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Rusų Okupuotoje Vengrijoje i 
Bolševikai Prakišo Rinkimus

Rinkimus laimėjo smulkiųjų valstiečių partija — Bolše
vikai gavo tiktai apie 12-15% balsų

kad nežiūrint rinkimų re
zultatų, valdžios sąstatas 
pasiliks toks, koks jis buvo 
ikišiol.

Rinkimuose, nežiūrint į 
bolševikų terorą, komunis
tų partija surinko tiktai nuo 
12 iki 157 balsų. Socialde
mokratai gavo 207 balsų. 
Valstiečiai laimėjo 60' < b. 
Vengrijos rinkimai parodė, 
kad ten, kur rusų armija 
valdo, žmonės pažįsta bol
ševizmą ir, jei tik turi pro
gos laisvai balsuoti, pasisa
ko prieš bolševikų smurtą, 
terorą ir pigią demagogiją.

Praeitą sekmadieni rusų 
okupuotcj Vengrijoj įvyko, 
visuotinas balsavimas. So-! 
vietų maršalas Vorošilovas 
norėjo priversti vengrus su
dalyti vieną kandidatų są
rašą ir prašmugeliuoti i par
lamentą bolševikišką dau
gumą. Amerika ir Anglija 
siūlė leisti Vengrijos žmo
nėms statyti laisvai sąrašus 
ir laisvai balsuoti. Po ilgų 
derybų vengrams buvo leis-Į 
ta išstatyti keturis kandida 
tų sąrašus, bet visos ketu 
rios partijos turėjo sutarti,'

Visoj Lenkijoj pilna naujas dabiečių lai-
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Anglijoj įvyko miestų sa
vivaldybių rinkimai. Ir šiuo
se rinkimuose Anglijoje 
Darbo Partija laimėjo. Dar-1 
biečiai pravedė į miestų val-

C. S. Mcnitor praneša iš 
Lenkijos, kad ten visuose 
miestuose pilna rusų kariuo
menės. Daugelyje Lenkijos 
miestų matosi rusų žandarų džias 2,977 atstovus, tai rei
arba politinės policijos. Vi
si lenkai laukia nesulaukia 
dienos, kada rusai išsikraus-

kia 1,245 atstovus daugiau,! 
negu jie turėjo. Rinkimus 
pralaimėjo konservatoriai.

tys iš Lenkijos ir to kraštOjiie neteko 760 vietų miestų:
žmones gaieš gyventi SSVOį Valdžioje įcinn Izzl 

1OI XIIIYV vmvai

Čia matosi šarvuočio “Misscuri” 16-colių kanuolės. kurios nesenai dar 
ardė Japonijos uostus. Dabar šitas laivas atėjo į New Yorko uostą. Tūkstan
čiai žmonių sulipo apžiūrėti jo įrengimą. Beje, ant šito laive japonai pasirašė 
pasidavimą.

Prezidentas Truman Pataria 
Baigti Streikus

Darbininką ir darbdavių konferencija Wa»hingtone—
J ieško budus taikiai išspręsti ginčus

jų federacijos. Am. Darbo 
Federacija ir CIO unijos, 
dalyvauja John Levvis veda
ma angliakasių unija ir ge
ležinkeliečių sąjungos. Į 
konferenciją nebuvo pa
kviestos taip vadinamos 
“nepriklausomos” unijos, 
kurios nėra prisidėjusios 
prie didžiųjų federacijų ir 
kuriose besauja darbdaviai. 
Tos “nepriklausomos” uni
jos nutarė pikietuoti konfe
renciją.

Pirmose derybose tarp 
darbininkų ir darbdavių ap
tariama, ką konferencija tu
rės išspręsti ir nutarti. Dar
bo sekretorius Schvvellen- 
bach pasiūlė, kad darbinin
kai sutvarkytų savo organi
zacijų santykius ir baigtų 
bereikalingus “jurisdikci- 
nius” ginčus.

Daug streikų ir nepabai
giami ginčai tarp darbinin
kų ir darbdavių dėl uždar
bių privertė musų vyriausy
bę sušaukti darbdavių ir j 
darbininkų konferenciją 
VVashingtone. Prezidentas' 
Truman pasiūlė konferenci
jai surasti būdą spręsti vi-; 
sus ginčus taikiu budu. Pre
zidentas sako, kraštas ne
mėgsta tų ginčų, visa Ame
rika ir visas pasaulis laukia 
gamybos, o pramonininkai 
ir darbininkai nesusikalba,! 
trukdo gamybą, o tuc tarpu 
žmonės laukia nesulaukia 
prekių, kurių trūksta.

Konferencija tarp darbi
ninkų ir darbdavių užsitęs 
porą savaičių. Iš darbininkų 
pusės konferencijoj daly
vauja abidvi didžiosios uni-

gyvenimu, be okupantų. 
Rusų kareiviai gyvena

vietos žmonių, jie ima mais
tą ir viską, kas jiems reika
linga. Tokiu bvdu Lenkijos 
gyventojai' turi maitinti sa
vo budelius. Rusų kareiviai 
dažnai plėšikauja, skriau
džia žmones ir jokio užtari
mo gyventojai iš niekur ne
gauna.
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835 atstevus. Visi didieji^ 
Anglijos miestai yra darbie- 
čių rankose. Anglijos žmo
nės pritaria Darbo Partijai.

‘GINKLUOTI CIVILIAI’ 
SUŽEIDĖ 15 MARINŲ

Apie karą padangėse
Orlaiviai daugiausiai pri

sidėjo prie karo laimėjimo, 
sako amerikiečių tyrinėto
jai. kurie buvo pasiųsti į Vo
kietiją pažiūrėti vietoje, 
kaip bombardavimai iš oro 
paveikė vokiečių pramonę 
ir karo pajėgumą. Jie apžiu
rėjo vokiečių išgriautus 
miestus, apklausinėjo dau
gybę vokiečių, patikrino pa
tys savo akimis, kaip vokiš
kos dirbtuvės buvo išgriau
tos ir sako, orlaiviai buvo 
sprendžiamas karo ginklas.

Per visą karą ant Vokie
tijos buvo numesta 2,697,- 
473 tonos bombų. Anglai 
numetė 1,235.609 ton. bom
bų ir amerikiečiai—1,461,- 
864 tonas.

Per visą laika anglai nu
mušė 21.622 vokiečių orlai
vius, o amerikiečiai — 35,- 
783. Anglai per karą nete
ko 11,965 bomberiu ir 10,- 
045 naikintuvų (fighters), 
c amerikiečiu nuostoliai bu
vo — 9.949 bom bėriai ir 8.- 
420 naikintuvų. Anglu ko
vos aviacijoj buvo 718,628 
kariai, o musų aviacijoj Eu

Iš Kinijos praneša, kad 
ten komunistai, arba kaip j 
pranešimas sako “ginkluoti 
civiliai” sužeidė 15 musų 
kareivių. Amerikos kariuo
menė Kinijoj nesikiša į ki
nų vidaus kovas, bet komu
nistai užpuldinėja musų ka
reivius, o užpulti mūsiškiai 
turi gintis, negi leis save iš
šaudyti. Už “ginkluotų civi
lių” Kinijoj stovi Rusijos 
armija, ji komunistus ap
ginkluoja ir siundo prieš a- 
merikiečius.

Komunistai “kaltina” a- 
merikiečius. kad jie “užpul
dinėja’’ komunistus Kinijoj. 
Musų vyriausybė skelbia, 
kad tai melas. Musų kariuo
menė nesikiša į Kinijos vi
daus karą.

Vargas išlėkė
Brazilijos diktatorius Dr. 

Getulio Vargas išlėkė iš dik
tatoriaus sosto. Ji Davarė— t x— -
susibaudę karininkai. Po ka
riška sargyba buvęs dikta
torius liko išlydėtas į aero
dromą. ten jis sėdo į orlai
vį ir išlėkė į pietinę Brazili
ją, kur yra jo dvaras.

Per 15 metų Vargas var
gino ir valdė Brazilijos res
publiką. Atrodo, kad jis ir 
dabar dar negalutinai atsi
sakė nuo Brazilijos valdovo 
vietos. Ateina žinių, kad jis 
organizuoja “socialistų de
mokratų*’ partiją ir daly
vaus rinkimuose. Šiuo metu 
prezidento rinkimuose Bra
zilijoj yra du kandidatai: 
generolas Gomes ir genero
las Dutra. Dabartiniu laiku, 
iki rinkimų, Brazilijos vy
riausybės priešakyje stovi 
teisėjas Jose Linhares. Jis! 
sako valdysiąs tiktai iki rin
kimu.

Koki Amerikos už
sienių politika

Prezidentas Trumanas

Kinijos karas
SIŪLO LAIKYTI GA

LINGĄ LAIVYNĄ Tarsis dėl atomų 
bombos

NAUJAS VAISTAS PRIEŠ 
DRUGĮ

Iš Anglijos ateina žinia, 
kad anglų mokslininkai su
rado naują vaistą prieš dru
gį. Tas vaistas vadinasi 
“paludrine” ir veikia ge
riau, kaip visi iki šiol žino
mi vaistai. Drugis, arba ma
liarija. yra baisi liga, ji su
ėdė sveikatą daugeliui mu
su kareivių šiame kare tro
pikų kraštuose. Dabar su-
rastas dar vienas vaistas

ropos fronte—619,020 žmo-!Pr^e^ ^4 žmonių priešą.• I - - --- -
Didžiausius nuostolius ( INDONEZIJOJ NERAMU

pridarė vokiečiams “strate- ~ ~
ginis’’ bombardavimas, dau- *s Batavijos, Javos salo- 
žymas aliejaus dirbtuvių, je, praneša, jog ten šaudy- 
susisiekimo priemonių ir ’pas sustojo, bet Indonezi- 
plieno dirbtuvių. Pradžioje, J°s Jėgos telkiasi,Javos sa- 
vokiečiai spėjo atstatinėti
savo dirbtuves, bet paskui 
to nebepajėgė daiyti ir jų 
karo mašina pradėjo smuk
ti.

los viduryje ir galima lauk 
ti naujų susirėmimų su vie
tiniais gyventojais. Indone
zijos kareivia yra gerai gin
kluoti japonu ginklais.

LIUDNOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS

Kinijos komunistai pra
deda šaukti, kad Amerika 
“kišasi į Kinijos pilietinį 
karą.” Komunistai reikalau-prieš savaitę laiko pasakė

garsia kalba arrfl* Amerikos - , , . ... . .
užsienių politika. Preziden-! Ja' ka<i Ąmenka atitrauktų
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tas pasisakė už visų tautų kU"'’
laisvę ir beveik už visą At
lanto Čarterį. Kelies dienos 
vėliau musu Valstvbės sek

Kinijos miestų
70.000 musų marinų bu

vo pasiųsti į kai kuriuos Ki-
retorius paakino? kad A- miestu tvarkai palai
menka pripažįsta Rusijai; -
ypatingas saugumo teises

lytinėj Europoj. Kaip tautų!™8 ir !aikosi "eitraliai. Į** 
liisves nri„,.:na .„derinti i komunistams nepatinka, 

kad ten iš viso yra musų 
kareivių.

Kinijoj įvairiose vietose

laisvės principą suderinti su 
Rusijos “saugumo intere
sais,’’ tai pasilieka paslap
tis. Kodėl Amerikos Vals
tybės sekretorius neužsimi
nė apie Rytų Europos tautų 
saugumo teises, apie jų lais
vę ir apsisprendimo teisę, 
tai daugeliui žmonių yra vi
sai nesuprantama. Rusijai 
reikia ir saugumo ir jos in
teresai yra be galo gerbti
ni, o 150 milionų žmonių 
Rytų Europoj turi gyventi 
be jokių teisių ir turi būti 
Rusijos “saugumo” aukos?

Admirolas Kalsey, pagar-i 
sėjęs Trečiojo Laivyno va-' 
das, lankosi Bostone. Čia 
jis sakė. jog Japonija buvo. 
sumušta- dar prieš atominės; 
bombos panaudojimą. Atei-; 
čiai admirolas Halsey siūlo, 
Amerikai laikyti galingą1 
laivyną, kad joks priešas 
nedrįstų į ją kibti. Admiro^ 
las apgailestavo, kad išras
ta atominė bomba, jis sako, 
nejauku apie ateitį mąstyti 
žinant tos bombos baisią ga
lybę.

BALTIMORE, MD.

Ncw York (LAIC)— Dar 
ir dabar nauji pabėgėliai iš 
Lietuvos retkartėmis pasie
kia apierikiečių ar britų val
domas zonas. Jie pasakoja 
apie dažnus dingimus iš 
nakties ištisų šeimų, kurios 
vra gabenamos į Rusijos gi
lumą. Lietuvoje plečiasi li
gos. ypač venerinės.

Tarp Vokietijon nacių iš
vežtųjų rusų šeimų yra ir 
tokių, kurios buvo atgaben
tos iš Lietuvos. Tie rusai pa
sakoja, kad jie į Lietuvą 
buvo atvežti 1949-1941 me
tais, vieton Sibiran išvežtų
jų lietuvių. Sovietų valdi
ninkai tiesiog siūlė gauses
nėms šeimoms iš Rusijos 
miestų keltis į Lietuvą. Kai 
kurie tų rusų kolonistu jau
nesnieji vaikai jau šiek tiek 
pramokę lietuviškai ir pa
sakojo. kad jiems Lietuva 
labai patikusi...

Kiek žinome, Lietuvos ko
lonizavimas tęsiasi ir po 
šiai dienai.

KAIP BUS SU ČEVE- 
RYKAIS?

Avilinės racionavimas pa
sibaigė. Dabar galima pirk
ti čeverykų. kiek tik kas no
ri ir kiek tik turi pinigų. Če- 
verykų fabrikantai dabar 
reikalauja iš valdžios, kad 
jiems leistų pakelti kainas 
ant čeverykų. Jie sako, kad 
pelningiausias biznis jiems 
buvęs iš kariškų užsakymų 
ir iš neracionuojamų čeve
rykų. Kariški užsakymai 
dabar labai sumažėjo, o to
dėl fabrikantai bijo turėti 
nori pakelti kainas. Dery 
nuostolių, arba bijo, kad jų 
pelnai sumažės. Todėl jie 
bos dėl to dar tebeina.

Avalinės fabrikų darbi
ninkai iškėlė reikalavimą 
pakelti uždarbius 157. 
Darbininkai sako, kad gy-

eina mūšiai tarp komunistų 
ir nacionalinės armijos. Y- 
patingai komunistai smar
kiai puola nacionalinę armi
ją vidutinėj Mongolijoj. Ko
munistai stengiasi perkirsti 
gelžkelį. kurs eina iš Kini
jos į Mandžurija. Jei komu
nistams pavyktų tą gelžke
lį galutinai perkirsti, Kini
ja negalėtų siųsti savo ka
riuomenės sausuma į Man- 
džuriją, o rusai neleidžia 
kinams iškelti kariuomenės 
Dairen ir Port Artūro uos
tuose. Tuo budu rusai ir ki
nų komunistai tikisi užval
dyti visą Mandžuriją.

Lapkričio 12 d. Baltimo- 
rės lietuvių organizacijų de
legatai, išrinkti į Amerikos 
Lietuvių Kongresą, susiren
ka Lietuvių svetainėj, 8 vai. 
vakaro. Aptarsime visus rei
kalus, kurie liečia važiavi
mą į Kongresą ir musų ten 
dalyvavimą. Visi, delega
tai ir atskiri veikėjai, rem
kime Amerikos Lietuvių Ta 
rybą ir ateikite pasitarti.

Lapkričio 18 d. 3 vai. po 
pietų Baltimorės lietuvių 
kolonija rengia didelį Per
galės Bonų pardavinėjimą 
Visi stokit į talką užbaigti 
tą svarbų reikalą.

į VVashingtoną atvyksta 
Anglijos premjeras C. Att- 
lee tartis su prezidentu Tru- 
manu dėl Amerikos Angli
jos santykių. Pasitarimuose, 
bendrai su Kanados atsto
vais, bus aptarta, ką daryti 
su atomų bombos paslapti
mi. Amerikoj eina visuome
nėj ginčai, ar tą paslaptį 
pasilaikyti Amerikos žinio
je, ar padaryti ją prieina
mą ir kitoms šalims, gal per 
Jungtinių Tautų organiza
ciją. Kadangi tą paslaptį 
turi ir Anglija su Kanada, 
tai tik bendrai su tomis ša
limis susitarus galima bus 
apsispręsti, ką su ta paslap
timi daryti.

BALF CLEVELANDE ŽMOGAUS BURNA 
BAISIAI NEŠVARI

Kviečiamas susirinkimas

Clevelando miesto Bend 
ro Amerikos Lietuvių Fon
do visi trys skyriai šaukia 
lapkričio 12 d. susirinkimą. 
Visos draugijos ir organiza
cijos prašomos atsiųsti į su
sirinkimą po du atstovus, o 
taip pat prašome dalyvauti 
ir pavienius veikėjus. Susi
rinkimas atsibus lapkričio 
12 d. pirmadienį. 8 vai. va
kare. Lietuvių svetainėj. Su
sirinkime bus aptarta, kaip 
sėkmingiau pravesti Cleve- 
lande drabužių vajų. kurs 
vyks musų mieste visą gruo-

venimo pabrangimas verčia! (jgio mėnesį, 
juos reikalauti didesnių už-j Visus širdingai užkviečia 
darbiu. Pet praeitą mėnesį; BALp trijų skyrių 
Amerikoje pagaminta 28,-'
000,000 porų čeverykų. 1 Komitetas.

Jeigu jums įkąs jūsų kai
myno šuo, tai bus blogai. 
Šuva gali apkrėsti žmogų 
siutiniu. Bet tiktai siutimu. 
Jei šuva nėra pasiutęs, tai 
jo įkandimas nėra labai pa 
vėjingas.

Bet jeigu jums įkąs pats 
jūsų kaimynas, tai jis jumis 
tikrai apkrės visomis ligo
mis, kuriomis tik pats serga 
ar yra sirgęs. Žmogaus bur
na yra didelis visokių baci
lų sandėlis ir yra stebėtinai 
nešvari. Taip sako Įeit. ka- 
mandorius M. G. Henry 
“Militarv Surgeon” žurna
le.

Ar pakalbinai savo pažįsta

mus ir draugus užsisakyti “Ke

leivį”?

Streikai Amerikoj
Po visą Ameriką dabar 

streikuoja 265,000 darbi
ninkų. Daugiausiai strei
kuojančių yra Kalifornijoj, 
61.500. Paskui eina Penn- 
sy!vania, kur streikuoja 28,- 
637. Ohio — 16,500 ir kito
se valstijose po mažiau.

Didesni streikai vyksta 
medžio ir tekstilės pramo
nėj. Publikai gana įkyrus y- 
ra busų tarnautojų streikas 
ant “Greyhound” linijų. Ant 
tų linijų tarnautojai jau 
streikuoja 26 valstijose ir 
streikas vis plečiasi.

NERAMUMAI PALESTI
NOJ IR ARABŲ 

KRAŠTUOSE
Praeitą savaitę žydai pra

dėjo bruzdėti Palestinoj, jie 
padarė keletą užpuolimų 
ant Palestinos gelžkelių ir 
policijos. Tuoj po to Egyp- 
te kilo antisemitiniai nera
mumai. Kairo ir Aleksand
rijos miestuose žmonės pra
dėjo daužyti ir plėšti žydų 
krautuves, šeši žmonės už
mušti neramumuose. Egyp- 
to valdžia pašaukė kariuo
menę miniai numalšinti. An
tisemitiniai bruzdėjimai ga
li kilti ir kituose arabų kraš
tuose.

I



Antras puslapis

i Į APŽVALGA Į S
BOLŠEVIKŲ CENZŪRA dėties nesiryžtama keisti,

LAIŠKAMS IŠ LIETUVOS tai “nepripažinimas” yra
--------- tik savo sąžinės nuramini-

“Laisvė” ir “Vilnis” mas, bet jo praktiška vertė
spausdino daug laiškų iš
Lietuvos, Tuose laiškuose 
kaltais praslysdavo teisingų 
žinių apie Lietuvos žmonių 
vargą, žmonių varymą prie 
priverstinų darbų, apie ė- 
mimą i kariuomenę jaunų
jų lietuvių ir jų siuntimą į 
tolimas Rusijos vietas i ru
siškas kariuomenės dalis. 
Labiausiai laiškai parodo 
žmonių vargą, jų bėdas. Da
bar “Laisvė” spalių 27 d. 
praneša:

pavergtoms tautoms yra ly
gi nuliui. Kas lietuviams iš 
to, kad Lietuva nepripažįs
tama sovietams, kuomet Ru
sija lietuvius gniaužia, per
sekioja, “sovietina” ir ver
gia? Panašiai ir kitoms tau
toms. Vien “nepripažini
mas” nėra joki pagelba pa
vergtiems. Jiems reikia pa
gelbėti atgauti laisvę, o pri
pažįstant Rusijos “speciali- 
nes” teises ant tų tautų, jų 
laisvė yra žudoma.

