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Automobilių Darbininkai Išėjo 
Streikan Prieš General Motors

ANGLIJOS DARBIEČIŲ ATSTOVAS WASHINGTONE

■

.Jau rašėme praeitame 
“Keleivyje,” kad automobi-
liu darbininku unija rengia- , ... t „
si'i dideli streiką. Streikas! , Švedijos valdžia nutarė .s- 
iškilo. 225,000 General Mo-^“on R.usl’a> M lietuvius, j 
tors dirbtuvių darbininkų latvius u* estus, kūne buvo | 
praeitos savaitės gale metei fnXerstl ‘f*™“*1 vokiečių) 
darbą ir žada streikuoit. kol kanuomenej ir gavę progą! 
fabrikantai nepriims darbi
ninku reikalavimu.

Automobilių darbininkų
unija reikalauja pakelti 
darbininkų uždarbius 30'Uj 
kad darbininkai už 40 va-' 
landų darbo uždirbtu ne
mažiau, kiek jie uždirbo ka- Į°,,s Amerikos ir Anglijos, 

i i ... al kad iam bus atiduoti Rusini laike per 48 valandas 
darbo. Unija sako. kad Ge
neral Motors gali pakelti už
darbius ir gali pardavinėti 
karus tom pačiom kainom, 
kaip prieš karą. Unija žada 
skaičiais irodvti. kad kurie buvo priversti tarnau-

.. , - - K . , ,....’iti vokiečiu ai-mijoj.nkantai gali tą padaryti. j . - ■ * t iz- , * ,i,Amerika iau suprato Jal-General Motors vadovai t. " .r. -tos susitarimų neteisingumą 
ir jau nustoja išdavinėti Ru
sijai dargi Rusijos piliečius 
o Švedija neatsilaikė Rusi
jos spaudimui ir nutarė at
likti nepuikų darbą.

atsisakė darbininkų reikala
vimą priimti ir siūlo pakel
ti uždarbius tiktai 10U, bet 
kartu siūlo pratęsti darbo 
laiką iki 45 valandų per sa
vaitę.

General Moters atsisakė 
priimti darbininkų siūlomą 
trečiųjų teismo sprendimą 
ir iš viso automobilių kara
liai skaito, kad niekas netu
ri teisės tikrinti, ar jie gali 
mokėti aukštesnes algas 
darbininkams ar ne. Unija 
darė antrą pasiūlymą at
naujinti derybas, imant de
rybų pagrindan unijos iškel
tus reikalavimus. General 
Motors ir vėl atsisakė.

Musų vyriausybė Wa- 
shingtcne bando suvesti 
darbininkus ir darbdavius i 
naujas derybas.

Kol kas streikas palietė 
225,000 darbininkų. Bet jei 
jis užsitęs, j ji įsitrauks dar 
keli šimtai tūkstančių dar
bininkų. Pirmiausiai bus 
paliestos automobilių dalių 
dirbtuvės, paskui automobi
liu pardavėjai, žaliavų ga
mintojai. Streikas gali buti 
labai iškaštingas visam 
kraštui.

NUSILAUŽĖ SPRANDĄ 
IR PATS NEŽINOJO

Iš Salt Lake City praneša 
tokį įdomų įvykį: 11 metų 
vaikas, Darryl Underwood, 
bežaizdamas su vaikais, nu
silaužė sprandą.ir 36 valan
das vaikščiojo nežinodamas 
apie tą įvykį. Vėliau jam 
pradėjo skaudėti galvą ir 
jis buvo nuvežtas į ligoni
nę. kur pasirodė, kad jo 
sprandas yra nulūžęs. Pa
prastai sprando nulužimas 
reiškia greitą mirtį, bet šį 
kartą taip pasitaikė, kad 
vaikas ir pats tik daug vė
liau pajuto, kad jis nesvei
kas. Dabar jis ligoninėj.

NUSKENDO 16 MOKYK
LOS VAIKŲ

Iš Chelan, Wash. prane
ša, kad ten busas su mokyk- 
loos vaikais įvažiavo į Che
lan ežerą. 16 vaikų nusken- į vietą dabar esančio admi- 
do, bet jų kūnai dar nesu- rolo E. J. King. Gen. Eisen- 
rasti. Busas pataikė įvažiuo-! hower tuoj užima savo nau- 
ti į ežerą del didelių pūgų ir ją vietą, o admirolas Nimitz 
del slidaus kelio. Narai jieš- kiek vėliau pakeis adm. 
ko po ežerą žuvusių vaikų. King.

ŠVEDIJA IŠDUODA PA
BĖGĖLIUS RUSAMS

pabėgo į Švediją, švedai 
juos skaito Rusijos “dezer
tyrais,” nore jie niekada 
nebuvo Rusijos piliečiai, o 
todėl negali buti ir dezerty
rais.

Stalinas Jaltoje issiderė-

jam
jos piliečiai esantieji Vaka- 
rų Europoje. Pagal tą šlykš
tų susitarimą Rusija gvalta- 
voja dabar Švediją išduoti 
Baltijos šalių pabėgėlius.

NAUJOJI FRANCIJOS 
VALDŽIA

Gen. de Gaulle sudarė 
nauja Francijos valdžią. Į į 
ją įeina visų didžiųjų par-j 
tijų atstovai. Pats de Gaulle 
yra ministerių pirmininkas i 
ir krašto apsaugos ministe
ris, šalia jo yra paskirtas 
armijos ministeris katalikas. 
W. Michelo.t ir ginklavimo
si ministeris komunistas C. 
Tillon.

Be minėtojo Tillon, ko- 
muninstai turi 4 ministerius 
valdžioje: M. Thorez, žino-! 
mas dezertyras, yra minis-į 
teriu “be portfelio,” F. Bil- 
loux — ūkio, M. Paul—pra
monės ir A. Crcizat—darbo. 
Socialistai irgi turi penkis 
ministerius.

UŽ NEPRIKLAUSOMĄ į 
LIETUVĄ ’

Indianos senatorius Ray- 
mond E. Willis pasiūlė ben
dra Kongrese rezoliuciją 
reikalaujant atstatymo Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
suteikimo Lietuvos žmonėm 
sąlygų turėti laisvus ir de
mokratinius rinkimus. Rezo
liucijos autoriaus žodžiais, 
tie rinkimai galės but laisvi 
tik po to, kai iš Lietuvos pa
sitrauks sovietų okupacinė 
kariuomenė ir Lietuvos 
tremtiniai bus grąžinti na
mo. Lietuvos bylą senato
rius siūlo įnešti “vvithin a 
reasonable time” į Užsienio 
Reikalų Ministru tarybos 
darbotvarkę Lcndorfe.
PASKIRTI NAUjf KARO 

VIRŠINIKAI

Prezidentas paskyrė ge
nerolą D. D. Eisenhower 
naujuoju generalinio štabo 
viršininku į vietą generolo 
G. C. Marshall, o admirolas 
C. W. Nimitz paskirtas ka
ro laivyno štabo viršininku

~, i

Pirmu kaitų istorijoj Anglijos darbkčių vyriausybės premjeras Clement 
Attlee (kairėj) pietauja VV ashingtone sięšios šalies Kongreso vadais ir vals
tybės vyrais. Dešinėj sėdi Kanados premjeras Mackenzie King.

Japonų ultimatu
mas iššaukė karų
Tyrinėjimas Peari Harbor vartosi del pelningos garbės Vokiečių karo kriminalis- 

katastrofos kongrese paro- turėti savo ribose .Jungtinių tų teisme Niuremberge pa
de, kad ne Amerika siuntė Tautų Organizacijos buvei- aiškėjo šiurpus dalykai a- 
ultimatumą Japonijai, bet nę. Vartosi ypatingai Phi-‘ pie Hitlerio mošimąsi ka- 
japonai pastatė Amerikai iadelphia ir Bostonas iš ry-jrui. Dešimtį dienų prieš ka- 
ultimatumą ir reikalavo pri- tinių Amerikos miestų, o va- ro pradžią Hitleris davė 
pažinti jų reikalavimus A- karuose San Francisco nori slaptą įsakymą armijos va- 
zijoje. Kadangi Amerika buti pasaulio sostinė. į dams
negalėjo japonų reikalavi-l šią savaitę Amerikos’ “Žudyti be jokio gailesčio vi- 
mą priimti, tai japonai iš j miestų delegacijos išvyko į 
pasalų puolė Peari Harbor Londoną tartis su Jung Tau- 
ir tuo pradėjo karą. kure tų O jos vadovybe del nu- 
dabar.taip liūdnai jiems pa- statymo vietos pasaulio sos-
sibaigė. Japonų propaganda! tinei. Bet iš Londono ateina Lenkiją. Tuo tikslu jis susi- 
visą laiką garsino, kad A-! žinių, kad anglai ir kitos tarė su Stalinu. Savo slap- 
merika pasiuntusi jiems rei-1 Europos tautos siūlys pašau- 'tame kreipimesi į armijos 
kalavimą 1941 m. lapkričio: lio sostinei vietą kur nors vadus, Hitleris sakė: 
gale ir kad tas Amerikos! Europoje. Klausimas dar’ “Aš nutariau eiti su Stalinu... 
“ultimatumas” privertęs! tebėra neišspręstas.
juos kariauti. Tą japonų
propagandos pasaką daug 
kas kartojo ir čia Ameriko
je.

Buvusio valstybės sekre
toriaus C. Hull ir buvusio 
musų ambasadoriaus Japo
nijoj J. J. Grew parodymai 
sumušė tą japonų propa
gandos melą.

TREMTINIUS IŠ NOR
VEGIJOS IŠKELIA

Svelvik (LAIC) — Apie 
500 Norvegijoje esančių lie
tuvių spalių pabaigoje buvo 
susodinti į transportus ir 
nukreipti į vakarų Vokieti
ją. Dalis jų bus apgyventa 
britų, dalis amerikiečių o- 
kupacinėse zonose.

Vietinės spaudos atsilie
pimais, karo verpetais nu
blokšti lietuviai, norvegų 
tarpe, visais atžvilgiais pali
ko gero įspūdžio ir malo
naus atsiminimo. Svelvik 
stovykloj lietuviai buvo su
organizavę savo chorą, or
kestrėlį ir tautinių šokių 
grupę. Prieš apleidžiant 
Norvegiją, Svelvik meno ko
lektyvas turėjo progos pa
sirodyti prieš vietinę norve
gų visuomenę.

INDONEZIJOJ MUŠASI

Amerika pasiuntė Rusijai 
ir Anglijai pasiūlymą ištrau
kti rusų. anglų ir amerikie
čių kareivius iš Irano iki 
Naujų Metų. Kaip Rusija ir 
Anglija apsispręs dar neži
noma. bet Amerika yra pa
siryžusi savo kareivius at
šaukti iš Irano (Persijos).

Irano vyriausybė pasiuntė 
Maskvai jau du protestus:

Indonezijoje karas nesi- vieną del to, kad rusai ne
liauja. Soerabija mieste ir leidžia Irano valdžiai siųsti 
kitose Javos salos vietose kariuomenės į Azerbeidžano 
anglų kariuomenė turėjo su- provinciją ir kitą del to, kad Anglijęs vyskupas Dr. C. 
sidurimų su indonezais. An- rusai dar nevisai ištraukė Chavase pareiškė, kad da
gių orlaiviai apšaudė indo- savo kareivius iš Teherano, bartiniu laiku pusė anglų 
nezų vietoves. i Irano sostinės. tautos nebetiki į Dievą.

NETIKI | DIEVĄ

KUR EUS PASAULIO 
SOSTINĖ?

Penki Amerikos miestai

IR PREZIDENTAS TURI 
RUPESNIŲ

Prezidentas Truman. be 
kitų lupesnių, turi gaspado- 
rišką galvosūkį, kaip “su
durti galus su galais.” Bu
vęs Balte jo Namo sekreto
rius J. M. Daniels sako. pre
zidentas į lys į skolas, jei 
jis nepradės taupyti, kur tik 

i galima.
Musų prezidentas gauna 

metams 75.000 dolerių al
gos. Bet iš tų pinigų jis mo
ka federalinių taksų 46.000 
dolerių ir 1,000 dolerių Mis
souri valstijos taksų. 25,000 
dolerių išeina Baltojo Namo 
išlaidoms. Lieka 3.000 do
lerių. iš kuriu reikia padeng
ti visokias išlaidas.

Buti prezidentu nėra pel
ningas biznis.

SIŪLO IŠTRAUKTI KA
RIUOMENĘ IŠ IRANO

Hitleris davė įsaky
mą žudyti

sus lenku kilmės ir kalbos vy
rus. moteris ir vaikus.“

Dar pavasarį 1939 metais 
Hitleris buvo nutaręs pulti

Stalinas ir aš esame vieninte
liai vadar, kurie turi ateitį. Už 
kelių savaičių aš pasisveikin
siu su Stalinu ant bendros ru
sų-vokiečių sienos ir atliksiu 
bendrai su juo naujas pasau
lio dalybas.”

Hitleris iš anksto numa
tė. ką jis darys su Lenkija. 
Jis sakė armijos vadams:

“Lenkijos gyventojai bus su
naikinti ir Lenkija bus kolo
nizuota vokiečiais. Mano pak
tas su Izenkija buvo tiktai lai
ko laimėjimas .Ir žinokite, ma
no ponai, Rusija darys su Len
kija taip pat. kaip aš.”

Hitleris aiškino savo ge
nerolams, kad padorumas, 
moralė, laikymasis duoto 
žodžio, gerbimas kaimynų 
teisių, viskas tai yra niekis, 
jei tu gali laimėti. Laimėto
jas yra visada teisus; lai
mėjimas viską pateisina.

Hitleris sakė generolams, 
jog jis bijo tik, kad neatsi
rastų koks niekšas tarpinin
kas. kure paskutinę valandą 
bandys Vokietiją sutaikinti 
su Lenkija... Apie Daladier 
ir Chamberlain Hitleris kal
bėjo su didele panieka, kaip 
apie “mizernus šliužus,” ku
rie neišdrįs vokiečių pulti. 
Amerikos Hitleris 1939 me
tais nebijojo.

Daug paslapčių karo kri
minalistų teismas jau išaiš
kino ir dar daugiau jis iš
aiškins.

Chicagoj Jau Renkasi Didysis 
Amerikos Lietuvių Kongresas

Didysis Amerikos Lietu-1 Banketo Komisija. Tvar- 
vių Kongresas prasideda ši ko visus lapkr. 30 d. banke- 
ketvirtadienį, lapkr. 29 d., to reikalus. Bilietai vienam 
Chicagos Čongress viešbu- asmeniui $5. Banketas įvyk- 
tyje, 520 S. Michigan Avė. sta pirmaeiliame Chicagos 
(Tel. HARrison 3800). viešbuty. Komisijos sąsta-

Kongresas užtruks tris tan įeina 21 narė, o vado- 
tris dienas, lapkr. 29, 30 ir vauja E. Mikužiutė. Rezer- 
gruodžio 1. Numatytas štai vacijas tvarko E. Samienė, 
koks darbų programas: 3442 S. Union Avė., Tel.

Ketvirtadienį, lapkr. 29, ARds 3962.
10 vai. lyto įvyksta iškil-1 Prieš oficialų Kongreso 
mingas atidaiymas su cere- atidarymą lapkr. 29 d., 9 
monijomis. Po to eina pre- vak ryto, katalikai turės 
zidiumo sudarymas, dieno- pamaldas už Lietuvą švento 
tvarkęs priėmimas ir sveiki- Jurgio abžnyčioj, 3230 So. 
nimai. I Lituanica Avė. Iškilmingas

Popietiniame posėdyje iš- misiąs laikys ALT narys 
kilmingas karo laimėjimo kun. Juras, o pamokslą pa- 
paminėjimas. Tai atlikus sakys kun. J. Balkunas.
svarstomos taikos atsteigi-j -----------------
mo problemos.

Penktad., lapkričio 30 d.,
9 vai. rytinis posėdis, pa
švęstas Lietuvos nepriklau
so m vbės reikalams. Tam

Niuremberg, Vokietija,—
LAIC pranešimu, čia buvo 
išgelbėta iš Stalino “rojaus” 
10 lietuvių. Iš vakarų Vo
kietijos gautas pranešimas, 
kad rugpiučio pradžioje 
Niuremberge, dešimts lietu
vių buvo prievarta susodin
ti į Sovietų Rusijon vykstan
tį transportą. Bamberge sto- 

7:30 vai. vak. tame pačia-Ityje, prieš apleidžiant ame- 
me Čongress viešbuty, Gold1 rikoniskąją zoną, buvo pa- 
Room salėje, įvyksta dide- darytas transporto tikrini- 

Įlis Kongreso banketas, ku- mas, per kurį “repatrijuoia- 
1 rio pelnas skiriamas Lietu- mieji” buvo užtikti. Patik- 
vos gelbėjimo reikalams, rinus, kad jie yra ištikrųjų 
Numatomas gausus dalyva- gabenami prievarta, tremti- 

1 vimas — apie 600-700 sve- niai buvo paleisti ir ameri- 
čių. Į konų karišku sunkvežimiu

| šešta d., gruodžio 1 d., 9 grąžinti atgal į Niurember- 
' vai. ryto. Paskutinei Kong-, ga
irėse dienai numatomi šie; -----------------
darbai: Amerikos Lietuvių SIŪLO ATSISAKYTI NUO 

j Tarybos raportas ir disku- VETO TEISĖS
1 sijos. Informacijų Centro ir
komisijų raportai, ir naujos 
ALT rinkimas.

kitų kalbės ministeris P. Ža- 
deikis.

Lietuvos reikalai svarsto- 
i mi ir popietiniame posėdy- 
! je. Šiame posėdyje aDie 
1 3:30 kalbės Chicagos arki- 
• vyskupas Samuel A. Stri- 
I tch.1 —

Buvęs Anglijos užsienių 
reikalų ministeris A. Eden 

Kongreso svečių ir dele-j parlamente iškėlė reikalavi- 
gatų priėmimu, pranešimais mą, kad penkios didžiosios 
spaudai, programų ir kitais
Kongreso reikalais rūpina
si šios komisijos:

Spaudos ir Radio komisi
ja. Per lietuvišką bei ang
lišką spaudą ir radio infor-
muoja visuomenę apie Kon- ganizacija negalės nieko 
greso uždavinius. Komisijai veikti taikai išlaikyti. Tas
pirmininkauja Dr. A. Mont- 
vidas.

Svečių Priėmimo komisi-
:a. Šiai komisijai vadovau
ja K. Mačiukas. 2439 West 
69thh St., Chicago. Telef. 
PROspect 3140. Ji regist
ruoja delegatus ir svečius, 
ir parūpina kambarius. Kon
grese dalyvių numatoma la
bai daug. Iš kai kurių mies
tų atvyksta delegacijos net 
po 40 asmenų.

Programos Komisija. Ji 
kviečia įtakingus amerikie
čius į Kongreso svečius. 
Šiai komisijai talkininkau
ja Federal Savings and 
Lcan Association preziden
tas J. Mackevičius. Ji taip

Amerikos ambasadorius 
Ispanijai Norman Armour 
greitu laiku pasitraukia iš 
diplomatijos tarnybos ant 
pensijos. Washingtone kal- 

gi turi sudariusi Kongi esui. ba. jog į jo vietą nebus pa- 
meninę programos dalį, ku- skirtas naujas ambasado- 
rioje dalyvauja žymus solis-Į rius. Amerika yra nepaten- 
tai ir muzikai. Kongreso kinta generolo Franko dik- 
knygos spausdinimu rūpina-! tatura ir nepaskyrimas am
si A. Kaulakis. Į basadoriaus bus įspėjimas

Finansų Komisija. Rupi-'diktatoriui.
naši Kongreso lėšomis ir -------- ;----------------------- —
priiminėja aukas, -kurias “Keleivis" yra gera švenčiu 
perduos Kongreso išrinktai dovana draugams ir pažista- 
komisijai. Pirmininkauja J. L’žsakykit jį savo arti-
Šukys. ! liesiems!

PRIEVARTA VEŽĖ į 
STALINO “ROJŲ”

valstyhės atsisakytų nuo 
“veto teisės” Jungtinių Tau
tų Organizacijoj. Kol kiek
viena valstybė galės sutruk
dyti bet kokį J. T. Organi
zacijos veikimą, tol ta or-

ypač svarbu dabar, kai su
rastas baisus atomų ginklas.

