amerikos kurortuose, su ja važinėjo.
Tarp kunigų ir bajorų, perfūmais kvepėjo.

“Veronika, tu mieliausia! pasiimki kortas; 
“Važiuosiva paviešėti, ten gražus kurortas...”
Ji gerybių tiek apkrauta, nieko negalvojo;
Jis tiktai faktams paslėpti vietelės jieškojo.

Ir nuvedęs ramion vieton, žiauriai apkabino,— 
Storą kanapinę virvę, ant sprando užsodino.
“Tu dabar šitoje vietoje, turėsi užmigti,
“Visi slepiamieji faktai turės čia palikti.

“Švelniai kalbant, iš pasalų, gferti laimės vyną, 
“Europiški diktatoriai manejj^nokino.”
Ji parpuolusi ant kelių verkė;'ašarojo;
Jis su pašiepimu dar pasityčiojo:

“Per ištisus trejus metus nuodijau tau sielą,
“Kai Įtempsi virvės mazgą —busi mano miela.” 
Plaukai ant galvos sustojo, gerklėj darės sausa... 
Nelaiminga moterėlė, kur laidokų klausė...

Jos gyvenimo saulutė ten ir nusileido:
Kalti yra “popų žentai,” kurie ji paleido...

APIE VALGIUS

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS

Bažnyčia sako. kad buvo, o moka- 
ss sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
uiipgi Nojus batų galėję*

veislių
surinkti j Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu

viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo t Kaip jis galėjo tuos gyvu- daug pačių, o žmonos po kėlu vyrus, 

ius prastoj savo arkoi sutalpinti? Labai užimanti ir pamokinanti kny- 
:š kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą , ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 
'.ėmę apsemtų? Kur tas vanduo «

į .urie gyvena išsimėtę po visą žemės 
oTj"

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

■ar yra? Kaip ii Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
■r kitų veislių žmonės? Šitie ir Šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali Į Panašios knygos lietuvių kalboje 
?ts*kytJ jokis kunigas, yra nuosakiai 1 iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 
ir aiškiai įsdėatyti šitam veikale. ! kius dievus garbino senovės indai bei 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—-tai ; arijonai, egiptėnai, ckaldai, asyrai.
faktas; kas sakinys—-tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.

‘ Kaina ................................................. tSe.

į \R ROMOS POPIEŽIUS YRAKRISTAUS VIETININKAS?
Parašė kun. M. Valadka. Knyga 

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų . .
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 "U*. perskaityk šitą knygelę.

Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai-

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- nuoj&ma. Kaina ......................... 25c
STATYDAVO SAU ŽEME 

Labai įdomus senovės filosofu da-
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal

lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė-

f>. Knyga stamti ir labai užimanti, 
ai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi-

SOCIALIZMO TEORIJA.
daugelį autorių parašė Iksas. Antra Sis veikalas trumpais tr aiškia* 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo- faktais parodo, Kaip iki -,«.l kt-'ūsi 
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.** draugijos formos, ir kodėl turės būti

------------------------------------------------------ Parašė Z. Aleksa. pakeistas kapitalizmas Kaina 25c.
40 pusi................................................ 10c.

tuvą, kuriame mėsa keps ir NIHILISTM ' uėI.KO reikia žmogui
ant jo sudėk visą kemšalą ‘ Tragedija trijuose aktuose. v«-Į<»EKT IR VALGYT? 
ir uždenk viršų likusia mė- ka;^ per-tato nužudymą caro Alek-į Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

Kraštus mėsos perai an- .'?n.Gro Pulkus ’r nesun- norisi, atšaus nepagalvojęs žr.Kgus.sa. Kiastus mėsos geidi ap <ial ^enoj perstatomas veikalas. Is 33 ko nor;£ / vai>f,o
įspaudvk, kad kemsalas lai- viso reiKaiaujamos tik 28 ypatos. tmogus silpsta? Ir dt.,s viena..- mai-
I lnr+iTci Verkti Irk viHurv KpnV ^°ston’ pusi. 61............Zoc. staj, daugiau spėkų, kita* nia-kytųsi kepalo \idury Kepk iiau, Dėlko cu.
.neuždengta nemažiau l'-> TABAKAS. druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
vui luictunt k-u« 1^ minntn Kaip J1’ ž™onėr?s kenkla; L‘au* dėl jam reikia riebalų? Situos klaust-
Vdl. įdlstctiiL iu miliutų kiniės rūkę! Pagal A. Apolovą ir mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
SU mišiniu karšto vandens, daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- Parašė D-ra- G-mus Kama .. 15c.
, i • nr * rašė K. Stiklelis, So. Boston, Maas.lemono sunkos ir VVocester- i<J09 m-> pusi. «..................  26c. ki RGI VISA TAI NYKSTA?
Shire SOSO. ,,rrcvic doiv tvircos ^ur nyksta v*8’ tie lobiai, kuriuo*Duodant Stalan apkaišyk ŽINGSNIS neit, SVIESTUS. 'žmonės kuna per amžius? Sį intri-v .A * Vionn ttlrfrk ir • ——i—-S.-  i -1--------
petraskom arba kitais zalu-
mynais.

RAŠALO DĖMĖS

Vieno akto vaizdelis ir monolo- guojantį politiškai-ekonorr.išką kiau- 
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie-; aitrią aiškina garsui* Vokietijos so

cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
10c. ky. Kaina .................................... lfte.

tuvaitė. So. Boston, Mass. 
i 1914 m... pusi. 23................