KELEIVIS, SO. BOSTON
ATOMŲ BOMBOS SPECIALISTAS

“Visus gautus laiškus išspaus
dinti neturime galimybės ... 
prašome skaitytojus siųsti re
dakcijai tik tuos laiškus, ku
riuose liečiami visuomeniniai 
klausimai, turi visuomenės 
svarbos.”

Kas yra “visuomeniniai 
klausimai, turi visuomeni
nės svarbos”? “L.” pati i 
tai atsako:

“Vokiškų okupantų padaryta 
žala; jų žudymas Lietuvos 
žmonių; suvaidinta raudono
sios armijos rolė Lietuvos iš
laisvinime ; naujojo, tarybinio 
gyvenimo kūrimasis Lietuvoje 
ir t.t.”

Vadinasi, jei rusai žmo
nes ima i kariuomenę, ver
čia eiti į prievartos darbus, 
siunčia jaunimą Į Rusiją, 
arba varo ūkininkus Į bau
džiavą valdiškuose dvaruo
se, tai nėra “visuomeninis 
klausimas.” Kitaip pasa
kius, bolševikai Įveda cen
zūrą laiškams iš Lietuvos, 
nors tie vargšeliai laiškai 
jau yra perėję per visokias 
čekistų cenzūras.

Ta nar-ia vualiu 27 H ir
-t !■"—••

Chicagos “Vilnis’’ paskelbė 
tą pačią naujieną. Ji sako:

“Nuo dabar laiškus š Lietu
vos teks žymiai trumpinti, pa
duodant tik visuomeninio po
būdžio dalis...”

• Tą pat dieną du laikraš
čiai, kaip Įsakymą gavę, 
praneša apie Įvedimą nau
jos cenzūros laiškams iš 
Lietuves. Nuo dabar laiškai 
iš Lietuvos “Vilny” ir “Lais
vėj” bus išlaižyti, nudailin
ti, “pasovietinti” ir juose 
nebeatsispindės nei šešėlio 
rusų okupantiško siutimo 
pavergtoj Lietuvoj. Ščyri 
maurai iš “Vilnies” ir “Lais
vės” šventai pildys komunis
tų partijos Įsakymą ir jokios 
“kramelos” nebepraleis sa
vo puslapiuose. Bet tie mau
rai visvien dėsis esą “lais
vi.”

IŠ KUR TIE PABĖ
GĖLIAI?

TIKĖJIMAS BE GERŲ 
DARBŲ

Amerikos užsienių politi
ka yra mišinys morališkų 
principų ir neva realistiškų 
darbų. Pasekmėje to miši
nio gaunasi neaiškumai, ku
rie nedidina Amerikos pres
tižo pasaulyje. Amerika ne
sipriešina užkorimui nede
mokratiškų režimų Europos 
tautoms, bet žada tų reži
mų “nepripažinti.” Kas nau
da iš t© “nepripažinimo”? 
Dorothy Thomson dėl to sa
ko:

“Mes atsisakėm pripažinti japonų užkariavimą Mandžurijoj. Tas atsisakymas prisidėjo prie musų .santykių suirimo su Japonija, bet tas nepakeitė Mandžuko situacijos. Tą situaciją pakeitė karas.”
Taip buvo Mandžurijoj, 

ne kitaip bus ir Europoj. 
“Nepripažinimas” turi prak
tikoje tik tiek vertės, kiek 
jis padeda pakeisti faktiš
ką padėti. Jei faktiškos pa-

Mes kartais stebimės, ko
dėl tiek daug lietuvių bėgo 
nuo besiartinančių Į Lietu- . 
vą “išlaisvintojų” rusų. Mū
siškiai bolševikai tuos pabė
gėlius lietuvius pravardžio- 
ja, sako tai “fašistai” ir ki
tokie liaudies “priešai.” At
sakymas Į klausimą, kodėl 
lietuviai bėgo nuo bolševi
kų, yra tas, kad lietuviai jau 
buvo pergyvenę bolševikų 
režimą, jie ji pažįsta iš kar
taus patylimo. “Naujienos” 
skelbia vieno socialdemok
rato veikėjo aprašymą pir
mos bolševikų okupacijos. 
Su rusais i Lietuvą atėjo 
vergija, šnipinėjimas, rusi
nimas ir badas. Bet tai ne
buvo viskas. Rusai visą lai
ką žmones areštavo, kalino,! 
trėmė, o 1941 metų vasarą, 
birželio mėnesi padarė ma
sinę lietuvių ablavą.

“Visai slaptai, nežinant, at
rodo, net Lietuvos komunistų 
partiniems kadrams, net musų 
liaudies komisarams. 1941 me-
tu na.V2ia&ri XKVb- - —...
buvo sudarytas lietuvių masi
nis trėmimas i Sovietų tolimus 
užkampius planas. Birželio pra
džioje Lietuvos komunistų par
tiniam aktyvui buvo Įsakyta, 
nepaaiškinant kam, sudaryti 
miestuose ir kaimuose “nepa
tikimų asmenų” sąrašą. Prieš 
birželio vidurį iš Maskvos Lie
tuvon buvo atgabenti specia
lus čekistų kadrai, žygiui iš 
anksto paruošta sunkvežimiai, 
sumobilizuota vietos komunis
tai. Birželio 14 dieną visoj 
Lietuvoj prasidėjo žmonių me
džioklė.
“Jos visą nežmonišką žiauru

mą sunku atvaizduoti rašiny, 
bet tų dienų atsiminimas skau
džiu dygliu Įsmigo sielon šim
tų tūkstančių ir nesiduoda už
mirštamas. Per 2-3 diena* su
gaudyta ir aklinai užkaltuose 
prekių vagonuose išvežta į Si
birą. Kazachastaną. Uralą, eu- 
ropiškų Sovietų šiaurėn. Į Do
no baseiną virš 30 tūkstančių 
Lietuvos piliečių, veik vienų 
lietuvių. Joks visuomeninis 
sluoksnis nebuvo užmirštas: 
ūkininkai, darbininkai, amati
ninkai, pirkliai, Įvairių profe
sijų inteligentai, labaj daug 
mokytojų. Vežta vaikai, virš 
70 metų seniai, ligonys, net 
mirštantieji, — čekistai moka 
vykdyti Įsakymus.
“Po to žvėriško pogromo visą 

kraštą apniko maro metų nuo
taika. Pirmam vežimui vos 
pasibaigus, tuojau buvo lau
kiama antrojo, dar skaitlinges
nio ir.,, nebesulaukta. — birže
lio 22 dieną prasidėjo Sovietų 
karas su Vokietija, pirmiausia 
puolusios Sovietus Lietuvos 
teritorijoj.“Tai va delko 1944 metų ru- denf. bolševikams artėjant prie musų tėvynės sienų antrą kartą, lietuviai masėmis pasilei
do bėgti Į rudąją čr alkaną Vo
kietiją.”

Dešinėj šio vaizdelio pusėj stovi Dr. J. Robert Op
penheimer. kuris esąs žymiausis atomų bombos auto
ritetas. Jisai čia kalbasi su karo sekretorium Patterso- 
nu. Šiomis dienomis Oppenheimer buvo pakviestas Į 
prezidento Trumano kabinetą ir turėjo tenai ilgą kon
ferenciją.

komunistais ir teko padir
bėti jų tarpe ir pažinti jų 
taktiką. Pas komunistus 
greit patyriau, kad ten nie
ko nėra, kaip tik suktybės 
ir apgavystės. Tas pats pas 
juos ir šiandien tebėra. To- 

reitu laiku nutariau 
prie švarios socialistų 

organizacijos, prie kurios ir 
šiandien turiu garbės prigu
lėt. Reikia pasakyti, kad 
“Keleivis” per 40 metų ne
svyruodamas gynė socialis
tinę idėją ir švenčiant “Ke
leiviui” 40 metų sukaktu
ves, visa pažangioji visuo
menė turėtų tai atsiminti ir 
visi turėtų tas sukaktuves 
vienaip ar kitaip paminėti. 
Bet kažkaip to minėjimo 
nesimato, mes lyg ir apsnu- 
dome...

Mano supratimu “Kelei
vio” sukaktuvės turėtų vi
sus pažangiuosius lietuvius 
paraginti padvigubinti “Ke
leivio” šeimyną, padauginti 
skaitytojų skaičių, padalyti 
musų laikraštį stipresni ir 
Įtakingesnį. Per 40 metų 
“Keleiviui” teko labai daug 
nukentėti nuo visokių atgal- 
eivių, ji daug kas bandė pa

dėl 
grįžti

Rusijos Siekimai
Churchiil kadaise sakė.. pažįsta” Rusijai “speciali-

nes teises” ant 150 milionų 
europiečių. Visi 12 prisaky
mų nuo karo laivo nič nie
ko nekeičia tame fakte, kad 
ralinga Amerika išduoda 
150 milionų žmonių laisvę Į 
rusų malonę ar nemalonę 
Galinga Amerika izoliuoja 
save nuo Europos likimo, 
nes juk ir aklas gali matyt.

kad Rusijos užsienių politi
ka yra “mįslė, Įvyniota i pa
slaptį ir apgaubta misteri
ja.” Šiandien ta “mįslė” iš
lindo iš “paslapties” ir jo
kios “misterijos” nebėra.

Rusija, su “lend-lease" 
tankų ir orlaivių pagelba. 
pasiėmė Europoj 150 milio
nų žmonių Į savo. “globą” iri kad? atidavus Rusijai 150 
tik kvailys šiandien nerna- mnionų europiečių, Rusija 
to, kad ji tuos lo0.000.000 y)us jr likusios Europos tik- 
žmonių siekia padaryti ‘sa-jroii šeimininkė 
vais piliečiais. _ Kaip su Kinija? Čia pra-

Rusija reikalauja iš Tur- į gį(}e(}a Amerikos “mįslė, i- 
kųos “teisių Dardanenuo- Vynjota Į paslaptį” ir ap- 
se ir sKanaus gabalo žemės aaubta -plepalais. Ar Kini- 

Kaukazo. j ja bus išduota, kaip sąjun-
Rusija turi okupavusi gjnįnkas Lenkija? Ar Rusi- 

šiaunnę da i Irano (Persi-jai bus teista paskandinti 
jes) ir veda separatistinę Kiniją “pilietinio” karo 

kraujuje, nuvarginti ją e- 
kenomiškai ir paskui uždėti 
ten savo diktatūros leteną?

Pagyvensim ir pamaty
sim, kaip ten bus. Būti pra
našu yra nepelningas ama
tas. Dargi jei mes ir atspė- 
tume. kaip ten bus. mums 
už tai nieks gero žodžio ne
sakys. Atsakymo jau nebe
reiks ilgai laukti.

Realistas.
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Atomiškas “sekretas”
Atomų jėgos klausimas 

virsta pigaus ginčo objektu. 
Vieni sako, kad atomų bom
ba turi būt musų vyriausy
bės savastis ir sekretas; ki-

Hitlerizmas Filipinuose

Filipinų sostinėje Manilo
je eina japonų generolo Ta- 
moyuki Yamashita byla. Jis 
yra teisiamas kaip karo kri
minalistas.

ti nori. kad atomų jėga bu- Paaiški. kad japoniški 
tų naudojama žmonių gero- militaristai buvo taip pat
vei, c ne jų žudymui.

ŠĮ klausimą svarsto ir 
kongresas, bet...

Iš Europos ateina vis dau
giau žinių, kad atomų jėga 
nebėra sekretas. Ji gerai ži
noma olandų ir franeuzų 
mokslininkams!

Reiškia, sekretas jau ne 
sekretas. Bet ką daryt su 
tuo sekretu, kurs yra neiš
laikomas, tai nelengva atsa
kyti. Dėlto dabai- pilna gin
ču.

žiaurus, kaip vokiški naciai. 
Jie žudė ir degino civilius— 
net moteris ir kūdikius!

Yamashita buvo gavęs 
“Malajų tigro” titulą. Kaip 
toks jis ir bus nubaustas.
«Kodėl tu dar gyvas?”

Hitleriui “kaput’’

Anglų slaptoji policija 
skelbia, kad Hitleris “jau 
negyvas.” Jis nusišovęs

smaugti, bet garbė jo leidė- metu balandžio 30 d.
jams, kad mokėjo nuo visų 
priešų apsiginti.

nuo Irano turtingiausios tos 
valstybės dalies, taip vadi
namo Azerbeidžano. su 4 
milionais gyventojų. Rusijos 
plėšikai tą politiką vadina 
“išvadavimu.”

Rusija veda vos vos pri
dengtą karą Kinijos Tur
kestane. “turtingiausioj že
mės kamuolio dalyje.” Ten 
“paslaptingos” bolševikų 
gaujos, su rusų orlaivių pa
gelba, kariauja prieš silp
nas Kinijos jėgas.

Rusija pavogė nuo Kini
jos Mongoliją. Ji turi užė
mus Mandžuriją. šiaurės Ki
nijos dalis, dali Korėjos ir 
kai kurias buvusias Japoni
jos salas. Rusija neleidžia 
kinams siųsti kariuomenę Į 
Mandžuriją. Rusijos apgin
kluoti Kinijos komunistai 
veda atvirą karą prieš Kini
jos nacionalinę vyriausybę.
0 čia. Amerikoie. Rusijos 
agentai, minkštakauliai pa
cifistai ir visokie “geros va
lios” plepiai šaukia “hands 
off” nuo Kinijos.

Azijoje sprendžiasi Kini
jos likimas. Jei prie 150 mi
lionų rusų pavergtų euro
piečių, prisidės 450 milionų 
kinų “Sovietų Įtakoje.” ta
da neišvengiamai ir 390 mi
lionų indų pasvirs Į Sovietų 
“Įtakos sferą.” Tada ir ato
minė bomba nebeatsvers di
džiausios Čingizchano impe
rijos galybės.

Toki yra Rusijos politika.
Aš pasakiau ne viską, ko ru-! ketų iš kitų skolinti. Kadan- 
sai neri. Rusijos Įtaka šie-J man teko labai daug va- 
kia ir Amerikos “Įtakos sfe-'žinėtis po Ameriką, tai pro-

Turime prisiminti, kad 
Jurgio Gegužio jau nėra gy 
vųjų tarpe. Tai vienas “Ke-Į 
leivio” leidėjų atsiskyrė nuo , 
musų. Kad užtikrinus laik-’1 
raščio leidimą pažangioj 
dvasioj, draugai Michelso- 
nai ji pervedė nuo š. m. lie
pos mėnesio LSS, bet drau
gas Michelsonas nepasi
traukė nuo “Keleivio.” liko 
jame dirbti. Taigi. LSS tu
ri laikraštį. Bet tai nėra vis
kas. Reikia vietos, iš kur 
laikraštį leisti. Todėl nu-j 
pirktas “Keleivio” namas iri 
dabar nuo visuomenės pa
gelbos priklausys, kada na-' 
mas bus išmokėtas ir bus1, 
visuomeninės organizacijos' 
pilna ir neapsunkinta nuo-: 
savvbė.

“Keleiviui” 40 metų
Kadangi šiais metais “Ke

leiviui” sueina jau 40 metų 
kovoje už darbininkų rei
kalus ir socialistinę idėją, 
tai yra gvvas reikalas tą į- 
vykį atžymėti. Tuo reikalu 
aš ir neriu pareikšti savo 
mintį.

Aš skaitau “Keleivį” nuo 
1909 metų. nuo mano atvy
kimo į Ameriką. Kai atva
žiavau į Ameriką 1909 me
tais. sustojau St. Louis mies 
te, Misouri valstijoj. Tik 
apsipažinęs su namiškiais, 
pastebėjau “Keleivį” ir pa
ėmiau jį skaityti. Pirmiau
siai puolė į akis Maikis su 
Tėvu. Tėvas skundėsi Mai
kiui. kad gaspadinė jį api
pylė su karštais kopūstais. 
Iš tos tėvo nelaimės turėjo
me visi gardaus juoko, o aš 
ir šiandien negaliu pamirš
ti to jų pašnekesio. Toliau 
vis stengdavausi gauti pa
skaityti tą Maikį. o paskui 
užsirašiau pats. kad nerei-

pat dieną nusižudžius 
meilužė Jieva Braun.

Abudu buvę sudeginti

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

ros.” Kuboje, Brazilijoje ir 
visoj eilėj Pietų Amerikos 
valstybių Rusija turi stip
rias savo agentūras, vadi
namas komunistų partijo’- 
mis. Rusai atvirai reikalau
ja Italijos kolonijų ir turi 
pasivogę Danijos žemių 
Baltijos juroje.

Rusijos politika yra aiš
ki. Ne taip yra su Amerikos 
politika. Musų geraširdžiai

tarpiais turėdavau su “Ke
leiviu” pertraukas, jis ma
nęs nebepavydavo. Bet kur 
nuvvkdavau ir apsistoda
vau. ten vis rasdavau “Ke
leivį.” Nors tūlose šeimyno
se būdavo dėl “Keleivio” 
barnių, bet tas Maikis su 
Tėvu visus priversdavo skai
tyti.

1919 metais aš buvau pa
krypęs prie komunistų. Te-

Komunistų spauda daž
nai ir su pasididžiavimu už
akcentuoja, kad sovietų Ru
sijoje nėra žydų persekioji
mo. Bet dabar paaiški toks 

į dalykas:
Kada bolševikai atėjo Į 

• Lietuvą, jos miestų ir mies
telių “getuose” jie dar ra
do gyvų žydų. Stalino če- 

šių! kištai tuoj pradėjo tyrinėti.- 
Tą Į Jie klausė:

“Tovarišč, o kodėl tu iš
likai gyvas?”

Tyrinėjo ir daug žydų i-
jo

?i kanclerio (premjero) rūmų

Hitlerio ir jo meilužės pa- 
tačiau nesurasti. Juos 

tur būt pasiėmė rusai, kaip 
retą suvenirą — jei pasiė
mė. Mat. rusai pirmieji at
ėjo i Berlyną.

Galimas daiktas, kad Hit
leriui jau “kaput.” Po Mus- 
sclinio ir jam buvo aišku 
kas io laukia.

Je, Hitleriui “kaput”; 
anglams tai yra oficialu. 
Bet pasauliui toji žinia bu
vo oficiali jau tada. kai su
gniužo nacių Vokietija, 
nepasigenda Adolfo.
Nnusilaužkite liežuvi...

rtarė esant pronaciais
Pasėkoje to, daugelis žy

dų turėjo bėgti iš bolševikų 
“rojaus.” Ir ne bereikalo: 
juk išlikti gyvu — “negin
čijamas” Įrodymas, kad tu 
esi pronacis. O jei taip — 
“tovarišč. k stienke”!

Bet “draugas” Bimba ir
gi gyvas vyko i sovietų “ro
jų.” Ar ir jo klaus, “kodėl
tu dar gyvas
Sauliškai

9”

Jei aš neklystu. 1914 me
tais buvo renkamos aukos 
LSS namo pirkimui. Buvo. 
regis, surinkta arti 25,000 
dolerių, bet karas ir skili
mai viską suardė. Bet da-

TZ_____ I-u.— 44-----3--- x7numurusių guuune 
Andrulis Chicagos “Vilny
je” rašo:

“Eina gandai apie Stali

Mahar.ojaus “Saulė” ati- 
Jis| dengė naują paslaptį. Skai

tykite:
“Tur būt niekas dėl mu

sų generolams ir straksojan- 
tiems oficierpalaikiams ne= 
pranesze, kad ‘karas jau už
sibaigė ir kad ju darbas 
baigtas’... O jie kaip povai 
sau strakejo ir visus stramu- 
žino.”

Taigi, taigi—jei ne “Sau
lė.” musų “oficierpalaikiai” 
taip ir nežinotų, kad jų dar
bas yra baigtas ir kad jie 
neprivalo Bočkauskų fami- 

“stramužvti.”
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no sirgimą, net ir apie jo 
mirtį. Atrodo, kad bijanti 
Sovietų Sąjungos augančios 
itekmės sviete nori bent

bar. kada darbas rimtai da-! gandais nusiraminti.’
romas, kcdel visuomene ne 
galėtų padėti sukelti nors 
trečdalį tokios sumos? Ma
nau, reikia tik žmonėms pa
aiškinti. o pagelba ateis ir 
“Keleivis” turės savo nuo 
savą pastogę.

Ak taip — “įtekmės svie
te nori bent gandais nusira
minti”...