Del Irano “sukilimo” A. 
Eden sako, kad rusai nesi
laiko save sutarties su Ang
lija ir Teherano nutarimo. 
A. Eden siūlo rusams įsileis
ti į jų okupuotą Iraną spau
dos atstovus ir leisti Irano 
valdžiai siųsti kariuomenę į 
rusų okupuotą sritį.

ATŠAUKS AMBASADO
RIŲ IŠ MADRIDO?
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NACIAI LIETUVOJE

Dabar daugelis žmonių 
stebisi, kodėl vokiečiai ne
pajėgė nukariauti Rusiją, 
kuri 1939-1940 metų kare 
ries Suomiją pasirodė mi- 
itariniai silpna, o prasidė

jus karui prieš vokiečius tu
rėjo trauktis net iki Vol
gos, kas irgi rodė jos mili- 
tarinį silpnumą.

Daug kas aiškina vokie
čių nepasisekimą Amerikos 
pagelba. Bet tai nėra vis
kas. Didžiausias Stalino są
jungininkas kare prieš vo
kiečius buvo pats hitleriz- 
mas, brutalė vokiečių grobi
mo politika, naikinimas už
kariautų sričių ir “herren- 
volko” (ponų tautos) nieki
nimas ir nesiskaitymas su 
nevokiškomis tautomis. Na
ciai manė, kad jiems nepri 
valomi jokie žmoniškumo 
reikalavimai, o jų besoti, 
žiauri ir šlykšti politika su
kėlė prieš juos visas Euro
pos tautas. Jų “išdidi” ir 
razbaininkiška politika su
kėlė prieš juos ir rusų tau
tą. kuri karo pradžioje vi
sai nerodė didelio noro muš
tis už Staliną.

Vokiečių žiauri grobimo 
politika geriausiai matosi iš 
tų “vaduotojų” elgesio Lie
tuvoje. Jie atėjo ir tuoj pra
dėjo ruošti planus Lietuvai 
visai kolonizuoti ir lietuvius 
padalyti žmonėmis be že
mės. “Naujienose” V. Ri
mantas dėl vokiečių koloni
zacijos planų sako:

*’To vos pradėjusio aiškėt pla
no kontūrai leido spėti, kad 
hitlerinis Reichas, kolonizuo
damas Lietuvą, numatė ją ka
poti juostomis. Pirmoji vokie
čių juosta turėjo eiti nuo Vo
kietijos sienos per Vilkaviškio, 
Sakių, Kauno. Kėdainių, Pane
vėžio ir Biržų apskritis, kirs
dama Lietuvą i dvi dalis. Re- 
patrijantai buvo surišami or
ganizacija, apginkluojami, iš 
viršaus intstruktuojamč ir tu
rėjo sudaryti vokiškos žandar
merijos postus Lietuvoje. Kai 
kur repatrijantai jau šio karo 
metu buvo statomi valsčiaus 
viršaičiais, kiti turėjo prida
boti duoklių vykdymą. Supran
tama, kad repatrijantai pirmoj 
eilėje buvo aprūpinami trąšo
mis, žemės ūkio mašinomis, 
gaudami visą eilę privilegijų. 
Jei vokiečiams nebūtų suklu
pusi koja kare, po 5-10 metų 
visa Lietuva jau butų apipin
ta tankiu vokišku voratinkliu.’’

Vokiečiai planavo per ke- 
lioliką metų Lietuvą germa
nizuoti. Be to, karo eigoje 
jie lietuvius plėšė ir žiurė
jo i jucs, kaip Į “pažmo- 
nes,” kurie nė iš tolo negali 
lygintis su “ponų tauta.” 
Toki vokiečių politika Lie
tuvoje ir visose kitose už
kariautose srityse daugiau
siai prisidėjo prie Vokieti
jos žlugimo.

R

ve? Gal “briliantiškojo” 
Stalino klapčiukai Lietuvo
je panorėjo vėl generoliš
kom propagandos anuoto
mis pašaudyti, tai ir vėl mo
bilizavo Maskvoje lietuvius 
generolus rašyti melus mai
šytus su teisybe ir leisti lie
tuviams miglą i akis? Gen. 
V. Karvelis pasakoja apie 
save. Jis pradeda šitaip: 

“Įsisteigus sovietinei valdžiai 
Lietuvoje, kas mano ir didelės 
didžiumos Lietuvos žmonių 
manymu išgelbėjo musų kraš
tą nuo vokiečių pavergimo, aš 
buvau* pasiųstas Maskvon i 
Generalinio štabo Akademiją. 
Aš ją užbaigiau 1941 metų! 
gruodžio mėnesį ir per šešias 
savaites dėsčiau militarinius 
klausimus Sovietų Sąjungos 
gilumoje.”

Nuo pirmo sakinio gene- 
ralmajoras apsimelavo. Jis 
sako “Įsisteigus sovietinei 
valdžiai,” nors gerai žino, 
kad ta valdžia ne “Įsistei
gė,” bet buvo atnešta ant 
rusų durtuvų. Generalmajo- 
ras be sarmatos meluoja sa
kydamas, kad sovietiška 
valdžia “išgelbėjo musų 
kraštą nuo vokiečių paver
gimo.” Ar gali būti begėdiš
kesnis melas, kuomet tas 
pats generolas sakosi turė
jęs iš vokiečių vaduoti savo

KELEIVIS, SO. BOSTON

KREČIA AMERIKOS JURININKUS

Mūsiškė karo policija Japonijoj krečia savuosius 
jurininkus, kad išeidami Į miestą neišneštų kokios 
kontrabandos parduoti.

BALF duoda viešą at
skaitą apie savo veikimą. Jo 
pirmininkas kartą viešai per 
spaudą išdėstė, kur ir kokių 
daiktų BALF yra pasiuntęs 
nukentėjusiems nuo karo 
lietuviams. Čia jokios pa
slapties nėra. BALF taipgi 
skelbė, kad jis ir i Lietuvą 
pasiuntė per Russian Relief 
80,000 svarų drabužių ir už 
19.000 doleriu vaistu, bet

spaudos žinios sako. Tuo tar

pu Amerikos Lietuvių Misijai 

ir Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

darbui ir veiklai už Lietuvos 

atvadavimą Amerikos lietuvių 

galima priskar'tyt: priešingu 

iki 6'> .”

kosi Teherano susitarimo, 
kuriame Anglija. Rusija ir 
Amerika pasižadėjo gerbti 
Irano nepriklausomybę ir 
čielybę. Reiškia, Amerika 

( nenori kištis, bet nori, kad 
' Iranas butų nepriklausomas 
i ir čielas. Kas bus stipresnis, 
ar tas “nenoras.” ar tas “no
ras.” pamatysime kiek vė
liau. Su “taip, bet” joki po
litika nedaroma ir galingai 
Amerikai teks apsispręsti...
Indokinijoj “grįžta tvarka”

Japonai ir Indokinijoj pa
liko vietiniams žmonėms 
daug ginklų, o neapykantos 
prieš francuzus ten ir be 
japonų buvo. Tcdel franeu
zai turėjo susikirtimų su 
vietiniais žmonėmis. Bet ten 
tvarka grįžta, taip bent skel
bia franeuzai, kurie paža
dėjo vietiniams gyvento
jams plačią autonomiją. In
dokinijoj Į to krašto drums
tą Įsikišo ir kiniečiai. Jie 
pasiuntė savo armiją “japo
nus nuginkluoti” ir dabar 
nenori apleisti tą franeuzų 
koloniją. Ar iš tos “pagel
bės” išaugs nesantaika tarp 
franeuzų ir kinų, teks ma
tyti. Atrodo, kad Kinija šiuo 
metu turi užtenkamai nera
mumų viduje ir vargu ji no
rės dar didinti savo rupes
nius franeuzų kolonijose.

Kas Savaite
Rinkimai Austrijoj

Pereitą sekmadienį Aust
rijoje buvo parlamento rin- 

jstrijos ; 
Dolfuss’o ir

sukurstė ir juos remia bol
ševikiški okupantai. Stalino 
režimas, kaip ir carinės Ru- 

, . . , .. - - sijos imperialistai, godžia
kūnai. Austrijos žmones, apjmj žiuri i persų aliejų; 
pergyvenę Do.fusso u Kit- norį vieškeli Persu 
leno reakcijas, p.rmą kar- įlankon.6
tą pareiškė savo valią. * Vnrėti

Ji labai nemaloni rudoje 
ir raudonojo fašizmo gar
bintojams. Nežiūrint to, kad 
Austrijon yra Įkėlę savo ko
jas bolševikiški “laisvinto- J»e t?s derybas
jai,” komunistai gavo juo-Į Brooklvno “Vien v b 
k ingai mažą skaičių balsų.
Pirmosios ir dar nepilnos 
žinios rodo, kad jie bus ga
vę ves kelias vietas.

Daugiausiai balsų gavo 
socialdemokratai. Po jų ei
na Volkspartei — krikščio
nys demokratai.

Tai budinga, tai rodo,! 
kad kur yra laisvi rinkimai.- 
ten bolševikai negali laimė-j 
ti.

viena, gauti — 
kita. Amerika ir Anglija ši
to kąsnio Stalinui gali ne
duoti.

gimtuosius Šiaulius? Tris su jokio pranešimo apie tų
viršum metus vokiečiai šei
mininkavo Lietuvoje, o ge
nerolas plepa apie “Lietu
vos išgelbėjimą.” O dabar 
kai Lietuva jau “išlaisvin
ta” ir suardyta, tai nuo ko
kių paibelių rusai ją vėl 
“gelbsti”? Ar nelaikąs jiem 
butų nešdintis i savo kraštą 
ir palikti Lietuvą vieną gy
venti savo gyvenimu?

Generalmajoras Karvelis 
baigia savo "bereikalingą” 
plepalėlĮ “briliantiškojo 
maršalo Stalino vadovybės” 
garbinimu. Be Stalino gar
binimo, tai kaip be “amen” 
poteriuose Rusijoj negali
ma nieko užbaigti.

daiktų likimą negavo nei iš 
Russian Relief. nei iš kui 
kitur.

SIONISTAI IR MISIO
NIERIAI

Misionierius Z. 
kas aiškina toki 
dalyką:

Jankaus

Už žydų sionizmą stovi 
95', Amerikos žydų, o už 
misionierius stovi 94', A- 
merikos lietuvių. Iš kiekvie
no šimto Amerikos lietuvių
94 vra misionieriai ir liku- ■
šieji 6 yra katalikai, sočia-1 
listai. sandariečiai ir bolše- 

j vikai. Kažin ar neatsitiko 
/.. Jankauskui padaryti “ap
skaičiavimą” pasimokius iš 
generalisimo Stalino. Kaip 

, žinoma, už
pasisako apie 99'- žmonių

Bet kas žino?
Suktų rinkimų politika

Musų kongresas
ŠĮ ketvirtadieni Chicagoj 

susirenka Amer. Lietuvių 
Kongresas. Į jį suvažiuos 
šimtai musų visuomenės at
stovų. Jie padarys viską, 
kas reikia ir galima daryti 

krašto išlaisvini-

‘Tilz A nwriL.'/•“IU i irt-

“FOR THE RUSSIAN 
PEOPLE”

Russian Relief skelbia, 
kad “lietuvių grupės Ame-

nuostabu! ° musų misionieriai yra 
* truputi kuklesni ir pasiten

kina 94'f. Lietuvišku kuk-
priešingi sionistų veiklai,

n,.» j luinu v
kaip neserga. t

Neramus Pasaulis
Nerami Kinija

žiu jų ] 
dabar

karini drumsta. Visuose

GENEROLAS V. KARVE
LIS “BEREIKALINGAI 

KALBA”

Generolas Vladas Karve
lis pasiskelbė iš Maskvos. 
Bet pasiskelbė lyg gyvo nu
mirėlio balsu. Jis komunis
tų gazietose rašo:

“Aš nepripratęs apie save kalbėti ir paprastai lankau bereikalingu dalyku. Aš esu- raudonosios armijos kareivis ir savo šalies sūnūs. Ką aš galiu daugiau pridėti ?”

ė”
praneša:

“Paskutiniam ALM (“mi
sijos”) posėdyje... nutaria 
ir toliau tęsti derybas su A- 
merikos Lietuvių Taryba, 
bendro darbo reikalu. Tam 
tikslui Įgaliota 7 AI.M na
riai.”

Keisti žmonės. J ieškoda
mi bendro darbo jie bėgo Į 
Washingtoną, jie padėjo 
komunistams pulti Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir jos 
ruošiamą Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Gryžę iš VVash
ingtono jie vėl jieško bend
ro darbo ir —

Bus daugiau manevrų ir, 
gal būt, daugiau atakų prieš 
bendrą darbą!
Kode! ne Molotovą?

Nuernberge eina nacių 
kriminalistų byla. Teisiami 
Goeringas, Hessas, Riben
tropas ir visa eilė kitų Hit
lerio talkininkų.

Tūli jų nori gaut anglų ir 
amerikonų liudininkų. Mi
nimi vardai leidės Astor.

i Kas reikia 
! musų tėvų 
j mui.

Laimingi mes, gyvenda
mi Dėdės Šamo žemėje! Čia 
nėra spaudos ir žodžio var
žtų: čia galima laisvai pa
sisakyti ne tik musų naujo
sios tėvynės reikalu — va
lia dirbti ir už senosios tė
vynės laisvę.

Kol musų diplomatai ir 
aukšti žmonės šneka apie 
visokias laisves, rusai ne
snaudžia. -Jie daro “rinki
mus” Balkanų šalyse. Lap
kričio 11 d. praėjo “rinki
mai” -Jugoslavijoj, o lapk-j 
ličio 18 d. Bulgarijoj. Abe-‘ 
jose šalyse “rinkimai” buvo 
aiškiai sukti, vieno sąrašo 

Malino. Kaip žulikystė. Prieš Jugoslavi- 
Stalmą visada jos j,- pi-įeš Bulgarijos “rin

kimus” Amerika protestavo, 
bet “kas paiso Amerikos”? 
Bent Bulgarijos ir Jugosla
vijos rusiški lėlės nematė 
reikalo su Amerikos protes
tu skaitytis. Ir ką dabar da
rys galinga Amerika? Jei ji 
pasitenkis su tuščiu protes
tu, rusai matys, kad su “su
puvusiomis demokratijomis” 
ne taip jau sunku “susikal
bėti,” jos “protestuoja” ir 
paskui pačios savo 
tus užmiršta...

f i ium ai

mą, japonai davė indone- 
~ ... 1 zams apsčiai ginklų ir per
Po didžiųjų karo imtynių vj?ą laiką kurstė indonezuo- 

pasaulis dabar gyvena po- se neapykantą prieš baltuo-
, ’. Pa_ sius. Dabar japonų ginklai

šaulio kampuose eina “neo- ir prcnaganda prisidėjo prie 
r,z.,ob,o” L-ivo; ,genij indonezų skriaudų ir

olandai turi daug nesmagu
mų. Geriausias sprendimas

- _ _ . ficialųs” karai, sukilimai,
rikoj 1945 metais surinko j varžvtinės ir dalvbu nubari- 
visokių daiktų už $165,229.-1 tuvės.
14, o Russian Relief sakosi! Kinijoj eina tikras karas, 
tuos daiktus pasiuntęs “for Amerika pasiėmė apgink-
the Russian peopie.” . ! luoti 37 kinų divizijas ge- duoti Indonezijai plačiausią 

Lietuviai bolševikai pasi- nausiais Amerikos ginklais. autonomiją, o turėdami pla- 
60 ar 70 tūkstančiu Amen- z.ia savivaldą indonezai bet

atrodo yra derybos, o ne 
ginklas. Olandai sutinka

gavo tą “165,229 dolerius” 
ir giriasi tiek daug surinkę kos marinų šiaurės Kinijoj ’ įada"ga^VisaT* atsiskirti
rimizfn knccion RoHot ___• _ x* •_____ _ _ . .daiktų, nors Russian Relief 
visai nesako, kad tai tiktai 
bolševikų surinkti daiktai. 
Bolševikai, žinoma, visai nu
tyli. kad Russian Relief 
skelbia daiktus pasiuntęs 
“rusų tautai” šelpti.

Kaip yra tikrenybėje? 
Šiais metais Bendras Ame
rikos Lietuvių Fondas pa
siuntė per Russian Relief 
Lietuvą 80,000 svarų drabu
žių ir už 19,000 dolerių vais
tų. Kur tie drabužiai ir vais
tai dingo, BALF neturi jo
kios žinios. Nuo kovo mėne-

padeda nuginkluoti japonus 
ir palaiko tvarką. Rusijos 
apginkluoti kinų komunis-

nuo Olandijos, jei tik norės 
ta padaryti. 70 milionų 
žmonių, jei jie bus pnsiren- I1C

tai. su rusų visokeriopa pa-'aę patys save valdyti, nesi- 
gelba. eina lenktynių su Ki-{duos keliems milionams sa- 

išnaudoti.
Irane “sukilimai”

nijos valdžia dėl okupavi-,ve 
mo turtingos Mandžurijos ir 
vidurinės Mongolijos. Rusi
ja ir Amerika giliai suleido n . -- -- r ,rankas i Kinijos kara ir nei; - Rusa!!.Prase “Irano duoti
viena nei kita šalis! negali ’iems »£»>* 
trauktis. Pasitraukimas bu.!ran-<vaklzia atstsake. Rusai 
tu pralaimėjimas. Ginčą tu-'"O|iabej8US u sugal- 
rės spręsti kinų kraujis ir' «,J„ atplėšt. nuo Irano tur 
dvejų galingųjų pasaulio
valstybių ginklai. Nuo gin-

tingiausią tos valstybės da
li. Po rusų durtuvų apsau-

sio iki lapkričio vidurio {čo išsprendimo priklausys, 
BALF negavo jokio prane-jar Kiniia bus nepriklauso

ma. ar Rusijos kontroliuoja-simo. Bet Russian Relief 
drabužius ir vaistus paėmė 
pasiųsti Į Lietuvą.

Dabar kai Russian Relief Į 
skelbia, kad “lietuvių gru
pės” surinko daiktų už 165.- 
229 dolerius, tai Į tą gana

ma kolonija.
Indonezijoj karas

Ar 70 milionų Indonezi
jos, arba Olandų Indijos gy
ventojų po šio karo gaus ne
priklausomybę, ar vėl gy-stambią sumą, be abejo, Įei

na ir BALF pasiųsti drabu- ęeiis olandų “globoje”? To 
žiai ir vaistai. Jei BALFi^j klausimą žmonės jau kė- 
siųstus daiktus atimti nuo į ė šio karo pradžioje, kada 
165,229 dolerių, tai bolsevi- japonaį pakilo “išvaduoti” 
kų surinktų daiktų vertė, geltonuosius žmones iš bal- 
bus visai kitokia. 1 tųjų nevalios.

bet prideda. Kieno Įsakymu , Yieiįas žmogus Japonai nedavė indone-
generolas kalba ir pasakoja Rart* Klause: zams laisvės. Jie išnaudojo

’* 4... • « “Dabar užklausiu “Keleivio,” Indonezijos turtu^ ir buvokiek BALF davė aukų Lietu- pavertę turtingas “Rytų In- vos nukentėjusiems nuo ka- dijos” salas Į savo koloniją, 
ro?” Bet

“Nepratęs kalbėti,” bet 
kalba. Neturi ką “pridėti,”

savo biografiją? Butų Įdo
mu žinoti, kas gali genero
lui duoti įsakymą rašyti 
skystoką straipsni apie sa-

Bolševizmo sutemų pn-Į Lindbergo ir kitu. 
slėgtiems musų broliams A-j
merikos lietuviai suteiks vii-i Kodėl jie neprašo, kad 
čių ir daugiau ryžtingumo’kvyktų liudyti “draugas” 

kovose už laisva ateiti! Molotovas? Tai jis sakė.
kad Rusija ir Vokietija pa

jų
Paskiausia naujiena

Mahanojaus “Saulė” pa
skelbė tokią naujieną:

“Anglija ir Amerika ge
rinusi Rusijai ir ligi žemės 
lenkiasi Komunistams,
dabar visi politikieriai ir 
diplomatai ne tiktai nuste
bo. bet ir iszsigando, kai 
dagirdo kas darosi po pat

darė “krauju cementuotą 
sąjungą.” Jis žino visas na
cių ir bolševikų konspiraci- 
JUS.

Nuemberg teismo rumuo- 
greta Ribentropo turėtų 

sėdi ir buvęs jo partneris 
Molotovas.
UAW ir GM karas

United Automobile Wor- 
kers unija ir General Mo
ters korporacija veda karą. 
Unija reikalauja kelti algas, 
korporacija aiškinasi, kad 
taip daryti ji negalinti—bu
sią išeikvoti jos rezervai ir 
ateis bankrotas.