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai žni. 
,iės gyveno Rojuje. Bet mokslas P.oji 
visai atmeta. Mokslas mano, ka* 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir - 
tnyga parodo, kodėl ta;p maitom* 

ir i\abai piornus ir pamokinantis

BIBLIJA SATY ROJĘ
Tai Biblijos pašaipa. 1 Ksnaaą io* 

cnygos nzįsiiei'izia • ;• »'
'79 puikiais paveikslais, perstatan- 
?iai3 įvairius nuotikius r.uo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 
aus. Iei jęs šia knvgą niekas nesigai

lės. 382 puslapiai. Kaina $1.00

9Ž1AN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitoa fonės. Daugiau juokų, na

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je teipa net 72 “Džian Bambos spy- 
•iai,” eilės, pasikalbėjimai, bumoria- 
:iški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25e.

Vaikų aprašinėtas arba 
rašalu sulietas knygas gali
ma nuvalyti sumaišius “oxa- 
lic acid,” “citric acid”
muratic acid.” Visos trvs ‘^aityma.- *
rūgštys sumaišomos lygio- 
mis dalimis. Suterštos kny
gos lopas tuom mišiniu ge
rai sušlapinamas ir suspau
džiamas tarp dviejų nusau-

ir 
Kaina 2f-

Įvairųs Patarimai
Sakoma, jog dažytos sie

dinamųjų lapų (blotting pa- nos virtuvėj labai lengvai;
;pers). Šitas mišinys yra ge- nusivalo šitokiu budu: pa-■ paparčio ŽIEDAS, 
ras tuo, kad rašalą jis ištir- imti švarų, drėgną skudurą.:

gadinti malant tokioj maši- pina. bet spausdintų raidžių apibarstyti sausa “bakingį-^^.'^-į.Uj^J*
iv vNovroilroln nnręnrrofbno soda IF nušluostyti SUtdS*. Joma kaip žmonės paikai tiki į viso-

Jona* Maželi*.

noj, kurioj kelios valandos 
atgal buvo malama kokia 

_____  ‘ prasta mėsa ir nuo to laiko
Iš maltos mėsos galima' maS‘na d21; nevalyta. Vasa- 

ros karstv tokie mėsos liku- pagammti daugybę n ai- nradedariausiu valgiu. Ir ji vra eko- ciai.mašinoj tuoj pradeda 
nomiška. nes nereikia mai-: -estl ,!*' Patek« • «eri» mes«
ti gerą steiką arba kitokią malti tuoibrangia mėsa. Nežiūrint ko- Mesa geriausia malti tuoj 
ki steiką sumalsit, vistiek P™? vartojimą. Jei būtina.
hiis tik “hambure-as ” Ta- reikia Padetl J sa^ytuvą bus tik namourga.. ia R j. alandų padė.
ciaus nepirkit gatavai su- ... X’ H .
maltos pigios mėsos, kuri k,t. ^Įėmusioj šaldytuvo vie- 
paprastai būna pilna sumai- 1% koklan> n°?5(,nde-. kad 
tų taukų ir kremzlių. Ge- ef utliuoT Nkkadot'nela^

kaSs'mesa ' *
minkštimo nuo 'jautienoj a,ba uzdcn«-
sprando, ar kitokį nebran-!ta _________
gų šmotą. Pačios išsirinkite
ir liepkit sumalti.

ir paveikslų nepagadina.
Malta mėsa

Vienos jautienos maita 
mėsa nereikia ilgai kepti ar 
virinti, bet jeigu maišyta su 
kiauliena, tai reikia žiūrėti, 
kad gerai išvirtų arba per
dėm perkeptų. nes nuo pus- 
žalios kiaulienos galima už
sikrėsti trichinozio liga. Tik 
didelis karštis ir ilgas viri
mas bei kepimas sunaikina 
trichinos peras.

Jei galima, visą mėsą ge
riausia sumalti namie, nes 
bučernėj, kad ir geriausią 
mėsą išsirinkus, galima su-

naktį negalėjo užmigti. 
Liūdnos mintys lakstė po 
galvą, spaudė širdį, kaip 
akmuo. Anksti rytą pakilo, 
pavalgė pusryčius, atsisvei
kino su žmona ir vaikais, ir 
išvažiavo.

tas sienas. i kius prietaras, burtus ir tt. lie.
PASVEIKINIMAS ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

Arba kaip tėvų vartojami avaigl- 
,aamieji gėrimai atsiliepia jų no- 
Kams. Kaa yra arba tikisi kada norą 
boti kūdikiu tėvais, būtinai turėtu 
oerakaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

EILfiS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 28c. 
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Rudis iš audiniu galima 
Gimtadienio proga sveiki- citrina (lemonu). Rei

name seną “Keleivio” drau- kja patrinti rūdim suterštą 
gę ir rėmėją. Anelę Liutku- vietą iemOnu. paskui užpil- 
vienę iš Bridgewaterio. Šį ti gerai draskos. Palaukus 
mėnesi jai sueis jau 69 me- keiįas minutes, gerai ištrin
tai. Tai nėra toks didelis jej karto dėmė nepra- 
amžius. Iki susilauks šimto nvks, reikia atkartoti, 
metų, galės daug dar pasi- * ______
darbuoti ir gyvenimu pasi- Terputinas sumaišytas L*b*i įdomi Knygutė šituo svarbia
džtogli Mes. keleiviečiai, pusiau su amOnija, išims
jai to linkime ir širdingai ma]eVą (dažus) iš skalbi- .................... ‘ ‘
sveikinam.