Bet tuos gandus leido ir 
patys komunistai! Vienas jų 
“feljetonistas” nesenai ra
šė. kad Stalinui “bus kaput, 
kaput, kaput.”.

Ir, lyg tyčia, tuoj po toČia trumpai pareiškiau 
savo nuomonę. Butų galima 
daug plačiau aprašyti, bet 
aš paliksiu kitiems tinka
miau apie “Keleivio” praei
tį ir ateitį kalbėti. Aš siun
čiu $5 dėl “Keleivio” na
mo įsigijimo ir aš manau, 
kad aš busiu ne vienas toks. 
kurs tą padalys. Tikiu, kad 
atsiras daug draugų, kurie 
paminės “Keleivio” 40 me
tų sukaktuves tuo, kad pa
rems laikraščio įsikūrimą prieš Antaną Bimbą, 
nuosavame name.

J. Andrews

pasiėmė “vikeiši-Stalinas 
ną.”

Jei Stalinui dar “ne ka
put”—toji komunizmo plyt- 
laižė bjauriai apsimelavo.
Brooklyno “skvyleris”

Brooklyne gyvena keistas 
žmogus, Pranas Buknys. Jis 
dirba komunistų “Laisvėje” 
ir savo laiku kėlė maišta

IŠSIŲSTA DRABUŽIU 
LIETUVIAMS EUROPOJ

BALF vadovybė praneša, 
kad spalių 23 d. pasiųsta 
lietuviams Švedijoj ir Nor
vegijoj 20.000 svarų drabu
žių ir avalinės. Drabužiai iš
siųsti laivu Mangarella, ku
ris išvyko iš New Yorko į 
Stockholmą.

Tai jau penktas siuntinys 
drabužių lietuviams Europo
je. Anksčiau pasiųsti siun
tiniai ėjo Į Francija. Italiją 
ir Į Lietuvą.

Drabužiai Į Lietuvą pa
siųsti dar kovo mėnesį per 
Russian War Relief, bet jo
kios žinios negauta, ar dra
bužiai pasiekė Lietuvą, ar

polltika. Musų gerasuraziai trypęs pne Komunistų. įe- uiauu^ių i 
tautų laisvių graboriai “pri-1 ko labai arti susipažinti su rių vaistų.

liją
Komunistų monkey business

Lietuvių komunistų spau
da paskelbė nauja sleita 
SLA Pild. Tarybai. Be ki
tų siūloma, kad SLA nariai 
rinktų Bostono “prapesorių” 
Kubilių ir Detroito “lojar- 
ką” Masytę. Vienas busiąs 
geras prezidentas, antras— 
sekretorius.

Taip darydami SLA na
riai savo organizacijai duo
sią “naujo kraujo.”

Je. kraujo, — apkerėto 
stalinizmo bacilomis!

Tai yra komunistų eilinis 
“monkey business.’’ SLA 
narių jis tikrai nesužavės, 
nors Detroito panelė ir krv- 
žiavosis, kari ji nėra komu
nistė.
Pasigenda neitralumo

Kinijoj prasidėjo pilieti
nis karas. Ji iššaukė komu
nistai — aišku. Maskvos 
kurstomi ir apginkluoti tais 
japonų ginklais, kurie pate
ko į rusų rankas.

Norėdami Maskvos nau-

Buknys, Mizara ir kiti ta
da (1930 metais) organiza
vo “skloką,” kad išvijus “tą 
rakalį Bimbą.”

Bet jis. Mizara ir kiti ga
vo “šaltas kojas”; jie greit 
“susiprato’’ ir gryžo Į Stali
no avinyčią.

Dabar tas Buknys rėkau
ja. kad “reakcinis elemen
tas” darąs suokalbi prieš 
“draugą” Bimbą. Girdi, no
rima padalyti taip, kad jis užvaldyti Kiniją, komu- 
negaletų sugrvzti iš “tarybi- „,,n;
n io rojaus 
demokratijos

i supuvusios 
” sali Amerika.

“Skvyleris” anglų kalbo
je yra suprantamas kaip pi
gus liežuvninkas. Pranas 
Buknys pasirinko sau tinka
mą vardą. Jis yra tik liežuv
ninkas.

Bet ko čia rėkti, jei “drau
gas” Bimba ir liktų “roju-

dingo pakeliui. Į Lietuvą je”? Ar Buknys nesupran- 
buvo pasiųsta 80,000 svarų ta, kad taip rėkaudamas jis 
drabužių ir už 20,000 dole- diskredituoja stalinizmo vie-

rą r

nistai ėmė pulti Jungtines 
Valstijas. Girdi, jos neišlai
ko neitralumo, kišasi i kinų 
vidaus reikalus!

Tokio “neitralumo” gali 
reikalaut ir banditas, už
puolęs žmogų. Ir jam butų 
smagu ir patogu plėšikauti, 
jei policija nesikištų.

Amerika gali susiremti su 
Rusija ir tolimuose rytuose, 
jei Stalinas nepažabos savo 
bernų; jei ir Azijoj jis no
rės turėti Įtakos sferų.St. Strazdas.

i



RAS NIEKO NEVEIKU 
| TO NIEKAS NEPEIKIA

i AMERIKOS 1LIETUVIU GYVENIMAS |
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KAS SKAITO, RAŠO
Į TAS DUONOS NEPRAAO Į

LAIŠKAS REDAKCIJAIWorcesterio Naujienos
įvairios musų žinios

Spalių 30 d. apie 9 vai. 
vak. Jurgis Bakanas sėdėjo 
sau ramiai savo virtuvėj, o 
vagis tuo tarpu, užsidegęs 
žiburį ramiai sau kraustė jo 
kitus tris ruimus. Pavogė vi
sokių daiktų už $170.

—o—
Kareivis Juozas Zaleckas 

grižo iš Vokietijos. Parve
žė apie 200 pa j ieškojimų 
nuo pabėgėlių ir tremtinių

: sų armijoj tris sūnūs, o duk- 
‘ tė yra slaugė.

Dvareckas, J. Krasinskas, 
J. Endzelis, J. Pupka, P. 
Juozunas, V. Ashmenskas, 
M. Žemaitaitis, K. Žurlys, 
A. Stoškus, F. Dambraus
kas, V. Mitrika, J. Rioglis. 
P. Miliauskas ir eilė kitų. 

Vokietijoj. Kuomet Zalec- Visi, kurie važiuoja j L. 
kas pradeda kalbėti apie1 R. Draugijos seimą Bosto- 
lietuvių tremtinių vargus ne. lapkričio 11 d., turi su-

Gerbiamieji:
Tamstos laikrašty, spalių 

24-tą dieną, buvo pažymė
ta klaidingai, kad kai kurių 
žuvusių kareivių tėvai nėra 

Į L. Remti Draugijos su- apsisprendę ar jie lenkai ar
važiavimą lapkričio 11 d. iš lietuviai. Vienok visi Wor- 
VVorcesterio vyksta šie dar- j cesteno lietuviai mane ge-j 
buotojai: A. Kriaučialis, J. t rai pažįsta, kad aš lietuvis i

eiti L. N. Kliuban 10 vai. 
iš ryto.

Prie Lietuvai Remti Drau 
gijos Worcesterio skyriaus 
priklauso šios draugijos: 
Lietuvių Piliečių Kliubas, 
šv. Jurgio D-ja, šv. Kazi
miero D-ja, Birutės D-ja? 
Moterų Pil. Kliubas. SLA 
57 kuopa. SLA 318 kuopa, 
Liet. Republ. Kliubas ir L. į 
Demokratų skyrius.

Reporteris.

iš Daugų kaimo, Trakų val
sčiaus, Vilniaus apskričio 
Todėl aš protestuoju, kad 
laikraštis klaidingai apie 
mane rašo. Tas pats yra su 
Gaidamavičium ir Mateika. 
Jie priklauso prie lietuvių, ’ 
nors vienas iš tėvų yra len
kas ar lenkė. Gaidamavi
čiai, aš gerai žinau, yra šv. Į 
Kazimiero parapijos para- 
pijonys, kaip ir aš.

M. Kristapavičius.

Vokietijoj, jis apsiašaroja iš 
didelio gailesčio.

J. Zaleckas atvyko į šią 
šalį 1938 metais. Stojo į 
musų kariuomenę 1941 me
tais. Europos fronte išbuvo 
apie 2 metus.

—o—
Du lietuviai kapitonai pa

leisti iš armijos: kap. Juo
zas Matačinskas ir kap. Pra
nas Zagunis.

—o—
Worcesterio viena biznie

rių šeima nuolat ir gerai re-į
mia Brooklyno Nelaisvę. _____
Spaliy 28 d. tie Nelaisvės Sandaros 16 kuopa nuta.
'Fonieriu 'prakalbose* su au- rė lengti vakarien« lapkri- 
ka°nSoS" B^iia^ ” ^po Pie£

i^' Pelinio karo*veteranams

Šė “niekam' nesakyti ” PBet Pašerbti- MusV gerosios šei- tai gaus įgaliojimus iš savo 
e. . a. . e . -7L : ~ mininkės jau rikiuojasi. Tu- draugijų. Delegatais išrink-

išlaikė’Tr^šdav^ ta “bend" ’ėsime geros kalakutienos ir ta: S. Gabaliauskas, J. B 
išlaikė n išdavė tą bend- . pavyzdinga vakarienė, 
ro fronto” salininką. . ! R • £ - -J Worceste-

Kucmet pas tą biznierių • r * • ■ ' .. . , . *. . ? i ZLu- i no lietuvius ir svečius iš ki-seimą kreipiasi demokrate- ko,onju atsilankytL
ki lietuviai prašydami au-: * v
kų. pav. LR. Draugijai ar Sandaros ,6 k 
panašiems tikslams, tai j,ei 5u?i,.inkime ,iu 2g d. g. 
siuntinėja nuo Amžiaus. rjnk ■», Liet Remti
pas Kaiposių, nuo Piloto D ... jjos - g 
pas Heroclą ir... nieko ne- p 5 Miliauskj}/ 
duoda, nors biznį daro iš *
demokratišku lietuviu.

Pakvietimas į vakarienę

—o—
Prieš pora savaičių iš mti-

n.’akalbocp armijos grįžo Vincentas pa a bose ( Simonkauskas. Spalių 27 d.

PITTSBURGH, PA. I

Spalių 21 d.. Liet. Pilie
čių svetainėj įvyko Pitts
burgho ir apylinkės draugi
jų suvažiavimas, kun šaukė 
ALT Pittsburgho skyrius,

į Suvažiavime dalyvavo 25 
draugijos suvirš 100 delega
tų.

Išrinko 7 delegatus

Draugijų suvažiavimas iš
rinko 7 delegatus. 3 delega
tai atstovaus ALT Pittsbur
gho skyrių, o kiti 4 delega-

Tamkevičius, S. Bakanas, 
J. V. Stilsonas, J. Virbic
kas, P. Dargis ir kap. (ad
vokatas) Edv. E. Schultzas, 
kuris jau yra giįžęs iš ka
riuomenės.

Kiek žinoma, tai spalių 
mėnesį yra išrinkusios dele
gatus sekamos musų Orga- 
nizacijcs: Liet. Vaizb. Bu
tas, išrinko C. K. Pikelį ir 
Vincą Krauzlį, Liet. Ukėsų 
Kl. (Lith. Coutiy Club) 3 
delegatus: Petrą Pivarona.Misionierių

bostonietis Jonas Kasmaus- tėveliai surengė sunui ir J. A. Non į ir S. Stulginską; 
kas garsiai pabūdavo adv. jievai gklutas šaunias Homestead. Pa. Liet. Kliu-
č- O1'IS £h?ca’į°s- K«,t?s.susiža<lėjimo iškilmes. Sve- 
įstonskas bučkis reiškia,^ b J , . . . b

jas mus yra visokių spelio- lin\smj. SmaJu, kai
musų jaunieji iš sunkaus 
karo. Iškilmės buvo lietuvių

jimų.

Fašistinis pieorius . man Uk^ K,f 
slaptai sake, kad pne lie- ų petrls Mii!lu,kat. 

tuviskų salaveisių prisideda
400 Aušros Vartų parapi jo
nų. Man ne visai aišku, 
koks ten monkey business 
vyksta. Parapijonai, regis, 
remia A. L. Kongresą, o čia 
kcks tai bendras frontas už
simezga. Gal vietos dvasiš
kiai nežino, kad jų avelės 
“sauvaliauja”?

—o—
Worcesterio sandariečiai 

rengia vakarienę pagerbi
mui šio karo veteranų. Va
karienė įvyks lapkričio 18 
d. L. N. Č. svetainėje. Ve
teranai bus pakviesti laiš
kais.

Senas “Keleivio” skaity
tojas ir platintojas, Kastan
tas Šimkonis, paliuosuotas 
iš darbo ant pensijos. Drg. 
šimkonis dirbo daug metų 
vienoj didžiausioj vietos 
dirbtuvėj, Norton Compa- 
nv. Dabar jis padeda trius- 
tis apie namus. Jis turi mu-

bas išrinko 2 delegatus: So. 
Side šv. Kazim. parapija 
bendrai su tos kolonijos ka
talikiškom draugijom nuta
rė siųsti 3 delegatus. Mc- 
Kees Rocks dalies lietuvių 
kolonijos šv. Vincento pa- 
rap. bendrai su katalikiš-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Aleno, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

W0RCESTBB, MASS.

NORI TIRTI ATOMUS

Iš dešinės čia matosi Karo Departamento galva 
Patterson, kuris ragina Kongresą įsteigti 9 žmonių ko
misiją, kuri saugotų atomų energijos paslaptį ir tuo pa
čiu laiku tirtų tcs energijos pritaikymą pramonei. Į 
kongresą jau yra įnešta tam tikras bilus.

sigilindami, koks tas šuva- Kalbės iš Bostono miesto 
žiavimas ir giynai biznio assesorius ir SLA apskr. or- 
sumetimais priima pinigus ganizatorius A. J. Namak-
ir išnuomoja svetainę. Bet 
kada draugijos nariai pa
matė bolševiku laikraščiuo-

sy ir "Keleivio” redaktorius 
J. Januškis.

Po prakalbų įvyks ban-
se parašytą, kad komunistų j ketas. Banketo pradžia 4 
kermošius bus laikomas jų j vai. Įžanga į banketą $1.65. 
svetainėj, kilo triukšmas ir; Prakalbas ir banketą ren- 
protestai prieš tokį draugi-1 gia A. Liet. Taiybos Law- 
jos valdybos pasielgimą.: renco skyrius. Jų tikslas su- 
Valdyba ir pati pamatė J pažindinti visuomenę su
kad padaryta didelė klaida 
Draugijos narių susirinki
me savo laiku yra padary
tas tarimas, kur draudžia
ma komunistams nuomoti 
svetainę. Dabar valdyba! 
norėtų komunistų atsikraty
ti ir grąžinti jiems sumokė
tą rendą.

Kaip užsibaigs tas visas 
skandalingas dalykas, pa
matysim netolimoj ateity. 
Rodos, kad metinis narių 
susirinkimas lapkričio mė
nesi turės tarti savo žodi

šaukiamu Lietuvių Kongre
su ir su Lietuvos šelpimo 
reikalais. Rp-

ARGENTINOJ VIS 
NERAMU

Pulkininkas Peronas grį-
yr\ i vj Iri via A rcrontinrii ir.» v X *.x
diktatūra sustiprėjo, bet 
žmonės ten nenurimsta. Pra
neša, kad Corrientes mieste 
visi pirkliai paskelbė vienos 
dienos streiką, protestuoda-

___ ___ mi prieš naują diktatūrą ir
dėl to nemalonaus komunis-! pilietinių teisių ir lais
tą šmugelio. ’ 1 vl« varžymą.

Reporteris.

LAWRENCE, MASS.

Prakalbos ir banketas

i

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kriaučiai išrinko du delega- gų pranešimai. Pasirodo,

tus į Lietuvių Kongresą kad visur eina gerai darbai. 
Delegatas J. Buivydas pa- 

Spalių 24 d, buvo kriau-i žymėjo, kad trūksta gerų 
čių 54 skyr. mėnesinis susi- į kriaučių operatorių. Kol kas 
rinkimas Piliečių kliube. algų pakėlimas yra užsikir- 

Susirinkime dalyvavo tęs, nes drabužių fabrikan- 
daug kl iaučių. Komunistai: tai griežtai nusistatę prieš 
iš kaito organizavosi ir da-! senatvės pensijos įvedimą, 
lino atsišaukimus tarpe siu- Jeigu drabužių fabrikantai 
vėjų, bet atėjus į lokalo su- į ir ant toliau to griežtumo 
sirinkimą, geri ir demokra- laikysis, tai gal būt Amal- 
tiniai lietuviai taip supliekė; gameitų unijai prisieis ir 
Stalino kavalierius, kad jie streiką prieš fabrikantus pa- 
creitai nepamirš tos pylos. j vartoti. Raportus išklausius, 

Reikalas, mat, yra toks: susirinkimas baigtas.
ALT paskelbė šaukianti A.1 Galima pažymėti, kad 
Liet. Kongresą lapkr. 29. 30 nuo lietuviškų rusų atsimetė 
ir gruodžio 1 d. Chicagoj. šnapsorių grupė. Prieš per- 
Tuoj pasišovė iš smetonin-' eitus delegato rinkimus, 
kų abazo Lietuvių Misija musų lokalo šnapsoriai bu- 
šaukti lietuvių suvažiavimą vo susidėję su lietuviškais 
Washingtone. Kad visiems rusais. Bet jiems nepavyko 
užbėgus už akių, lietuviški sudemcralizuoti gerus ir pa- 
rusai suskato šaukti irgi triotingus lietuvius. Jie pra

laimėjo. Per kelius mėne-“lietuvių” suvažiavimą Pitts 
burghe lapkričio 23 ir 24 d. 
Vadinas, turėsime tris su
važiavimus !

Į musų lokalą atsikreipė 
ALT ir “lietuviški” ruskiai 
su prašymu, kad mes į tuos 
suvažiavimus siųstume de
legatus. Lietuvių misija, 0- 
lio vadovaujama, neatsi
kreipė. Kada tų dviejų or
ganizacijų buvo perskaity
ti laiškai, tai 99 balsais prieš 
64 tapo priimtas ALT laiš
kas, kad prisidėti prie Kon
greso.

Juokingoj padėty atsidū
rė musų lietuviški ruskiai.

sius tarpe lietuviškų ruske- 
lių ir šnapsorių ėjo ilgas 
medaus mėnuo. Bet perei
tam lokalo susirinkime šna
psoriai lietuviškų rusų nerė
mė, tai jie vėl apsistojo ant 
savo locnų 64 balsų. 64 bal
sai musu iokale, tai nedaug 
reiškia. Tai tas parodo, kaip 
komunistų “įtaka” auga 
darbo masėse.

Ch. Titnagas.

Kriaučių reikalai
Nežinau, kas atlygins Mrs 

Petkienei už kul kas, ką nu
daužė bebelsdama į grindis 
ir bekalbėdama už tai, kadKada jų suvažiavimas tapo . . , , ...atmestas, tai jie stojo, kad ««„^^.L^suot;- 

musų lckalas neturi siųsti
delegatų į Liet. Kongresą
Chicagoj, nes busią daug iš
laidų. Musų geri lietuviai, 
kuriems Lietuvos laisvė prie 
širdies, sako: “Jeigu mes 
butume priėmę Pittsburgho 3 
suvažiavimo kvietimą, tai 
būt ten išlaidų nebuvę? Bet 
kuomet mes anti-lietuvių su
važiavimo “monkey busi

ną Lietuviu Kongresą. Kal
bėjo ji, kalbėjo ir kiti “de
mokratiški” staliniečiai, o 
kriaučiai nubalsavo pasiųsti 
delegatą į bendrą Lietuvių 
Kongresą ir jau. Man dau
giausiai gaila tų kurkų, jos 
pinigai kaštuoja, na, o lie
žuviai, tai menkniekis...

ness" atmetėme, tai dabar 
jau perdaug turėsime išlai
dų?’”

Duotas įnešimas, kad pa
siųsti du delegatus į šaukia-

Pas kriaučius dabar dau
giausiai yra laukiama uždar 
biu pakėlimo $5 į savaitę, 
senatvės pensijų, darbo lai
ko sutrumpinimo iki 36 va
landų per savaitę ir užmo
kesčio už 6 amerikoniškas

Ke i, .ra gera švenčiu ma AmerikOS Liet. Kongre- šventes Bet iki«iol iš raDor- 
dovana draugams ir pauosta- * nriimtas mil/i ikisioi is rapor'sa' )nesimas P1įimtas muzi- tu nematyti, kad tie knau- iems. t zsakyRit jį savo arti- n;-Vo . .. . ......m iems, 
miesiems!