Bet toji pat korporacija 
visai Amerikos spaudai da
vė didžiuli skelbimą—pro
pagandą prieš uniją, už ją 
veda agitaciją radijo ko
mentatoriai ir laikraštinin
kai.

Tam reikia pinigų, daug 
pinigų. Ir keista, jų atsiran
da — matyt iš tų pat saugo
mu rezervu

o se

protes-'Stalino nosies.’
Esą. Europos žmonės ko- 

i voja prieš bolševikiškus o- 
Neramus pasaulis {kupantus.

Pasibaigė baisiausias pa-! Sauliškai protaujant isei- 
šaulio karas, bet karo iš var-i Pa ta*P: . Ru?'°Pos 
ginta, nuskurdinta ir kl au-1 k°vo,J.a P.™? bo !*v,kas-■ 
juose papludusi žmonija ne- Anglija 11 Ameiika ligi ze- 
suranda taikos. Didžiausia
kliūtis taikai yra didžiųjų, 
pergalingųjų valstybių ne-
susitarimas. Pasaulyje nėra j P4usteįę mokslininkai 
šeimininko, kurs pasakytu .. , t _.
galutiną žodi, kaip turi bu-' Tork Times
ti. Yra keli šeimininkai, ku-į respondentas Maskvoje, 

Brooks Atkinson. pereitą 
sekmadieni savo dienraščiui

Karo sukurstytas Rusiios

mes lenkiasi' 
“kas darosi po 
nosies.”

ir bijo to, 
pat Stalino

ko-

tarpusavyje varžosi.

imperializmas aiškiai ren
giasi naujoms pasaulio da
lyboms ir grobia, ką tik ga
li ir kur tik gali. Taikiosios 
demokratijos i Rusijos gro
bimus žiuri, kartais protes
tuoja, kartais tyli, bet jau
čia artėjantį susikirtimą ir 
todėl ruošiasi “gintis.” Ir 
taip, nuo protestų, per maiš
tus ir “sukilimus” pasaulis

ga ten vyksta “sukilimas.”'vėl ritasi j naują, sprendžia- 
Geraširdžiai rusai atvežė į|mą karą. S. D.
Iraną ne tiktai sukilėlių ap- ---------------
saugą, bet pristatė ir pačius 
sukilėlius. Rusai davė jiems 
ginklus ir tie patys rusai ne
leidžia Irano valdžiai siųsti
policiją sukilėlius sudrausti. New York (LAIC)—An- 
Jei tose sąlygose /‘sukiH-| ksčiau pranešėme, kad su
mas ' neturėtų pasisekimo, sjsiekimas Nemunu yra tvar
tai butų didelė sarmata Ma
skvai. Prie tos “sarmatos,” 
rodos, neprieis. Rusai savo 
“sukilimą” laimės. Bet ką 
Į tai sakys Anglija ir Ame
rika?

LIETUVOS GELŽKELIV 
VIRŠININKAS RUSAS

komas dviejų nišų. Dabar 
Maskva praneša, kad ir Lie
tuvos gelžkelių viršininku 
yra rusas “socialistinio dar
bo didvyris” Gorman Vasil- 
jevič Kovaliev. Visas aukš
tesnes atsakomingesnes vie-

pranese:
“^Maskvoje ėjo gandai, 

kad tūli i-usų mokslininkai 
buvo nustebinti žiniomis a- 
pie atomų bombą, kadangi 
jie manė, jog Sovietų Sąjun
ga yra toliau nužengusi ty
rime atomų jėgos.”

Jei šitaip galvoja moksli
ninkai, nesunku Įsivaizduo
ti. kaip galvoja eilinis Sta
lino diktatūros vergas. Ko- 
misarų blofai, čekistų siau-

f
Prūse ikiškai

Žinomas komunistų kaili- 
mainis, Pruseika - Vabalas, 
vėl panūdo svietą mokinti. 
Brooklyno “Laisvėje” jis 
rašo:

“Mano darbas yra tokios 
rūšies, kad man reikia per
žiūrėti visus lietuvių reakci
ninkų laikraščius, pradėjus

timas ir cenzūros varžtai su-! klerikališkais, baigiant sme- 
koneveikė žmonių galvose-! toniniais ir menševikiškais...
ną. Eilinis rusas yra verčia
mas tikėti, kad Rusija yra 
pažangiausia pasaulio šalis, 
o visos kitos šalys yra atsi
likusios ir “supuvusios.” A- 
tomų bomba sudavė smūgį 
tam komisarų burbului. 
Nomadų demokratija

Vienoj Irano (Persijoj) 
provincijoj Azerbeidžane ei 
na sukilimas. Maskva pra
neša, kad ten sukilę “demo
kratiški valstiečiai” — aiš
ku, prieš “fašistinę valdžią.”

Azerbeidžanas yra kai
Amerikos vyriausybė.

Valstybės departamento lu- Lietuvoje gauna rusai.
nomiM skplhia iocr Arnpri- knip n csro Jhi*. #
ka stenciasi neleirti Mve tegali būti žemesniais nuota šalis, jos gyventoją,
traukti į Irano drumsta. Bet tarnautojais, pastumdėliais pusiau nomadai, tol. ate.l.- 

matydami pralaimėjj-'kartu musų vyriausybė lai- savajame krašte. ę nuo civi izacijos. .uoskrašte.

Skaitant juos susidaro Įspū
dis, kad anoj pusėj bari ka
dės prasidėjo visuotinas pa- 
bludimas... Ištikrųjų, bliuz- 
nijimas, burnojimas, viauk
sėjimas ten pasibaisėtinas.”

Well, ar Chicagoj dar y- 
ra toks daktaras, kuriuo 
Vabalas galėtų pasitikėti? 
Jis susirgo, jam vaidinasi 
barikados, pabludėliai ir 
viauksėto jai!

Kaip gera, kad Pruseika 
gryžo j Bimbos glušų para
piją. Padorių žmonių kom
panijoj jam ne vieta.

St. Strazdas.
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LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

J

MIAMI, FLORIDA • ateityje miestas tikisi su-
—----- įtraukti daug žiemavotojų. |

Trumpa kelionė po Floridą j Florida yra tikras rojus
-------- Į poilsio jieškantiems, žuvau-.

Parašysiu šiek tiek iš mu- tojams ir šiaip galintiems 
sų trumpos kelionės po sau- pas*valiūkauti.
lėtąją Floridą. Vieną dieną Apžiūrėję Kev West mies 
sutarėme važiuoti pažiūrėti tą, grįžome tuo pat keliu 
Key West, Fla. Nuo musų namo. Padarėme smagią ke-• 
tai bus apie 165 mylios į vie- lionę ir pasižiūrėjome pla-; 
ną galą. Anksti rytą apie 7 čiau po saulėtą Floridą. i 
vai. išvažiavome šešiese:; C. K. Bi
mano žmona, duktė, žentas,1
marti, mažas sūnelis ir ma
no ypata. Oras pasitaikė iš 
ryto gana gražus. Šilta, ke-

C. K. Braze. 

DELHI, ONT., CANADA

Sioddard Kotelio patal- 
lias visur lygus, geras; pa- pose lapkričio 17 d. įvyko 
keliui važiuojant visur ma- smagus pasilinksminimas 
tosi įvairus krūmai, palmės sies apylinkės lietuvių uki- 
ir giraitės, o vietomis ap- ninku. Pasidarbavo tam 
linkui matosi tiktai neiš- turtingi ūkininkai — Stro- 
brendamos balos, “svam-: domskis ir Matelis. Inicia-
pos,’’ priaugusios medžių.

Bevažiuojant staiga paki
lo vėjas ir greit po to lietus, 
kaip iš kibiro. Lijo taip, kad 
kelio nebebuvo galima ma
tyli. Bet po penkių minučių 
tokio lietaus, saulutė vėl pa
sirodė, šviečia ir kepina lvg 
tarsi niekur nieko.

Kelias i Key West eina 
per marias. Ištisas septynias 
mylias kelias eina tiltais. 
Tiltai visur nauji, cementi
niai, statyti 1943 metais. Se
niau ant to kelio buvo til
tai ant stulpų ir tuo keliu 
ėjo gelžkelis, bet kartą už
ėjo uraganas ir tuos tiltus

tyva pasilinksminimui kilo 
iš “Canados Sūnų ir Dukte
rų” draugijos susirinkimo. 
Tai komunistinė organizaci
ja, bet kad bepartinių or
ganizacijų nesiranda, tai/ 
vietos ir apylinkės lietuviai 
spiečiasi i bile kokią, by tik 
lietuviška, by tik kanadiš- 
ka. Kadangi Ontario vai-! 
džia padaugino dalinį deg-j 
tinės mėnesiui, tai ūkinin
kai atsivežė daugiau to ge
ra ir kompanijoms susida
rius po automobilius gerokai 
patraukė.

Atsilankė keletas ir ha- 
miltoniečiu, nors eras ir 
trukdė ir baidė toliaus gy

CIGARETAI KAIP PAAKST1NIMAS

Amerikiečiai duoda po cigaretą tiems japonams, 
kurie atlieka daugiau darbo per dieną. Tas žymiai pa
skatina jų darbingumą.

ŽINIOS B PIETŲ AMERIKOS
Laiškas Redakcijai

‘Keielvio’’

kalbos pamokos, kurias ap- 
i siėmė dėstyti žinomas so-

re-Į cialistas Pranas Vikonis, tai l

apardė. Teko perstatyt. Da- venančius. Vienas dalykas 
bar gelžkelio nebėra, bet: žymu ir skirtinga šios apv- mas polemikai rimtame lai- 
tiltais eina busai. Važiuo-Į linkės pasilinksminimuose:! kraštyje, kaip “Keleivis.” 
jant per tiltus reikia užsi-įčia nėra tokio didelio ubą- Bet gyvenimas verčia mane 
mokėti: vairuotojas moka gavimo (kolektavimo) bol
$1.00, o kiekvienas keleivis ševikų veikimui, kaip kad 
po 25c. Panašiai ir grįžtant, yra Toronte.
Ilgas tiltas eina per salas,
o ant tų didesnių ir mažes
nių salų kai kur matosi pa
statyti namai, kurie giažųs. 
kaip “palociai,” kiti visai 
maži namukai, gal tik žve
jams gyventi.

Vanduo marėse gražus, 
skaisčiai mėlynas, salose 
daug medžių, ypač palmių n.uo

Gerbiama
dakciia: laš, kaipo tėvas ir lietuvis.

Toli gyvename vieni nuo! skaičiau savo pareiga duoti 
kitu, todėl butų kaip ir be-' mano vaikui progos išmokti 
reikalingas vietos užėmi- lietuviškai. Todėl jį leidau 

i tą mokyklą. Bet kada pa
mačiau. jog ten mokinami 
vaikai lietuviškai garbinti

atsiliepti ir kartu iš anksto 
jūsų atsiprašau ir pareiškiu, 
kad tos rūšies polemika yra

Gluo,„eli,. dar pi™, ir gal bus pas- (|ina favo

Rusiją, daugiau savo vaiko 
ten neleidau.

‘A. L. Balsas” mane va-

CLEVELAND, OHIO

Įvairios žinios

Clevelande jau surinkta 
,090 svarų drabužiu 

karo nukentėju
ir jos žaliuote žaliuoja, net lietuviams aprengti 
miela žiūrėti. Žuvautojų ma-į žiai buvo kraunami 
tosi visur pilna. Žvejoja vy-’^i° para p. mokyklos kam- 
rai. moterys ir vaikai, kai. baryje. Drabužiai jau pa- 
kurie matosi pagavę net di-;s’Osti į New Yorką. 
doku žuvu.

o

Key West miestas senas, 
gatvės siauros, namai pras
ti, mediniai. Gyventojų mie-

straipsnius, aiškiai nukreip- NASHUA, N. H.
tus prieš Lietuvos nepri-' --------
klausomybę, arba kornpro- Lietuvių Kliubą atlankius
mituojančius nepriklauso-; --------
mybės idėją skaitytojų tar-; Daug teko girdėt apie 
pe? Nashua, kad ten yra nema-

Kad smetoniniai Lietuvos 
atstovai nelanko Argentinos 
ir Urugvajaus lietuvių pa

žai lietuvių, bet gaila, vė
lesniais laikais apie juos 
veik nieko nebuvo girdėt.

rengimų, niekas čia nekal-'Tad pregai pasitaikius, teko 
tas, kaip tik patys tie atsto-i atsilankyt pas našviečius ir 
vai ir niekas čia jų už tai įsu jais susipažinti, 
nepagiriu. Bet ar dėlto, “A.
L. Balso” manymu, mes tu
rime garbinti rusiškus at
stovus?

Su pagarba,
M. Krasinskas.

Montevideo,
1945 m. rugsėjo 30 d.

Atsišaukimas
{ “Leopoldville” laivo 

lietuvius kareivius

1944 m. gruodžio-decem- 
ber 25 d. prie Francijos pa
kraščių, Channel vandeny
se, vokiečių submarinas nu
skandino Amerikos trans
porto laivą “Leopoldville.” 
Daug kareivių žuvo. Tada 
žuvo ir mano sūnūs Frank 
Stelmok. Jei kuris iš lietu
vių kareivių nuo “Leopold
ville” laivo išlikot gyvas ir 
pažinojote mano sūnų 
Frank Stelmok, prašau at
rašyti man laišką žemiau 
t aduodamu adresu. Busiu 
labai dėkingas.

Vincent Stelmokas, 
Maple Hill Farm,

Aubum, Maine.

NORWOOD, MASS.
kutinę. Todėl prašau leisti 
man pasisakyti.

“Arg. Lietuvių Baisos 
š. m. liepos 20 d. nr. 747, 
idėjo gana ilgoką straipsni, 
užvardintą: “Patys parašė

” iš

Tiesa, keletą metų tokiu ko
respondentu buvau. Bet dėl 
Norkaus-Ožinskio “neaiš
kios” pclitikos (kuri nori vi
siems įtikti), nė tik aš Su 
drg. J. Lazdausku, bet ir

Socialistų prakalbos

Būdamas naujokas Naš 
vėj ir, nepažindamas nė vie-! 
no asmens, per svetimtau
čius dasiklausiau, kur Naš-į 
vėj yra lietuvių kliubas, į 
kurį pirmiausiai ir užsukau. 
Ten radau gana apsčiai jau 
prisirinkusių.

Man gilaus įspūdžio pa
darė nasviečių tikras lietu
viškas vaišingumas. Tą va
karą vyko lietuviško kliubo 
direktorių susirinkimas. Pa
kvietė ir mane susipažinti. 
Malonu buvo matyt, kad 
bendrame lietuviškame vei
kime yra įtrauktas ir jauni
mas, čia gimęs ir augęs jau
nimas, kurs kalba gražiai 
ir veikia lietuviškai.

Plačiau išsikalbėjus su 
direktoriais, jie supažindi
no mane su praeitimi Na
shua, kaip buvo jaučiamas 
reikalas Įsteigti lietuvišką 
vietą, kur galėtų lietuviai 
susirinkti i vieną vietą ir 
tekiu budu palaikyt lietu
vybę ir pritraukti jaunimą 
prie lietuvybės.

Pirmutinis žingsnis buvo 
padarytas sutveriant lietu
višką kooperatyvą-krautuvę, 
tikslu saugoti lietuvius nuo 

išnaudojimo svetimų gero
vei. Su ta mintimi 1920 m. 
spalių 20 d. įsisteigė Lietu
vių Kooperatyvas, Nashua, 
N. H., kurio valdyba šiemet 
yra sekanti: pirm. Jonas 
Arlauskas, vice-pirm. Alfon- 

UlČickas, sekret. M.

lietuviai iš kitų miestų vyks
ta atostogauti Į Ne\v Hamp
shire valstiją ar kur netolie
se, jie maloniai yra kviečia
mi užvykti į kliubą susipa
žinti su Našvės liętuv iais, o 
našviečiams taipgi bus ma
lonu susipažinti su kitų ko
lonijų lietuviais.

Kliubas yra lengvai ran
damas atvykus Našvėn, 
kliubo antrašas yra: Lithua- 
nian-American Club, 34 
High St., Nashua, N. H. 
Man besisvečiuojant pasi
darė vėlūs laikas, tad rei
kėjo jau skirtis su maloniais 
ir bičiuliškais našviečiais. 
kurių vaišingumą visuomet 
atsiminsiu ir man bus ma
lonu dar daug kartų su naš
viečiais susitikti.

Korespondentas.

STRATFORD, CONN.

Mirė Frank M. Bertulis

Lapkričio 15 d. čia mirė 
Franas M. Bertulis, senas 
“Keleivio” skaitytoias. Lai
dotuvės Įvyko šeštadienį, 
lapkričio 17 d. Palaidotas 
Bridgeport, Conn. Lake- 
view kapinėse.

Velionis prieš daugeli 
metų atsikėlė i Ameriką, čia 
išaugino gražią šeimą. Jam 
mirus paliko dideliam nu
liūdime žmona Rozalija, sū
nūs Petras, gyvena Brook
lyn, N. Y., dvi dukterys, El
zbieta Sullivan ir Elena 
Duraing, jos abidvi gyvena 
Queens Village, Long Is- 
land ir penki anūkai. Taip 
pat liko brolis Kazimieras 
New Yorko mieste ir sesuo 
Agnieška Brooklyne.

Ilsėkis ramiai, Franai, 
laisvoj Amerikos žemelėj.

E. S.Gruodžio 9 d., sekmadie
ni, 3 vai. po pietų čia Įvyks-

T OO 1OO 2__ l_---------- - ,ta ioo-ios Kuopos ren-
giamos prakalbos. Kalbės; Bagdzevičius, iždin. K. Dob-
“Keleivio” redaktorius J. ravolskis. Direktoriai: S.

Dabartinę Ulčickas, ą Grigas, A. Ju- 
' josios li-'dickas, M. Žiedelis, Wm.

, . bus paklausi-, Akstinas ir Jonas Okulevi-
noro mai. Prakalbos įvyks Lietu- čius. Manager: Joseph Dra-

vių svetainėj, 13 St. George ke-Dvareckas
-^ve- . . . . • Kadangi kooperatyvas

Jeigu dH>)ur A. 1^. » Keleivio skmtytojui tu, daryt ger<į upyvui**-
kaiD sake jo redaktorius ir proga galės atsinaujinti lai- tą, pelnas pradėjo augti, 
jc leidėjas, yra demokrati- kraštį, o visi atsilankiusie- tad kooperatyvo nariai su
jos šalininkas ir kovoja už ii galės įsigyti “Keleivio”, manė Įsteigti valgyklą, ku- 
nepriklausomą ir demokra- kalendorių ir užsisakyti rj gyvavo *gana gerai,' bet,

ir patys kritikuoja,” kuria- dar keletas iš Argentinos ir

Iš Clevelando i Chicagą 
vyksta didelis būrys delega
tų i didįjį Amerikos Lietu
vių Kongresą. Su delegatais 
išvažiuos ir svečių Į Kong

mane, kaipo vieną iš tų laik-j kad neturime jokio 
raščių korespondentų ir ita-; daugiau į tokį laikrašti ra- 
ria mus bendradarbiaujant šinėti...
su Lietuvos priešais komu
nistais. Del to noriu pareikš
ti štai ką:

Vietcs lietuvių komunistų 
itakoie esančiam Urugva
jaus Kultūros ir Meno Kliu- tinę Lietuvą, tai ar nebūtų laikraštį.stas turi apie 18,000. o su_____

kariuomene sako esą net 30 iesą" kurie apsilankvs* Kon-1 bni jkurus lietuvių mokyklą 
tūkstančių. Gyvena baltieji’ ir atHks kitokius rei- įr “užtikrinus.” kad tenne-
įr juodukai, bet, žinoma, ne-, kalus didžiojoj lietuvių ko- bus varoma joKia politine ( netalpintų iš • . *, , 
simaišo, o gyvena skirtin-' Jonijoj, Chicagoj Delegatai propaganda. bet bus tiktai i “Vilnies” ir kitų komunistiš-, dabartinę padėtį, 
guose namuose. Tiktai vai- vykstapakeltu upu ir su pa-j duodamos vaikams lietuvių kų laikraščių iškarpas ir, LSS 133 kuopa
džios pastatai yra gražus, sididžiavimu. Sėkmingo dar------------------------------------------------------------------------------------------------ -

, paskui tapo perorganizuota• • • , • , A •« T • •

moderniški, o šiaip miestas;b0 Kongrese musu delega- 
senas, aptriušęs. Vandeni' tams! 
miestas gauna paipomis iš o-
Homestead. Fla.. bet gyven- Sausio 13 d. šv. Jurgio 
tojai vartoja ir lietaus van- Auditorijoj Įvyks linksmas 
denj. Lž miesto vandenį teatro vakaras. Rengia A. 
žmonės moka $8 už 300 ga- Liet. Taryba. BALF ir R. 
lionų. I Kryž. skyrių išrinkta komi-

Key West, sako, turi gra-lSija. Scenos mėgėjai, kaip 
zią ateių. Visi čia kalba a-įtaj j. Sadauskas, F. Bortni- 
pie pokarinę statvba, busi kas ir k. pastatys smagų vei- 
statomi gyvenami namai.‘kalą. Apie tai bus pranešta 
viešbučiai, valdžios pastatai
ir galas žino dar kas. Kev 
West rengiasi būti didelis 
turizmo centras, kaip ir vi-!rjų išrinktasis “vykdomasis 
sa Florida ketina patraukti, komitetas” drabužiu ir mai- 
svecius poilsiui iš visos A- 
merikos. Žmonės tik apie 
busimą statybą ir tekalba.
Žiemos laike Key West yra 
šilčiausia vieta Amerikoj ir

vėliau plačiau.