Atomo Bomba
nių ir drabužių. Reikia du 
ar tris kartus gerai suvilgyt

E. Vandervelde. vertė Vardu nas. 
fCaiaa •••••••••• •••■•••••••••

KODfiL AS NETIKIU

Kimštas malto* veršienos 
kepeni*

Ak, atomo baisi bom'oa.
Ką gi tu ten padare:?
Tu išgąsdinai Mikadą 
Ir akis jam atdarei.

Ką amerikiečiai gali,
Tik dabar jisai suprato. 
Kar atomų baisi bomba 
Sukrėtė jo visą šalį.

If gerai tiems užpuolikams, 
Kurie žudė nekaltus;
Dabar patys paragavo 
Kokis karas yr baisus. 

Mokslininkai sugalvojo 
Baisią bombą iš metalo.
Ir slapta jie ją padarė 
Iš kažin kokto ten galo. 

Nugąsdino karštagalvius. 
Kurie nori tik kariauti, 
Visko nori prisiplėšti,
Bet nenori kailin gauti-

terputinu ir amonija, pas- J
kui gerai išplauti karštu1 p*“*0- M?gerai
vandeniu su muilu.

■M

negali tikėti. Pilna argumentų, kurią
nesumuš joks jėzuitas. 
lmyguUs

Kaina tos 
............ 20*.

Kad išimti smaluotas dė- MONOLOGAI IR 
mes iš drabužių, reikia dė- DEKLAMACIJOS, 
mėtą vietų gerai suvilgę
terputinu ir gerai tnntl, lkl gų ir deklamacijų. Vi»okios temos: 
dėmė visiškai išnyks.■

Farmerio Duktė, niškos. Visos skambios, visos gero*.
_________________ • Tinka visokiems apvaikščiojimams,

baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laidau Kaina.................. Sfe.

KUNIGŲ CELIBATAS.
II knygelė parodo, kodėl Romo*

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
joe pasekmės ir doriškas dvasiškijos

Pas farmerį grižo iš karo ".nF?o!i.my: kI’TCT p*-
■ pramones jo buvęs bernas, jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų m*-
Farmeris io klanuia • dukteria ir mylimosios nepa-rarmens JO Klausia. . pūltų i tokią kunigų globą. ParaM

--- Sakyk, Joe, tu dirbai kun. Geo. Tosmsend For. D. D., au-
fabrike du metus, uždirbai Fertinand d< s*mogitw*.
po 87 dolerius per savaitę,;

2 svarač maltos veršienos.
1 išplaktas kiaušinis.
2 puodukai baltos duonos tru

pinių.
1/2 puoduko labai smulkiai su

kapotų salierų.
¥2 puoduko smulkiai sukapo

tų svogūnų.
2 šaukštai ištirpyto marga

rino ar sviesto.
Druskos ir pipiru.

Ištirpintam svieste ant lė
tos ugnies pašutink sukapo
tus salierus ir svogūnus.
Kai jau bus minkšti, nukelk 
nuo ugnies, sudėk duonos 
trupinius, išplaktą kiaušinį,
draską ir pipirus. Gerai vis-! Kad supiaustytos bana- man pinigų ant kelio sko- 
ką sumaišyk. Pasūdyta mė- nos ir obuoliai nepajuostu, linti nereikėjo, draugas vą
šą padalink pusiau. Viena reikia juos patrinti su citri- žiavo su savo karu į musų 
dalim išklok istaukuotą kep- na. į pusę, tai ir mane parvežė.

JUOKAI
liejo lygiomis

Vargo Duktė, kiek gi tu pinigų susitaupei? 
----------------- —Nugi, grįžti pas tave

LYTIŠKOS LIGOS, 
tr kaip nuo jų apsisaugoti, 
-ras F. Matulaitis. Antra, p« 

ir papildyta laida. Kaina 28*.

“Keleivi*,” 63$ Broedvmy,

U J
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Vietines_Žinios
PILYPAS GABRUNAS .Sandariečių suvažiavimas

Žuvo kautynėse ant povan 
deninio laivo U.S.S. Sculpin

Petras Gabrunas, gyve
nantis 1 Harrison Pk., Dor
chester, 1945 m. spalių 4 d. 
gavo pranešimą iš Karo Lai
vyno vadovybės, kad jo sū
nūs, Pilypas, povandeninio 
laivo U.S.S. Sculpin kari
ninkas, žuvo Pacifike 1934 
m. lapkričio 19 d. Seniau 
tėvui buvo pranešta, kad jo 
sūnūs yra dingęs be žinios.