LIETUVIŲ NAUJIENOS__  ____ Ateinantį sekmad., lapkr.
Geriau nejuokintų svieto kom draugi jom IrgiVa" nu- įl d La^vrenco Liet. Ukėsų'

tarę siųsti 3 delegatus. No. Kliubo svetainėj, 41 Berke- 'ur"aIas- Ka’"a m<’tams 
Side liet. kolonija, turbut, įy iyyks prakalbos.Vienas komunistas buvo 

išnešęs nuosprendį, visus de
mokratus kerosinu apipilti

neatsiliks.
Na, o kur Pittsburgho di-

ir sudeginti. Tai labai karš- dieji kliubai, kaip tai Liet.
ta mirtis. Nejaugi Stalino 
Rusijcj taip jau žmones ir 
degina? Vėliau girdėjau, 
kad • tas pats komunistas

Pil. Dr-ja, Liet. Mokslo Dr 
ja. Sūnų Lietuvos Dr-ja, 
McKees Rocks Liet. Pašelp. 
Dr-jos Kliubas? Šio draugi-

permainė savo “dekretą.” jos niekada nėra atsiliku- 
Sako. reikia pakarti Lietu- sios nuo didžiųjų lietuviškų
vių Demokratų Kliubo pir
mininką. tada, girdi, viskas 
bus gerai. Patartina jam ir 
f anašiems ablavukams at
sargiau kalbėti apie kartu
ves...

Musų miestą aplankė mi
sionierius net iš Chicagos. 
Tai adv. A. Olis. Jis neblo
gas kalbėtojas. Bet kuomet 
tie misionieriai nieko neat
stovauja ir vis perša kokius 
tai “vadus” iš kieno tai ma
lonės. tai smirda diktatūra 
ir jau. Worcesterio mieste 
yra daug lietuviškų organi
zacijų, bet tie misionieriai 
eina “savo keliu,” visur 
drumsčia, visur niurna, bet 
jų užtenka tik ardymo dar
bui. O diktatoriai visi vie
nodi, ar jie radi, raudoni ar 
smetoniškai geltoni. Visi jie

darbų.
Draugijų suvažiavimo die

nos tvarkos vedėjais buvo: 
pirm. P. Dargis, sekret. A. 
Naujeliutė ir S. Bakanas. 
Mandatų komisijoj: J. Vir
bickas, A. Gabaliauskienė 
ir A. Vainorius. Rezoliuci
jų komisijoj: S. Gabaliaus
kas, J. Stilsonas ir J. Vir
bickas.

Šiame Draugijų suvažia
vime paaiškėjo, kaip komu
nistai apgaudinėja nesusi
pratusius lietuvius ir jau 
padarė sarmatos ir nema
lonumo Liet. Pil draugijai. 
Kaip žinoma, komunistai 
šaukia “demokratišką” sei
mą Pittsburghe ir jie pasi
rūpino tą savo seimą įšmu- 
geliuoti į Liet. Piliečių sve
tainę.

Vieną gražią dieną pora 
tavorščių ateina į L. Pilie-

Adresas: 
LIETUVIŲ NAUJIENOS

Pradžia 1:30 vai. po pietų. 532 n. 6tb st., Phiiadeiphia, pa

S

skriaudžia darbininkus. Or
ganizuoti lietuviai į misio-Jčių Kliubą ir paraudavo ja 
nierius nekreipia dėmesio ir svetainę dėl 2 dienų dėl ka
su jais nesiskaito. Gerai bu-'kio ten “demokratiško” A- 
tų, kad tie “gerbiami misio-' merikos lietuvių suvažiavi- 
nieriai” nors kartą pasaky-'mo ir užmoka rendą iš kal
tų, ką jie “atstovauja”? 1 no. Kliubo gaspadorius ir 

Balandėli*, draugijos valdyba visai ne-;

niska didžiuma halsų. Ke-|čiu reikalavimai butų pa- 
lionei delegatams paskirta tenkinti. Kriaučiai kalba, 

kad reikės streikuoti. Per 
visą Ameriką ir Kanadą y- 
ra 600,000 kriaučių, tai ne
lengva yra susiderėti su 
darbdaviais'dėl tokios dar
bininkų masės uždarbių pa
kėlimo. Bet susikalbėti rei
kia, mes ir taip jau perilgai 
laukėme uždarbių pritaiky
mo prie gyvenimo pabran
gimo.

Musų unijos susirinkime 
buvo išduotas raportas apie 
Dariaus-Girėno paminklo 
statymo komiteto sušauktą 
konferenciją. Liūdna girdė
ti, kad per 6 metus surink
ta aukų tik $2.700. Ką su 
tiek pinigų galima statyti?

Atrodo, kad paminklą 
galima pastatyti, jei didžio
sios musų organizacijos no
rės. Jei. pavyzdžiui, kriau
čiai skirtų $5,000, Piliečių 
Kliubas $2,000, Jurgine — 
$500. o kitos mažesnės or
ganizacijos sumestų po 100. 
50 ar 25 dol., tai paminklas 
ir stotųsi.

Pagerbėm draugus 
Kazanauskus

Newarke buvau nuvykęs 
į draugams Kazanauskams 
pagerbti vakarėlį. Vakarėlis 
surengtas paminėti 25 metų 
ių vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Daugiausiai pasi
darbavo dėl to vakarėlio 
draugai Gaubiai. Burke ir 
kiti. Linkėjome draugams 
Kazanauskams švęsti kada 
nors 50 metų vedybinio gy
venimo sukaktuves, o mes 
tikrai į tą šventę pribusim.

J. J.

pc 8150. Delegatais išrinkti 
J. Glaveskas ir Leonas 
Šerkšnys. Nutarta Amerikos 
Liet. Kongresai-paaukoti iš 
lokalo iždo $50.

Išklausyti iš unijinių įstai-
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UŽSISAKYKIT

Kalendorių 1946 Metams!

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

Iki šiol “Keleivio” Kalendoriai kainuodavo po 
50 centų, bet skaitytojams atiduodavom už 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 centii 
“Keleivio” skaitytojams.

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.



Ketvirta*

Konservatorių Pralaimėji- Laiškas iš Vokietijos
i

Maikio su Tėvu
mas Anglijoj

Laiškas iš Anglijos
Kodėl konservatoriai An

glijoj pralaimėjo rinkimus? 
Tuo klausimu visų yra ne
mažai kalbėta ir rašyta tiek 
Anglijoj, tiek ir kituose 
kraštuose. Tačiau tikro atsa- 
kvmo turbut niekas negali 
duoti, todel, kad kiekvienas 
reiškia savo nuomonę, kuri 
gali būti reliatyviniai teisin
ga ir klaidinga. O tokios 
nuomonės patikrinimui nė
ra priemonių. Vienas reika

Taip pat pasidarė aišku, 
kad reformos socialiniam 
aprūpinimui, sveikatos, švie
timo, žemės ūkio ir kitose 
srityse yra labai reikalingos. 
Tos reformos buvo ruošia
mos koalicinės vyriausybės, 
bet susidūrė su konservato
rių dažnais apkarpymais. 
Ateitis įvairių “white pa- 
per” išleistų įstatymo suma- 
nvmu, pasidarė labai neaiš
ki.

Priėjus rinkimams kon-
las aiškus, konservatoriaii senatoriai daug kalbėjo a- 
pralaimėjo rinkimus neatsi- į pie kontrolių panaikinimo 
tiktinai. Tose vietose kuri reikalingumą, apie suvaržy- 
rinkimai buvo daromi ant-įmų panaikinimą, privatinę 
ru kaitų. — darbiečiai vis- 'iniciatyvą, “laisvių atstaty- 
tiek laimėjo. Mat, pagal an-'mą,” bet eilinis pilietis kai 
glų rinkimų sistemą, jei par- kada suprato, kad tokios
lamento narys miršta, būna 
perkeltas i lordų nimus ar

laisvės tai via galimybės 
laisvai jam skūrą lupti. Sū

dei kitų priežasčių atsisa- varžymai, žinoma, visiems 
ko, tai tos apylinkės žmo- atgriso, bet daug kas atsi
neš iš kurios jis buvo išrink- minė. kaip blogai atsiliepė

—Tegul bus pagarbintas, dievis. Žmogaus Įsitikinimai 
Maike! neturi su tuo nieko bendra.

—Ir vėl “pagarbintas.” Vadinasi, antras tėvo argu- 
—O kaip tu mislini, ar mentas sumuša pirmąjį, 

negarbinęs gyvensi? —Tai tu. Maike, nori ma-
—Aš, tėve. nieko negar- ne kritikuoti? 

binu ir gyvenu. " —Taip, tėve, aš noriu pa-
—Nesikvolyk, Maike, kad rodyt, kad tėvas nemoki 

gyveni, ba nežinai da, kaip nuosakiai protauti, 
savo gyvenimą užbaigsi. A t- —Nesigirk, Maike, su sa-
simenu, pažinojau aš tokį vo protu, ba kai paklausiu 
mandragalvj Telšių mieste, ko. tai ir nežinosi ką atsa
ką nenorėjo nieko pagar- kyt.
tinti, o ar žinai, kas su juo —Nagi klausk,
atsitiko? —Na, jeigu tu toks kyt-

—O kas? į ras. tai pasakyk, ar žmogus
—fijo syki pas mergas per išmoko nuo monkės bananą

ledą, ledas Įlūžo ir jis pri
gėrė. Gali ir tau taip atsi
tikti, Maike.

—O ar tėvas žinai, kad 
Lietuvoje yra upė, kurią 
žmonės “Šventąją” vadina?

—Šiur. kad žinau. Vėžius 
tenai gaudžiau.

—Bet ar žinai, kodėl ji 
turi “šventosios” vardą?

—Seni žmonės kalba, 
Maike, kad kunigas važiavo 
per tą upę pas ligoni; le- 
r’as įlūžo ir kunigas su šven
čiausiu prigėrė. Valuk to. 
Maike. žmonės ir pradėjo 
tą rivę vadinti šventu vardu.

—Ar tėvas tam tiki?
—Kaip netikėti, kad t°- 

‘ ia rivė šiur yra! Čia, Mai
ke. ne išmislas, ale tikra tei
sybė.

—Gerai. tėve. dabar su- 
dėsime tuos dalvkus i krūvą 
ir pamatysime, ką iš to gau
sime.

—Ką tu čia dabar šneki, 
Maike? Kokius tu čia daly
kus nori į krūvą dėti. kad 
mes čia jokių dalykų netu
rim?

—Turim, tėve, turim.
—Ką turim?
—Turim du prieštarau

jančius tėvo argumentus.
—O kaip tu tą išfigeria- 

vai?
—štai kaip: tėvas sakei, 

jog tas Telšių vyras prigė
rė dėl to, kad nenorėjo nie
ko pagarbinti, kitaip pasa
kius, prigėrė dėl to, kad bu
vo bedievis.

—Jes, Maike, tas teisy
bė. Visos Telšių davatkos 
apie tai kalbėjo.

—Bet tėvas sakai, kad 
kunigas važiuodamas ledu 
su švenčiausiuoju irgi pri
gėrė.

—Jes. • Maike, ledas buvo 
plonas, ir atsitiko nelaimė.

—Suprantama, tėve, kad 
ledas turėjo būt plonas: ki
taip kunigas nebūtų įlūžęs.

—Na, tai ko tu dabar nuo 
manęs neri?

—Aš noriu Įrodyt, kad 
per ploną ledą gali prigerti 
lygiai kunigas, kaip ir be-

ar menkė nuonusilupti, 
žmogaus?

—Žmogus, tėv 
nuo beždžionės.

—O kaiptu žinai?
—Aš žinau, tėve, kad bež

džionė atsirado žemės pa- 
viršy pirma žmogaus, ir ji 
riimutinė pradėjo bananas 
lupti. Žmogaus da nebuvo, 
kai ii banar.om maitinosi. 
Taigi aišku, kad ii negalė- 
io nuo žmogaus šito išmok
ti. Žmogus turėjo paimti pa
vyzdi iš jos.

—O kokiose knvgose tas 
yra parašyta. Maike?

—Ne viskas, tėve. yra! 

knygose parašyta; bet nuo-! 

sakiai galvodami, mes pa-' 

tys galim daug dalykų da- 

siprotėti.

—Olrait, Maik. mi si ju 
agėn.

Siųskite siuntinėlius 
į Sibirą

Keletą kaitų kreipėmės i 
visuomenę, prašydami sius
ti siuntinėlius i Sibirą. Mu
sų patikrintomis žiniomis 
siuntinėliai tremtinius pa
siekia. ir tai turi begalo di
delės reikšmės.

Pavyzdžiui, už vieną per
kelinę paklodę moteris su 
trimis vaikais išsinuomojo 
grįčią žiemai, už tris rank
šluosčius gavo gerą daržą; 
svaras koncentruotų žuvies 
taukų (tabletėlėse). aspiri
nas ir panašus dalykai daug 
gelbsti.

Jokia organizacija tų ne
laimingų tremtinių nešelpia. 
Mes darykime nors tai, kas 
vra galima. Del smulkesnių 
informacijų kreipkitės j:

Lithuanian American 
Information Center, 

Sočiai Service Bureau.
233 Broadwav,

New York 7, N. Y.
Tremtinių Komisija.

išmoko

Užsisakykite dideli 
kalendorių 1946 

Kaina 50 centų.
t • • ••’eivio

tas. renka naują parlamen
to naiį. Tokie rinkimai vyk
domi tik vienoje toje apy
linkėje, kur susidaro va- 
kanciia naujam parlamento 
nariui. Nesenai tokie rinki
mai buvo papildomai vyk
domi Smethvvick. Ashton- 
under-Lyne ir East Edin- 
burgh apylinkėse. Visose 
trijose vietose darbiečiai ir 
vėl laimėjo ir dar su dides
nėmis daugumomis.

Patys konservatoriai vi
saip spėlioja, kodėl jie pra
laimėjo. Pagaliau buvo su
šauktas suvažiavimas visų 
pralaimėjusių kandidatu, 
kad apsvarstyti pralaimėji
mo priežastis. Tas suvažia
vimas buvo ne viešas ir nie
kas nežino ką jie kalbėjo. 
Tačiau žinoma, kad kiek
vienas iš 150 tokių kandi
datų turėjo progos pasakyti 
kaibą. Apie tai yra pasiro
dęs spaudoje juokas, kad 
vienas iš dalyvių, berods Sir

po praeito karo nekontro- 
liojamcs varžytinės ir ne- 
kontroliojamos kainos. Ka
ro meto sutaupos greit išny
ko ir vėliau nedarbas pali
ko žmones ant bedarbio pa
šalpos. Konservatorių įvai
rus pažadai nebuvo ištęsėti. 
Tūlas atsiminė, kad Chur
chill savo Dundee pasaky
toje kalboje žadėjo gelžke- 
lius nacionalizuoti jau po 
praeito karo. Nepasitikėji
mas konservatorių partija 
buvo žymus. Partija tai ge
rai žinojo ir todel rinkimuo
se rėmėsi Churchill asmeny
be. kurio pepuliarumas kai
po karo vadovo buvo labai 
didelis. Bet toks didelis vie
no asmens kėlimas, kėlė 
klausimą, kiek tas asmuo 
turės reikšmės ir kiek jis 
keis savo nusistatymą, — 
kiek jis turės įtakos bendrai 
partijos politikai. Tūlas at
siminė, kad Churchill senai 
toje partijoje buvo, bet

Robert Carv. turis tiesos reikšmės neturėjo. Tūlas

“Keleivio” skaitytoja Mrs 
C. Primeau gavo laišką nuo 
savo artimo giminaičio iš 
Vokietijos. Rašo ūkininkas, 
kurį vokiečiai išvarė iš Lie
tuvos. Laiške rašo:

Miela...
Aš Petras A., mano žmo

na ir vaikučiai P. ir A. svei
kiname jumis, jūsų vyrą ir 
vaikučius... visus stipriai 
bučiuojame, dėl visų linki
me didžiausių laimių ir svei
katos.

Dabar nors trumpai pra
nešiu apie save. kad mes 
visi esam sveiki ir dabarti
niu laiku gyvename Vokie
tijoj. mieste Gunzenhausen, 
Bavarijos srityje. Čia yra ir 
daugiau lietuviu. Šioje vie
toje mus užėmė amerikonų 
kariuomenė ir mes visi esa
me amerikonų žinioje. šiuo 
laiku mes gyvename lagery, i 
gaunam nemokamą maista. 
bet maistas ne kokis, tai 
šiaip taip gyvenam. Iš Lie
tuvos mus vokiečiai išvarė 
1944 m. spalių 17 d. ir išė
jom tiktai taip, kaip stovi
me. be nieko, o kaip mūšiai 
prasidėjo vokiečių su rusais, 
tai kaip degė musų kaimas, 
sudegė ir mano ūkis ir ten 
viskas sudegė, tai pasilikom 
be nieko. Musų tėvas mirė 
1943 m. spalių 3 d. Iš mus 
giminių tuom syk visi liko 
gyvi, o dabar apie savus 
nieko nežinau, ar yra likę 
gyvi. ar ne. Aš tau šita laiš
ką rašau per vieną lietuvi 
kareivį amerikoną, mes čia 
su juo susipažinome. Jo pa
vardė yra R. J., tai kai gau
si šitą mano laišką, rašyk 
kuo greičiausiai to kareivio 
vardu, o jis perduos man. I 
Pagelbės prašyti negaliu.; 
nes negausiu dėl to. kad 
niekas, nei laiškai, nei siun
tiniai civiliams gyvento
jams neina nei i Ameriką, 
nei iš Amerikos. Gal galėsi
te atsiusti lietuviškų laik
raščių. tai prašau.

Mes į Lietuvą nežinom

Nr. 45, Lapkričio 7 d., 1945

KINIEČIAI SVEIKINA AMERIKONUS

Amerikos marinai važiuoja tankais Tsing-Tao gat
vėmis. Jų tankai yra padalyti taip, kad gali ir vande
niu plaukti. Manoma, kad jie bus vartojami prieš Ki
nijos komunistus. Visas Tsing-Tao miestas išėjo i gat
ves sveikinti amerikiečius ir jų tankus.

kada grįšime, tik tada kaip tautų patyrusius vyrus ir 
rusų nebus. O jei Lietuva Į moteris ir su jų pagelba at- 
pasiliks po rusais, tai messtato Lietuvą.
užsirašysime į Ameriką. Oi Bet delko Paleckis nešau- 
jei bus laisva Lietuva, tai} kia tuos Lietuvos inteligen- 
tada važiuosime į Lietuvą,! tus. kuriuos rusai išvežė i 
o kaip bus, tai Dievas žino gilumą Rusijos. Tie juk irgi
ir koks mus likimas laukia. galėtų padėti Lietuvą atsta-
me.Ko nežinome... as tau tyti. Bet Mizara apie juos 
nors tiek parašiau apie sa-į neužsimena. O gal jie reika- 
ve. Jeigu pavyks kiek dau-'jįngi Rusijai atstatvti? 
giau susirašinėti, tada dau- Hartfordo Pelė.
giau parašysiu. O dabar
mes visi sakom jums sudie, 
lauksiu jūsų laiško.

Eučiuojam jus visus.
A—iai.

NORI ATIDUOT DARBĄ 
CIVILIAMS

Amerikos armijos vado
vybė okupuotoj Vokietijoj 
nori perleisti Vokietijos val
dymą civiliams valdytojams. 

R. Mizara “Laisvės” 220Į Armijos vadai sako, Wa- 
rašo, girdi, Paleckis sau- shingtonas turėtų paskirti 

civilį žmogų Vokietijai val
dyti, o tas valdytojas pasi
rinktų iš Amerikos parei- 

kurie ir tvarkytu

Koks jis geras

m
kia visus lietuvius inteligen
tus grižti ir padėti atstaty
ti Lietuvą. Bet kad lietuviai 
giųžti nenori, o Lietuvoj to-igunus. ____ __  ________ _ vi
kiu užtektinai nesiranda, tai! sĮą Vokietija. Armija liktu 
dėlto ir kviečia rusus, bielo-} tiktai kaipo' okupacijos jė- 
rusus. ukrainiečius, gruzi-iga, bet tiesiog i Vckietijos 
nūs bei kitokių tarybinių tvarkymą nesikištu.

dvi kalbas pasakyti. Mat, 
jis du kartu pralaimėjo, an
tru kartu papildomuose 
Ashton rinkimuose.

Kokios gi ištikrujų pra
laimėjimo priežastys?