Trijų vietinių BALF sky-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Kdeiris” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET] 

WORCESTER, MA88.

sto vajui pravesti darbuoja
si gerai. Gruodžio 16 d. ir 
gruodžio 30 dd. rengiami 
“kozyriavimo” vakarai su 
tikslu sukelti maisto lietu
viams nukentėjusiems nuo 
karo. Visi ateinantieji kvie-( 
čiami atsinešti bent po ke- 
nuką maisto. Geros širdies 
žmonės kviečiami prisidėti 
ir su drabužiais prie musų 
brolių sušelpimo.

—o—o
Lapkričio 17 d. čia susi

tuokė J. Slivinskas su p-le 
Alena Beržinskaitė. Linkiu 
jiems daug laimės.

M. D.

Ar pakalbinai saro pažįsta 
mm ir draugus užsisakyti “Ke-1 
leivį”?

Wt>KCE5TER, MASS.

Sandariečių vakarienė
Lapkričio 18 d. Sandaros 

16 kuopa surengė vakarienę 
pagerbti kareiviams grįžu- 
siems iš antro pasaulinio 
karo. Vakarienė pasisekė la
bai gerai. Svečių buvo apie 
350 žmonių. Buvo svečių ir 
iš kitų miestų: iš Bostono 
mačiau šiuos draugus: Joną 
Tuinilą, I. Tumavičienę, Me- 
reskevičių, B. Pečiulį, B. 
Stanaitienę, P. Jankų, J. 
Arlauską, Mozuraičius, Di
lienę. P. Kuncienę, iš Mon- 
tello mačiau Samsoną ir 
Čiurbelėnus. Buvo ir dau
giau svečių, bet jų pavar
džių neteko patirti.

Programą atidarė Moterų 
Kliubo chorisčių grupė, va
dovaujant M. Meškienei. 
Chcristės pagiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus ir su
dainavo kelias liaudies dai
neles. P-ai Dirveliai sudai
navo duetą, o p-lė Rogliutė 
smuiku jiems akompanavo.

Reikia pagirti vakarienės 
gaspadines už puikiai pa
rengtus stalus ir svečių gar
dų pavaišinimą. Garbės sve
čiai. musų jaunieji grįžę iš 
šio baisaus karo. buvo šir
dingai sveikinami. Vakarie
nei pirmininkavo J. Pupka 
ir A. Kriaučialis.

Garbė Sandaros kuopai 
už puikų pasirodymą ir už 
nenuilstamą darbą dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

Sandarieti*.

geriau tą savo demokratiš- • Norwoodiškiai kviečiami; įr įsteigtas Amerikos Lietu 
kurną įrodyti tuo. kad jis: gausiai atsilankyti į prakal-Į vių Kliubas, kuriame pri 
n^oinir,^, ;s “Laisvės.”, bas ir išgirsti apie Lietuvos, klauso netoli 800 nariu, ku 

dahartinP narlMi I riems jau vjetos kliube per-
mažai. Tad, praturtėjęs kliu 
bas. kad aptarnaut narius 
geriau, nupirko gana gerą 
sklypą žemės šalia esamo 
kliubo, kur neužilgo pradės 
statyt didesnes patalpas ir 
padaryt esamą kliubą gana 
dideliu.

Šiam Amerikos Lietuvių 
Kliubui Našvėj šiemet suei
na 10 metų. nes šis kliubas 
buvo įsteigtas 1935 metais.

Dabartinė kliubo valdybos 
ir direktorių sudėtis yra se
kama: pirm. J. Okulevičius, 
vice-pirm. M. Bagdzevičius. 
sekret. A. Grigas, ižd. Dob- 
ravolskis. Direktoriai: J. 
Arlauskas, A. Ulčickas, S. 
Ulčickas, A. Judickas. M.

Wm. Akstinas. 
Antanas Šaka

.-eoos&^ji&jooeooooooooeoeeooeeooooooeooceooeeoeooeooooooeoeeciooeoooooooooooi

UŽSISAKYKIT

i
Kalendorių 1946 Metams!

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

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

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

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

636 Broadvray,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

Žiedelis.
Manager 
Shacka.

Man gilaus įspūdžio pa
darė. kad iš abiejų esamų 
valdybų veik pusė yra čia- 
gimę ir augę lietuviai. Kliu
bo įsisteigimo dešimtmečio 
proga, direktoriai ir valdy
ba nutarė, bent trims mėne
siams pasigarsinti į “Kelei
vį,” kad plačioji lietuvių vi
suomenė žinotų, kad Našvėj 
yra lietuvių kliubas ir kada

LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesinis paveiksluotas, 32 puslapių 

žurnalas. Kaina metams $1.00.
Adresas: (6)

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 N. fith St., Phiiadeiphia, Pa.

Musų Kalendorius
šią savaitę “Keleivio” 

kalendorius bus baigtas 
spausdinti ir tuoj pradė
sime jį siuntinėti. Atei
nančią savaitę seniau už
sisakiusieji kalendorių 
jau gaus. Stengsimės vi
siems pasiųsti, kaip gali
ma greičiau. Prašom siųs
ti naujus užsakymus.

Administracija.

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Okupacijų Režimas 
Latvijoje

1
SOVIETŲ OKUPACIJA

Dedame Bruno Kalninš. žinomo latvių socialdemokrato straipsni apie dvi svetimas okupacijas Latvijoje, šiame nr. eina pirmojf. dalis, apie rusų okupaciją. Sekamame “K.” nr. tilps pabaiga, apie vokišką okupaciją.
Redakcija.

ferendumo niekas nedarė.1 
Latvių tauta niekada nepri
ėmė nutarimo prisijungti 
prie Sovietų Sąjungos. Lat
vių tautos iš viso niekas ne
klausė. |

Po Latvijos prijungimo 
Drie Sovietų Sąjungos, ša
lies sovietizacija pradėjo ei
ti greitais žingsniais. So
cialdemokratai buvo paša
linti iš jų užimamų vietų. 
Rugsėjo pradžioje aš buvau

dešimts pašalintas iš vietos ir demo
bilizuotas kartu su 800 ka-:

Per paskutinius 
metų latvių tauta pergyve
no savo nacionalinę dikta- ‘ rininkų. Armija buvo paleis- 
turą ir dvi svetimas okupa- ta, o pusė jos buvo perorga- 
ci. as. Nacionalinė diktatūra nizuota j raudonosios armi- 
buvo j vesta 1934 metais ge-1 jos teritorialinį korpusą. Ru- 
2 ūžės 15 d. kariško perver-1 denį prasidėjo represijos: 
smo keliu. Premjeras K. UI- 6.000 žmonių buvo suimti ir 
manis stovėjo priešakyje tos nuteisti ilgiems metams 
pusiau fašistinės diktatūros, prievartos darbams už senų 
kuri atmainė Latvijoje vei- laikų prieškomunistinę veik- 
kusią demokratišką konsti- lą; 1.114 žmonių buvo su- 
tuciją. Okupacijų režimas šaudyti ir 14,300 žmonių 
buvo dar sunkesnė svetima buvo suimti ir išsiųsti j Si- 
diktatura: ji prasidėjo 1940 birą. Areštuotieji buvo 
metais birželio 17 <1. raudo-

JURININKO ŠEIMYNA KURIASI GATVĖJ

Čia vaizdelis iš Los Angeles miesto. Sugrįžęs iš 
karo jurininkas Bavid Mizrahal negalėjo rasti savo 
šeimynai buto, todėl pasistatė būdą miesto aikštėje.

UNRRA Tvarko

—Tegul bus pagarbintas, jus galit numušti jam algą. 
Maike!... galit numažint atlyginimą

—Laba diena, tėve! už krikštą, už šliubą ir už 
—Ar žinai, Maike, kad aš kitokius patarnavimus. Tu- 

ir vėl ateinu pas tave rodos rėtrmėt nustatyti kainoraš- 
klausti. tį, kiek už ką mokėti, ir lai-

—Tėve. nesakyk, “rodos”, kytis jo. O jeigu jis atsisa- 
Sakyk: patarimo. kytų už tokią kainą eiti sa-

—dirait, tegul bus pata- vo pareigas, tada jus galė- 
rimas. tumėt apskelbti streiką ir

—Na, tai kuo aš galėčiau
tėvui pagelbėti?

naiai armijai okupavus Lat
vija-

Rusai pradžioje per ke
lias savaites griežtai tvirti-

pa-
skaidyti į 39 kategorijas. 
Tarp jų buvo demokratinio 
parlamento atstovai, bur
mistrai. laikraščių redakto
riai, visų partijų aktingieji

VVucrzburg (LAIC) — Vokietijoj teks žiemuoti. 
Prieš akis turime pluoštą i Didelis nuopelnas tremti- 
infcrmacijų iš Lietuvių Są- nių būklės pagerėjimo pir- 
jungos Centro. Paskutinės į iron eilėn, be abejonės, pri- 
žinios datuotos spalių mėn.'klauso UNRRAi. Nors ki-, 
pradžioje. Bendrai imant,: tais atžvilgiais UNRRA ir 
lietuvių tremtinių padėtis! vra kritikuojama, negalimi 
visose trijose zonose (USA, betgi ginčyti, kad Displaced

no. kad jie nemano Latviją darbuotojai, karininkai ir 
prijungti pne Sovietų Są-'k. Tarpe ištremtųjų buvo 
jungos. Susidariusi po rusų daug socialdemokratų, ta- 
spaudimu naujoji vyriausy- me skaičiuje abu profesinių 
bė, vadovaujant profesoriui; sąjungų tarybos pirminin-
Kirchenšteinui. tą irgi sakė. 
Pats Kirchenšteinas birželio 
22 ir liepos 6 d. savo kalbo
se tvirtino, kad Latvija pa- 

•i liks nepriklausoma valsty-

—Žinai, Maike. kad Vai
na senau jau pasibaigė, ale 
paka'aus vistiek nėra. Čai- 
niai faituoiasi tarp savęs, o 
rvskiai ir amerikonai jiems 
nadeda. Gazietcs rašo, kad 
Brrmoi kažin kokie burmis
trai prade’o vainą prieš an- 
e’likus Sake, kad ant Paci- 
fiko salų irri trobelis. O A- 
merikoi visi eina ant strei
kų. reikalauja daugiau pė
dės ir visokiu vikeisinu o 
dirbt nenori. Vienu žodžiu, 
sT'situntavojo visas svietas. 
Na. o įerm dabar jau tokia 
mada. tai nrrėčiau ir aš 
’ re to prisidėti, tik nežinau

neiti bažnyčion ir nemokėti; bė Sov. Sąjungos atstovas i žels, 
rarapiiai jokių mokesčių. į Višinskis, savo kalboje lie-1 
Jis tada negautų algos ir

amo mmflnmo I oMmnc ii
buvo

kai, J. Višnia ir A. Vec- 
kalns. Latvi ios Socialdemo
kratų Partijos sekretorius 
drg. P. Ulpė, socialdemok
ratų atstovai Liejinš, Mai- 

Rabinovič, Berz ir k.

britų ir francuzų) per pas
kutinius du mėnesius yra 
pagerėjus. Pagerėjo mais
tas. sustiprėjo tremtinių or
ganizaciniai saitai, didelė 
pažanga padaryta švietimo 
ir kultūrinių pramogų sri
tyje- _ . ‘

Žymiai blogiau reikalai 
stovi su patalpomis, nors ir 
čia pastebimas pagerėji-

Persons būvio pagerinime, 
per palyginamai trumpą lai
ką. UNRRA nuveikė didelį 
ir sunkų darbą.

Visur ir visame matoma 
rūpestinga UNRRA ranka.
Su laiku organizacija tobu- 
1

Redakcijos Atsakymai.
V. M. K. Hartford. Conn.

i —Gavome Tamstos atitaisy
mą korespondencijos tilpu- 
sios “Keleivyje” apie Hart
fordo Lietuvių kliubo kon
certą. To atitaisymo nedė
sime. nes Tamsta nieko ne
atitaisote. o tiktai patvirti
nate visas “Seno ALPK Na
rio” paduotas žinias.

Koncerte negalėjo būti
600 žmonių, nes tikietu į jį 
buvo parduota, kaip Tams
ta sakai, tiktai 370.

Tamsta tame koncerte ne
buvai, bet, jo visai negirdė
jęs, Tamsta jį labai plačiai 
aprašei bolševikų “Laisvė
je.” '

Tamsta sakaisi esąs “de
mokratiškos ideologijos” 
žmogus, bet su ta ideologija 
Tamsta bendradarbiaujate 

į “Vienybėje.” “Laisvėje” ir 
“A. Lietuvyje.” o nuvažia
vęs į New Britain, Conn, i 
sandariečių apskričio suva
žiavimą, Tamsta sakaisi agi
tavęs prieš demokratiškų 
srovių šaukiamą Amerikos 
Lietuvių Kongresą Chicago j 
ir Vadini tą Kongresą “ža
lingu.” Ar bereikia geresnio 
įrodymo, kad Tamsta tikrai 
esi “demokratiškos” ideolo- 

Į gijos žmogus?
Ginčytis dėl koncerto įs

pūdžių yra beprasmis da
lykas, juo labiau, kad Tam-aparatas veiks dar ge

riau. štai kai kurie pripuo- sta jame nebuvai, o “Relei 
lamai paimti faktai ryškiai vio” korespondentas turėjo 
iliustruoja tremtinių būklę.' progos visą koncertą išklau-

mas. Dalis tremtinių gyve-' Visur stovyklose vienam syti. Kas Tamstai, būnant 
na stovyklose, dalis—paski- suaugusiam žmogui stengia- New Britaine. atrodė puiku.. * . 1 , • . • » . - AOO i 1 • O_ _ AT OIZ V....* :

brtų priverstas nusileisti. 
Jūsų streikas butų laimėtas.

—Gali fcut. Maike. kad 
čia nesiektas 4=== 
iš Čikagos aš
ką. kad tenai 
susibuntavojo švento Kazi
miero kapinių duobkasiai. 
Sako, jeigu klebonas nepri
dės pėdės, tai nekasim dau
giau duobiu nafcašninkams. 
Ir nekasu. Dabar visus la-

pos 6 d. sakė. kad gandai! Latvijos, socialiniai įsta- 
anie iiuneima Latvlios ; tymai, kūne buvo pažangus, lij S^yra prov^ka! buvo atmainyti ir darbinio- 
ei ja. Naujoji vyriausybė į? gyvenimas gnezta. pa-

h..v,. „.„ur..a! vai blog®’?.

sąlygose Latvijos! greit pagimdė
Socialdemokratų Partija bu 
vo nutarusi kviesti savo par- 
ti os narius bendradarbiau
ti su naująja vyriausybe.

rai. privačiuose butuose. 
Vietomis patalpos geresnia
me stovyje, vietomis—blo- 
gesniame. Yra ir tokių Pa
statų, kur tremtiniai iki šiol 
gyvena be langų ir be durų. 
O pataisyti — nėra medžia
gos. Bendrai imant, okupa
cinė administracija (tiek 
kariška. tiek UNRRA b 
tremtinius skatina gyventi 
stovyklose. \ 'T ♦• • ▲ d v«

masi suteikti 2.000 kalori- Senam ALPK Nariui sėdint 
ju maisto normą. Be to. pa- pačiame koncerte, atrodė 
tildoma maisto gauna tai- kitaip. Ar velta dėl tų skil
iai ir ligoniai. tingu įspūdžių ginčytis?

Ar pakalbinai savo pažįstais ir draugus užsisakyti “Ke- IJ2DYKA—SVARBIU GY- 
kivi’7 . DU O LKL MOSČIU UŽDY-

-> KĄ—DĖL IŠBANDYMO
K \RVEIJl -BALANDŽIŲ 

Aš turiu visokių harvelių-balandiių i 
ant pardavimo, kokių tik kas nori. 1 

stovyklinis ir P'rių. <5”
Daugumas įmonių nenori tikėt 

gražiems iigyrimams. Aš nepadyvi- 
į ju. žinodamas savo mosėių geruma, 
aš pirma duodu išbandyt. -Jus pirk
aite 2 oz. dėžutę, aš duosiu antra, 
mažesnę. Vartok mažesnę pirma. Jei 
nebosi patenkintas, grąž.ink didesne 
bėgy 10 dienų ir gausi pinigus atgal. 
Tik atskaitysiu persiuntimo lč.a.-. 
nedaugiau 25e. Šitos mostys sudary
tos iš gydančių žolių. Nėra kenks
mingos. bet visada pamačlyvos. Jo
kios kitos negali lygintis, štai mosčiu 
vardai ir nuo kokių ligų jos gelbsti, 
tėmykit atydžiai:

N'r. 3 M. J. Švilpa** Mlracl- Salve. 
A remedy for Sfcin Irritation. Šita 
mostis pašalina daugybę odos ligv 
Pašalina pilės. rash. athlete's fooi, 
votis, išbėrimus, nudeginimą, nušu- 
tinir.ia. ronae (tik ne VĖŽIO), nuo 
šalčio, nušalimus, ausies gėlimą, ti
nimą ir skaudėjimą blauzdų, nesvei
kumą nosies ar burnos, ir t.t. Kaina 
tik Sl.25 už. 2 oz. dėžutę.

Nr. 2 M. J. S. Salve for Kvlernal 
Pains. Nuo išvirsutinių skausmų ko
jose, rankose, pusiau, sprande, š,,. 
nuošė, tirpimo, skaudėjimo sąnar- 

; ir muskulų, už.si.šaldymo ir aštraus 
' kosulio, šita mostis maloniai šildo 

įvairius skausmus. Kai. 
o

p. andrekus,
S6U V.’. S7th St., Chicago 20, Iii. 

4APSKTM fOMhtl NP MOSTIS.

gyvenimas lengvina kontro
le ir suprastina maisto tie-gyventoją nepasitenkinimą, 

-urs vis labiau augo su 
’riekvienu mėnesiu. Tarp 
darbininkų visai išnyko se
nosios iliuzijos apie Sovie- 

Rusija

kimą.
UNRRA vadov.......... .. • • .-i . * * j i • Labai vaistas nuo įsisenėjų-totmai pat eiSkia. kad iaiS-j.-jo reumatizmo, sausgėlos ir visokių 

vai (ne stovyklose) pyve-Įkity skausmų
nantiems lietuviams ateitv-

ARBA SKRi ZDŽ1V MOSTIS
bė vakar 
kad lals-Įę,

kūne. Jis ištraukia 
Į rojršt:« susirinkusias kūno nariuose 
j ir išvarinėj* visokius skausmus iš 

kūno. Ji yra sutaisyta iš dautrybes 
visokių aliejų, išsunktu iš įvairiu 
girdomųjų žolelių, randamų Įvairiuo
se pasaulio kraštuose. Ją reikia tep
ti iš lauko pusės tos vietos, kurios 
yra skaudamos.