Iš gautų informacijų ga
lima susidaryti tokį vaizdą 
apie jaunojo Pilypo Gabru- 
r.o žuvimą: 1943 m. lapkri
čio 19 d. submarinas Scul
pin sekė būrį japonų laivų 
Pacifike, netoli Truk salos. 
Kada Sculpin ruošėsi paleis
ti į japonų laivus torpedą, 
japonai jį pastebėjo. Sub
marinas turėjo nerti į van
denį. Išbuvęs apie valandą 
laiko po vandeniu, Sculpin 
vėl iškilo į paviršių, bet ja
ponai buvo palikę netoliese 
vieną karo laivą, naikintu
vą, laukti, kada submarinas 
iškils^ Ir kaip tik pasitaikė, 
kad Sculpin iškilo netoli ja
ponų karo laivo. Sculpin 
bandė vėl panerti, bet japo
nai povandeninėmis grana
tomis sugadino submarino 
nardymo prietaisus ir sub
marinas pats iškilo į viršų. 
Tada japonai kanuolių šū
viais pradėjo jį daužyti. 
Sculpin gynėsi su savo vie
na 3 colių kanuole, bet at
silaikyti negalėjo. Kad lai
vas ir jo paslaptys nepatek
tų į japonų rankas. Sculpin 
vadas davė įsakymą subma- 
riną nuskandinti ir įsakė ka
rininkui Gabi-unui nusileis
ti į laivą ir atidaryti kelią 
vandeniui į laivo vidų. Pi
lypas Gabrunas tą padarė, 
bet tuo tarpu japonų grana
ta pataikė į laivą ir Pilypas 
Gabrunas buvo nukautas. 
Submarinas nuskendo su 
kapitonu ir apie 40 vyrų, 40 
vyrų spėjo nuo skęstančio 
laivo išsigelbėti ir pateko į 
japonų nelaisvę. 20 iš tų iš
sigelbėjusių dabar išliuosuo- 
ti. o kiti 20, kurte buvo pa
imti ant kito japonų laivo, 
žuvo vėliau, kada tas japo
nų laivas buvo musų sub
marinų nuskandintas. Iš iš
likusiųjų ir išvaduotų iš ja
ponų nelaisvės buvo sužino
ta. kaip nuskendo U. S. S. 
Sculpin ir kaip žuvo jauna
sis karininkas Pilypas Gab
runas.

Švogeris,
Adv. K. Kalinauskas.

Reikia darbininkų, bet 
nera darbu!

Sandariečių vakarienė Vakarienė praėjo labai 
jaukioj nuotaikoj. Po vaka-1

Eostcno' sandariečiai pra- 17.e^1®s’ m,?2įkai grojant, sye- 
Laikraščiuose matyt ži- eitą sekmadienį L. Piliečių čiai dar ilgai linksminosi.

Pajieškomi Amerikos Lietuviai

Bos-
San-

Praeitą sekmadienį 
tone atsibuvo A. L. T 
daros apskričio suvažiavi
mas. Dalyvavo 39 delegatai 
nuo eilės kuopų. Stambes
nes delegacijas prisiuntė' 
Worcesterio, Montello, Nor- 

’ vvoodo, Brocktono ir, žino- 
jma, Bostono kuopos. Ypač 
įgausiai buvo atstovaujamas 
Worcesteris. Suvažiavimui 
pirmininkavo brocktonietis 
J. Jurgeliunas, sekretorium 
buvo J. Arlauskas ir vice
pirmininku P. Jankus.

Suvažiavimas išklausė ap
skričio valdybos raportų dėl 
praėjusių metų veikimo ir 
aptarė busimųjų metų veik
lą. Į besiartinantį A. Lietu
vių Kongresą nutarta pa
siųsti nuo apskričio atsto
vas. Juo išrinktas A. Kriau
čialis. Kongresui paskirta 
auka iš apskričio iždo $50. 
Sandaros centrui nutarta 
pasiųsti paramą $100. At
stovui į Kongresą kelio iš
laidoms skirta $100. Iš iž
dininko pranešimo paaiškė
jo, kad kasoje suvažiavimo 
dieną buvo $396. Stambes
nių pajamų praeitais metais 
turėta iš surengto pikniko, 
iš kurio organizacijai liko 
$164.85. Sandariečiai daug 
dirba Liet. Remti Draugijo
je, kuri dabar stengiasi su
kelti daug pinigų A. Liet. 
Kongresui paremti.

Suvažiavimas priėmė dvi 
rezoliucijas, vieną politiniu 
klausimu, pasisakyta už rei
kalą gyvai veikti, kad nėr 
teisingą taiką ir musų kil
mės* kraštas, Lietuva, galė
tų prisikelti pc šio karo kai
po nepriklausoma ir demo
kratinė respublika ir kita— 
dėl sandariečių organizaci
jų veikimo ir organizacijų 
tinklo didinimo.

Sekantiems metams iš
rinkta apskričio valdyba iš 
šių veikėjų: pirm. — K. 
Jurgeliunas, sekret. — K. 
Mereškevičius. inžd. J. Le- 
kys ir vice-pirm. — P. Jan
kauskas. J-is.

nių, kad “ten ir ten’’ reikia 
darbininkų, bet jų negali
ma surasti. Girdi, vieni me
ta darbus ir streikuoja, o ki
ti nenori pigesnių darbų im
ti, nes karo metu priprato' 
imti “dideles algas.”