Karas padarė Anglijoj 
daug pakitimų. Žmonėms 
teko daug pavargti nuo 
priešo atakų ir nuo įvairių 
nedateklių ir suvaržymų. 
Tačiau kartu su tuo karas 
padarė ir Įvairių pagerini
mu. Sakysim daug žmonių

prisiminė ir ano karo vado
vo Lloyd George likimą. To
del Churchill asmenybė ir 
pepuliarumas neišgelbėjo 
pačios partijos. Žmonės pa
sitikėjo labiau programa, 
kaip asmenybe.

Rinkimus pralaimėjus, 
konservatoriai patys spren
dė pralaimėjimo priežastis. 
Kai kurie pareiškė, kad pro
grama turi būti keičiama 
Tačiau kai kurie nurodė kei
timo reikalą net iki tiek.

Jie savo darbą atliko— 
ATLIKIM IR HES

gavo darbo ir neblogo už-i kad, anot spaudos, konser- 
darbio tuo laikui kaip prieš vatorių partija butų visai 
karą jie buvo ilgais protar-į nekonservatoriu. Kiti tokius 
ęiais be darbo. Mokyklose; narius vadina atskalūnai' 
Įvesta vaikams pietus, ne- arba bandančiais atskalas 
mokamas pienas, pristeigta daryti. Atskiri asmenys, ži- 
vaikų darželių. Nepaisant! noma, partijos politikos ne
karo, žmonių bendra svei- nustato, jei jų nuomonės y- 
kata nepablogėjo, bet page-[ra tik išimtys. Pačics kon 
rėjo. Maiste ir kitų prekių Į servatorių partijos politike 
racionavimas yra erzinan- paaiškės tik opozicijos vei
tis, bet tik racionavimas 
užtikrino reguliarų maisto 
pristatymą. Prekės, kurios 
nebuvo racionotos iš krau
tuvių išnyko. Nepaisant kai
nų kontrolės, tekių prekių 
nebuvo galima gauti, jei už 
jas nebuvo daugiau moka
ma ar kitu budu krautuvi
ninko malonės neįgyta.

kimu parlamente. Kiek jk 
priešinsis Įvairioms numaty
toms reformoms ir kokiu, 
alternatyvus siūlys.

Tuo tarpu darbiečiai 
kaip ir kiekviena valdžicjv 
esanti partija, yra pešioja 
ma ir kol kas nėra rimta 
puolami. Jie turi neabejo 
tina žmonių daugumos pa 

j l amą ir jų darbų vykdymą
Eilinis pilietis nesibodėjo.’ vidaus Anglijis gyvenime y 

bet norėjo kontrolės, kaipo, ra su idomumu laukiamas 
vienintelės jo reikalų ap- Ras dėl užsienių politiko: 
saugos. Tas pilietis matė? problemų išsprendimo, dau 
kaA. nepaisant išleidžiamų gejjs supranta, kad tas ne 
milžiniškų pinigų kartu. gy-. nuo vienų anglų vyriausy- 
venimas gali būti normuo- 5^ pareina. Tačiau žygiai 
jamas ir visiems pragyveni- išspręsti Indijos problemą ii 
mas užtikrintas. Nejučiom santykiai su dominijomis ir 
jis turėjo pagalvoti, kiek k0l0nįjOmis domina visus ir 
daug butų buvę galima pa-,jš darbiečių laukiama nau- 
daryti. jei tokios ar žymiai, jų Relių

į mažesnės pinigų sumos bu
tų išleistos taikos ir gyve- 

' nimo pagerinimo reikalams.
M. Pr&gelas.

Daugeliui žmonių pasidarė
---- aišku, kad pramonė* ir pa-
Ke- skirstymo kontrolė ir orga

ną. nizacija gali pagerinti žmo- m-esients! 
i nių būvį.

“Keleivis” yra gera švenčių 
dovana draugams ir pažįsta
miems. l'žsakykit jj savo arti-

PACIFIKO 
gynėjai: 

šita U. S. laivyno 
nuotrauka rodo la
kūnas skubant j 
lėktuvnešį "Lexine- 
ton."

Taikai užtikrinti pirk bonus per 
DIDŽIĄJĄ PERGALES PASKOLĄ

|(oVA pasibaigė... bet mes namie 
tuiim da vieną darbą atlikt! lai pa
laikyt Pergalę ir užtikrint t<?'.ką... 
užtikrinti ateitį musų karžygiams, 

sau ir Amerikai!
Turim pirkt Per

galės Benų ir dar 
Pergalės Bonų... lai 
Pergalės Paskola 
triumfuoja, kaip 
triumfuoja musų 
karo laimėjimai!

NEW ENGLAND

Victory Bonai apmokės už gink
lus, kuriais karas buvo laimėtas... ir 
aprūpins tūkstančius mūsiškių su
žeistųjų. Jie padės sulaikyt inflia
ciją. Jie duos atsargos farnių page
rinimui. Reikale jie lygiai geri kaip 
ir pinigai. Victory “E’’ Bonai jums 
sugrąžins $4 kuomet prinoks už kiek
vienus $3 investuotus.

Atlik savo dali 

Nusipirk Victory

... dalį Pergalėje! 

Bonu šiandien.

CONFECTIONERY 

Cambridge. Mas*.

COMPANY

u
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Seka po $5: Alfonse Kulis, 
G. Diržienė, S. Volskis, M r. 
ir Mrs. Peter Mikalauskai,

Laivai į dugną.
Keturios didžiosios vals

tybės sutiko, kad japonų 
karo laivai butų nuskandin
ti. Amerikonai išbandys ant 
tų laivų atomines bombas, 
kad žinoti, kaip atomai dau
žo laivus jurose.

Tyrinės atomus
Tarp visų valstybių einat 

lenktynės atomų energijos, 
tyrinėjime. Rusai, anglai, 
amerikonai ir francuzai ski
ria daug pinigų ir darbo 
tam reikalui. Francuzai da
bar i kūrė

Hitleris nusižudė
i Anglijos tyrinėtojai iš
Berlyno praneša, kad Hit
leris tikrai yra negyvas. Jis 
nusižudė š. m. balandžio 30 
d. šūviais iš revolverio, o 
jo meilužė, Eva Braun, nu
sinuodijo. Anglai turi tik
ins įrodymus, kad Hitlerio 
nebėra gyvųjų tarpe.

Vietinės musų draugys-J
tės, Lietuvos Sūnų ir Lietu- ---- -—
vos Sūnų ir Dukterų, nuta- Mirė Adolfas Kazukevičius
rė šiais metais surengti po --------
bankietą. Tos draugystės Spalių 25 d. čia mirė A- Mrs. J. Lugauskienė, J. Bo
jau kelis metus tokių pa- dolfas Kazukevičius. sulau- bilius. Po $2: P. Katan ir J. 
rengimų nedarė. Draugys- kęs 70 metų amžiaus. Iš 
tės yra pažangios ir finan- Lietuvos paėjo iš Daukšių 
siškai gerai stovi. parapijos ir kaimo, Suvalkų

—o— rėdybos. Į šią šalį velionis

Naujokas. Po $1K. Liese- 
vičius, M. Kasinkevičius, F. 
Vyšnius, A. Zubavičius, S. 
Zubavičius, Vaitukaitis, F.

SLA 2-as apskritis turės atvyko 1896 metais ir išgv- Rimavičius, D. Palackas, O. 
Cambridge suvažiavimą lap- venc čia beveik 50 metu.; Zakarauskas, V. Skodis, P.' 
kričio 25 d. SLA 371 kuo- Paliko dideliame nuliudi-, Šalomskis, H.

sureng- me žmoną Oną Kazukevi-Į Lavinskas, J.
Kriaučiukas,

Milas, J. Spurga, B. Spu-Į 
dienė, A. Sasna, J. šaltis, J.'
Tiškevičius, P. Grabauskas,
J. Kairys, G. Kuraitis. M.
Stakovas, Mi-s. J. Spurga,
Mrs. J. Ambrozaitis. Aukų 
suma $120.00.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems aukautojams, draugi
joms, radio, spaudai, pra- naudojamas musų armijoj’ 
mogoj' dirbusiems ir visiems į karo .metu. Dabar ir civiliai 
dalyviams. | galės tokius aparatus įsigy-

Dariaus-Girėno Paminklo! _____________________
komitetas:

KIŠENINIS TELEFONAS
Ateinančiais metais kiek

vienas amerikietis galės tu
rėti savo “kišeninį” radio 
telefoną. Toks radio apara- 
tukas kainuos n.uo 50 iki 
100 dolerių ir jį galima bus 
su savim nešiotis. Radio te
lefonas labai plačiai buvo

Ražaitis, F. 
Šimaitis, P. 

F. White, P.
Bakunas, S. 

J. Glaveskas, 
Peterson. M. 

Adele Kava-

pa nutarė tą progą 
ti delegatams ir svečiams čienę ir keturis sūnūs su šei- 
vakarienę musų Pil. Kliubo momis ir anūkais, Antaną, 
svetainėj. Tą pat dieną i- Praną ir Juozą, o sūnūs 
vyksta ir kliubo narių nomi- Charles tarnauja Amerikos 
nacinis susirinkimas. Kliu- kariuomenėj Pacifike. 
be nariai neužmirškite. Bus Tebūnie jam lengva mu- 
nominuojama kliubo valdy- sų naujos tėvynės Amerikos 
ba 1946 metams. ' žemelė.

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

Montvila, J. 
Bredes, Jr., 
Žilinskas, J. 
Karaktinas, 
liauskas, K.

Pirm. Jonas Šaltis,6,544 mylias be sustojimo
Keturi musų B-29 bombe- 

riai atlėkė iš Japonijos į 
Washingtoną be sustojimo.

_ Jie skrido 6,544 mylias ir
komisiją atomų Japoni-

jos. Orlaiviai lėkė 27 valan
das ir 30 minučių. Tai pir-Į 

Palestinoj mušasi • toks lėkimas be susto- 
Palestinoj žydai padarė )imo-

užpuolimą ant vietos gelžj Rusija reikalauja 
kelių ir policijos. Penki Rusija vėl iškėlė reikala- 
zmonės užmušti, 9 sužeisti. vi kad japonija butu 
Anglai stiprina saugumo vaWoma keturių didžiųjų 
priemenes. Žydai protes-; valstybių kontrolės komisi- 
tuoią prieš anglų draudimai jos. j komisiją Įeitų Ru- 
i\aziuoti žydams į Palesti-,sjįa Amerika, Angliia ir 
ną. Neramumai pertrauke
gelžkelių susisiekimą.

energijai studijuoti.” K. Tikutis. Keleivio Skaitytojas.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

Miškėnas, J. 
Anuškevičius, Vyšnius, Mrs. 
Carlstedt, P. Kylius, V. 
Bunkus, A. Linkus, Charles 
Kundrotas, K. Pačėsa, P. 

Į Mačys, Stakvilavičius, T. 
Buivydienė, V. Bartkus, Fr.

Tragingai žuvo A. Brazys

Fin. sekr. adv. S. Briedis. Kaina 50 centų.

Kinija.

Kaltina Įsakymus
Du naciu pravadyriai,

Baldur von Schirach ir Len
kijos budelis Hans Frank, 
kaltinami už karo krimina
lus, sakosi esą “nekalti.” Jie 
gavę įsakymą iš Hitlerio slapstosi 
daryti šunybes, jas ir darę... policijos.

Bank i erių bėdos
Jankiai Vokietijoj suėmė 

21 bankierių, didžiųjų vo
kiškų bankų viršininkus ir 
teis juos už dalyvavime są
moksle užvaldyti pasaulį. 
Dar 20 vokiškų bankininkų 

nuo amerikiečiu

KorespondencijoS
CAMBRIDGE, MASS.

Kur dingo Cambridge’o 
“Keleivio” korespondentas? 
Jau kuris laikas nieko nesi
mato iš musų miesto, o ži
nių vra. Taigi, aš ir kiau-_ Ali.__ 1---blU, ar lik neuus nuicspvn
dentas ko tai nugąsdintas. 
Mat. reikalas tas. kad rug
piučio mėnesio musų Pilie
čių Kliubo susirinkime ger- 
hiamiausias to kliubo pirmi
ninkas tą 'kroespondentą 
gerai išbarė, išvadino “ois- 
teriUi” tai ar tik nebus ko
respondentas išsigandęs... 

—o—

ateina linkimai, tai politi
kieriai gaudo žuveles, o mu
sų kliubas yra toks tinkle
lis, i kurį kartais viena kita 
žuvelė irgi pakliūva ant po
litikierių meškerės. Bet mu
sų kliubas. nors ir pasitar-

i L-ąz-ąvi <atyv£7 UvnF 11C II<XUj<X |7WI IVir\IV7I lamo, KZNJU Jio

niekada nėra nieko daręs, 
kad koks lietuvis butų pa
statytas į kokią nors svar
besnę vietą mieste. Ameri- 

; koniškoj politikoj musų 
kliubas plauko “pc plačius 
vandenis.” o lietuviškame 
darbe jis nei gu-gu. arba 
eina su Rusijos imperializ
mo agentais.

Rugsėjo 9 d. čia tragin
gai žuvo nuo sužvėrėjusio 
argentiniečio, Anos Salvag- 
vi, peilio lietuvis Antanas 
Brazys, 36 metų amžiaus, 
kilęs nuo Šiaulių.

Kaip keletas ankstyves
nių. tai n ir šis paskutinis ne
laimingas Įvykis, bus kilęs 
iš komunistinės “kultūros.”
Mat, nelaimės tiesioginė 
ar netiesioginė priežastis y- 
ra žuvusiojo lietuvio žmo
na. kuri pasižymėjo komu
nistinėmis. atsiprašant, “i- 
dėjomis.” “Keleivy” jau e- 
su rašęs, kad musų koloni
jos lietuviai, ypač komunis
tai, praktikuoja “moderniš
ką’’ šeimyninį gyvenimą ir 
maino žmonas, o žmonos 
vyrus, kaip Lietuvoje čigo
nai mainydavo arklius. Iš 
tų mainų kartais kyla bar
niai. peštynės ir žmogžu
dystės...

Velionio Brazio žmona 
kiek anksčiau buvo pametu-) padarė

cuvn vvi-q ir tnzvpnn <11:4. — :

vienu komunistu. Paskui 
metė tą komunistą ir 
pas savo vyrą. bet pas 
gyveno argentinietis Arios 
Salvagvi. Žmonės visaip 
kalba, bet pasekmės tos, 
kad argentinietis papiovė 
tos meteriškės vyrą... 

Judošių džiaugsmas

-• menesio Pilie-p0 politikierių spyčių bu
cių Kliubo susirinkime bu-,vo skaitomi protokolai. Nu- 
vo pakeltas klausimas, kad „.jrdau kad yra nutarta ne- 
niusų kliubas siųstų delega- jcjSĮj kliubo patalpose nie- 

Lietuvių kam pardavinėti jokių tikie- 
tų be gaspadoriaus ir direk-

tus į Amerikos 
Kongresą Chicagoj. Už de
legatu siuntimą mažai kas leidimo. Bet vėliau vie
kai bėjo. o komunistai pieš- na komunistiška bobutė pin
tu stojo prieš bendrą lietu-( aj0 jr siūlo man pirkti tikie- 
vm kongresą ir vis gyrė ba- Stalino saulei pagerbti ar 
tiuskos Stalino karalystę.: kokjam ten kitokiam rusiš- 

Pirmininkas yra ne-(kam bizniui paremti. Vadi- 
saliskai bolsevikuojantis,' nas nutarimas yra. bet ko
jis, jei turėtų keturias munigtams jis neprivalo- 
kas. tai visas pakeltų uz bol- mag §enoj0j Rusijoj saky

davo, kad “durniams zoko-ševiku siūlymus. Taigi ir jis:

NOV. 21,1945
TAI SVARBI DATA

tūkstančiams ARMIJOS VETERANŲ
ESANTIEMS CIVILIAM GYVENIME

net perpildyta visokiomis 
pokarinėmis iliuzijomis, 
kaip tai karo kriminalistų 
gaudymu, reparacijomis ir 
kitokiomis įdomybėmis. Kai 
kas net “žada” pasauliui vi
sokių stebuklų ir pažangos. 
Rodos, reikėtų tik sveikinti 
visus tuos, kurie nesigaili 

pažadų” ir siūlo “laimin- 
gyvenimą... Bet, skai

tau “A. L. Balse,” kad “Fin- 
liandija sumokėjo 44.100,- 
000 dolerių Rusijai, kaipo 
dalį atlyginimo už rusams 
padalytus karo nuostolius.”

Bet nei tas laikraštis, nei 
kiti nepasako, kas atlygins 
Finliandijai karo nuostolius, 
kuriuos padarė rusai? Kas 
nubaus tuos karo krimina
listus, kurie 1939 metų vė
lyvą rudeni užpuolė ant 
Finliandijos, kurie kartu su 
Hitleriu užpuolė ant Len
kijos, vėliau užpuolė ant 
mažų Baltijos šalių? Kas 
išlaisvins tas šalis? Visas ci
vilizuotas pasaulis žino, ką 

Rusijos imperialis-^«*I« I «vyn* įvg sčjuiim-
tos pagauti. Visi plepa apie 
Iažangas ir kitas kvailystes, 

juos) o tuo tarpu silpnos paverg
tos tautos dejuoja. Jau da
bar matome, kad ne visos 
pasaulio tautos džiaugsis 
“amžina taika.” o jei nebus 
taikos mažosioms tautoms, 
tai ir didieji susipeš.

M. Krasinskas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Vinco Jokubausko, 

kilusio iš Vilkaviškio apskričio, Ke
turvalakių pašto, Skardupių kaimo. 
1931 metais gyveno Buenos Aires 
mieste, Argentinoj. Kas apie jį žino, 
ar jis pats, malonės pranešti man 
jo adresą. Aš esu E. Jokubauskaitė, 
po vyro—Mitchell.

E. MITCHELL,
2316 Logan St., Montreal, Canada

Pajieškau brolio Juliaus Urbono, 
gyvenančio kur nors rytinėse valsti
jose, pirmo karo veteranas. Prašau 
jo paties arba kas apie ji žino su
teikti man jo adresą. (47)

MARĖ MARSHALL.
31&8 So. Harvard Boulevard,

Los Angeles 7, Calif.

Pajieškau švogerio Viktoro Jan- 
Įrausko, kilusio iš Raseinių apskričio. 
Girkalnio parapijos, Žvirgždžių kai
mo. Seniau gyveno Ansonijoj, Conn. 
Prašau atsiliepti jo paties, ar žinan
čių apie jį man pranešti, už ką bu
siu labai dėkingas. Turiu iš Lietu
vos daug žinių, kurias noriu jam 
pranešti. (45)

JOHN WALIS,
4512 So. Hermitage Avė., 

Chicago 9, III.

grįžo
1 tai. d...Ot". VISI

A.

Rugp. 18 d. vietos lietu
viški kvislingai buvo suruo
šę rusiškai lietuvišką “ro- 
baksą.” Jie džiaugsmingai 
minėjo penkių metų Lietu
vos pavergimo sukaktuves, 
kada 1940 metais Stalinas, 
susitaręs su Hitleriu, pirmą; jo? 
kartą Lietuvą okupavo.

Kalbėjo poras žymesnių' 
Rusijos imperializmo agen
tų. poras rusų su Rusijos mi- 
nisteriu priešakyje. Kalbėjo 
ir buvęs tautininkas, visoj 
Pietų Amerikoj “žinomas” 
šundaktaris St. Stabinskas.

BROOKLYN, N. Y.

AUKOS DARIAUS-GIRĖ
NO PAMINKLUI

mandi įais žodžiais pasisakė y^aj nerašyti ” o pas mus ko-! Tas ekstautininkas i padan-
prieš Lietuvių Kongresą. lTWnj?tams nutarimai nepri- 
Mes gi žmones bešališki. vajomL 
tai dėl visuomeninio reika
lo perdaug ir nesistengiam.
Taip ir nebuvo nutarta sius-';

-o-
Spalių 14 d. SLA 371 kp.

ti delegatų į Chicagą. Musų turėjo savo susirinkimą. Ja- 
kliubas tuo nutarimu išira- me kuopos vice-pinhinin. 
šė į eile tu kliubų. kuriems Kazys Zabytis jaunasis. Į- 
tik šlapias biznis rupi ir nie- teikė rezignaciją, paaiškin-
kas daugiau.

-o-
Spalių 28 d. tas pat kliu

bas laikė savo kvartalinį su
sirinkimą. Čia buvo sugužė
jusių daug politikierių. Mat.

Gamas, jog išeina i armiją. 
Po susirinkimo nariai pada
rė mažą išleistuvių pokilėlį.

ges kėlė Rusijos diktatorių 
Staliną, vadino jį “genero
lų generolu.” Baigdamas tąsi 
žmogus, kurs taip dar nese-] 
nai Smetoną laižė, taip įsi
karščiavo. kad pradėjo su
kauti: “Už Sovietų Lietuvą, 
už socializmą, su lozungu, 
kas nedirba, tas nevalgo.”