Skruzdžių Mostis yra lai>ai plačiai 
ne tik čia Amerikoje, bet 

ir r irose šalyse, nes kiekvienas, kas 
ją pamėgina nuo reumatizmo, ar ki
tokių kūno skausmų, apturi paleng
vinimą ir pataria ją vartoti savo 
diausrams. kenčiantiems tain kaip ir 
Jie. Mes turime daugybą laišku nuo 
napveikusiu lisroniu. kuriuose išreiš
ki ima širdingas dž.iau^smas ir pa
le'a už. vaistus.

venus deda Į skiepą. Vyrus: Tuo keliu, rodėsi, bus gali
ma išgelbėti Latvijos nepri
klausomybę ir. kilus karui, 
bus galima bendrai su ru
sais priešintis Hitleriui. A- 
kyvaizdoie tekios padėties 
ir pageidaujant Latvijos ka 
ro vadovybei, aš buvau pa
skirtas latvių armijos poli-

ir moteris — visus paiiiuoja 
viens ant kito. Taigi švento 
Kazimiero makademijes se
serys prisiuntė man spešel

kai \ Taigi gal tu. Maike.; gromata. kad važiuočiau te
galėtum duot man rodą. kas nai raidavei parėtką pada

ryti, ba. sako. guldyti į vie
ną nailą vyrus ir moteris 

Kad ir negyvi, 
turi būt atskirti 

Taigi aš turėsiu 
čcneiavs pamatyti, kaip te
nai eina tas duobkasių strei
kas. Jeigu gerai, tai gali 
būt. kad ir maro parapija 

taip padalyti.

man reikėtų daryt?
—Bet nrie ko tėvas no

rėtum prisidėti — prie A- 
rerikos streiku, ar padėt 
1 iniečiams muštis?

—I Čainiia aš nenorėčiau 
važiuot. Maike.

—Reiškia, tėvas perėtum 
dalyvauti streikuose, ar 
taip?

—Jes, Maike, gal tas bu-; 
tų geriau: ale pasakyk man. 
t ries ka aš galėčiau strei
kuoti? Prieš savo gasnadi- 
ne negaliu, ba iš burdo iš
mes.

—Tėvas galėtum suorga- 
nizuot streiką parapiioj.

—O prieš ką parapija ga
lėtų etreikuot?

—Prieš savo kleboną.
—O ką mes galėtume iš 

kUbrno gauti, Maike? Juk 
nedės jis mums nemokės, 
ba neturi iš ko.

—Bet iųs jam mokat.
—Maike, aš nem ištinu, 

kad mes galim streikuoti. 
Juk klebenąs galėtu ir 
u-rms streiką apskelbti. Ga
lėtu pareikalauti daugiau 
’ e dės ir mažiau darbo, kaip 
CIO uniia daro.

—Darbininku unijos tė
vas negali lyginti prie pa
rapijos klebono. Darbinin
kai gali daugiau atlyginimo 
reikalauti, nes jie gana 
daug kapitalistams uždirba 
Kapitalistai be darbininku 
negali apsieiti. Kitaip yra su 
jūsų klebonu. Jis jums nie
ko neuždirba ir jus galit be 
jo lengvai apsieiti. Bet >is 
be jus negali gyventi. Todėl

negalima, 
ale vistiek 
asabnei.

alc s
—O kaip ilgai tėvas ma

nai Chicago; užtrukti?
—Tas prigulės nuo to. 

vaike, kai u seksis parėtkas 
darli i«- kaip švento Kazi
miero seserys mane vaišins, 

į Bet jeigu kitą savaitę aš 
| pas tave neateisiu, žinok, 
kad Čikagoj aš turiu plenti 
trebelio.

Na, tai laimnigos kelio
nės, tėvui.

— Denkiu. Maike.

AMERIKOS
KIMIAI

PAGELBA
DIDĖJA

Amerika kas kart vis di- 
nagelba Kinijai. Sako

ma dabar daug Amerikos 
’ėktuvų kelvje į Kiniją.

d ina

C

RAUMENŲ
SKAUSMU

gauk

AIN-EXPttLER
nuo 1867 metu ... 

patikimas šeimos tepalas

Lithuanian — 42

tiniu vadovu. Savo 
vietoj aš stengiausi saugoti 
nacionalinės armijos intere
sus. kas greit iššaukė iš ko
munistų pusės reikalavimą, 
kad aš rasitraukčiau.

Praėjus kelioms savai
tėms padėtis griežtai pasi
keitė. Teisėtas parlamentas, 
išrinktas 1931 metais ir Ul
manio išvaikytas, taip ir ne
buvo sušauktas, o 1940 m. į 
liepos 4 d. Kirchenšteino 
vyriausvbė. be jokio teisėto 
pagrindo, pakeitė rinkimu 
įstatymą ir liepos 14 ir 15 
dd. pravedė naujus rinki
mus. Politinės laisvės kraš
te nebuvo atstatytos, o poli
tinių partijų veikimas buvo 
draudžiamas. Tiktai komu
nistų partija gavo oficialų 
pripažinimą. Laike rinkimų 
įstatymas buvo be atodairos 
laužomas. Išrinktųjų į seimą 
skaičiuje pasirodė 20 žmo
nių, kurie iš viso nebuvo 
Latvi os piliečiai. Tas netei
sėtai išrinktas seimas, stai
ga ir nesilaikydamas jokių 
formalumų, liepos 21 d. nu
tarė paskelbti Latvi ą so
vietų respublika ir prisijung 
ti prie Sovietų Sąjungos. 
Nei vald. ios bloko rinkimi-Į 
nė j programoj, net priešrin
kiminiuose s us i r i n k i m nose i 
apie tai nebuvo kalbama nė! 
žedžio. Parlamento nutari
mas pakeisti šalies konsti
tuciją, pagal įstatymą, tu
rėjo eiti ant visuotino gy
ventojų balsavimo. Bet re-

iiiuzijos
tu Sąiungą. Dabai 
jiems iau buvo ne 
tinė valstybė, bet šalis ne
kenčiamos, svetimos dikta
tūros.

1941 metų vasarą sovie 
tų okupacija netikėtai pa
sibaigė. Vokietija paskelbė

soeialis-

naujoi Rusijai karą ir vokiečių ka
riuomenė įsiveržė į Latvi
ją. Liepos 1 d. Ryga buvo

e bus duodamos tik vietos 
gyventojams (vokiečiamsi 
skiriamos maisto kortelės.
Matyt, jie negaus nei rūbų. 
nei apavo, nei kuro.

To nepaisant, iš okupaci- vartojama
- i • • x •• 1 - ’ ir k i tos e š;nes aoministracijes puses t 

dedame s didelės pastangos 
tremtinius aprūpinti geres- 

įnėmis ir erdvesnėmis patal- 
Visos žinios rodo.vokiečių okupuota, o kelios! rorni? 

dienos vėliau ir visa Latvi-, ųa(] vra užsimota ta reikalą 
ja buvo vokiečių užimta. sutvarkyti prieš žiemos šal-

Bruno Kalninš.

AR ŽINOTE. KAD
Lapkričio 11 d.. 189:

cius.
Visais atvejais tremtiniam

UAJIEŠK0JUKA1
m e-i --------

tais. Rusijos kazokai įta’sė Giminaitis Europoj jieškoKražiuose lietuviu 1 -Dubausko, gimusio Varniųgražiuose lietuvių SKClO\-ljp> Tpl!iiŲ „pakrik ir gyvenančio 
Salem. Mass. Jis pats ar kiti. kurie

Antano
valsčiu-

nę.

1918 metu lapkričio 
Lietuvo’c buvo 
,~irmutinis ministeriu 
netas.

11 d. 
sudarytas, 

kabi-'

pats ar
ji pažįsta, prašom pranešti jo ad
resą man.

PR. NARVYDAS,
542 l.orimer St.. Brooklyn 11, N. Y.

1851 metų lapkričio 22 d. 
pirnė Jonas Basanavičius, 
didis Lietuvos patriotas.

AMERIKOS LIETUVOJ KLIU RAS
34 Hięh Street, Nashua, N. H.

Pirmininkas. J. Okulavičius 
Vice-pirmin., M. Bagdzeričius 

Sekretorius. A. Grigas.

Iždininkas. K. Dobrovolskis 

Direktoriai:

J. Arlauskas, A. Ulčickas, S. Ulčickas,

A. Judickas, M. žiedeks, Wm. Akstinas 

Manageris, A. šaka.

Besiartinant žiemai ir šaltam 
drėgnam erai. drauge su jais ateina t ,r įtarinėja 
•r visokios negalės šitos rūšies. Jei S 1.25 už. 2 oz.
kenti reumatizmo, ar kitokius skaus-! ^*r- I nuo dantų gėlimo ir smege-
mus. nabandvk Skruzdžių Mosties. 1; : nu nesveikumo. Nr. I nuo Poison 
pagelbėjo kitiems, tikrai pagelbės j ’r )va;rių niežėjimų. Greit pa 
ir tamstai. ‘ arellrsti. Perkant visų rusių ant sykio

Kaina dėžutei 75c.. Tūtelei 50e. ttausite už. $4.00. Reikalaudami mos- 
du kartu smarkesnė, neguTūtelėse 

dėžutėse.
PASTABA: Su orderiu siųskit ir 

pinigus, nes kitaip orderių neišpildy- taip: 
sim. (49)

EI.ORAI. HERB CO. Pept. 5 
Box 305, Clinton, Ind.

čių. siųskit ir pinigus, mone.v orderį 
ar čeki. Siunčiam ir C.O.P. kas 
prisius 30c. stempom. Adresuokite 

(51)
M. J. ŠVILPA,

P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford 6, Conn.

Pajieškau savo brolio Juozo Ston
kaus. kilusio iš Šviiniškių kaimo. 
Pumpėnų parapijos. Prašau jo pa
ties atsiliepti, arba kas apie jį žino 
pranešti man jo adresą, už ką busiu 
labai dėkingas. (49)

PETER STOCKUS,
2008 W. Clark, Spokanc 9, Wash.

PASARGA
NEBŪK AVELĖ

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų 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 Peksnio Galinga Mostis 
yra: nekreipkit domės net 
i iokius kitus siulijimtis. 
Sąž.iningas pardavėjas vi

sados rekomenduos Peksnio Galingą Mesti. Peksnio Galinga Mostis turi 
savyje galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spinduliais srvo galybe sun
kiasi per odą į gyslas ir dirbasi į krautą; tai tokiu budu išskirsto kraują 
ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMATIZMĄ. RANKU, 
KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą. SALTI. NUVAUGIMĄ, ATSALUSI KRAU
JĄ. NUTIRPIMĄ RANKU, KOJŲ. SUSTINGUSIUS MUSKULUS, NYKS- 
TELFilIMĄ, 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.

Peksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo, GARANTUOJAME 
pasekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus gražinam. Jeigu tamsta 
įvertini savo sveikata ir ją brangini, tai tuojau* reikalauk Peksnio Galin
gos Mosties, klausk taip: PEKEN'S OINTMENT, tai tik tada aplaikysi 
tikrąją ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik PEKEN’S 
OINTMENT, stebėtinai greitai prašalins minėtus skausmus. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00; pinigų taupymo ekstra didelė dėžė l(?-oz. $5.00. Parsi- 

i duoda aptiekose, krautuvėse ir per agentus. O jeigu negalėtumėt gauti
Užprašo kitų kolonijų lietuvius atsilankyti musų kliube,! savo mieste. Ui reikalaukite tiesiog iš laboratorijos minėtu antrašu:

......................... . z_ PEKEN’S OINTMENT COMPANY,
susipažinti ir pasisvečiuoti. (5)1.. p. o. Rox m«. Newark i, n. j.



Nr. 48, Lapkričio 28 d., 1945 KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas pu»lapU
Beskaitydama radau praneši-, 

vyno ir aviacijos vienoje ži- msP kad ršlekl^aje kalenduriu 

nyboje. 1946 metams. Tai aš mylėsiu ir

___________________ ; tą kalendorių skaityti, prašau ji:

už sujungimą armijos, lai

Rusai traukia karan 7.000 mvliu kelionė

Jjtrinalieiič, gyv. Chicagoj*. 
Ja>irukienč-Vai vadaitč Pranė, gyv, 

l’hiiadelphijoj.
Jukna Adomas. sūnūs Antano, ki- 

________________ j lęs iš Purplių km., Laižuvos vaisė.,
. i,w. i ... ..z™ 1 Abišalienė-Gudaitė Jaunieška, Šių- nūs, kilęs iš Tumalinos, Dūkšto vai., Ma/.ci<ių_ apAr., gyv. Eawrence.

Graikijoj nauja valdžia pr siųstl, O UZ tai Siunčiu uz.mo- lių kn. Zapyškio vai. gyv. Baltinaorėj. Jurkevičius Broniu.
Kare nuteriota Graikija kęsti. Lauksiu ir sudie.

Pajieškomi Amerikos Lietuviai

nes. Rusai sulaikė Irano ka- mi, Fla. Jis ir su juo plauke! Atėnuose, (.laiKijos,
•______ i.... ; v.....  • „ i - x__ „„j_____ = n n/Tn__. i sostinei neramu. Badas irriuomenę, kuri buvo siun- 5 žmonės padarė 7,000 mv 

čiama j šiaurę prieš “suki- lių juromis. Jų laivas yra 
lėlius.” Diplomatai “laužo tik trečdalio didumo, kaip 
galvas” dėl Irano krizės. pats mažiausias Kristofo 

--------  ! Kolumbo laivas.

sostinėj neramu. Badas ir Gerbiama 

pelitinis nerimas kankina ja: 

Graikiją. i PrLsiunčiu

l Ališauskienė Rozalija, Pakinų km., Buroa Petras. Juršėnas \ ytautas. Amerikoj ži-
Šimkaičių vai., Raseinių apskr, buk Brazauskai, Adonio sūnus, tėvas ‘T/T“ '.:a•!' Jurslienas \\ įtold, gyv.

menanii-a kirminas gyv. Bostone ar apylinkėse. .iš Jakšių km.. Pernašos vai., Redai-A hį<-'a~°J-
Mępgn.Jd Kirminas. «An(Jriejunas ar A^drijauskas Pra. nių apskr. | Juškaite Anele, Vyzuomų m.este-

1 ittsburgn, 1 a. nas> Vabalių km., Baisogalos parap. ‘ Ciuzas Antanas, Veviržėnų vaisė.. llo» cttmos apskr.
Andriuškevičiai, Juozas. Ona ir i Kretingos apskr. ! Kairienė-BartKCVičiutė, gyv. Pitts-

Elena, Rekšėių km., Šiluvos vai., Ra-J Daugėla Jurgis, jo du sūnus lan- >Ul' su vyru Leonu turi ke-
kr. I kėši Lietuvoje 1929-30 m., kilęs iš j . , ,

— - - - Kaliun:ene-Lapinaus<<aitė Jadvyga,Keleivio retlakci-, AndnIška Jonas, Alsėdžių valse., į Dzencelauskos km.
i Telšių apskr. Dekeraitės, Marija ir

pusantro do’erio 1 Andzaikenai, gyvenę Apkartų km., Jos ištekėjusios ir buk gyvenančios 
_ J '• Molėtų vai.

Pusę dolerio UŽ kalendorių. O, Apanavičius Juozas, Daugelaičių

Užmušė amerikietį
Kinijos komunistai užmu- Gavo paskolą

Derybos nutruko vieną doleri dėl “Keleivio” na- km” Kybartų vai.. Vilkaviškio apsk.
Kinijoj tarp komunistu ir mo išpirkimo auka. ! Aujrusli,:a)ičfius. I>’R’fyu”r Ji™1 . . *-• . Į cagoj ir pažįstantis Bagdonų seimąČankaišeko visą laiką ėjo Su pagarba.

šė vieną Amerikos karinin- Iš Londono praneša, kad, (!e1'!*o> ’* mušte nės. Dabai 
k, ir kilius musu kareivius Amerika sutikėsi duoti An-'Į e1^ 
paėmė i nelaisvę kartu su Klijai 4,000,000,000 dolerių fįPi ‘ v; ndžuriin \ n-ii n 
kinų kareiviais. Tai ivyko paskolos 50 metų. Už pas- i
šiaurės Kiniioi kur musiš- kolą anglai mokės 2’jž pa- mate- l -Maskva susitan- MAiKio tėvu po PEN.mule?. ixnujtii, ivui musu, Il IUO nevvkao ir nenori vvk-
kiai vyko nuginkluoti japo- lukanų. Dalis paskolos eis , - * * | , . —j------kiai vyko nuginkluoti jaoo- lukanų. Dalis paskolos eis 
nūs. i apmokėjimui nuomos-pasko

los, duotos po V-J dienos.
Franci jos valdžia ~

Gen. de Gaulle sudarė 
naują Francijos valdžią. J 
ją Įėjo ir komunistai, bet

Skaitytojų Balsai
Prisiuntė

Legionierių tarimai
Amerikos legionierių kon-1 

vencija Chicagoj išrinko 
jie negavo tų vietų valdžio- naują vadą John Stelle iš

Gerbia aia redakcija:

je. kurių reikalavo. Karo 
ministeriją pasiėmė tvarky
ti pats de Gaulle.

McLeansboro, III. Legionie 
riai pasisakė už vienų metų 
priverstiną karo tarnybą ir

Laiškas iš Lietuvos

“Kei.” skaitytoja Mes. A. 
Luskus iš Hartford. Conn. 
gavo laišku nuo savo gimi
naitės iš Mariampolės. Laiš
ke rašo:

Labą dieną, brangus te
tule ir tetėnai. Labai dėkui 
iums už laišką. Mes manėm.į 
kad iųs Jau gyvų nėra. Da-l 
bar. liepos 2 d., gavom nuo; 
jūsų laišką, tai aš paėmiau 
adresą ir parašau jums kelis 
ž< džius. 1

Aš dabar gyvenu pas Vin
cą. jo stuboje. Vincas ir jo 
šeima sveiki ir gyvi. Dėdė 
Andrius iau ženotas. tik la
kai nukentėjo nuo karo, gy
vena palei vokiečių rubežių. 
sudegė jo namai, javai liko 
ant lauko, gyvulius iššaudė. 
Pas mu~ daug visokių ne
smagumų: Kaziukas jau 2 
metai, kaip mirė. Jis mirė 
balandžio 25. kaip buvo nėr j 
Morkų velykes. Andrius bu-' 
vo 8 mėnesius raudonojoj 
armijoj, dabar jau namie: 
buvo sužeistas, tai paleido 
šešiems mėnesiams atosto
gų. Dabar jau visai marinam 
Jenutę. jauniausią musų se
sutę: ji serga smegenų už
degimu. vežė ją pas dakta 
rą. bet daktaras pasakė, kad 
jau galit vežti, kur norit, 
pagelbos nėra. O. Dieve, pas 
mus tai ašarų pakalne. Ma
mytė ir jau nelabai drūta. 
Verkė Kaziuko, verkė And
riaus, kaip buvo kariuome
nėj, dabar Jenutės verkia.

Anelė jau ženota, jos vy
rą per karą nušovė. Dabar 
nesenai nušovė Kudzmą Mo
tiejų. Antosė dabar gyvena 
Japankoi. Jonas dirba pie
ninėj. Antosė turi jau tri 
vaikus: Vyti. Valiu ir 
na. Valius dabar iau

★

Regi-Į 
baigi

du metus, dabar būna į 
mane, tai Antcsei geriau ir 
mane nevaro i darbą. Zabe
lė su vyru gyvena Gudeliuo
se: Kastė gyvena Raguvoj 
už Kauno 70 kilometrų. Kas
tė ir .jau ženetši. su pieninin
ku, jos vyras dabar Žemai
tijoj pieninės vedėju.

Aš, žinote tetule, dabar 
gyvenu neblogai. Vyrą turiu 
neblogą, tik pagal mane tai 
jau senas, 38 metų amžiaus 
Jis račius, dirba vežimus ir 
ratus. O kaip susitvarkęs 
laikas, tai eis Į statybą, jis 
moka inžinieriaus darbą. 
Jis Smetonos laikais tai bu
vo didelis turtuolis, j gal 
būt ji pažinot. Grybinės kai
mo Matas Žilinskas.

IgC!
>as ★

Žinote, aš dabar gyvenu 
neblogai, turiu karvę, pieną, 
parduodu, tai vis gali šiaip 
taip gyventi. Baigsiu rašyti, j 
brangi tetule, sudie, lauksiu* 
nuo jus laiško, parašykit i 
mane. Salome, i

»

Viktoriia ’ duktė Petro, Naujalyčio km., Varė- 
' * nos vai.