Tokių žinių rašytojai pa-j 
tys nežino, ką jie kalba. 
Man teko būti darbams pa
rūpinti biuruose ir mačiau,' 
kad juose pilna darbininkų. Į 
Eilėn sustoję vyrai ir mote
rys laukia savo kaleinos. 
Viename biure mačiau net 
keturias eiles laukiančių

Svetys.Draugijos svetainėj turėjo 
gražią vakarienę. Vakarie-, 
nė buvo rengiama apskričio 
suvažiavimo proga ir, ji tu-
turėjo tikslą pagerbti iš ka- { “Keleivio” įstaigą perei- 
ro tarnybos grvžusius ka-'ta šeštadienį buvo atėjęs se- aP^r 
rius. Musų jauniesiems buvo nas Bnogewater gyventojas, Jurgaitienė Julė, 
skirtas garbės stalas, už ku-|drg. A. Baginskas su savoiarTi^eU;iusi 
rio buvo susėdę virš dvide-i giminaičiu, Freddie, kurs ką 
šimties įvairių ginklų rusių
ir laipsnių jaunų veteranų.
Vakarienei sumaniai pirmi
ninkavo p. J. Lekys. P. Pau- 
ros vedamas choras padai-

žmonių.
Keista ir tai, kad biuro 

pareigūnai siunčia Į tokius 
darbus, kurie jau užimti ki
tų. Kada žmogus nueina į 
skirtą vietą, jis gauna tokį 
atsakymą: “Gaila, bet tam 
darbui jau turime darbinin
kų”...

Taigi, reikia darbininkų, 
o nėra tų darbų.
t

Bedarbis.

Radio žinios

Lankėsi redakcijoje

Bigaila Stasys, gyv. Chicagoje. , lių kaimo, Utenos apskr., gyv. New 
Gaižauskas Leonas, gyv. Chicagoj. , Yorke ar Chicagoje.

I Gečaitis (Gedsaitis) Jonas, gyve- ; Milius I>ominikas, Daunorų kaim., 
įnąs Chicagoje. [Meškuičių vai., Šiaulių apskr.

Gutauskas Antanas, kilęs iš *Ute- , Narbudai. Antanas ir Ona, Nar
nos apskr. Nuo 1934 iki 1937 buvo i badienė po tėvais Macinkevičiutė, 
Lietuvoje. Gyv. Chicagoje. 'gyv. ar tebegyvena Chicagoje.

Jokubauskas Antanas, Varnių vai., ■ Pariavka, Stasys ar Steponas, gyv. 
gyv. Salem, Illinois,. Grand Rapids, ,.Mich. 

ar Massachusetts. Skupas Juozas, gyv. Clevelande.
arba jos vyras, Į Stonis, turėjęs broli Steponų ir 

i seserj Liudvikų Einingienę.
Juška-Ju.škevičius Jonas, prieš ka

rų gyv. Rochester, N. Y.
Kavaliūnas Zigmas, gyv. N'ew 

Yorke. Lankėsi Lietuvoje prieš karą.
Kazlauskai, Tamošius ir Ignas.

Janėnų kaimo,Talamdis Juozas.
Šventežerio vaisė.

Vileniškis Juozas. Lankėsi Lietu
voje apie 192š m.

J ieškomieji asmenys arba tie. lū
žinių,

tik grįžo iš kariuomenės. A.
Baginskas yra vienas Over-
glcbe Čeverykų kooperatyvo] Kriukliai. Stasys, Vaclovas, Ado- rie turi apie jieškomuosius 
c t o j oro 7 i ir žarija (Tokarskiene), kurie prašomi skubiai at>.liepti į

Bridgewater lietuvių koope-
navo keletą dainelių, o eilė: raty vas daro gražią apyvar- 
kalbėtojų atidavė pagarbą tą. 
garbės svečiams. Atsistoji
mu pagerbta žuvusiųjų ko
vose atmintis. Jaunųjų vete-į 
ranų vardų pasakė trumpą 
prakalbą Įeit. E. Ketvirtis.

gyv. Pittsburghe.
Kuprevičienė Ona, Krekštėnų km.,

Krokelaukio vai.
Marčiulionis Antanas, gyv. Chicago

Consulate General of Lithuania.
41 W. 82nd St., Nevv York 24. N. Y.

arba
Consulate ot' Lithuania.

Javoj cukrus. Bostone 
džiaugsmas

Daugelis Bostono šeimi-

Maželiai. Alfonsas ir Jurgis. Gry- j 30 N Salle St_ chicago 2. III. 
belių km., Utenos apskr., gyv. Nevv !
Yorke ar Chicagoj.

Mažeiienė i Patalauskaitė), Garne-
AMERIKOS GAMYBOS 

DIDELIS KILIMAS

Javos. Ten musu govermen-
Jis pažymėjo, kad jam bu- ninkių pereitą savaitę vie- tas rado milionus tonų — Amerikos gamyba karo 
nant Paeifiko ir Europos na kitai pasakojo tokią bus. tai bus to cukraus”... metais labai pakilo. 1938 
karo frontuose visur tekda-j“linksmą naujieną”: Dalykas toks.- radijas ir]metais Amęrikoj buvo pa
vo susitikti lietuvių kilmės “Dūšele, ar girdėjai lin- spauda pranešė, kad Rylų]gaminta visokiu gervbiu už 
karius ir visada tarp lietuvių ksmą naujieną — turėsime Indijų saloje Javoj randasi 88,600,000,000 ’ dolerių, o 
karių beregint užsimegzda- daugiau cukraus! 1,600,000 tonų cukraus, tik! 1944 metais gamybos pini-
vo draugiški h širdingi san-' “Nagi. iš kur jo turėsim?” reikia jį parvežti i Ameri-jginė vertė siekė* 198,700,- 
tykiai. | “širdele, iš Džiavos, iš ką. *000,000 doleriu.