Jeigu tą “lozungą” pri
taikyti St. Stabinskui. tai 
jis jau senai butu badu nu-

Frank Shimaičio siuvyk- 
Brooklyne, darbininkai 

prisiuntė šias aukas. Auko
to po $1: A. Masiulis, V. 
Sopolsky, S. Zubavičius, I. 
Gudaitis, M. Nazveckas, A. 
Ceslan. B. Kasciukiawicz, 
P. Zarskus. I. šeštokas. Ma
ly Petraška. A. Bugailiškis, 
F. Shimaitis. Smulkiu $8. 
Viso $20. Moterų Birutės 
Draugija, Neuark, N. J. pri
siuntė $5. SLA 367 kp. su
sirinkime Port Chester, N. 
Y. aukojo: M. Gimbutienė, 
$2. Smulkiais $3.85.

Šv. Jurgio Liet. Paš. D-ja,

Aš Veronika Babrauskienė pajieš
kau savo draugės Mortos Gaparai- 
čiutės, kuri paeina iš Viekšnių pa
rapijos, Šiaulių apskričio. Iš Lietu
vos ji išvažiavo į Škotiją, bet girdė
jau, kad jau seni metai kaip iš Ško
tijos persikėlė Amerikon. Kas apie 
ją žino, arba ji pati, malonės atsi
liepti šiuo adresu: (45)

MRS. VERONICA BABRO1VSKY,
7 Marshall St., Haverttill, Mass.

Pajieškau brolio Augusto Baniu
lio, kilusio iš Butkunų kaimo, žel
vos valsčiaus, Ukmergės apskričio. 
1930 metais jis gyveno adresu: 654 
Thompson Avė., Donorą, Pa., o da
bar nežinau kur. Busiu labai dėkin
gas, jeigu jis pats ar kas kitas pra
neš man jo adresą. (45)

GEORGE BANIULIS,
64 Volseley St.,

Toronto, Ont., Canada.

ao dabar iki Lapkričio 21 d., 
tūkstančiai Armijos veteranų grįš 
atgal į Dėdės Šamo naują sava
norių taikos meto Armiją. Del to, 
kad vyrai, kurie buvo paleisti iš 
tarnybos tarp Gegužės 12 d. ir 
Lapkričio 1 d., šių metų, ir grįš 
atgal dabar ar pirm Lapkričio 
21 d., galės sugrįžti su tuo pa
čiu laipsniu, kokį turėjo laike pa
leidimo iš tarnybos.

Vyrai patenkinančiai ištarnavę 
šešis mėnesius paleisti kaipo ei- 
d., gaus pirmos klasės eilinio lai- 
liniai, grįžtanti pirm Lapkričio 21 
psnį.

Vyrai dabar esanti Armijoj, ku
rie prašo juos paleisti po LAPK
RIČIO 1 d. tikslu grįžti atgal į 
Reguliarę Armiją, taip pat pasi
liks su dabartiniais savo laips
niais, jei jie grįš atgal 20 dienų 
laike po paleidimui ir pirm VA
SARIO 1 d-, 1946 m.

“GERIAUSIS DARBAS 
PASAULYJE“

Šios specialės privilegijos teikia
mos vėliausiai Kongreso išleista
me naujame įstatyme. Maža pro
gų viso gyvenimo karjierai, ku
rios teiktų tiek nepaprastų gali- 
mvbiu.—•r —r-

Ar galite nurodyti kitą darbą, 
kuris suteiktų jums gerą algą, 
maistą, drabužius, buveinę, nemo
kamą medikalę ir dantų priežiū
rą, keliavimą po pasaulį, 30 die
nų urliupo kas metai, mokslą ir 
lavinimą bent viename arti 200 
amatų, ir leistų išeiti pensijai 
bent kuomet po 20 metų tarnybos 
su užtikrintomis visam gyveni
mui pajamomis?

Nėra kito tokio darbo! Štai ko
dėl darbas Reguliarėj Armijoj y- 
ra vadinamas “Geriausiu Darbu 
Pasaulyje.”

SVARBUS PUNKTAI NAUJOJ 
VERBAVIMO PROGRAMOJE
1. Galima įstot 1 *a, 2 ar 3 me

tų tarnybai (1 metams gali įstoti 
vyrai ištarnavę 6 mėnesius).

2. Vyrai grįžtanti atgal pasilai
ko dabartinius savo laipsnius, jei 
grįžta iaike 20 dienų po paleidi
mo ir pirm Vas. 1 d., 1946 m. Ta 
pati padėtis ir vyrams paleistiems 
tarp Gegužės 12 d. ir lapkričio 1 
d., 1945 m., kurie grįš «itgal pirm 
Lapkr. 21 d., 1945 m.

3. Padidinimas grįžtantiems bo- 
nuso iki $50 už kiekvienus akty- 
vės tarnybos metus nuo paskuti
nio bonuso išmokėjimo ar nuo pa
skutinio įstojimo į tarnybą.

4. 20G ekstra algos esant už
jūryje.

5. Apmokamas urliopas iki 90 
dienų, žiūrint tarnybos ilgumo, su 
apmokėjimu urliopo kelionės į na
mus ir atgal vyrams dabar esan
tiems Armijoj savanoriai įstoju
siems.

6. Paleidimo iš tarnybos alga 
(paremta ilgumu tarnybos) vi
siems vyrams, kurie paleidžiami 
sugrįžimui.

7. Pasirinkimas išeiti pensijai 
su puse algos visam gyvenimui po 
20 metų tarnybos — arba trys 
ketvirtdaliai algos po 30 metų. 
(išėjusio iš tarnybos laipsny Mas
te r ar First Sergeant pajamos 
yra $155.25 per mėnesį visam gy
venimui). Visa pirmesnė aktyve 
federalė militarė tarnyba priskai
toma prie pasitraukimo naudų.

8. Naudos GI Teisių {statyme.
9. šeimų pensijos per visą tar

nybos laiką užlaikomiems asme
nims tų vyrų, kurie įstojo ar grį
žo atgal pirm Liepos 1 d., 1946 
m.

10. Pasirinkimas tarnybos rū
šies ir vietos užjury Oro, Saus- 
žemio ar Tarnybos Dalyse, kurie 
įstoja 3 metų tarnybai.

APSIVEDIMAI
Aš norėčiau susirast sau dorą ir 

teisingą draugą nuo 50 metų am
žiaus. Aš turiu grašio, bet vienai sun
ku gyventi. Platesnių žinių suteiksiu 
per laišką. (45)

A. SKOV,
R. 3, Snohomish, Wash.

Pajieškau gyvenimui draugo nuo 
55 iki 57 metų amžiaus, kad butų 
ne girtuoklis ir mokėtų kokį nors 
darbą. Su pirmu laišku prašau pri
siųsti ir savo atvaizdą. Tikėjimas 
nedaro skirtumo. Aš stoviu gerai. 
Plačiau parašysiu laiške. (45)

P. R. M. A.
3323 Michigan Avė., Detroit 16, Mich

REIKALINGAS DARBININKAS
Pajieškau darbininko prie namų 

Į darbo, prižiūrėti pečių ir t.t. Gali 
būt senas ar jaunas, jei tik mėgsta 
darbą apie namus. Atsišaukite tuo
jau pas: (45)

MARTHA AVALUS,
133 Clark St., Gardner. Mass.

ALGA PER MĖNESI— 
{STOJDSIEM VYRAM 

Pridedant .Maistą. Buveinę, 
Drabužius ir Medikai? 

Priežiūrą
<a)—Plūs 20r> Pridedant 
už Tarnybą Užjury. (b)— 
Plūs 505J jei yra Nariu 
Skraidymo Jgulos, Paraču- 
tistų ir t.t. (e)—Plūs 5% 
Padidinta Alga už Kiek
vienus 3 Metus Tarnybos.

StartitKį
Poy

Per
Masler Srrgrant Morrfh 
or First Sergeant $1 S8.OO 
TechnicarSergeant 114.00 
Staff Sergeant . . 96.00
Sergeant .... 78.00
Corpoeal .... 66.00
Privatę First CIass . 54.00
Privatę .... 50.00

SĖS THE JOM THMOUGH

I. S. ARMY
BE A

•‘GUAMDIAM OE VICTOHY” 

AIR. CROUNR. SERVICE FORCES

MOtTTMLT
»CTI*CM»rr 

IMCOMt AFTtt: 
20 Feors' JO FeService
$89.70
74.10 
62.40 
50.70 
42.90
35.10 
32.50

Service
$155.25

128.25
108.00
87.75
74.25
60.75
56.25

{STOKIT Iš NAUJO DABAR 
JUMS ARTIMIAUSIOJ U. S. 
ARMIJJOS ĖMIMO STOTY

808 COMMONWEALTH 
AVENUE

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 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

PASARGA
AVELĖ

Linkėjome musų veikėjui mjręs. nes. kaip aš jį pažįs- 
iaimingai atitarnauti ir vėl įu jr žinau, jis niekuomet 

nedirbo. Kaip gyvendamas 
Argentinoj, taip ir čia Urug
vajuj, anksčiau jis šundak- 
tariavo ir laužė lietuviams 
sveikus dantis. Vėliau jis 
buvo susiradęs pasiturinčią 
rusę, iš kurios delmono mai
tinosi, o dabar prisiplakė; 
prie Stalino garbintojų cho
ro ir valgo duoną iš Stalino 
garbinimo, bet dirbti neina 
ir iau. Tai tokie škurninkai 
ir kailiamainiai platina čia 
Stalino “saulės” kultūrą ir 
mulkina lietuvius.

grįžti į musų kuopą veikti.

AMERIKOS LIETUVIŲ KLIUBAS
34 High Street, Nashua, N. H.

Pirmininkas. J. Okulevičius 
Vice-pirmin.. M. Bagdzevtčius 
Sekretorius. A. Grigas.
Iždininkas. K. Dobravolskis 
Direktoriai:
J. Arlauskas. A. Čičinskas. S. Ulčinskas.
A. Judickas. M. žiedelis, Wm. Akstinas 
Manageris. šaka-Chacka

Užprašo kitų kolonijų lietuvius atsilankyti musų kliube, 
, Mic.ipažinti ir pasisvečiuoti. (5)

Karui pasibaigus
Paskutiniu laiku vietos ir 

ateivių spauda čia pilna o

NEBŪK
Nesiduok ir neklausyk, 

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

Atsiminkit, kad tik vie
na Jleksnio Galinga Mostis 
yra: nekreipkit domės net 
į jokius kitus siulijimus. 
Sąžiningas pardavėjas vi

sados rekomenduos Deksnio Galingą Mostį. Deksnio Galinga Mostis turi 
savyje galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spinduliais savo galybe sun
kiasi per odą į gyslas ir dirbosi į kraują; tai tokiu budu išskirsto kraują 
ir išvaro lauk ' i«okius skaudėjimus, kaip tai: REUMATI7.M A. RANKŲ. 
KOJŲ. NUGAROS skaudėjimą. ŠALTŲ NCVARGIMA. ATSALUSI KRAU- 
JA. NUTIRPIMĄ RANKU, KOJŲ. SUSTINGUSIUS MUSKULUS, NYKS- 
TELfiJIMĄ. ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas.

Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmo
nių. kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sesere, pagelbės, kaip ir aniems.

Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo, GARANTUOJAME 
pasekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus gruzinam. Jeigu tamsta 
įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galin
gos Mosties. klausk taip: DEKEN’S OlNTMENT, tai tik tada aplaikysi 
tikrąją ir neklausyk nei jokių kitu pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S 
OINT.MENT, stebėtina? greitai prašalins minėtus skausmus. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00; pinigų taupymo ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00. Parsi
duoda aptiekose. krautuvėse ir per agentus. O jeigu negalėtumėt gauti 
savo mieste, tai reikalaukite tiesiog is labnratorijo. minėtu antrašu; 

DEKEN’S OlNTMENT COMPANy,
.. P. O. Box 666, Nct.art 1, N. J. ....

4 I /
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Moterų Skyrius
Sf SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENE

SENOJI GAVĖNIA
Palangos Juzė buvo siu- meįus savo amžiaus turin- 

vėjas iš amato ir lankė visą tieji, nebenori su pienu val- 
Lietuvą. siūdamas rubus. gyti. Nė ligonių negali pri- 
Kartą jis per gavėnią pate- versti. Toks tai pasninkas 
ko i rokiškėnus ir patyrė, man Įkyrėjo, nes čia Palan- 
kaip Rokiškio apylinkėje goj ir Klaipėdoj, kaip žino- 
žmcnės maitinasi gavėnios te. žuvys stintinės užvis man
metu. Štai ką jis pasakoja:

Viskas klojosi, bet gavė
nia Įkyrėjo, nes Rokiškio 
žmonės, negaudami žuvies, 
per visą gavėnią valgo pu- 
pienę, žirnienę, bulvienę ir 
grucę. Visus tuos viralus 
baltina kanapių pienu.

Verda bulves 
kurias valgo su druska arba 
dažo silkių sultyje (rašale), 
jei tos gauna Kanais bul
ves nuluptas ir sugraižytas 
Į ritinėlius, deda i katilaiti, 
Įmeta apščiai druskos su 
svogūnais, apvožia su du
beniu ir šutina be vandens. 
Taip virtos bulvės yra gar
desnės. Verda taip pat žiū
rę, kopūstus su grybais džiū
vusiais ar su žirniais ir bat
vinius su pupomis. Kitos ge
ros šeimininkės turi slėgtų 
rudmėsių, kitos perkasi sil
kių ir aliejaus, iš kanapių 
ar sėmenų spausto. Tą viri
na su svogūnais, pila po tru
puti Į valgius ir tuo paska
nina. Teki aliejų valgo ir 
su duona. Kartais iškepa 
pampuškas aliejuje, bet tų 
neduoda šeimynai, nes jos 
laikomos brangiu valgiu. 
Sukrušę kanapes kepa su 
tomis kepaišius. Verda taip 
pat košes iš miltų, kurias 
valgo ar su aliejumi ar su 
kanapių pienu. Kartais iškepusios mažus duonos ku-

tiko.
Motiejus Valančius.

TULŽIES LIGA PAS 
MOTERIS

Ji dažnai išsivysto i veži

. Tulžinė pūslė randasi de- 
apvalias.į ėjniame kiūtinės šone, že- 

mutiniejo šonkaulio apačio
je. Į ją renkasi tulžis iš ke
penų ir tuštinąs! i žarnas.

Pas jaunus žmones tulži- 
nės pūslės ligos yra retos. 
Dažniau jos užtinkamos po 
40 metų amžiaus. Juo žmo
gus eina senyn, juo dides
nis pavojus gauti tulžies li
gą. Nutukimas ir mankštos 
stoka tą pavojų didina. 
Moterys apserga tris sykius 
dažniau, negu vyrai. Gal to
dėl. kad jos daugiau sėdi. 
rečiau pasimankština ir turi 
daugiau progų nutukti.

Tulžinės pūslės Įdegimai 
nėra reti. Tulžinių akmenė
lių atsiradimas yra dar daž
nesnis. Atrandama, kad po 
40 metų amžiaus stebėtinai 
didelis moterų skaičius turi
tulžinių akmenėlių. Kol jie
yra dailus ir tulžinės pūslės 
sienų nebraižo bei Į tekėji
mo dūdelę neįstringa, ligo
nis gali nejausti bėdos. Tul- 
žiniai akmenėliai ir tulžinės 
pūslės menkas Įdegimas ga
li tik

PASIDARYKIT KALĖDOMS DOVANŲ NAMIE

left, «Mntx esest wirti seqwins; top

glitter

Štai praktiškas patarimas jaunoms mergaitėms, kurios da neina dirbti ir 
neturi pinigų, bet nori duoti savo draugėms gražių dovanėlių Kalėdoms. Jei
gu mergaitė gali nors kiek siūti, iš materijos liekanų ji gali pasiūti pirštines, 
šaliką, ausines, krepšeli pudrai ar ką nors panašaus. Paskui išsiūti monogramą 
ir papuošti karoliais. Keli tokių darbelių parodyti šiame vaizdelyje.

Karas ištvirkino 
jaunas moteris

APIE VALGIUS
KAIP VIRTI SRIUBAS

Ši vakarą paėmiau dien-!

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Viso* knygos, kurios iemiau yra surašyto*, trum
pam laikui yra nupiginamos iki puse kaino*. Ka* pirk* 
už $1.00, ta* gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir 1.1,

Štai čia knygų sąrašas: ''

i AK BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO. 
RUA JUŠKEVIČIAUS • 
DAINOSE.Bažnyčia tako, kad buvo, o 

as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
<eliaa dienas visų veislių gyvūnas, 
kurie gyvena išsimėtę po visų ž®mėe 
uunuoTj? Kaip jis galėjo tuos syva
ms prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa vis*
«emę apsemtų? Kur tas vanduo da- 
"•ar yra? Kaip ii Nojaus šeimynos 
salėjo atsirasti po tvano juodveidžiai u .. . 
r kitų veislių žmonės? Šitie ir šim-i GARBINO SENON ZJL.
ai kitų klausimų, j kuriuos negali 
itaakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
r aiškiai išdėstvti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
"aktas; kas sakinys—tai naujas įra
ngų argumentas griūva. Mokslas ir 
noksiąs nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................. 28c.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, pvi.-><.eii>h si.j
gą. iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių. O pV • j » W
Labai užimanti ir | -u.xi.u
ga. Su paveikslais. Kaina . . ode. 

KOKIUS DIEVUS ŽMONES

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebjvo. čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai. 
lietuviai, barbarai ir U.; Ka.p tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko 
kius jie santikius su žmonėmis ture 
fij. Knvga statei i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija.

\R ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

į Parašė kun. M. Valadka. Knyga
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų Si knygelė aiškina proletariato fi- 
bažnvčios autoritetą ir faktais paro- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kaa 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- rimdo pasaulyje ~ 
tininkas. 224 pusL Kaina .. J 1.25

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORUOS SUPRATIMAS.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEME 

Labai įdomus senovės filosofų da-
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalboa.“ 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi.............................................. 10c. j

I
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun-

įvairiausius nuoti- 
tai perskaityk šitą knygelę. 

Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
ouojama. Kaina .......................... 25c.

ta ir kepti karstame pečiu- kiai scenoj perstatomas veikalas. IS' ^^dėl ko
. * . * .... _ viozv roiLn lnnismfic tik- vnarf)« i ., , i - , • viso reikalaujamos tik 28 ypatos.je. kol bus mmkstos, apie So. Boston, 1013, pusi. 61...........25c
40 minutų. Jas galima karš
tas valgyti su žievėm.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiaia 

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

DCLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

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

gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 

'stas duoda daugiau spėtoj, kitas ma- 
j žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
'druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 
1 dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

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

įmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką kiau- 
•inią aiškina garsuis Vokietijos so- 
-ialdemok ratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina .................................... 10c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Lžau- 

i kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- 

į rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
: 1909 m., pusi. 63........................... 26c.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

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

Atėjus šaltam rudens o- 
, . -. . - - . i mi, laikas šeimininkėmstau dviejų jaunų motei-ųat-ip^ti karštas sriu- 

vaizdus. Abidvi — metų £>aUg€iis mūsiškių šei- 
amziaus. Vienos vyras tar- minjnkių verda sriubas dar 
nauja laivyne, kita dai ne- senovišktt, budu: viską su
vedus. Abidvi Kartu drau- je(]a j vieną puodą ir šuti-
ffavo n- mesdavo išeiti su ... ,.fi -- -S ...............................  — na, koi visivas įsverua. iv-boy-frentais i šokiu?, pa- k:s |,ucĮas v-ra netikęs, nes 
sivazineti vakarais automo- Hkta kartui tokia
bilium pasiglamcneti pasi- įriuba pasensta, jos tiršti- 
bueiuoti ir išsigert!. Every- mai perdaug išmirksta ir

- rasti ir pirmam puslapy ma- Kur Eina Mušis

kūlelius piauna pusiau, ap-“11. hk protaiyiais daryti 
sūdo su druska ir su kmv-> skaudėjimą arna tik virsKi- 
nais. paskui vėl kiša i kros- n^mo. suirutes: raugėjimą, 
ni ir sudžiovina. Tie sausai-i &azais isputimą ir t.t. Ligo
niai yra gardus, u™*5 -~„ nis mano tuns virškinimo 
alumi valgant, bet
turėti gerus dantis 
jau vieną seni, kurs
triaukš tokius sausainius f. ... 
bevalgydamas, prarijo du ZK* atsiradimą, 
savo dantis. Likusįjį kąsne- Tulžinės pūsles vėžys 
IĮ brinkt pametė ant stalo gĮ’eitai pasiekia kepenis ir 
ir tarė: “Kad jus prapultu- įltas artimas struktūras, 
mėt, aš ir liežuvi savo pra-j kuomet jau jokis gydymas 
rysiu, ne vien dantis.” negelbės. Todėl yra neis- 

_ . , x . . mintinga ir pavojinga ati-
Jei kuomet gyventojai dėlioti operaciją, kada suži- 

gauna žuvies iš kur arba (noma< jOg esama tulžinių 
perka silkių, tada jau yra akmenėlių. Sužinoti tikrai 
Velykos. Pieno, o dar labiau. VTa gaijma X-spindulių eg- 
mėsos gavėnioje nieks zaminacija. 
ragauja. Vaikai pagaliau J
bent seseris, septynerius Dr. A. Montvida*.