Kasparas Adomas, Marianipolės 
_... , . • aįtekr.. gyv. New Yorke ar apylinkėj.Dickauskai, Kazys ir Adele Liepi-

naitytė. ir jų sūnūs Viktoras, gyv. Kastcckienė-Šurkaitė K., gyvenusi 
Brooklvne. i Aaasterdam, N. Y.

Didvalis Jonas, arba jo šeimos 11a- į K«>wal-Povilaityte Marcelė, duktė 
riai. gyv. Brooklyne. '■ Martyno, gyv. Los Angeles, Cal.

Brooklvne.

ir Milašaičių km.. Raseinių apskr. 
Bačiulytčs, Teresė ir Ulijona, Jur-

Marv Lanaski. -io dukterys.
Bakanauskas Bronius, iš Merkines. 
Balaniai, Juozas. Ona ir Marija, 

Antano vaikai, kilę iš Pecviečio km., 
Vilkaviškio apskr.

Barakis Vladas, sūnūs Petro, Lie- i

Wright, Minn.

ENKINĘ
šie draugai:

F andonis rš Nicholson, Pa.. rasų apskr, gyvenęs Chieagoje.
• _>;rs. Mary Oswaid is ( hieagos, Belenauskai, Juozas ir Severinas,

N. Trumpickis iŠ Akron. Ohio. Amerikoje pasivadinę Bie!anowski ar 
... o., . - ru . i i nv Belanowsky, atvykę 1921 m., gyv.

, \\ . Si >en 1S ClCAtland, Ohio, Pfttsburghe ar apylinkėj, kur turi

joj.Dovidonienė Ona, gyv. Philadelphi- Kačinskai. Antanas ir Vladas, gi
mę Amerikoj, bet 1922-1930 m. lai
kotarpy gyvenę Lietuvoje.

Laninau-kas Petras, sūnūs Petro, 
Naujalyčio km.. Varėnos vai.

I
 gimines.

Gaidamavičiūtė Kazimiera, Vyžuo- 
nių miestelio, Utenos apskr.

Galiniai, Juozas ir Vincas, sūnūs
Dariassa donas, uuicsto vai., jm- i Jono, Kyberkijų km., Kybartų vai.

Garbauskienė-Mikštaitė Monika, iš 
Veliuonos vai., Kauno apskr.

Dronseika Juozas, gyv. Brooklyne.
Dulinsko Ferdinando, Kulšėnų km.,

Sedos vai., Mažeikių apskr., gyvenu
sio Bostone, įpėdiniai ar artimieji Lapurk: Julius, sūnūs Juozo. Nau

jalyčio km., Varėnos vai.
Laurinaitis Juozas, gyv. Chicagoj. 
Liaudinskaitės, Ona ir T.

Aš skyriau “Keleivi" per 2 > Drg. Charles Skaptausko iš So-‘farmų. Severinas lankėsi Lietuvoje
metu ir a< nerandu kito tokio merset, Pa. penkinėj, paskelb- • ,1’£r.d"oSus. sūnūs Petro.
laikraščio. kaip “Keleivis.” Jis toj seniau. §2 buvo skirami au- Beneškienė-Kunečiutė 
geras de! skaitymo, bo visada kos “Keleivio” namui išpirkti. vyras Juozas, gyv. AAorcester,
rašo teisybę. i Ačiū.

Gegžna Vincas.
Glinski-I.ynski Magar, Lucy, iš 

Panevėžio apskr.
Griga’iunuitė Magdalena, kilus iš 

Sidabriškių km.. Vabalninku vaisė., 
Biržų apskr., buk vedus ir gyvena

Magdalena., Chicagoj.
Gurevičienė- Vaivadaitė Marija.

Mass. j Jančys, iš Skapiškio. Amerikoj gy-
Bikulčius Nikodemas, arba jo su-1 venantis jau per 30 metų.

Liutvinas Vagys Nikytų km-, Le
kėčių vai., šakių apskr.

Lukosiunas Juozas, Slabados km., 
Veprių vai., Ukmergės apskr.

Magar-Lucy Lynski Krank.
.Maželiai. Adolfas ir .Jurgis, Gry

belių k n., i •;.!< apskr., gyv. New 
Yorke ar Chicagsųc.

Mi i;.a lšon Baldas, sūnūs Juozo, 
Kai.eini km., Pandėlio vai.. Rokiš
kį,. ai’-i :. Amerikon atvykęs 1912-13 
nu, gyv- ' ai i forma valstijoj.

Con-ulate General ©f I.ithuania 
i ii \V. s2nd St., Nėw York 24, N. Y.

Now, Let's Honorably 
Discharge OUR DUTY!

FAMOUS

BREWING COMPANY
OIANSTON, R. I.

VlCTORY
lOAN

l
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Įžeista Motina Šovė Pro Šalį
Keletas savaičių atgal aš kė, kad dvi jaunos moterė-i 

parašiau Moterų Skyriui lės, kurių vyrai tarnauja ar-j 
straipsnelj, nurodydama ke- mijoje, išvažiavo naktį su 
lėtą pavyzdžių, kaip karas nežinomais kareiviais, pasi-! 
ištvirkino moteris. Pavvz- gėrė ir abidvi buvo užmuš- 
džiui, jaunos merginos vai- tos.
kosi paskui kareivius, nak- Tą pačią savaitę netoli 
timis eina su nepažįstamais Bostono žmonės rado auto-' 
vyrais, geria, viešai bučiuo- mohilį su dviem lavonais.: 
jasi ir t.t. Kas seniau jau- Jauna mergina buvo apsika-j 
nai moteriškei butų didžiau- tinusi su vedusiu vyru ir a-! 
šia gėda, šiandien ji tai da- į>udu buvo negyvi. Ji buvu- 
ro visai nerausdama. si susižiedavusi ir jau keti-1

Pareikšdama. kad karas Juoktis su savo mylimu,
rr.zvtzvr; vaikinu, kuris buvo jau ir nugramzdino jauną moterį . , . . . . '

•IS?“ b-olutarė eiti

įžeisti. O vis dėlto atsira
do viena labai Įžeista Moti
na. Ji protestuoja, kam aš 
taip skaudžiai užgavusi jai 
širdį. Ji turinti dvi dukte
ris ir “nei vienos jų lavonas 
da nebuvo išmestas kur nors 
iš automobiliaus.” kaip ma
no buvę rašyta.

Šitais žodžiais Įžeista Mo
tina pati parodo, kad mano 
rašinys ne jos dukterims bu
vo taikomas.

Pasakysiu tikrą tiesą, kad 
aš visai nežinau, kas ta I- 
žeista Motina yra. ir neži
nau, ar ji tun dukterų, ar ištvirkimo banga. Kalbėjo 
ne. Aš rašiau ne apie tą ar policijos komisionierius bul- 
kitą merginą, bet apie tai.

<*^gvuasaiaosTOj>

LAIKRAŠTININKŲ GRAŽUOLĖ draugi) ir giminių. Tarp ki-
Į tų matėsi gėlių iš Bostono 
nuo Michelsonų. Bagočių, 
Dr. Kapočiaus ir nuo Bosto- 

į no miesto ligoninės slaugių.
! Velionė Antanina labai 
} mėgdavo “Keleivio” Maikį 
1 su Tėvu ir iki paskutinės 
Į dienos domėjosi visuomeni
niais klausimais.

Ramaus jai atilsio!
Draugė.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos lmygos, kurios Sėmiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.00, ta* gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirk* 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00. 
gausit knygų už $4.00. Ir L L

Štai čia knygų sąrašas:

Nevv Yorko laikraštininkai išrinko šitą mergina sa-
Sas'yS nenoriau nieko kar3 jiedu buvo nutarę eiti vo gražuole. Sako, ji geriausia atsimuša laikrašty. Ji nenoiejau nieko teatran, bet - išvažiavo sul vadinasi Catherine Macintosh, 

vedusiu žmogumi ir abudu
nusižudė.

Ne tiktai spauda rašo kas
dien apie tokius skandalus, 
bet susirūpinę švietėjai ir 
visuomenininkai laiko kon
ferencijas, tariasi ir jieško 
priemonių kovai su jaunimo 
ištvirkimu.

Šiomis dienomis Bostono 
YWCA patalpose buvo su
šaukta Bostono Moterų Fe
deracijos viešas mitingas

ABORTŲ FABRIKAS 
DARĖ DIDELĮ 

BIZNI

Per mėnesi padarydavo 
po $50,000

San Francisco mieste ne
senai buvo susektas ”abor- 
tų fabrikas,” kur jaunoms 
moterims ir merginoms bu
vo daromos nelegalės ope-

____  ____ racijos. Miesto prokuroras
kovai su kylančia jaunuolių Ę- p- Btomti sako, kad tą

PHILADELPHI JOJ MIRĖ 
A. KLEVINSKIENĖ

i Nuo širdies smūgio 24 d. 
spalių čia mirė 79 metų am
žiaus sulaukusi Antanina 
Klevinskienė, po pirmojo 
vyro Ulčinskienė. Su pir
muoju vyru velionė ilgus 
metus gyveno Shenandoah. 
Pa. Philadelphijon persikė
lė apie 25 m. atgal. Mirus 
pirmajam vyrui, ji apie 15 
metu atgal ištekėjo už Kle-

kaip karas veikia žmonių 
psichologiją. Taigi kalba
moji Motina įsižeidė visai 
be reikalo ir šovė savo pro
testą pro šalį.

Kad aš rašiau ne vėju. 
bet faktais pasiremdama, 
tai galima matyti ir iš kas
dieninės amerikiečių spau-
zIznzj lziirkino niaivivs?, nuu nupiiia vux\ii£ aiai-
tikimų, apie kokius aš kal
bėjau. Tą pačią savaitę, kai 
‘Keleivy” tilpo Įžeistos Mo-

livan, kun. D. McColgan ir kad <■<* Įstaigos užlaikyto- 
kiti žymesni žmonės. Ir visi j ja- ^nez Būras

įstaigą lankydavo žymios vinsko, kuris dabar taip pat 
asmenybės iš Hollywoodo ir jau miręs.

mez Duras, per , Nabaeninkė buvo labai 
jie baisėjosi tuo ištvirkimu.I». to “ ^‘Tuk“
koks per šį karą pradėjo 
reikštis jaunųjų tarpe.

biznio nemažiau $50,000. du sūnūs. Duktė Eliza yraTai yra ne kokia reklama 
. Hollywoodo “žvaigždėms.”

Įžeista Motina šitų faktų jeigu prokuroras sako teisy- 
nežino ir protestuoja, kam įę.
as taip fasau. Ji sakosi tu- Kartu su Mrs. Būras esą, ištekėjusios Philadelohi- 
nnti dvi dukteris ir abidvi traukiama atsakomybėn ir >ra ištekėjusios rnuacieipni- 
doros mergaitės. O kad tuk- da 8 asmenys, tūli jų esą "" °
stančiai kitų nuklimpo iš- stambus ir atsakingi politi-

Bostono ligoninės slaugių 
viršininkė; Ona yra ištekė
jusi už amerikono netoli 
Bostono, o Marė ir Katrė

Mano mamytei
Sveikinu savo mylimą ma

mytę, Barborą Gurskienę, jos 
vardo dienoje. Atnaujinu jos 
mylimo laikrašvo "Keleivio” 
prenumeratą ir skiriu jai šias 
?cvo pirmutines eilutes:

Mane mama. Barbora,
Gera, meili ir dora; 
llane mažą ji aujKr.o, 
Lietuviškai išmokino.

Migdė mane jos daina.
Karštos meilės kupina.
Mylėsiu ją visados.
Nuo pat kūdikio dienos.

Lietuviškai ji dainavo.
Lopšely mane liūliavo; 
čiučiu-liuliu, mažutėlė.
Vžaugk graži dukružėlė.

Gerbk šią šąli visados.
Nepamiršk ir Lietuvos.
Nes tu kilusi iš jos.
Iš garbingos mus tautos.

i
Taip mamytė man kalbėjo.
Žodžius širdyje sudėjo
Užrakinsiu juos širdy.
Nepamiršiu ateity.

Tad, mamyte, buk sveika.
Graži, linksma ir jauna!
Meilė mano amžina.
Kaip nusako ši daina.

Duktė Jenet Mark.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS

Bažnyčia sako, kad boro, o moka- DA,N0SE- 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus butų galėjas surinkti ) • Jei nori žinoti, kaip senovėje lieta- 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, viai gyveno, tai pęn>kaiiyk t.'-u Kny 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemėn gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- daug pačių, o žmonos po kelis vyrus 
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? Labai užimanti ir pamokinanti kny- 
Iš kur ėmėsi tidt vandens, kad visų ga. Su paveikslais. Kama .... ū«e 
žemę apsemtų* Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai ,, ,,.DIVn orvm 
ir kitų veislių Įmonės? Šitie ir liut- GARBINO SENOVĖJE? 
tai kitų klausimų, i kuriuo* negali Panašios knygos lietuvių kalboje 
atsakyti jokis kunigas, yra nuoatkiai iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko-

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

ir aiškiai išdėityti šitam veikale, kius dievus garbino senovės indai L-i 
Knyga be galo įdomi. Kis žodis—tai arijonai, egiptėnai. chaidai, asyrai. 
faktas; kas 3akmys—tai naujas ku- lietuviai, baibaiai ir tt.; kaip tie die- 
nigu argumentu griūva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko. n d žios iki galo.mokslas nuo pi 
Kain*

kius jie santikius su žmonėmis turė- 
Knyga staml i ir labai užimanti.

Tai yra tikra tikėjimų istorija. -f I .tMJ

KRISTAUS VIETININKAS? *iI!?!^LIS1BEAS
p - v u v um, v ISTORIJOS SUPRATIMAS.Paraše kun. M. Valadka. Knyga

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų Si knygelė aišaina proletariato fi- 
bažnvėios autoritetą ir faktais paro- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kar 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- pasaulyje įvairiausius nuoti-
tininkas. 22-1 pusi. Kaina .. J 1.26 ««»» ,u‘ perskaitys šitą knygele

Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapka:-

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- nuojama. Kairia ................... ...... 25c
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

Labai įdomus senovės filosofu da- SOCIALIZMO TEORIJ A. 
leidimai apie žemes išvaizdą. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” draugijos formos, ir kodėl turės būti 
Parašė Z Aleksa. pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

' 40 pusi............................................. 10c. •
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 

.».oo~- v„. CERT IR VALCYTT 
kalas perstato nužudymą caro Alek- i Valgyt ir gert reikia dėl to, kac 
sandro II. Labai puikus ir nesun- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
viso reikalaujamos tik 23 ypatos. : žmogus silpsta? lr dėlko vienas mai, 

t S«>. Boston, J!# 13, pusi. 61...........25c. stas duoda daugiau spėkų, kitas «u»
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus. 

TABAKAS. druskos ir kitų panašių dalyku? Ko-
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- dėl jam reikia riebalų? Situos klausi- 

kimės rūkę: Pagal A. Apolovą ir mus suprasi tiktai iš šios knygutės 
. Parašė D-ras G-mus Kaina

»c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

pa 15cdaugelį- iš gyvenimo patyrimų

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

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo-

žmonė3 kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką kiau

tvirkimo purvynan, ji to ne 
mato. Ji mato tik savo mer
gaites. Anot tos pasakos,

kieriai.

1794 metų lapkričio 12 d.

joj. Sūnūs Jonas da neve
dęs gyvena rniladeipnijoj, 
gi Albinas vedęs ir gyvena 
netoli Bostono.

Velionė buvo palaidota

ras NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- slIU* aiškina garsuis Vokietijos ao- 
tuvaitė. So. Boston. Mass. .cialdemokratų teoretikas Kari Kauta-
1914 m... pusi. 23........................ 10c. O- Kaina ..................................... 10e.

tinos protestas dėl mano . per krūmą nemato girios 
straipsnio. Bostono dienras-- ‘ ’ i rusai užgriebė didžiąją Lie
čiai dideliais antgalviais re-' Žemaitė Plungukė. tuvą.

VĖŽYS NUNEŠĖ I KAPUS 
85,000 MOTERŲ

.---------- KUR MUSŲ BOČIAI
Pereitais metais Jungti- ,;yveno? 

nėse Valstijose nuo vėžio Ii-į eiblim sako, kad pirmutiniai fano
trns milM 1 0(1(1 JA tės gyveno Rojuje. Bet mokslai Rojų puikiais pavemsiam, perstavan-gos mile lb.5,000 žmonių, iŠ! ., ta JMokstoa mano, kariais įvairius nuotikius nuo .prieš ao-

BIBLIJA SATYROJE 
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą toa

knygos neįsileidžia. Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan-' AlAIO VOTAVWW<-V M

labai iškilmingai Philadel-:to skaičiaus 85.000 moterų, emonijys lopšinė buvo šiaurėje* Ir š i tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kria- 
phijos šv. Kryžiaus kapinė-1 ir 15,000 jų turėjo vėžį kru- S-^aSiiSZ'”* i'*"*“įapiai'8* Kaina’
se. Buvo daugybė gėlių nuoltyse. akaityroas. Kaina ....................... 25c j

' OžIAN BAMBOS SPYCIAI.

Slapt as Ginklas
Vieno Veiksmo Juokažaislis

Parašė
J . Steponaitis

(Tąsa)
PUODIS—O ką jus žinot apie slaptą ginklą?
JUODIS—Je, kas jums pasakojo?
PATY’TĖ—Patys per miegus išplepėjote a- 

pie slaptą ginklą.
PUODIS—Ar mes pasakėm visą—visą for

mulę ?
KATYTĖ—A, jus neturėjot jokios formulės!
(Vaidilos turi taip apsieit, nuduot. tarsi jie 

jau gerai žinosi ir ne pirmą kartą pas vieni kitus 
atsilanko. Tai sėsteli. tai pavaikščioja, patvar
ko kambarį, ant stalo popiergalius padėsto. 
Katytė šluotą tai pastato j pašalį, tai vėl pa
siima).

JUODIS (jau prasiblaivęs)—Bet kaip jus 
čia dabar, taip anksti ?... (lyg nesugraibyda- 
mas metmenų). Ar gal—taip vėlai? Kas da
bar per lačkas?...

KATYTĖ—E. kam čia svarbu, koks laikas! 
Jus vistiek niekur nesiskubinat!...

PATYTĖ—Je. juk jus tik su savo formu
lėm...

PUODIS—Bet kaip jus žinot, kad mes ne
turim formulės?

PATYTĖ—Jus niekuomet neturit jokios for
mulės !

KATYTĖ—Jus dar tik sapnuojat apie for
mules. o mes jau išradom slaptą ginklą !...

JUODIS—Negalit taip sakyti. Mes jau daug 
dalykų aptarėm, užkariavom, išvystom.

PUODIS (į Katytę)—Ką sakai—išradot slap
tą ginklą?!

JUODIS (nustebęs) — Slaptą ginklą? — Ar 
mes dar miegam ir sapnuojam, ar teisybė?

PUODIS (vesdamas j būrį, stato kėdės) — 
Sėskim čia, j gretą, geriau susikalbėsimi...

JUODIS—Taigi, jus čia ką pradėjot sakyti...
PUODIS (į merginas)—Jus sakot, jau iš

rastas slaptas ginklas?
KAT. (skirdamos!)—Taip, taip! Aš sakiau, 

bet pirma kalbėsim apie jūsų išradimus!

PATYTĖ—Apie jų išradimus? — Jie neturi 
nei laboratorijos!...

KATY'TĖ—Je, kur jūsų laboratorija?
(Juodis ir Puodis pasižiūri į viens kitą. ne

suprasdami. kas yra laboratorija).
JUODIS—Ak. tas. ką jus sakote!...
PUODIS—Matote, visiems negalima rodyti.
JUODIS—žinot,—gali kas išnešti...
KATYTĖ—Ir kas gi neš laboratoriją!
PATY’TĖ—Tik formulę gali kas paimti, o 

daugiau—kam reikalinga?
PUODIS (nežinodamas kaip beišsisukti)— 

Mes kol kas tik tokius teturim... (parodo žva- 
kydes).

JUODIS—Je. je!... Bet jie gerų pinigų ver
ti! Tai bent liktoriai!

PUODIS—Taigi, apie tą slaptą ginklą...
KATY'TĖ (ranka numoja)—A. tie liktoriai 

yra iš patvorio paimti!...
PATYTĖ—Liktoriai, tai jūsų laboratorija!...
JUODIS (susimaišęs) — Tai matot, geroji 

Bumbulienė žadėjo mums nunerti!...
PUODIS—Tokie menkniekiai mums mažai 

apeina. Mes susirūpinę moksliškais dalykais. 
Kaip ten su tuo slaptu ginklu? Mes labai sun
kiai dirbam ir negalim surasti formulės. Juo
di, tu prašyk, gal tavęs paklausys!...