Reikalauja didint skaičių 
policistų

Lietuvių Radio Korpora
cijos “piknike po stegu” do
vanas gavo sekanti:

$200 I. J. Fox kailinį kou- 
tą gavo E. Katochku, 85 
HoIHngsworth St.. Matta- 
pan. Mass.

$65 Ladies wrist\vatch 
gavo M. Medaglio, 891 E 
St., So. Boston. S. Mockus, 
38 Chelmsford St., Dorches
ter, gavo Electric Mixer. 
Lady’s or Gentleman’s Fit- 
ted Monogramed Traveling 
Bag gavo Diek Lawton, 219 
M St., So. Boston. Taip pat 
devanas gavo: Diek Law- 
ton, 219 M St., So. Boston; 
Anna Tomaszewicz. 15 
Sturtevant Avė., Norwood; 
Helen Johnson, 10 Johnson 
PL, Ncnvood. Full size $16 
Satm Finish Puff gavo Net- 
tie Armon, 9 Dorset Street, 
Dorchester; $15 Grocery 
Order gavo B. Beiranis. 6 
Cameron St., Dorchester; 
Lucky Serviceman’s kalėdų 
dovaną gavo jūreivis G. W.J 
Shepard. U.S.S. L.S.T.. Sani 
Francisco. !

Lietuvių Radio Korp. 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie atsilankė Į jos rengia- 

, mą “pikniką no stogu” ir 
! Vietory balių, Municipal sa
lėj, spalių 13-tą. Dėkoja vi
siems biznieriams, kurie pri-! 
sidėjo prie laimėjimo dova
nų, visiems, kurie bet kokiu

Massachusetts leitenantas 
gubernatorius Bradfordas 
reikalauja, kad federale vy
riausybė tuojau paleistų iš į budu prisidėjo padaryt šį

*— z---------- ------------- parengimą pasekmingu.
Taipgi dėkoja p-lei Elea

nor Amsie iš Dorchesterio, 
kuri buvo išrinkta “Miss 
Vietory,” Dr. Antanėliui už 
jo dainavimą, ir labai dėkų 
dain. Albinai Bucevičienei, 
Alb. Šapamiutei, Joan Kas- 

Frances Savickienei. 
Steponas Minkus.

armijos tuos jaunus vyrus, 
kurie pirmiau tarnavo poli
cijoj. Bradfordo manymu, 
reikia didint skaičių policis
tų, nes su esamomis polici
jos jėgomis bus neįmano
ma suvaldyti piktadarius. 
Skaičius piktadarybių žy
miai padidėjo, jų gali atsi
rasti dar daugiau.

per ir
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Lietuvai Remti Draugijos 
suvažiavimas

C. J. Kalinauskas proku
roro padėjėju

jos Buightone - 
gautos, kaip ir 
tos auko> eina išimtinai dra
bužiu užcirbimui. Res.

$50. Dabar gintinis Silvestras Liepinis 
seniau gau- grįžo iš kariuomenės visai 

pasiliuosavęs. Kom. A. Pa- 
liulionis tarnauja Seattle. 
Wash., kw jis yra laivyno 
bazės prižiūrėtojas, o S. Lie
pinis grįžo iš Europos. Pa- 
liulioniai gyvena Dorches-

Gryžo Jokubauskų sūnūs

Pereitą savaitę buvo pa-

pro-Lietuvai Remti Draugijos - Jungtinių Valstybių 
nepaprastas suvažiavimas Į- kuroras E- J. Brandon skel- = 
vyks lapkričio 11 d. So. Bos- bia, kad ,.southboštonietis 
tone, Sandaros svetainėj/advokatas Charles J. Kr.ii- 

nauskas paskirtas prokuro
ro padėjėju. C. J. Kalinau?-1 
kas yra žinomas lietuvių vei
kėjas Bostone ir visi lietu
viai pasidžiaugs dėl jo pa
skyrimo Į naują, atsakomin-į 
gą darbą.

prie F ir Silver gatvių. Su
važiavimo pradžia 11 vai.

Suvažiavimas kviečiamas 
pasiruošimui prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso Chica
goj, lapkričio 29,30 ir gruo
džio 1 dd. Kviečiame daly
vauti narius, draugijas ir at
skirus veikėjus, kurie rupi- Socialistų susirinkimas

REIKALINGOS
FINIŠERKOS

Kingston Clothing Kompani-

Gryžo iš armijos

Paliulio-

leistas iš Dėdės Šamo laivy-jjai reikia moterų ar merginų 
no Dorchesterio gyventojų prie siuv*mo. Patyrimas nerei- 
Jokubauskų sūnūs, ilgų ai- pkjt& ( Kingston clMhing 
ką kovojęs prieš japoniškus dirbtuvę ;i83 Albany St., ant 

lubų. Bostone. Arba vakare

Dore’nesteriečių
niu suirus kcmandorius Al- . , __ _
bertas Paiiulionis šias die- teryje ant De \\olf gatvės.| agresorius. Tėvai džiaugia- 3

i uvo parvykęs namo Jie yra seni “Keleivio” skai-'si susilaukę jiems brangaus po 6 vai. patelefonuokit C. Pet- 
Jk. svečio

na? ouvo
pas tėv. o Paliulionių au- tytojai.

Reikalingos Moterys
Dišių plaut

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

BLINSTRUB’S 
304 Broadvvay, So. Boston

naši Lietuvos rėmimu ir no
ri prisidėti prie musų darbo Lietuvių Socialistų Sąiun-j 
stiprinimo. į gos 60 ir 71 kuopų bendras

Liet. R. D-jęs Valdyba :i narių susirinkimas Įvyks 
A. Kriaučialis. ; sekmadienį, spalių 28 d.. II

vai. iš ryto, “Keleivio” pa
talpose, 636 E. Broaduav.