NEVESK MUS Į PAGUNDĄ...

iai vra trarH’ic nvvin nis mano tUHS VlTSKinimO S „ - i*niuiu»u* uuTSikS;.-lų- ima ‘markyti mityba, v dtang n, jos ^ky- juos algyti.

kėjo lengvų pinigų ant 
“eoetails,’’ ant cigaretų. o 
karo uždarbiai pasibaigė. Ir 
nuėjo tos moterėlės su savo 
“boy-freniais” plėšikauti.

Jaunos, gražios moteiys f5uos reikia karštu vande^ 
sėdi Kalėjime, o laikraščiai nju geraj nuplauti, paskui 
stambiomis raidėmis rėkia: užpilti ^itu vandertH, n? pa- 

Dvi jaunos moterys arės- j a užvirinti. kad kylan- 
tuotos uz plėšikavimą. ^r cios putos nesusimaišytų, 
parodo jų atvaizdus. Putas reikia graibyt tol. kol

Kaip tun dabar jaustis jų daugiau nesimatys. Tuo- 
tėvaL broliai, seserys ir met pridėti pipirų, lapelių, 
draugai. Ir kaip turi jaustis PVogunų. pastarnokų, mor- 

jjos pačios. Kur joms reikės kų saliei-ų, petruškų ir vi- 
sav0 aKls lgėjus iš Ka- i-jnti ant lengvos ugnelės 3 

Įėjimo. ar 4 valandas. Paskui nu-
Tragedija. košti. Tuo budu pasidaro
Bet ne jos vienos tokios, buljonas, iš kurio daromos 

Tūkstančiai vra tokiu. Ka- visokios sriubos. Buljono

yra nepraktiška ir nuosto
linga.

Yra daug geresnis būdas 
sriuboms virti. Bučernėj ga
lima nusipirkti kaulų, ku

Saulė teka. saulė leidžias. 
Mušis eina visados...
Jau daug metų kaip kariauna, 
Žūsta broliai mųs tautos.

Kur tik žiuri, balti kryžiai 
Pastatyti ant laukų ;
Musų broliai, kovoj kritę. 
Ilsis toli nuo namų.

Kur žaliavo lygios lankos 
ir kvepėjo dobilais.
Dabar guli daug lavonų 
Pridengtų juodais purvais.

Miško paukščiai nebečiulba, 
Liūdi drauge su tauta;
Juoda žemė vr' apsemta 
Krauju, ašarom visa.

Ten, kur bėgo tyra upė. 
Broliai girdė žirgelius.
Dabar krinta kareivėliai. 
Kraujas teka upeliu.

Kur sesutės linus rovė 
Ir dainavo daineles,
Dabar mato brolius žūstant. 
Lieja ašaras gailias.

f KUR mU5Ų BOČIAI 
! GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai4 pir 
i. Bet

asai atmeta. Mokslas mano, 
'.monijvs lopšinė buvo šiaurėje. Ir ii 
tnvga parodo, kodėl taip manoma 
Labai ulomus ir pamokinantis _ 
tkaitym&s. Kaina ........................ 25r

'lės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
i. Mokslas mano, kad

OIBl.IJA SA11KUJI*
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą toa

aiygos neįsileidžia. Labai juokinga su 
179 puikiais paveikslais, perstatan- 
Hais įvairius nuotikius nuo prieš su- 
Tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 
•aus. įgijęs šia knvgą niekas nesigai. 
lės. 382 puslapiai. Kaina $1.00

ras jas ištvirkino. Karas pa galima paimti tik tiek. kiek
i:įuosavo visus moteriško pa- rejkia sriubai vienam kar

tui. o likusį pastatyt šaldy- 
tuvan kitam kartui. Šaltoj 
vietoj jis gali stovėti kad ir 
visą savaitę. Kiekvienu kar
tu iš jo galima pasidaryt vis 

irikitokios sriubos: vien^ sy
ki ryžių, kitą sykį žirnių, 
maišytų šakniavaisių, ir taip 
toliau. Tokios sriubos pasi
daro greitai ir visuomet bū
na šviežios, tirštimai neiš- 
tyžta.

Buljonui laikyti geriausia 
tinka stikliniai arba moli
niai palivoti indai. Jie ne
turi būti platus, kad neuž
imtų perdaug vietos šaldy
tuve.

dorumo saitus. Tūkstančiai 
Įaunų merginų pametė tė
vus ir išėjo armijon ar lai- 
vvnan vyrų “gaudyti.” Jau
nos mergiščios bučiuojasi su 
nepažįstamais kareiviais
jurininkais miesto gatvėse, 
viešai. Nei baimės, nei gė
dos. Ir niekas nieko prieš 
tai nesako — nei bažnyčia, 
nei mokykla, nei spauda. 
Laikraščiai surinka tik tada. 
kai tokia mergina patenka 
kalėjiman už ištvirkimą, ar
ba kai žmonės randa tokios 
lavoną kur nors išverstą iš 
automobiliaus.

Liūdna bus žmonijos at
eitis. jeigu busimoji jos mo
tina nebus kokiu nors budu 
ištraukta iš to purvyno, Į 
kurį ią nugramzdino karas.

Žemaitė Plungiškė.

KAIP KEPTI BULVES

Pajieškomi asmenys
DŽL\N BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na-
^u Amerikoj munšaino. šioje knygo- 
»e telpa net 72 “Džian Bambos spy
nai,” eilės, pasikalbėjimai, hnmoris- 

itiški straipsniukai ir juokai. Antra
namų i pagerinta laida. Kaina ............... 25c.Adomaitienė Marijona, iš 

. Sklendaitė. į
Ašmantavičius-Jiešmantas Vinc«, , PAPARČIO ŽIEDAS.

apie 55 m. amž., atvykęs prieš Did. i

Julė Gudvnaitė.
Koks Saldumas!...

Koks saldumas prisiglausti 
Prie krutinės mylimos.
Kai jaunes lupos ima jausti 
Meilę sau šerdies pirmos.

Gražuolė Eleanor Cahill atvyko iš Califomijos da
lyvauti laivyno demonstracijoj New Yorke, Ji čia li
pa kopėčiomis Į laivą “Missouri.” ,

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m. 
Kama 50 centų.

Bulves reikia parinkti vie
nodo didumo ir kiek gali
ma lygesnes. Jas reikia ge
rai šepečiu ir vandeniu nu
valyti, kad duobelėse nelik
tų žemių. Tuomet sausai nu
šluostyti, ištrinti kokiais 
nors riebalais, sudėti j Mė

r

l Ir ketunos kitos apysakos: (1) Nekarą. _
Daukantienė-Danileviciute, kilus 

I Kretingos apskr.
I Gvildienė Petronė (Sklendaite).

Jukna Adomas, sūnūs Antano, a- 
pie 55 m. amž., Mažeikių apskr., buk 

į gyv. I.awrence, Mass.
Jurgeliai, Adomas ir Valerijonas, 

iš Kelmės. Raseinių apskr.
Kataržaitės, Uršulė, Ona 

ir Marijona.
Kataržis Kazimieras, 

i Kundratavičius Pranas, gyv. 
ladelphijoj.

Kupris Albinas (iš profesijos mu
zikantas), ir Kupraitė Magdalena.
Tėvai paeina iš Kretingos apskr.

Kropas Danielius.
Onušaitis Frank. buk gyv. Chica- Į MKlALIZM/.

, .-ji-,' Labai įdomi Knygutė š;tuo svarbiu
Ruseckas Juozas ir jo duktė Ja- (augimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 

nina Ruseckaitė. nas katalikas ir socialistas. Parašė
Šimkevičiutė Emilija, buk. gyvena 

Clevelande.
Mrs. Skorskis, buk gyv. Detroite.
Šulcas Leopoldas ir Šulcas Karo-

is |

Bronė

' ažsitikintia Vyras; <2/ Žydinti Giria;

Pbi-

■ i3» Klaida; ,4) Korekta. Jose nuro- 
| loma kaip žmonės paikai tiki į viso- 
icius prietarus, burtus ir tt..........lSc.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų val- 
aams. Kas yra arba tikisi kada nur* 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 

ioerakaitytr šitą knygutę. Kaina 10c

ElbfiS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 pražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt.
■ Puikiai iliustruota. Kainu 2Se

IR RELIGIJA.

E. Vandervelde. vertė Vardunas.
I Kaina .............................................. 10c.

I.
lis, buk gyv. Chicagoje.

štitiliai, Mykolas. Jurgis, Motiejus
ir Danielius (ar jų giminės), visi 
kilę iš Limeikių kaimo.

Steikunaitė Gražina, duktė Kazio, 
kilusi iš Jezno, Alytaus apskr., buk 
gyv. Chicagoj.

Kuomet žvaigždėta laimė lvdi. Trinka X ytąhs. gimęs i890 m., 
.. j. . , * kilęs is Žagarės, Šiaulių apskr.

Trinka Juozas, Lukošaičių kaimo, 
Gruzdžių vals.. Šiaulių apskr., buk 
gyv. Aurora, III.

Vaičaičiai, Jurgis ir Antanas 
gyv. Chicagoje.

Kai jaunystės rožės žydi. 
Balsas girdis tik sielos,

Ilgisi širdies mielos.

Juos žvaigždėta laimė lydi.— 
Kas g; kelią jiems pastos? 
Jaunu meilužiu laimės dydi 
Niekas juk neišmatuos!

Kas galėtų taip papuošti 
Ir krutinę taip suprast,
Ir atmestą visų paguosti. 
Pamirštą atmint, surast!

Tai tik meile spinduliuojant Veidas gali but šviesus!Tik jauną širdį beviliojant Šildys ir nušvies visus.
Kas pažįsta meilės galią.Kas mylėjęs jau yra.Tas rado sau krutinės dalią. Laimės sieks širdis tyra.

J. Steponaitis.

KODCL AS NETIKIU 
( DIEVĄ? ’’

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų. labai gražių ir juokingų monolo- 
gų ir deklamacijų. Visokios temos:

buk darbininkiškos. revoliucionieriškoa. 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama.

Vyšniauskienė-Vingelevičiutė Mag- niškos. Visos skambios, visos geroe
dalena ir jos šeima, buk gyv. New visokiems apvaikščiojimams,
Yorke. MUisms. koncertams ir tt. Antra pa-

Vareika Jonas. gerinta laida. Kaina .................... 25c
Urbonas Jurgis.
Wegnner-Hess Augusta, 52 metų „ , ,

amž.. buk gyv. Detroite. 'Pyvele parodo. ----
želvaitytės, Marijona ir Kazimiera. P0P’«i>«na kunigai nesipačiuo^. Čia 

Tėvai paeina iš Kretingos apskr. HaUHntavĮM jų benatystes istonja.
nniircnvc izv—- * • • jo* P*««kmcs ir donskas dvasiskijoeles Ntovii km Tm’ v at°’,k-' nupuolimas. Si. knyga turėtu per- 

/alse., ffkaftvti kiekvienas vyras, tėvas ir
Panc ežio apskr., buk gyv. Chicagoj. jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo-

Jieskomieji ar apie iuos žinantie- terįa. dukterįs ir mylimosios nepa
pultų i tokia kunigų globa Parašė 
kun. Geo. Tosmsend Fo*. D D., au- 
Hetuvmo Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ........................................... 28e.

LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo įu apsisaugoti. ParaM
D-raa F. Matulaitis. Antra, peržtart- 
ta ir papildyta laida. Kaina .. 28c.

KUNIGŲ CELIBATAS.

kodėl Romos

ji maloniai prašomi atsiliepti į:
Lithuanian American Information 

Center, Sočiai Service Bureau,
233 Broadway. New York 7, N. Y.

I
“Keleivis” yra gera švenčių 

dovana draugams ir pažįsta

miems. Užsakykit jį savo arti- 

I "Keleivis,”
Sooth Boeton, Mase.
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Laiškai iš Lietuvos
‘Nesiųskit nieko, mes nega- 

galime gauti”
Laiškutis trumpučiukas, 
“kad net graudu,” sako drg. 
Žabarauskienė. Laiške ra-

“ Keleivio” skaitytoja Ma- šo: 
iy Kasįn So. Bostone gavo 
laišką iš Radviliškio. Šiau
lių apskrities, nuo savo bro
lio. Laiške rašo:

Brangi mano sesute Ma
ryte !

Sveikinu jus ir švogeri 
širdingai linkėdamas viso 
geriausio jūsų gyvenime. 
Taipogi sveikinu Pranusę ir 
švogerį Kazimierą ir vaiku
čius, linkėdamas ko geriau
sios laimės jų gyvenime. 
Laišką nuo jūsų gavau šian 
dieną, už ji labai širdingai 
dėkoju. Aš visada jus turiu 
savo širdyje ir meldžiuosi 
karštai už jus visus.... Jūsų 
sapnas išsipildė (Mrs. M. 
Kasin sakosi rašiusi broliui 
mačiusi ji sapne suvargusį 
ir nudriskusi—Red.), nes 
aš esu suvargęs, bet nieko 
nesiųskite, nes mes negali
me gauti.

Parašykit, ar sveika Pra- 
nusė. jes vyrai ir vaikučiai. 
Labai širdingai dėkoju už 
jūsų gerą brolišką širdi, kad 
manim tiek daug rūpinatės.
L’ž tai Dievas jiems bus gai
lestingas jūsų reikaluose... 
Sekanti syki parašysiu dau
giau.

•Jūsų brolis Povilas.

Brangioji mano Marcyte 
ir švogeri.

‘Sveika, bet labai 
nelinksma”

valsčiuje ir turi du vaikus,! 
Praną ir Rožę. Aš pati gy
venu kada pas sūnų, kada 
pas dukteri.

Paminėsiu, kaip mes pra-'

Laikas Gelbėti Brolius
dien, neskaitant negausių S3 ,r no^au’ k^k^"k CXišda 
kvislingų. Lietuvoje žmonės mano baką* praneša
vieningai laisvės ilgisi iv dėl mai. naujus
jos kovoja.

__ o kaip braškėjo kulkosvai-
Dėkoju labai už laišką, džiai. Pasilikom visi sveiki 

kad parašėte jus man. As

raminsiu., ...v. Tais pat metais, kai lais-, visos grupės pasisako už rei- * į Kongresą
leidom^'audnnga^kara. vės ugnelė užgeso prie neži-! kiamas žemės, kapitalo ir J Diena po dienos aitėja 
Pas mus buvo du sykiu fron- nemojo kareivio kapo ties kitas reformas. į didžioji lietuvių vieningų
tas, mes matėme ‘savo aki- muziejaus kryžiais, Nemu-
mis, kaip krito sviediniai, no ir Neries santakoje, pir

mieji rakinamos tautos
šauksmą išgirdo Naujojo

mas naujus
Su gilia pagarba,

F. Shuklis.
Scranton, Pa.

Gerb'ama “Keleivio” redakci-Nusiųsti viltie* spindulį į I pastangų demonstracija, Vi-
tėvu žemę Isuotinas Amerikos Lietuvių ja- .... . ,

Kada Lietuva prislėgta Kongresas. Jį rengia ir ja- Aš prisiunciu savo ir rauges

esu sveika ir gyva. Jonas ir 
Mykolas tarnauja raudono- me nukentėję, 
joj armijoj. Triobos nenu- Sudie, mielas brolau, dė- 
kentėjo, tik maistą ir drabu- kavoju tamstai už laišką ir 
žius išvogė ir gyvulius atė-'už meilius žodelius.

diktatūros sunkybių, kada me dalyvauja katalikai, tau-’ L.rsules kevenes pr n a as 
dešimtvs tūkstančiu lietu- tininkai - sandariečiai ir so- $5 . ..»r užsakau l. metnu 

cialistai. Kiekvienas nuo
širdus lietuvis supranta,• w • I

Pasaulio lietuviai, kurie dešimtys tūkstančių lietu 
naują etapą dėl kaip Muravjovo koriko

ir gyvi, ne vienas nesame,
tik su kitkuo esą- pradėjo ________ ___ __________________

naujo tautos islaisvmimo. laikais, išblaškyti po Sibiro
sužeisti ir kalendorius..

Jau 40 metų ‘Keleivis” ke-

mė vokiečiai. Šioj valandoj 
esu sveika, bet nelinksma. 
Viena gyvenu namuose, vai
kų neturiu, bet yra abu svei-i 

’• ki. Sudie, pasilikit sveiki, 
lauksiu kito laiško...

Dar iš musų giminių ne
tekom Vaišvilų.

Kazlauskienė Teresė

‘Esame nukentėję’

Fr. Šimkus, “Keleivio” 
skaitytojas iš Rhinelander, 
Wis. gavo laišką nuo sesers 
iš Luokės, Telšių apskrity
je. Laiške rašo:

Sveikinu mielas broli ir 
linkiu tamstai ir visai šei
mai kas tik yra pasauly ge
ra, o labiausiai sveikatos. 
Aš, Ona Baginskienė, dė- 
kavoju jums visiems, kad 
mus nepamirštate, o labiau
siai mes linkime jūsų su
narną pargrįžti iš karo...

Mielas broli, mes tebesa
me visi sveiki ir gyvi. Mano 
sūnūs Pranas tebedirba Bir-

Ona Baginskienė.

Kongreso dele
gatams

“Keleivio” skaitytoja M. 
Žabarauskienė iš Elizabeth, 
N. J. gavo laiškuti nuo sa- 

brolienės i:

Kaip visur, taip ir Chi
cagoj dabar sunku su kam
bariais viešbučiuose. Kad 
palengvinus delegatams ir 
svečiams, vykstantiems i A- 
merikos Lietuvių Kongresą 
Chicagoje, surasti kamba
rius, buvo išrinkta komisi
ja, kuri rūpinsis surasti 
kambarius visiems delega
tams ir svečiams.

A. Lietuvių Kongresas Į- 
vyksta Chicagoje lapkričio 
29, 30 ir gruodžio 1 dd. 
Kongreso vieta Congress 
Hotel. 520 So. Michigan 
Avė., Chicago.

Tad šiuomi prašome vi
sus delegatus ir svečius už
siregistruoti kaip galima 
greičiau pas komisijos pir 
mininką ir prašome praneš
ti, kur norėsit sustoti: vieš
butyje, ar pas privačius 
žmones. Rašykit tokiu ad-

vo

zuvėnų dvare už kalvį. Jis
vedęs, turi vieną vaiką. Jus- ______

. ^a.no duktė irgi jau resu: Kazys Maciukas, 
!2?ke,asi uz Valavičiaus} 2439 W. 69th St., 

Šeduvos. Prano, gyvena Navarėnu Chicago 29, III.