JUODIS—Taigi, ar tikrai jau išrastas slap
tas ginklas?

KATY'TĖ—Taip. išrastas! (varto šluotą).
PATYTĖ—Senai jau išrastas!,..
PUODIS (apie slaptą ginklą visuomet kalba 

labai cntmziaatiškai) — Sakai senai? Nu, kad 
dar mums einant gult buvo pasauliui nežino
mas !

JUODIS—Juk merginos nemeluos!,..
KATY’TĖ—Taip, senai išrastas ir vartoja

mas !
PATY’TĖ—Tik žmonija nemokėjo tinkamai 

naudotis!...
JUODIS (susižavėjęs, j Puodį)—Matai, ar 

aš nesakiau, kad viskas yra sena. nieko naujo, 
tik žmonija dabar kitaip vartoja!...

PUODIS—Tu visuomet juk neklaidingas... (j 
merginas) Nu ir kasgi to slapto ginklo išradė
jas?

JUODIS—Je, kas pirmiausia pradėjo teisin
gai naudoti?

KATYTĖ—Aš!
PUODIS—Ką ?—Tu išradėja ?

JUODIS (Puodžiui)—Aš juk vis sakiau, kad 
Katytė yra genijus!

KATYTĖ—Taip. aš esu išradėja slapto gink
lo! |

PUODIS (net apsiseilėja iš džiaugsmo)—Ir 
tas ginklas visur galima pritaikyti?

KATYTĖ—O, jis tinka visiems: ir dide
liems ir mažiems!

PATYTĖ—Je, šluoja viską lauk!
KATY’TĖ (kumšteli Patytei)—Tik tu per

daug aiškiai nepasakyk—formulės!...
JUODIS—Ar su tuo slaptu ginklu galima 

švelniai ir mirtinai ką nors nubausti?
PUODIS—Taip sakant, ir šuneli galima nu

bausti. kad ir mirtinai ?
KATYTĖ (vartydama šluootą)—O, galima, 

kaip nori: ir švelniai ir iki galo užplumpinti!
PUODIS (vis daugiau džiaugdamasis)—Ir 

šikšnosparnius iš pastogės?...
KATYTĖ—O. šikšnoosparniai, tai bėga kaip 

pašėlę!
PATYTĖ—Tik reikia pritaisyti ant ilgo koto
JUODIS—O. tai ir su kotu?
KATY’TĖ (išsisukinėdamas)—Ak. nu tai ži

noma! Gali būti ir be koto!
PATY’TĖ—Priklauso, kokio nori.
PUODIS—O ar tas ginklas smarkiai eksplio- 

duoja ?
KATY’TĖ—Geli padaryti, kaip nori!
JUODIS—Ir be balso ir su belsu?
PATYTĖ—Priklauso, kaip nori bausti.
KATYTĖ—Nu. ot, pavyzdžiui, taip: (su šluo

ta pabado į grindis) matot?—beveik nesigir
di! O taip (leidžia šluotai pavirsti), matot, koks 
dideEs balsas?...

JUODIS—Vaje!... Tai ideališkas išradimas!,
PUODIS—Mes apie tokį ir kalbėjom, ir gal

vojom! (Iš džiaugsmo abudu susikabinę apsi
suka).

PUODIS—Ir taip sau, kokį senį žmogų gali
ma pabausti ?...

JUODIS—Be ekspliozijos, be balso?...
KATYTĖ—O. senam daug nei nereikia.
PATYTĖ—Niekas nei negirdės!...
JUODIS—žinot, jus genijalės mergaitės. 

Lenkiu galvą ir (bučiuoja Katytei rankutę) 
gerbiu visa širdimi!

PUODIS—Ir tau, fgfcyte (ppbpčiuoja jai ran
kutę), kad Katytei padedi! (vėl pasisklaido).

KATYTĖ—Mes viena kitai padedam!
PATYTĖ—Je, mes abidvi išradėjos!

Ir kitos fonės. Daugiau juolrų, na- 
ąu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 

' :iai,” eilės, pasikalbėjimai, humoriK 
-.iški straipsniukai ir juokai Antra
oaffennla laida. Kair.a ............... 25*i

Į PAPARČIO ŽIEDAS.
Į Lr keturios kitos apysakos: (1) 
ateitikinti* Vyras; (2> 2yamti Giria. 

, (3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso- 

.............................. . lšckiša prietaras, bartos ir tt.

JUODIS (nustebęs)—Ir tu ką nors išradai?
PUODIS—O ką gi tšradai?
PATY’TĖ (susimaišius)—Aš... aš tai...
KATY’TĖ (neva į Patytę) — Pasakyk, ne

slėpk !...
JUODIS-^Je, pasakyk!...
PUODIS—Ką gi išradai?
PATYTĖ—Aš... aš išradau — atomų bom

bą! (kai sako “bombą.” tai lupas taip išpučia, 
kad išsiitartų didesnė “bomba”).

JUODIS (nusigandęs)—Tu?...
PUODIS—Bombą ?...
KATY’TĖ—Taip. bombą,—bum. burn!...

(Juodis ir Puodis nusigandę trukteli atbuli).
JUODIS-^-Ir ką gi panaudojai—taukus, gli

ceriną, ar dinamitą?
PATY’TĖ—Ne. aš tu dalvku visai nevartoju! į knygoj telpa 23 gražios eilė*. 
PUODIS (išgąstingai) — Ir daro didelį bum- _ 8tra,lr'n ^- i«-okų .r it.

į ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai at-sihepi* jų vai
kam*. Kas yra arba tikisi kad* nor* 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerakaityti kitų knygutę. Kaina 10c

1
I EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Paikiai iliustruot*. Kam» Vtr
5OC1AUZ.MA.6 IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė <tuo svariau 
klausima. Ją turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialri’a* Parakė 
E. Vandervelde. verto Vardunas. 
Kaina .............................................. 19c

bum !?...
KATY'TĖ—O. labai didelį! Visus bum-bum 

sudėk į vieną ir tai dar daug didesnis!
JUODIS—Tai ką gi panaudojai? Nors tiek 

pasakyk.
PATY’TĖ—Atomus.
JUODIS — Atomus!... Atomas, otomas. — 

aha ?...
PUODIS—Atomas? Ir kodėl mes jų neturim ?
KATY’TĖ—Neturit? Kur jus neturėsit!...
PATYTĖ—Je. nereikėtų daug nei ieškoti!...
JUODIS—Atomas. Reikia pažiūrėt į knygą 

(eina, verčia knygą), ką jč sako apie atomus.
PUODIS (irgi eina prie knygos)—Ir kaip 

mes iki šiol nedasiprotėjom !...
(Katytė ir Patytė šaiposi, juokiasi)

JUODIS (skaito)—Atomas—mažiausia me
džiagos dalelė, nedaloma dalelytė. (Kalba) Ne
daloma? Kaip tai?

PUODIS—Reiškia, tiek maža, kad jau nega
lima padalyt pusiau.

KATY'TĖ—Ne. kač padalysi, perpjausi, tai 
daugiau nekrutės.

JUODIS—Ar tai ir kruta?
PUODIS—Kaip koks vabalas?...
PATY’TĖ—Nu. žinai.—nešokinės!...
PUODIS—Ar tai ir šokinėaj ?
KATYTĖ—Nu. kai kurie šokinėja!... i
JUODIS—A!... tai dar reikia žiūrėti! (bėga LYTIŠKOS LIGOS, 

prie knygos).
PUODIS (irgi eidamas prie knygos)—čia la

bai daug neaiškumų—atomai šokinėja!...
(Katytė pasiveda Patytę prie publikos)

(Rus daugiau)

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia parako. kod»l p. 
negali tikėti Pilna argumentų Viri>i 
tiesumu* joks jėzuitas. Kaina t.e 
knygutės ........................................

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS. y

Sioie knygoje t»-lpa damrvtw- «as> 
jų, labai gra?>u iv juokingu m. 
gu ir deklamacijų V»»r>lr»o. 
darbininkiškos.
tautiškos, hanorisri-ko- ir -a-eva-ra 
niškos. Visos skambios gero*
Tinka visokiems anvnikščiojimaris 
baliams, koncertams ir tt. Antra ra 
garinta laida Kaine ............. _«J>

KUNIGŲ CELIBATAS 
ti knygelė narodo. kodėl Romo*

nojrieiiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
iteiikinta visa jų bepatvstės istorija, 
joa pasekmės ir doriškas dvasAkijo* 
nupuolimas. Si* knyga turėtų per 
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaonikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
taria, dakterįs ir mylimosios nepa 
pultų i tokis kunigų globs Tara** 
kon. Geo. Toamsend For. D D su 
lietvvino Ferdinand de Samogitie 
Kaina ............................................. 2»r

It kaip noo iu apsisaugoti ParaM 
D-raa P. Matulaitis Antra, peržmrė 
t* ir papildyta laida Kaina .. 26c

“ILeteivia,” $36 BroaJwap,
Soatlk Boston, Mas*.
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Praeitį Prisiminus
Linksma girdėti, kad šie-į Būdavo visokių atsitikimų 

met vėl gausim gerą “Relei- su raštų platinimu. Kartais 
vio” kalendorių, kurį kelis už laisvų laikraščių pirkimą 
metus jau nematėme. Tikiu, gaspadines valydavo bur- 
kad bus įdėmus skaityti ir dingierius lauk iš stubos; 
duos naudingų ir svarbių in- sakydavo, “negeras žmogus 
formacijų, ypač kas vyko, skaito knygas, ant kurių nė-1 vadovybę.
nep rk'icLriit in ine Vrvvltiuc ” DtjKuiP

«dai svarbesnė, tai kas dv- 
vas, jei aviacijos žmonės 
nori turėti savo atskiras uni
formas, ir savo atskirą sek- Jau praėjo pustrečio mė- 
retorių, ir savo atskirą vadą nėšio, kaip prezidentas Tru-
karo laikui.

Prpzidentas silllo” .Siūlymas kongrese praėjo, o darni, ar tai geras dalykas,' venime matome, kad tuose 
dėl visų kitų svarbių vai- ai' blogas. Į santykiuose mažai kas pa-
dzics siūlymų, kongresas Priverstinas draudimas Ii- sikeitė. “Medaus mėnuo’

man buvo pasiūlęs kongi-©-
Taigi, butų dar didesnis sui 21 punkto programą. To- 

paskaidymas. Geriausias je programoje buvo daug 
sprendimas butų sujungti gerų pasiūlymų pokarinei

nemato reikalo skubėti. {goję veikia daugelyje šalių praėjo ir viskas pasiliko po 
Dabar prezidentas pasiu-ir niekas tose šalyse nesi- senovei: “prezidentas siū

lė kongresui išleisti bilių a-' skundžia dėl to baisaus “so- 
pie priverstiną draudimą Ii-, cializmo.” Priešingai, kur 
goję. Kaip tik pasirodė tas toks draudimas veikia, ten

lo,’’ o kongresas delsia...

VIENAS M1LIONAS AK-

visas ginklų rūšis į vieną

per paskutinius karo metus.
Iš praeities atsimenu, kaip 

mes gavome pirmą lietuviš
ką kalendorių Amerikoj 
spausdintą. Jį išleido Ilgau- 
das. Tai buvo 1912 metais. 
Tais metais (1913 metams) 
išėjo ir pirmas “Keleivio” 
kalendorius. Tais metais bu
vo išleistas ir dar trečias lie
tuviškas kalendorius, jį iš
leido žydas, Hemy Schnit- 
zer, New Yorke, 141 Wa- 
shington St. Buvo neblogai 
surašytas.

Tada aš dar gyvenau 
Athol, Mass., kur buvo ne
didelė lietuvių kolonija. 
Ten teko pirmuosius musų 
lietuviškus kalendorius pla
tinti. Tada buvo kitokie lai-

ra padėto kryžiaus.” Dabar 
ii- katalikai jau kitokie. Jei ~ 
pasiūlai pirkti, tai pirks ne
pirks, bet nebesikolioja ir 
nebekelia gvoltos, kad laik
raštis ar knyga laisvų žmo
nių išleisti. Bet dabar rei
kia vačytis komunistų. Jei 
nėra Bimbos ar Mizaros pa
rašo, tai jie jau ir šnairuo
ja, sako “hereziją” platink 
Kaip tie žmonės pasidarė 
davatkos ir fanatikai, aš ne
žinau. Atrodo, kad jie senų 
laikų inkvizicijos dvasia už
sikrėtė ir gatavi yra suėsti 
kiekvieną, kas nepripažįsta 
jų “saulės” Maskvoje.

Senovėje katalikai į mus 
šnairuodavo, jei knyga bū
davo be kryžiaus, o dabar

Keleivis” yra «era
dov,

Uisakykit
*

kai musų spausdintam žo-Į komunistai mus užsipuola.
džiui. nelengva buvo žmo
gui įkalbėti nusipirkti kny
gą ar kalendorių. Taigi ir 
Athol miestely turėjau ne
mažai vargo kalendorių pla
tindamas. Ten didelė dau
guma buvo bažnytinių žmo
nių, rodos daugumoje va- 
valninkėnai. Juos atlanky
davo kaitą per mėnesį kun. 
Jakaitis, kurs visada žmo
nes sukiršindavo prieš “be
dievius.”

Atsimenu “Keleivio” ka
lendorius turėjo gražų vir
šelį. kur buvo pavaizduotas 
kalvis, kaip jis kala iš kar
do noragą dirvai plėšti ir 
javams sėti. Atsimenu, kaip 
mes keliese susiėję diskuta- 
vom, kad gal gi ateis tokie 
laikai, kada kardas bus per
kaltas į noragą ir bus nau
dojamas geram darbui dirb
ti, o ne žmonėms žudyti.

piaucgu uaug ii

šiandien tų svajotų taikos 
laikų vis dar nematyti.

Aš tada parsitraukiau 25 
kalendorius ir žygiavau su 
jais per stubas, piršdamas 
žmonėms pirkti. Teko visa- 
ko patilti, beplatinant tą 
kalendorių, bet visgi per tris 
vakarus išleidom 25 “Kelei
vio” kalendorius ir 5 Ilgau- 
do. Jautėmės, kad atlikom 
gerą. kultūringą darbą. 
Kiek vėliau man kai kurie 
sakėsi bijoję tą kalendorių 
viešai rodyti, kad kas neį 
tartų juos esant

jei knygą išleista be jų “po
piežių” laiminimo. Jie bere
gint apšaukia žmogų fašis
tu, buržuju ar dai’ kaip ki
taip išpravardžios. Tai va
dinasi, atėjo “kultūringi” 
laikai...

Senas knygų ir laikraščių 
pedliorius,

Frank Lavinskas.

Jungtinė Vadovybė
Amerikos senato militari- 

nė komisija daro apklausi
nėjimus musų karo vadų ir 
visokių viršininkų dėl su
jungimo karo laivyno iri 
armijos vadovybių į vienas 
rankas. Yra sumanymas pa
vesti visas ginkluotas pajė
gas vienam Krašto Gynimo 
sekretoriui valdyti, o jo va
dovybėj galėtų būti arini-
įzvn «nl VksiF

ZV<XZV Idivjliu II, gGI VUV,

karo aviacijos skyriai. Vir
šiausia vadovybė butų vie
na ir, jei kiltų karas, vienas' 
butų vyriausias visų gink
luotų pajėgų vadas.

Klausimas atrodo papras
tas. Jei karo patyrimas sa
ko, kad naudingiau butų tu
rėti vieną vadovybę, tai dėl 
ko čia butų ginčytis? Bet 
taip tik atrodo. Senato ko
misijoj pasireiškė tuo klau
simu dvi griežtai priešingos 
nuomonės. Armijos vadai 
pasisako už ginkluotų pajė- 

blogais gų sujungimą, o karo laivy-* 
yra griežtai 

tam priešingi. Pasiskirsty
mas nuomonėse dėl kokių 
tai priežasčių, eina pagal 
uniformas: armija už, lai-

zracnemis. bet jie paskaitė no viršininkai 
ir pamatė, kad jame nieko 
bloga nėra. Sako, kai turė
si kitą tokį. tai ir vėl atnešk.

Atsimenu kaip dvi davat
kos nunešė tą kalendorių 
kunigui Jakaičiui pažiūrėti, 
ar jis nėra griešnas. Kuni
gas tikrino, vartė, o paskui

vynas prieš!
Gaunasi skirtumas pažiū

rose ne pagal karo patyri
mą ir ne pagal tą, kas kraš-

patarė davatkoms išplėšyti tui butų geriau, pigiau ir 
saugiau, bet pagal tą. kas 
kokią uniformą nešioja. 
Vietoje šaltai reikalą svars
tyti. gaunasi varžytinės tarp 
dvejų tarnybų žmonių. Tas 
kreivas nusistatymas eina 
tiek toli. kad dabar naujai 
paskirtas karo laivyno vir
šininkas, admirolas C. W. 
Nimitz, kurs pernai metais 
reikalavo vienos vadovy- Į 
bės, dabar pasisako už se
ną tvarką; jis siūlo palikti 
skirtingas vadovybes armi
jai ir karo laivynui. Pernai 
jo nuomonė buvo kitokia, 
šiemet vėl kitokia. Pernai 
jis kalbėjo karo patyrimų į- 
takoje, o dabar nežinia dėl 
kokios priežasties jis savo 
nuomonę pakeitė.

Karo laike Amerikos 
spaudoje buvo daug rašoma, 
kad ir karo aviacija butų 
atskirta nuo armijos ir tu
rėtų savo atskirą ministeri
ją. Del to buvo prirašyta 
daug popieros. Dabar karo 
stebėtojai sako, jog karo 
aviacija daugiausiai prisi
dėjo prie karo laimėjimo. 
O jeigu karo aviacija tiek 
yra svarbi ir ateityje bus

paveikslus, jie. sako, nege 
ri... Mat. ten buvo pavaiz
duoti riebus kunigėliai, tai 
suprantama, kunigui jie ne
patiko. Aš tada porą kalen
dorių nusiunčiau mano se
nam giminaičiui į anglių 
kasyklas Pennsylvanijoje. 
Gavau labai gerą atsiliepi
mą. Rašė, kad pirmą kartą 
matąs lietuvišką kalendorių 
ir nesitikėjęs, kad lietuviai 
gali išleisti kalendorių; ma
nęs, kad tiktai lenkai ir pru
sai gali tokius išleisti. Po to 
aš jam nusiunčiau Dr. Kara
liaus sutaisytą “Aušros” ka
lendorių, tai jam buvo dide
lis dyvas: sako, kur dingo 
nedėlios, panedėliai ir kitos 
dienos ir kodėl jų vietoje 
atsirado sekmadieniai, pir
madieniai ir tt?

Platinant kalendorių ir 
laikraščius tekdavo man vi
sokių nuomonių išgirsti. 
Daugeliui žmonių tais senais 
laikais lietuviškas laikraštis 
ar knyga buvo retas daly
kas. Manęs teiraudavosi, 
kur aš gaunu, kas tuos raš
tus gamina, kas juos prira
šo?

VETERANAMS
vieno miliono akių 
federalinės valdžios 

žinioje bus parduodami ka
ro veteranams, norintiems į- 

! -ikv.rti žemes ūkyje. Jei ve-

žmonės turi geresnę medi-! 
cinos pagelbą ir ypač bied-j Virš 
nesnieji žmonės nelaimės iš-į žemės 
tikti gauna gerą daktarų ir 

patarnavimą.
prezidentas Tru-

geras valdžios pasiūlymas, 
tuoj spaudoje ir kongrese 
kai kurie žmonės pradėjo 
šaukti, kad tai “socializ
mas.” sako valdžia nori so-!ligoninių 

Kada

rekonversijai.” Deja. pra
ėjo ilgokas laikas, o iš tos 
programos nič nieko nebu
vo pravesta gyvenimam 
Juokdariai Washingtone sa
ko, kad kongresas priėmė j

svesciu
pažįsta-

cializuoti medienios pagei-j 
. . . . „ „ bą. 0 jeigu “socializmas,”

jį savo arti- tiktai vieną valdžios pasiu- tai kai kurie “tikri ameriko- 
lymą, pavaryti laikrodžius nai” gatavi apsinutoję prieš 
vieną valandą atgal. Tas pa- ji kovoti, dargi nepažiurė-

ir raan užėmė prezidento vie-’teranai tcs žemės neišpirks, 
tą, spaudoje skaitome, kad galės pirkti ir kiti piliečiai, 
santykiai tarp prezidento ir bet veteranams bus duoda- 
kongreso yra labai geri. Gy- ma pirmenybė.