Kviečiame visus nariu< 
būtinai dalyvauti. Atskiri

--------- pakvietimai nebus siuntinė-
Advokatas F. J. ir Biru-Jami. Turime aptarti daugi 

tė Bagočiai praneša, kad jų'svarbių reikalų.

J. Tuinyla,
J. Krasinskas.

Bagočių duktė susižiedavo

duktė, Elaine Birutė, kuri 
dabar randasi Califcmijoje 
(karo tarnyboj) yra susita
rusi su J. F. Arnoldu tuok
tis ir jau priėmė iš jo žiedą. 
Jos draugas Arnold darbuo
jasi žemės konservacijos sri
ty. Sutuoktuvių diena da 
nenustatyta.

Adv. Bagočius veikia A- 
merikos lietuvių visuomenėj 
kaip kalbėtojas ir organiza
torius jau 40 metų. Ypač jis 
daug darbo yra pašventęs 
Amerikos Lietuvių Susivie
nijimui, kurio prezidentu iš
buvo 10 metų.

Kuopų Komitetai.

Drabužių rinkliava

Ką veikia lietuvių piliečių 
kliubai

Pereitą ketvirtadieni. 18 
spalių, So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija turėjo mė
nesinį susirinkimą ir nuta
rė remti Wm. Arthurą Reil- 
ly Į Bostono majorus.

Be to. susirinkimas nuta
rė paaukoti 8100 Amerikos 
Lietuvių Kongresui, kuris 
lapkričio pabaigoje yra šau
kiamas Chicagoje, ir išrin
ko 3 delegatus į tą kongre
są. Piliečių Draugiją kong 
rese asttovaus adv. Jonas J.

Praeitą penktadienį iš 
Bostono į Brooklyną pasiim
tas antras trokas su surink
tomis drapanomis. Pirma
me troke išvežta 16,000 sva
rų drapanų, antrame — 5,- 
800 svarų. Seniau BALE 
vietinis skyrius buvo pasiun
tęs 5,000 svarų. Viso iš Bos
tono nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams surinkta 
26.800 svaro drabužių ii- a- 
valinės.

Penia Namaksienė. veikli 
vietinio BALF skyriaus dar
buotoja, sako žmonės ir da
bar vis dar aukota draoar.r 
lietuviams sušelpti. Rinklia
va tęsiama, nors didysis ir 
plačiai užsimotas vajus už
sibaigė.

Lapkričio 8 d. 8 vai. va
kare įvyks vietinio BALE 
skyriaus ir draugijų atstovų 
susirinkimas Lietuvių sveta- 
nėj. Kviečiami atsilankyti 
visi, kurie Įdomaujasi lietu
vių šelpimu. Tame susirin
kime bus pertenkama BALE 
vietinio skyriaus valdyba.

Vietinis BALF skyrius, 
be seniau gautų aukų, gavo

rauskui: GENeva 1208. (46)

kada buvo Įsteigta Haffenreffer & Con Ine., moterys jodinėjo raitos vin
giuotais keliais Bostono apylinkėje. Dviračiai kaip sportas buvo tik ką 
pradėję pasirodyt, nes tik keletas jų buvo importuota iš Francuzijos. Au
tomobilis buvo da tik svajonė; tiktai 1892 metais C- E. Duryea išrado ir 
pradėjo operuoti gazolinu varomą automobili.

( i
automobilis yra vienas svarbiausiu veiksniu, pakeitusiu Amerikos susisie
kimo ir pasilinksminimo priemones. Tais pat metais, kai vyko tos per
mainos. Haffenreffer & Co., Inc„ ką gamina PICKWICK ALE. irgi nuo
latos augo iki užėmė žymią vietą tarp didžiųjų Amerikos bravorų.

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

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 

J uozas Skendai*^.
Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston 0943
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mbm.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman SU, arto Central Są. 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31182

'■ 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 šviesa. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAHRENCE, MASS.

Grigalius, prez.; Albinas 
Neviera, sekr., ir Juozas Ar-į dar iš lietuvių kriaučių uni- RADIJO PROGRAMA
lauskas, sekr. (jos, per J. Lėkį. Palaimą ir

Brightono Lietuvių Pilie- Matijošką. $100 auka ir i?
REIKALINGA MERGINA

čių Kliubas taipgi turėjo 
mitingą ir indorsavo Wmo. 
Arthuro Reilly’o kandidatū
rą į Bostono majorus.

' Reporteris.

šv. Vinc. ir Povilo draugi-

HALLOWE’EN VAKARAS

Piliečių Draugijos 
susirinkimas

Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija praeitą ketvirtad. 
turėjo savo susirinkimą. Nu
tarta pasiųsti atstovus į A- 
merikos Lietuvių Kongresą. 
Išrinkti trys delegatai: pp. 
adv. Grigalius, Neviera ir 
J. Arlauskas; du katalikai 
ir vienas sandarietis. Socia-

Lietuvių Radijo Korpora 
cijos programa ateinanti ne

Bendram ofiso darbui, 
mokanti bookkeeping ir

„ . ~-------- . . 10:30 ryto, bus tokia:
Rengia Dorchesterio Lietuvių 

Moterų Kliubas ir deda ypa- 1—Muzika,
tingų pastangų, kad vakaras 2—I)ain. Frances Kut'gO-
butų visais atžvilgiais geras ir mulė - Beaudoin. iš Dedham 
kad visi galėtų smagiai laiką 

praleisti. Už žymesnius kostiu

mus bus duodamos dovanos

dėldienį iš VVORL stoties, shorthand. Darbas pastovus. 
950 kilociklių. tarp 9:30 ir Del algos susitarti.

Ketvirtis & Co. Jevvelry
312 Broadway,

So. Boston, Mass.

3 RUIMAI ROXBURYJE
3-- Pasaka apie Magdutę. Ant rendos 3 ruimai, maudynė,

balta sinka, ant 3-čio flioro, 2554
Po programos parašykite'-artI. Pu£le-V

fnn.70.) c.ian<m«Um ir. xroiborr. savo JSpUdziUS ir nUSlŲSKlte MARY YONAITIS €43)
(prjzai) suaugusiemir vaikam. .. , VVORL Sta- 373 K S,re*t' s“th Ma”
Bus gardžiu užkandžiu ,r so- (j Cthuanian Program,
kia- prie geros muzikos. \ įsa r> , c w i. . J, - Boston. Mass. 5. Minkus.tai tik uz tns kvotenus; vai
kams kvoteris. ___________ __________________

Vakaras ivvks ateinanti ne-
dėldienį, 28* spalių. 6 valanda Ar įkalbinai savo pažįsta-

A rh A
v

bstų delegato peišrinkta. j »rca(jįa Ha]b 204 Adams St.. mus ir drau

Mat. mes “uz vienybę, o|prie Fields Corner;
tai 1 eiškia siunčiame tik Kviečiam visus iš arti ir toli.

"us užsisakyti “Ke-

MARIJONAI
BUNEVIČIENEI

Paminėti

"savus delegatus. Kongre
su skilta auka $100. Kai 
kas kalbėjo, kad turtingas 
Kliubas galėtų geriau pasi
rodyti. bet tai buvo balsas 
dykumoje.

Dalyvis.

Komitetas.

Legionierių moterų 
šurum-burum

Amerikos Legiono Da
riaus Posto moterys ruošia 
šurum-burum vakarą 27 
spalių ir prašo visus daly
vauti, nes pelnas yra skiria
mas sužeistiems karo vete
ranams, kuriems bus perka
mos Kalėdų dovanos. Vaka
ras įvyks Dariaus Posto pa
talpose, 265 C St., South 
Bostone. i

Chelsea Balsuotojų Žiniai
MIESTO RINKIMAI NOV. 13. 1945

Balsavimas prasidės 8 vai ryto ir tęsis iki 8 v. vakaro 
Registracija darbo valandomis būna miesto klerko ofise,

Ciity Hali.
Vakarais, nuo 7:30 vai-, registracija < .ty Hali skiepe. VVest 

VVing Basement.

Paskutinė registracijos diena yra sereda. 21 spalių, iki 10 

valandai vakaro.
Pranešama visiems kareiviams ir Antrojo Karo vetera

nams, kurie užsiregistravo per gimines, kad iie turi pasirodyt 

asmeniškai ir patys užsiregistruoti, kad galėtų patys balsuoti.
Balsuotojų Registracijos Taryba:

Dennis E. Sullivan, pirm.

Louis E. Ettinger,
.James F. Shanon,

Joseph A. Tvrrell, rast. t -

šių metų spalių 28 d. 
sukanka vieni metai kai 
mirtis išplėšė iš musų tar
po brangią mano žmoną ir 
gerą. pavyzdingą vaikų mo
tiną. Marijoną Banevičienę.

Minint tą liūdną metinę 
sukaktį, šį šeštadienį. 27 
spalių. įvyks gedulingos 
mišios už Marijonos vėlę. 
lietuvių šv. Petro bažny
čioj. ('am bridge, Mass.

Visi musų draugai ir gi
minės prašomi kartu su 
mumis tą liūdną sukaktį 
paminėti.

Pasiliekame ant visados 
nuliūdę: duktė Aldona, žen
tas Stanulevičius ir vyras 
Karolis Kunevičius.

SVARBUS REIKALAI
JONAS STRAZDAL'SKIS 

Pirmiau gyvenęs 229 Elm St., Cambridge. Mass. 
JONAS ŠIDLAUSKAS

Pirmiau gyvenęs South Boston, Mass.
JONAS BEGONIS

Pirmiau gyvenęs 111 Sixth St., Cambridge, Mass. 
PETRAS ŠLAGERIS

Pit miau gyvenęs 322 Athens St., So. Boston, Mass. 
Jie patys, arba apie jų dabartinę gyvenimo vie

tą žinantieji, tuojau atsišaukite pas:
ADV. F. J. BAGOČIUS,

302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą 
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
motery. Moterą ir Vyrą liga*

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

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

BOSTON, MASS.
Te L Commonwealth 437#

Tel. ŠOU. 4643 - |

Take advantage of CASPER’S 
morning SPECIAL $10.

SOFT. CREAM-OIL PERMANENT $8. 
SpeciaI frnm 8:30 A. M. to 10:70 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $30 
Lururious Waves Sėt While You Relax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 2803

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Bro*dway
SO. BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON. MASS. 
TcL SOUth Pnrtc.n 4618
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