Ta tėvų žemei skirtoji mei
lės liepsna buvo taip galin
ga, kad joje sutirpo neapy
kantos spygliai ir nepasiti- tuvių Europos ištrėmime y- 
kėjimo užtvaros, kurios per ra afkano gyvenimo prislėg- 
dešimtis metų skyrė vieną ti ir diena į dieną baimei 
grupę nuo kitos. Ar daug žiuri į akis, _ kada tą su
kas prieš 1940 metus manė, 
kad socialistai, katalikai, 
tautininkai - sandariečiai iš
vystys bendrą veikimą?!
Bet tas įvyko ir šis faktas 
gyvai įrodo, kad šioms gru
pėms bendras Lietuvos rei
kalas yra žymiai svarbes
nis, negu jų asmeniniai ar 
grupiniai reikalai, kad jos 
pasiekusios aukštą politinį 
ir patriotinį subrendimą.
Šios grupės turi savo spe
cialius, daugely atvejų gal 
net gerokai skirtingus sieki
mus ir uždavinius, bet jos 
sutaria šiuose svarbiuose 
punktuose Lietuvos klausi
mu:

1. Lietuva turi būti visiš
kai laisva, nepriklausoma, 
pilnai savarankiška valsty
bė.

2. Lietuvoje turi viešpa
tauti pilnai demokratiška 
santvarka.

3. Lietuvoje turi būti vi
siem* gyventojams, ,be iš
imčių, sotu ir šilta; tą ūki
nės gerovės stovį besiekiant

taigas ir Kazakstano tyr- kad šių didžiųjų musų išei-' liauja ir ne vieną daug ko ismo- 
laukius, kada arti poros šim-' vijos grupių sudalytoji A- kino- pamokė geresniu keliu ke
tų tūkstančių benamių lie-! merikos Lietuvių Taryba y-[:,auti ir nuo velnio žabangų 

ra tasai centrinis vienetas.' baimės atitraukė. As vėlinu, 
apie kurį turi grupuotis vi-’ka(i “Keleivis” dar keliautų 
SU didžiosios pastangos ko- taip sėkmingai ir laimingai iki 
voje už nuskriaustos tau- ėmto metų, perėjus į kopera- 
tcs, kalinamų, koncentraci- tyves rankas. Aš vėlinu “Ke- 
jos stovyklose laikomų žmo- leivio” štabui laimingai sulauk- 
nių laisvę. * ti ir apvaikščiot auksinį “Ke-

Gražu skaityti spaudoje, leivio” j ūbi t ėjų.
kaip įvairiausios organiza-į Pasilieku su pagarba. “Ke- 
cijos renka ar jau išrinko j leivio” skaitytoja, 
savo atstovus į Kongresą, į- T a
vykstantį Chicagoje š. m.

prasdamos didžiosios USA 
lietuvių grupės susibūrė 
bendromis pastangomis pa
duoti išalkusiam lietuviui 
duonos kamputį ir nusiųsti 
vilties spindulėlį į tėvų že
mę. jei tokiu atveju atsiras
tų kokia grupelė, kuri neįsi
jungtų į bendrą tautos gel
bėjimo darbą, jo» nariai 
neštų sunkią atsakomybę už 
pavojingą ir nuostolingą jė
gų skaldymą. Tegu ji girtų- 
si kažinkokiais savo nuveik
tais darbais, juo daugiau jie 
apie tai kalbės, tuo labiau 
pabrėš savųjų ir svetimųjų 
akyse, kad lietuviai net ir 
mirtino pavojaus metu ben
dros kalbos nesuranda, ir tas 
užakcentavimas lietuvių su
siskaldymo padarys žymiai 
daugiau nuostolių lietuvių 
tautai, negu tariamieji lai
mėjimai, nes sukeltų abejo
nių. ar tauta yra pribrendu
si savarankiškam laisvės 
gyvenimui.

Ir tie abejojimai butų vi-

lapkričio 29, 30 ir gruodžio 
1 d. Gausiai susirinks lietu
viai, kurie yra nuoširdžiai 
ištikimi šiai nuostabiai A- 
merikos šaliai, bet kuriems 
arti širdies ir tėvų žemė Lie
tuva. K. P.

Skaitytojų Balsai
Gerbiama “Keleivio” adminis

tracija: i
Ačiū už pranešimą, kad pre

numerata išsibaigė. Aš jau bu
vau pasirengęs siųsti Maikio 
Tėvui ant puspadžių, kad jčs 
turėtų kuo greičiau ir geriau 
vaikščioti ir kad praneštų visas 
naujienas, kaip karas baigės ir

T. šimkonienė,
Lawrence. Mass.

MAIKIO TĖVU PO PENKINE

Prisiuntė šie draugai: Mrs. 
Anna Mickevich iš Bayonne, N. 
J., Joseph Kolosky -iš Puritan, 
Pa., A. Budinąs iš Chicagos, 
Mrs. Cecilija Primeau iš Ham- 
tramck, Mich.

kad stotų už Lietuvos laisvę ir 
siškai nepagrįsti, nes šian-! neprklausomybę. Tai aš įdedu

Redakcijos Atsakymai.
F. Shukitui, Scrantone. —
Siuntinius į Lietuvą gali

ma siųsti. Apie tai bus pla
tokas pranešimas sekamam 
“Keleivio” nr.

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m. 
Kaina SO centų.

Akys vis da racijonuotos... pora visam gyvenimui
dabar Apsaugok savo akis tinkama šviesa

...DAUG VISOKIŲ DAILIŲ LEMPŲ K02NAM 32 EDISONO MORŲ... ATEIKITE IR SAU PASIRINKITE

P-irink iš baltų ar ° LEMPO

K_- etal° auksuotiamos nu" iki $1493
BEACON STALO LEMPOS

Tikrosios Beacon Porceliano Lempos su 15” danr- 
timis. Danptys nustatomos skaitymo šviesai. Yra vi

sokio fasono kojų... tūlos ranka dekoruotos.
Kainos nno $14.25 iki $14.75

Daili klevo nupra 
— kvietkom spaus 
tas šešėlinis dan—$3.95.

Už lemputes ekstra mokestis. Kainos gali pasikeist

Parsinešk Sr*cw8 aP 'Parsineš*

a \ Maišelių yra *u tekiom len

Keturios 60 w. lempos \ 

40 vrattų lemposB Viena 25 vrattų lempa \

P>< f.r I nican- ILitcr Sigbl
lt > tip.itcv m yoiu Pocket.

I’rot< < t \otir cves vviih l’ropcr Light 
I-ui I \« t\ Emptv Socket!

BOSTON

EDISON
COM PAN y

NEPRALEISKITE 
T. McDONAVD

• v toli popieti P*ne4ė\ *is iki Ketverto
hieVvten»

tvmvausis Anglijos kctn«*bortus nušviečia dabartini 

bei jvykr.us
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Vietinės Žinios
Iš BALF susirinkimo Iš Cambridge Socialistų 

susirinkimo
Lapkričio 1 d. Liet. Pil. 

Draugijos svetainėj Įvyko 
BALF vietinio skyriaus su
sirinkimas. Dalyvavo virš 
šimto žmonių, atstovų nuo 
organizacijų, darbuotojų ir 
pavienių narių.

Iš valdybos rapoitų pa
aiškėjo. kad šiuo metu Bos
tono BALF skyrius turi 267 
pavienius narius ir prie jo

Lapkričio 2 d. Įvyko LSS 
71 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Nariai buvo kvie
čiami atvirutėmis ir tik ke
letas draugų nedalyvavo. 
Susirinkimas praėjo labai 
gyvai ir priėmė eilę tarimų.

Nutarta užgirti LSS cent
ro žygį perkant “Keleivio" 
namą. Kad parėmus tą dar-

Trūksta pieno

Atėjus rudeniui Bostone 
pradeda trukti pieno. Pirk
liai Įveda pieno “racionavi- 
mą.” jie sumažina pieno 
pristatymą Į krautuves, bet 
ligoninėms, mokykloms bus 
stengiamasi pristatyti tiek. 
kiek visada. Pieno trukumas 
aiškinamas rudens sezonu

savaites. Pirkliai sako. kad 
jie stengiasi pieno pristaty
ti iš tolimesniu vietų.

Jubiliejinė vakarienė Majoro rinkimai ReikūlUigOS MoterjįS

Pergalės Paskola

yra prisidėjusių 17 draugi- bą, drg. J. Kairaičiui pasiu 
jų. Iždininkas pranešė, kad
skyriaus pinigines pajamos 
siekė SI.008.50. o išlaidos— 
$407.68. Šiuo metu kasoje 
lieka $600.82. Iš kasoje tu
rimų pinigų $391. yra au
kos, skirtos rūbų užpirki
mui. todėl tie pinigai tiktai 
rūbų pirkimui ir bus naudo
jami.

Susirinkimas perrinko 
valdybą. Ikišiolinis pirmi
ninkas Dr. Jakimavičius ir 
sekretorius adv. Kalinaus

liūs, kuopa paskyrė iš savo] 
kasos $10 aukos Į namo pir
kimo fondą. Drg. A. K. Mar- 
tinkus pasiūlė, o kuopa nu
tarė atsikreipti i LSS cent
rą, kad jis paragintų visus 
LSS narius apsidėti po 2 do
leriu mokesčio metams Į na
mo fondą.

Buvo aptartas klausimas, 
kaip paremti A. Lietuvių 
Kongresą, kurs šaukiamas 
Chicagoj. Nutarta Kongre
sui pasiųst auką $10. bet de
legato kuopa nepajėgs pa- 

sveiki-
kas, dėl savo profesijos dar
bo gausumo, atsisakė būti siųsti. Bus pasiųstas 
kandidatais toms pačioms nimas ir auka.

“Keleivio” ir 
tų sukaktuvių paminėjimo radieni eina rinkimai 
vakarienė Įvyks gruodžio 16, ka
d. Bostono L. Piliečiu Drau-

--------- gijos salėj. Vakarienės pra-
Bostono pavieniai pirkę- džia bus 5 vai. Vakarienę 

jai per pirmas šešias die- rengia LSS 60 ii- 71 kuopos 
nas Pergalės Paskolos va- ir LDD 21 kuopa. Pakvieti- 
jaus išpirko bonų už 20 mi- mai i vakarienę greit jau 

ir sako. tęsis tris ar keturias{lionų dolerių. j bus paruošti.

LSS 40 me-' Po visą Ameriką ši ant- 
Ren-

ir Bostonas miesto ma
jorą. Baigiant leisti “Kelei
vi” balsai dar tebėra nesu
skaityti. todėl negalime pa
duoti žinių, kas bus musų 
miesto gaspadorius arti
miausiam laikui.

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

BORIS BEVERAGE CO.

Kuopa plačiai aptarė mu- 
ų rengiamą jubiliejinę va

karienę, gruodžio 16 d. Visi 
pasižadėjo

vietoms, bet adv. Kalinaus 
kas sutiko būti vice-pirmi- 
ninku. Balsuojant išrinkta 
nauja valdyba iš sekamų; kuopos nariai 
asmenų: pirm. Mrs. Narna-i dirbti, kad ta vakarienė, 
ksis, sekret. — Mrs. O'Hal- ; rengiama bendrai su LSS 60 
loran. vicepirm.: adv. Kali-} kuopa ir su LDD 21 kuopa, 
nauskas, Razvadauskas iri gerai pavyktų.
Mrs. Tumavičienė; iždin.—: Pati musų kuopa savo pa- 
Dr. Kapočius, fin. sekreto- rengimą, jei darys, tai tik 
riu — J. Januškis. ‘ateinančiais metais. Tas

Direktoriais patvirtinti Į klausimas paliktas sekan- 
tie patys ir pririnkta keletasčiam susirinkimui aptarti.
naujų. Be to, atskiros drau
gijos paskirs iš savo atsto
vų asmenis Į direktoriatą.

Susirinkimas išreiškė šir
dingos padėkos rūbų vajaus 
organizatoriams ir visai vai
dybai už dideli pasidarbavi
mą rūbų rinkime.

Musų skyrius surinko ir 
pasiuntė i centrą 26.800 sv. 
rubu.

K. K.

Žuvo Naujoj Gvinėjoj
B. Petrulis

Nuo lapkričio 10 d. BALF

kada buvo įkurta Haffenreffer & Co.. Ine., kuklus Bostono Librarv namas 
stovėjo prie Boylston Gatvės, priešais Boston Common. Tais laikais kny
gyne buvo vos tik 160.573 knygos. Knygyno skyrių nebuvo iki 1871 
tu. kuomet atsidarė vienas skyrius East Bostone. Tai buvo pirmutinis 
knygyno skyrius šioj šaly.

to

Boston Public Library sistema laiko ma geriausia Amerikoj. Jo puikus 
trobesys, pastatytas 1895 metais prie dailaus Copley Squaro, yra žymiau- 
sis kultūros centras Naujoj Anglijoj. Jis turi jau 30 skyrių. Ir jis turi 
jau 1.745.276 knygas. Taip pat augo ir Haffenreffer & Co.? Ine., ką gami
na PICKWICK ALE. šiandien ji užima vadovaujama vietą tarp Ameri
kos didžiųjų bravorų.

SEPTYNIASDEŠIMT PENKTA METINE SUKAKTIS
HAFFENREFFER Boston, BREWERS SINCE 1870

Avalinės paroda

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

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

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
J uozas Skendali,s.

Telef.: ŠOU 3141.

A. .1. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

Rovhury, Mass.
Tel. Parkvvay 1233-W

DR. D. PILKA
*»

. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

I)r. John Repshis
(REPŠYS)

LIETI VIS GYDYTOJAS
Valandos; 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE, MASS.

a.Mrs 
kad
jos brolėnas. Kastantas Jaz
butis.“ Nelaimė ištiko ji krau 
nant laivą Filipinų invazi
jai. Jo tėvai Jasbučiai gy
vena Detroite, o jo teta B.

Naujoj
piane: 

Gvinėjoj ~ Gyv. 31132 |

Dr Joseph A Gaidis]
OPTOMETRISTAS

pradės maisto vajų. o taip 
pat rinks lietuviškas kny- 

lietuviams tremtiniams.
Rep. rcite

gas

Liet. Remti Draugijos 
susirinkimo

Praeitą penktadieni ivy 
ko Liet. Remti Draugijos 
Bostono skyriaus susirinki
mas Sandaros svetainėje. 
Aptarta pasiruošimas L. R. 
Draugijos seimui, kurs bus 
lapkričio 11 d. Nutarta va
karienės ta proga nerengti, 
bet paruošti delegatams ir 
svečiams užkandžius tuoj po 
posėdžių užbaigimo.

Petrutis. gyvena Cambrid
ge. Ji lankėsi musų redakci
joj ir užsisakė 2 “Keleiviu.” 
vieną sau, kitą broliui Det-

Hallowe’en nuostoliai
Prieš visus šventus tą 

naktį jauni žmonės “eina 
žydais,” kaip senojoj Lietu- Naujoji Anglija yra ava

linės dirbtuvių centras. Iš 
žmonės pasilinksmina, pa-i ria prikrauti vagonai išve- 
baliavoja ir, rodos, viskas; žioja avalinę visai Ameri- 
puiku. Bet Bostono miestas kai. šią savaitę Naujosios

voj per užgavėnias. Jauni

apskaičiavo, kad šiais me
tais Hallowe'en šventės 
miestui kaštavo 100,000 do-

Anglijos avalinės fabrikai 
atidarė Bostone čeverykų 
parodą: išstatė naujų ma-

lerių nuostolių. Jauni laido- d ų čeverykus ii publikai pa
kai. besilinksmindami, pri
darė miestui tiek nuostolių:

sumušėNutaita suruošti masini išdaužė langų, sumušė lem- 
mitingą sekmadieni, lapkn- py, iššaukė daugybę kartų 
cio 18 d. Municipal Builrhng he jokio reikalo gaisrinin

kus ir pridirbo kitokių šel
mysčių. Kas kaltas, kad 
jauni žmonės nemoka žmo
niškai linksmintis, bet elgia
si gatvėj, kaip laukiniai gy
vuliai? Vieni kaltina tėvus.

svetainėj, So. Bostone. Pra
kalbos iyvks sekmadieni, 
pradžia 2 vai. po pietų. Sa
lė bus atidaryta 1:30. Kal
bės ponia Devenienė iš Wa- 
terbury ii- yra kviečiamas 
kalbėti kun. Juras iš 
rencc, o taip pat bus 
nių kalbėtojų

sižiurėti ir pirkėjams su- 
gundinti. Pirma parodos 
diena fabrikantams davė 
tiek užsakymų, kad jie gali 
dirbti išsijuosę per kelis 
mėnesius. L.

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora 

cijos programa ateinanti ne- 
dėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1— Muzika.
2— Vincas Motiejaitis, daini

ninkas ir pianistas iš \Vorcestv

3— Akompanistė Marijona 

Meškienė iš tVorcesterio.

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

SVARBUS REIKALAI
Kari Yankun-Yankunowicz

Pirmiau savininkas namų 673 8th St.,
So. Boston, Mass.

Joseph Kudrick-Kudrevicius
Pirmiau gyvėnęs So. Boston ir Dedham. Mass.

Frank & Pctranė Morkus
Pirmiau gyvenę So. Boston, Mass.

John Sliazas
Pirmiau gyvenęs Cambridge, Mass.

Jie patys, arba apie jų dabartinę gyvenimo vie
ta žinantieji, tuojau atsišaukite pas:

ADV. F. J. BAGOČIUS,
302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Pirmas sniegas

Valandos: f) iki 12* 
nuo 2 iki 5 
nuo 7 iki 9 

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus t 

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas akis ir tir.ka- , 
mu laiku sugrąžinu šviesa- Išeg- * 
zaminuoju ir priskiriu akinius. {

114 Summer Street
LAMRENCE. MASS. {

Tel. 28624

i

Dr. Leo J. Podder
■Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligų
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4379

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis i
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

NORU PIRKT NAMĄ
Noriu 2. 3 ar 4 šeimynų na

mo South Bostone ar Dorches

tery, tiesiai nuo savininko, be 

agentų. Kas toki namą turi ir 

nori parduoti, prašau pranešti 

šiuo adresu: J. A. (47

636 Broadway. So. Boston.

PARSIDI ODA 2 PEČIAI
Du špižiniai (railroad) pečiai

Praeitą sekmadienį Bos
tonas susilaukė pirmo snie
go. Miestas butų visas pa

so nežino ką kaltinti, o visii ^ęs, Jei jaunas sniegas ne
turime už jaunu bloznų hutų buvęs toks ištižęs ir 

■ slapias. Sniegas krito ir

L?'X-,kiti mokyklą, dar kiti iš
vieti- 

Pakviestas
vi-

“Gabijos ’ choras paivairin- kvailybes mokėti grvnais pi- 
ti susirinkimą dainomis. nigais iš musu kišenės. Va- 

Baigus susirinkimą daly- dinasi. kvailiai linksminasi, 
viai buvo pakviesti pasisve- o kaltas ar nekaltas, turi lv- 
čiuoti pas gabijiecius. kurie gįaį mokėti už bepročiu 
tą vakarą buvo surengę; “linksmybes.” P.
Sandaros svetainėje “sezono ___________
atidarymą.” Ten buvome
maloniai pavaišinti ir ture-į 
jeme progos pasigerėti “Ga
bijos” choro dainomis. Kiek

Ona Skeveriutė lošia 
Colonial Theatre

tir
po, bet automobilistams jis 
pridarė daug nesmagumų.
Kelius jis padarė slidžius ir Iparsįduoad £io. Duoda la 
nesaugius, o mieste visosibai daug karščio, tinka štorui, 
gatvės buvo virtusios Į pel-i dirbtuvei ar skiepui. Galima sil
kes. I dyt anglimis, malkomis, popier-

i galiar.s ir t.t. Sužinot “Keleivio“I
ofise. (47)Sudegė tiltas

P-lė Ona Skeveriutė, jau- Sekmadienį iš įyto užsi- 
teko girdėti, Gabija telkia, na ir graži lietuvaitė artis-degė tiltas per Mystic upę, 
jėgas ateinančiam sezonui, i tė iš Chicagos. dabar vaidi- šiaurinėj Bostono dalyje. 
Nori padidinti

REIKALINGOS
FINIŠERKOS

skaičių ir keta pasirodyti 
prieš publiką su naujomis 
dainomis ir viena operete.

Rep.

■ ■ a ■ • va I w ~ v ,----- --- - - - »-<r
dainininkų; na “Oklahoma” shovv ope- Gaisras sugadino 300 pėdų

Ar pakalbinai savo pažista- 
mns ir draugus užsisakvli “Ke
leivi’’?

retėj, Bostono Colonial te- tilto ir nutraukė gelžkelio 
atre. Ji tikisi išbūti čia su susisiekimą. Gaisras pada- 
savo trupe iki gruodžio mė- rė $150,000 nuostolių ir kol 
nėšio, nes “Oklahoma” tu- tiltas bus pastatytas, kelei- 
ri labai gerą pasisekimą, via: iš šiaurinių Bostono a- 
Percitą savaitę artistė lan- pylinkių turėjo pavargti, 
kėši musų redakcijoj su p-le jiems tek,-) keliaut aplinki- 
F Grandelyte. niais keliais i Bostoną.

Kingston Ciothing Kompani
jai reikia moterų ar merginų 
prie siuvimo. Patyrimas nerei
kalingas. mes išmokysim. Krei
pkitės j Kingston Ciothing Co- 
dirbtuvę. 383 Albany St.. ant 
3 lubų. Bostone. Arba vakare 
po 6 vai. patelefonuokit C. Pet
rauskui: GENeva 1208. (46)

Tel. ŠOU. 4645 t
Take advantage of CASPER’S

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

OTHER PERMANENTS EROM $5. TO $50 
Luxurious Waves Sėt While You Rclax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

L I T H U A N 
FURNITURE

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
326 BKOADM AY.

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

prieinama

1 t