Pasisukti
Elektriką

Virti?

Ar jūs interesuojatės savo šeimai turėti maistin- 
gesnius valgius ateityje?

— Su didesne ir lengvesne skuba, kaip jūs esa
te žinoję pirmiau?

— Vėsioje, malonioje 
aplinkumoje?

— Ir ekonomiškai?i •
Mes tikime, kad šeimininkės atsakys TAIP! Tam 
yra keletas priežasčių, kodėl mes rekomenduoja
me ELEKTRA virti - kepti.

Kodėl Aš Turiu Planuoti
/

/ ELEKTRA VIRTI YRA SVARU: Elektros 
karštis yra be suodžių. Skaurados pasilieka 
visuomet švarios. Sienos, langai ir firan- 
kos stovi švarios.

Čia yra elektriška ateitis priešakyje

\ •

r
SVEIKA: Vertingi vitaminai, natūralūs 
valgio skysčiai pasilieka maiste verdant 
elektra ir tuomi šeima gauna daug maistin- 
gesnj valgį.

VfiSU: Elektrikiniai pečiai yra per dem 
inuliuoti. Viršutinės pečiaus dalys perduo
da karšti tiesiai puodams su mažiausiu ši
lumos bereikalingu išnaudojimu.

4

SAUGU: Elektrikinis pečius yra taip sau
gus, kaip elektrikinė lempa. Gera pečiaus 
insuliacija neperleidžia karščio — yra vėsu 
— pečius iš lauko neįšyla.

LENGVAI KONTROLIUOJAMAS: Tas 
pats swi‘ch’iaus pasukimas nustato vieno
dą virimui temperatūrą kiekvieną syk.

EKONOMIŠKAS: Karštis labai gerai iš
matuojamas ir kontroliuojamas switch’iu- 
mi — kad jūs galite kepti su “sutaupytu” 
karščiu, didelį laiko nuošimtį.

GREITAS- Elektros karštis visuomet gau
namas ir taip greitai užvirina, kaip galima 
greitai užvirti ar iškepti.

TIKRAS: Elektros karštis nustatytu tem
pu niekad nesikeičia. Gerai padarytas ter- 
mostetas užtikrina nustatyto karščio tem
peratūros tikrumą.

AUTOMATIŠKAS: Daugelis elektrikinių
pečių turi autamatiškus prietaisus, kad ir 
išėjus iš namų. valgis gali būti išvirtas ar 
iškeptas pilniausioje tvarkoje.

nori padėti jums kuo daugiausia 
ja pasinaudoti.

i
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Vietinės Žinios
TAI GRAŽI AUKA I SLA 2-ro apskričio 

suvažiavimas
Lietuvai Remti Dr-jos skyr. 

pasiuntė Kongresui $600

Liet. Remti Dr-jos 2-ras 
skyr. So. Bostone paaukavo 
Amerikos Lietuvių Kongre
sui $600.00, įvykstančiam 
lapkričio 29. 30 ir gruodžio 
1 dd. Chieagoje. Prie šios 
stambios aukos prisidėjo 
geri lietuviai Įstodami į šią 
draugiją, kaip savanoriai- 
rėmėjai. paaukodami stam
besnes sumas pinigu lietu
vių ir Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės gynimui.

L. R. D-jos savanoriais-re- 
mėjais Įstojo šie:

Jonas Jankauskas paaukojo 

$100. Dr. J. Pašakarns $50, VI. 

Marcinkus $50. Vincas Tautvai- 

ša $35, Silv. Zaveckas 25 

Balukonis $25, J. ir M. Bratč-

Praeitą sekmadieni Cam
bridge įvyko Mass. valstijos

Vakarienei pirmininkavo 
drg. Martynas.

Nei svečių nei delegatų 
nėra progos surašyti laikraš
tyje. bet visgi noriu pami
nėti v orcesteriečio draugo 
Šimonio šeimyną. Jis, jo 
žmona ir jų trys puikus sū
nūs dalyvavo vakarienėj. 
Šimonių du sūnus ką tik 
grįžę iš tarnybos, o vienas 
dar uniformoje ir yra par-

Šimo-- lJ?J

OPA Patvarkymai
Maisto kainos

REIKALINGAS BARTENDERIS

vykęs pasisvečiuoti.
SLA kuopų atstovų suvažia- nįu duktė irgi tarnauja gin 
vimas. Dalyvavo apie 50 de- kluotcse pajėgose, 
legatų iš kuopų. Suvažiavi- po vakarienės drg.
mas svarstė SLA reikalus, 
tarp kitko plačiau buvo ap
tarta konversija ir “Tėvy
nės” redagavimas ir buvo 
priimta daug Įnešimų busi
majam SLA seimui Xew 
Haven, Conn. apsvarstyti.

Apie konversiją plačiai 
kalbėjo adv. F. J. Bagočius. 
Suvažiavimą vedė prezidiu
mas iš šių veikėjų: adv. K. 
Kalinauskas, P. Jankus. J. 
Arlauskas. Butvydis ir Dva
reckas.

Suvažiavimas nutarė da- 
A. L. Kongrese ir

Kainoms Tvarkyti Admi
nistracija (OPA) pataria 
moterims žiūrėti, kad krau- 
tuvninkai neimtų už maistą 
daugiau, kaip valdžios yra i 
nustatyta.

Praeitą savaitę Mass. val- 
buvo nustatytos šito- 

jkioš valgomųjų daiktų kai
nos:

Kalakutai pirmos rūšies 
(Grade A), nuvalyti ir vi
duriai išimti, tik su kojom

Sta-
kionis mane supažindino su
drg. -J. Pieslak. kuris per-;• __„ c.
davė idomu laišką iš Vokie-I,r F
tijos 'paskelbti •Keleivyje.”| 2^*

Jni.
Dar laikas pirkti 

Bonus
Pergalės

Karas pasibaigė, 
kariai atliko 
priešą sumušė 
m o. Bet mes,

(ankštyse!,

Vinc. .

- ! lyvauti
nai S25. Joseph Bražden MO.i LT"!“ ą.lv. Kali
Vinc. Andriunas $10. A. ir J
Januškevičiai $10. J. Steponai- v ucre^aiv m

įaitės $10 ’Ilones lesoms apmokėti ski

Musų 
savo darbą, 
ir grįžta na- 
civiliai. dar 

nirime atlikti musų pareigą. 
Turime pirkti pergalės bo
nus ir užtikrinti taiką. Pi
ninga: reikalingi išlaikvti

tis $10. I. ir G. Jurėnaitės $10 

K. ir K. Mereškevioiai $10. Ant. 

Alekna $10. Aleks. Mizara $10. 

Vikt. Yaitaitis $10. Ant. Klin- 

ga $10, Jonas Jakštas $10.

Visos viršpažymėtos au
kos ir taipgi skyr. iš savo 
iždo aukojus $180, sudarė 
$600. Pinigai pasiųsti Lie
tuvių Kongresui Chicagoj.

K. Mereškevičius, 
Skyriaus sekret.

Aukos surinktos prakalbose

nauską. Kongresui auka pa- kariuomenę Įvairiose pasau- 
skirta $100, o delegato ke ho dalyse, pinigai reikahn- 

i ir musų grįžtantiems ka- 
$150. . 1 reiviams. ypatingai sužeis

ti SLA apskričio valdybą i aprūpinti.
ateinantiems metams išrin- South Bostono Lietuvių 
kti: pirm. adv. K. Kalinaus- Amer. Bil. Dr-ja ragina vi- 
kas, sekr. J. Arlauskas, ižd. savo narius ir prieteliusj

žirniai 
svaini.

Špinakai. 21c. už 2 sv. 
Spalgenos, 34c. svarui. 
Jautiena vadinama “cu- 

be steak,” 31c. svaini.
Jautienos gabalas nuo 

mentės (chuck), be kaulo, 
“utility” rūšies. 32c. sv.

Jautienos kepsnis prie 
šonkaulių, pinuos rūšies 
(Grade AA), 35c. svaini.

Avienos “čapsai” nuo 
mentės, pirmos rūšies (Gra
de AA), 44c. svarui.

Veršienos “čapsai’’ nuo 
mentės, “AA” rūšies, 32c. 
svarui.

Daugiau nemokėk it.

UGNIS SUNAIKINO TILTĄ

Nejaunesnis kaip 25 metų, patfei- 
liaujama, kad butų tarnavęs armijoj 
ar laivyne. Darbas pastovus, alga 
gera, s valandos darbo. Turi būti 
unijos narys arba įstoti į unijų. 
Kreiptis j: (—)

I,. Street Tavern. Ine., 
Kampa- 1. ir «th Sts., So. Bostone. 

Klausti: Mr. Strigunas.

BORIS BEVERAGE CO.

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 Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Ant Mystic upės, netoli nuo Bostono, ugnis sunai
kino Boston & Maine geležinkelio atidaromąjį tiltą. 
Ši nuotrauka parodo darbininkus ji taisant.

centro vilnų ir musų mote
rys bus kviečiamos prisidėti 
darbu nerti vaikučiams šil
tas drapanas žiemai. Rep.

Raudonas Kryžius suteiks 
50,003 dovanu

.4. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 

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

\\est Rosbury, Mass.
Tel. Parkvvay 1233-W

Pavogė laikrodžiu už 
$10,000

— Dvareckas
— P. Jankus. 

Pikniko komisijen

ir vice-pirm.

Raudonojo Kryžiaus Bos
tono skyrius nori pasiųsti' 
50,000 Kalėdų dovanų pa
kelių musų kareiviams ir ju
rininkams Bostono srityje, 
o tai}) pat kariams ligoniams 
ligoninėse. Visi kas nori 
prisidėti prie to gero darbo, 
yra kviečiami skirti po 75c. 
ar po vieną doleri ir supirk
ti dovanėlių. Tą reikia at
likti iki gruodžio 10 d., ka
da yra paskutinis laikas 
toms dovanoms supakuoti. 
Daugiau žinių apie tas do j 
vanas teikia Mrs. Loring,į 
arba Mrs. Blcomfield, Camp 
and Hospital Committee. 
telefonas KENmore 6226.

DR. I). PILKA -v
Ofiso Valandos: nuo 2 ild 4

ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOCth Boston 1320

Homer’s Jeuelrv pasige
do 80 laikrodžių iš lango. 
Kaip jie iš ten dingo, poli
cija dar nežino. Laikrodžiai 

kentė jusiems nuo karo Ben-jbuvo išstatyti į langą ir (lin
ko, nors langai visi sveiki.

BALF daro maisto vajų

pirkti kiek galima daugiau! t Pagelbėti lietuviamsjiu 
pergalės bonų. Pirkite juos

d ras Amerikos Liet. Fon- 
Namaksis ir Ar- ■ative Bank, 430 Broaduay. das nutarė pravesti maisto 

lauskas: Jaunuoliu komis:- Bostone ir pasakykite vajų. Bus renkamas kenuo- 
įon — Mrs. Namaksis. Rač- kredituoti "Lithuanian Di- tas, džiovintas ir konser- 
kauskas. Samalis. Mrs. Kės- vision.” Tas bankas kopė- vuotas maistas, ypatingai 
ler ir Martinas: iždo globė- ^vo su mumis per ankstes
ni — Mrs. Tumavičienė ir 
Butvydis; organizatoriais—
Namaksis ir Kriaučialis.

Sekamu

Mic- l)er Washington Co-ope-
kevicius.

Lietuvai Remti D-jos 2-ro 
skyr. Įvykusiose prakalbose, 
lapkr. 18 d., Munic-ipal sa
lėj. So. Bostone, buvo ren
kamos aukos Lietuvos rei
kalams ir aukavo sekančiai:

Irena ir Gertrūda Jurėnaitės 

$10. Michael Niek $10.

A. KirtikEenė $5, A. Kirtik

lis $5. K. Vileišis $5.

Po $2: J. ir A. Kropai. K. ir 

V. Sangailai. P. ir P. Apšiegai. 

-J. ir A. Januškevičiai. J. Mozu- 

raitis. J. Arlauskas. P. Svilie- 

nė. A. Smožis.

Po $1: T. Dudutienė. A. Vai- 

čaitienė, S. O’Halloran. M. Šim

kienė. A. Bukauskas. K. Mereš

kevičius. G. Suoza. P. Grigas. 

P. Gregas Jr.. J. Bratėnas, D. 

Šit palis. A. Vadelis. S. ša palis. 

P. Molis, J. Jankauskas. A. Gc- 

gužienė. B. Vaičiulionytė. S. Ja

nulis. V. Makauskas. S. Nau

džiūnas K. Jurg’eliunas, Dr. A. 

Kapočius. J. Januškis, A. Mat- 

joška. K. Kalrinauskas, B. Tu-į 

mavičius. R. Alšauskas, P. Mi-' 

liauskaitė. N. Šukienė. A. šape

lis, S. Samulis. J. Steponaitis, 

S. Lepsevičius. E. Zatkauskas.

metų apskričio 
suvažiavimas bus šaukia
mas Montelloj.

Suvažiavimas dar pasky
rė §50 auką vienai SLA na
rei ligonei, Mrs. M. .Jaruše
vičienei. Lavvrence sušelpti. 
Ta narė serga jau septyni 
metai.

Baigus suvažiavimą Cam
bridge SLA kuopa sukvie
tė delegatus i gardžia vaka-

Nuostoliu padaryta už 10 
tūkstančio doleriu.

maistas reikalingas vaikam. 
Bus tęsiamas ir drabužių 
rinkimas.

Gruodžio 8 d. šeštadieni, 
vietinis BALF skyrius ren
gia vvhist party Liet. Pilie
čių Dr-jos svetainėj. Silver 

Ban- ir E gatvių kampas. Pradžia 
Į 8 vai. Kviečiami geros šir
dies žmonės atsilankyti ir 

j atsinešti kokio nors kenuo- 
Įto maisto ddvanų alkaniems i 
lietuviams.

BALF vietinis skyrius’ 
greit kreipsis į visas lietu- 

kalba kiekvieną viskas organizacijas kvies- 
,er WNAC ir damas jas prisidėti prie

nes paskolas ir koperuoja 
dabar. Adv. J. J. Grigalius, 
Lie. Pil. Dr-jos pirmininkas, 
praneša, kad Liet. Pil. D-ja 
nesenai pirko pergalės bo
nų už $5.000 per Mt. Wa 
shington Co-operative 
ką.

Dar laikas pirkti uercaI »
lės bonus. Pirkit išandien!

m Sritt’s Roundup
komentatoriusZmoma:

-J i m Britt
šeštadieni , . . „

rienę. Tai buvo proga arčiau Vairu ? Network stotis nuo maisto vajaus pravedimo. 
susipažinti ir pasisvečiuoti. G: 15 iki 7 vai. vakare. 1 Greit bus: gauta iš BALF

“Keleivio” ir LSS 10 Metų Sukakties

BANKIETAS!

Užpuolė “Keleivio” 
išnešiotoją

Pereitą antradieni, vaka
re. netoli D ir Silver gatvių 
nežinomi valkatos buvo už- 
ouclę “Keleivio” išnešioto
ją Juozą Kuderauską. Vie
nas iš užpakalio pagriebė 
jam už gerklės, o kitas puo
lėsi krėsti kisenius. Nieko 
neradę kirto Į burną ir nu-į 
bėgo. Juozas pinigus ture-į

RADIJO PROGRAMA

rei. TRObridge 6330

/b\ John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Vaiando-: 2-1 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE. MASS.

io paslėpęs viduriniam 
šeniuje.

ki-

Juromis su Pacifiku

ŠĮ antradienį Į Bostoną 
atplaukė pirmas po keturių 
metu laivas iš Pacifiko uos
tų. Tas laivas yra Navaro 
Victory, jis palaiko pakraš-. 
či ųsusisiekimą tarp rytinių 
Amerikos uostu ir Pacifiko.

Lietuvių Ra Jjo n.orpora ; 
?ijos programa ateinantį ne 
izhlioni ii IVliRI. st/itipS. 

950 kilociklių. tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1 - Armcnistė V. Shums- 
kiutė iš Miilbury.

2— Dain. Akvilė Siauriu- 
tė iš Dorch esterio.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

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

Tel. 28624 Gyv. 31132
II i- »/» .4S7t n uuuim

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 

nuo 2 iki 5 
nuo 7 iki 9 

Seredoio 9 iki 12 
ir susitarus

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesa. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAVVRENCE. MASS.

N. Gudolis. A. BendoraiV's, A. 

Gcdmin. J. Paulauskas, J. Pa

laima. V. Barkauskas, A. Ja- 

zukevičius, O. Sungaila. N. Gen-Į 

(helius, F. Zokaitis. V. Kaz

lauskas. V. Anesta. M. Anesta.

Dėkojam visiems aukoto-! 
jams, taipgi kalbėtojams:Į 
E. Devenienei, adv. K. Ka-į 
linauskui ir Januškiui. Taip 
pat Gabijos chorui ir jo ve- 
dėjuj S. Paurai. už išpildy
mą dainų programos.

Rengėjai.

Musų miestas pasaulio 
sostinė

Bostono miestas nori būti 
pasaulio sostinė. Penki mu
sų atstovai yra Londone tar
tis tuo reikalu su Jungtinių 
Tautų Organizacija. Ten v- 
ra gubernatorius Tobin ir 
eilė žymių žmonių, tarp ki
tų Mass. Technologijos ins
tituto direktorius.

Cambridge miestas jau 
pasiūlė planus, kokius pas
tatus statyti Jungtinių Tau
tų Organizacijai patalpinti.

“Keleivis” yra gera švenčių 
dovana draugams ir pažįsta
miems Užsakyki! ji savo arti
miesiems !

RENGIA —
LSS 60. 71 IR LDD 21 KUOPOS

Nedėlioj, Gruoo~io-I)ecember Ki d., 1915 

P ii iečių Draugijos Svetainėje
Prie E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.

Pradžia 5 vai. vakare

Šiemet sukanka 10 metų nuo to laiko, kada pasiro
dė “Keleivio'’ pirmasis numeris. Šiemet sueina 40 metų 
nuo LSS Įsikūrimo. Per 40 metų musų laikraštis lankė 
savo skaitytojus, teikė jiems žinias ir ragino kovoti už 
laimingesnę ateitį. Per 40 metų LSS dirbo musų tarpe 
pažangų švietimo darbą.

“Keleivis” ir LSS musų išeivijoj suvaidino svar
bų vaidmenį. Suprasdami tai “Keleivio” draugai iš LSS 
ir LDD kuopų ruošiasi iškilmingai atžymėti šią sukakti. 
Kartu jie ragina South Bostono ir apylinkių lietuvius da
lyvauti šiame bankiete.

Kadangi Liet. Piliečių Draugijos svetainėje vieta yra 
apribota, prašome iš anksto užsisakyt pakvietimus į va
karienę. Jų galite gauti “Keleivio” ofise ir pas Bankieto 
Komisijos bei LSS ir LDD pavienius narius.

Bankietas prasidės 5 vai. vakare. Bukite visi ir vi
sos. Bukite laiku.

Musu bankiete dalyvaus ir kitų kolonijų žmonės. 
Bus atatinkama programa.

RENGĖJAI.

SVARBUS REIKALAI
ANA STEPONKUS

Pirmiau gyvenusi Cambridge ir Dorchester. Mass.
JOHN J. YARUSEVICIUS

Pirmiau gyvenęs 161 8th St., So. Boston. Mass.
JOSEPH SKIRKEVIČIUS

Pirmiau gy venęs 75 Silver St.. So. Boston. Ma.^s.
JOSEPH KATARAUSKAS

Pirmiau gyvenęs South Boston, Mass.
Jie patys, arba apie jų dabartinę gyvenimo vie

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

302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

t)r. Leo J. Podder
, Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organu no- 
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
motery. Motery ir Vyra li<*O 

Kraujo ir Odos Li<s«.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieny 

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

BOSTON, MASS.
Tel. Common wealth 4370

Tel. ŠOU. 4643
Take advantage of CASPER’S 

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

OTHER PERMANENTS EROM $5. TO $.V) 
Luxurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundincs. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broadnay, 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- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOL 2803

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Of,so valandos:
.Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieny

447 Broadvvay
SO. 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 Patikrinimą
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-] 
limas vietas.
Sau?i priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADU’AT,

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

I




