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Chicagos Kongrese Dalyvavo 
808 Delegatai

Lietuvai gelbėti sudėta $19,000 aukų—Priimtos 
svarbios rezoliucijos

Didysis Amerikos Lietu-j Visiškai pritardamas 
vių kongresas Chieagoje tam, kad kaltinamųjų suo- 
praėjo didžiausiu pasiseki-! lan yra susodinti nacizmo 

' vadai, Amerikos Lietuvių 
Kongresas reikalauja, kad

mu. Kongrese dalyvavo 808 
delegatų, kurie atstovavo 
visas musų politines sroves, 
politinius kliubus. pašelpi- 
nes draugijas, abudu di
džiuoju Susivienijimu ir ki
tas gra peš, kurios stoja už

lygiagrečiai butų patraukti 
atsakomybėn ir raudonieji 
smurtininkai — tokie pat 
karo kriminalistai, tokie pat 
silpnųjų tautų užpuolikai ir

nepriklausomą Lietuvą. De- beginklių žmonių žudikai, 
legatų buvo iš visų šiaurės , kaip ir naciai.
Amerikos kraštų, nuo Ka-, Bešališkas teisingumas 
nados iki Califomijos, nuo( reikalauja bausmės ne tik- 
Atlanto n Pacifiko. Dalyva-. rudojo smurto erštams, 
\o daug lietuvių karo vete-, jr raucĮcnojo siaubo kri- 
r?n.R 11 du karo Pabegehai minalistams, kurie jau ant
is Lietuvos. J m kartu turi okupavę musų

šitą Kongresą sušaukė tėvų kraštą, keliasdešimts
Amerikos Lietuvių Taryba tūkstančių nekaltų žmonių 
ir jis posėdžiavo tris dienas, yra ištrėmę žiauriai mirčiai 
29 ir 30 lapkričio ir 1 gruo- Sibyre ir tūkstančius yra 
dzw>- • išadę vietoje.

Kongresą sveikindami de-( Kaip vieni, taip ir kiti 
legatai ir svečiai sudėjo privalo būt nubausti dėl sa- 
$19,000 aukų Lietuvai gel- vo nusikaltimų tarptautinei
b>ėti. teisei ir žmoniškumui!

Kongresas musų organi
zuotos visuomenės vardu 
pareiškė savo griežtą nusi
statymą už Lietuvos nepri
klausomybę ir pasisakė dėl 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos. dėl Amerikos užsienių 
politikos ir dėl visų skau
džiausių klausimų, kurie 
jaudina lietuvius Ameriko
je. Jis priėmė visą eilę re
zoliucijų.

Amerikos prezidentui 
Tramanui Kongresas pa
siuntė telegramą, kurioje 
griežtai pasisako už Atlanto 
Čarterj ir reikalauja vykin
ti ji ne žodžiais, bet dar
bais.

Savo rezoliucijoj Kongre- kia pagelbos 
sas pareiškė dėkingumo A- 
merikai, jos laisvai spaudai 
ir visoms laisvę mylinčioms 
tautoms, kurios šiuo metu 
užtaria pavergtą Lietuvą ir 
jos žmones, kenčiančius po 
svetima ir žiauria okupaci
jaUgningą kalbą už Lietu
vos nepriklausomybę pasa
kė kongresmanas O’Konski.
Amerikos Lenkų Kongreso 
pirmininkas Rozmarek taip
gi karštai už Lietuvą pasi
sakė, o viena lenkų organi
zacija prisiuntė net $100 
aukų Lietuvos bylai vesti.

Kadangi Lietuva ir jos 
žmonės yra labai nukentė
ję ne vien tik dėl nacių, bet 
ir dėl bolševikų smurto, tai 
buvo priimta šitokia

FORDO STREIKININKAI LINKSMINASI

Susirinkę į tuščią lotą Windsoro mieste, Kanadoj, 
streikuojantieji Fordo automobilių darbininkai linksmi
nasi šokiais.

FARMERIAI DABAR 
TURI PINIGU

Amerikos farmeriai da
bar turi daug pinigų. Ap
skaičiuojama, kad 1945 me-

Galėsim susirašinėt 
su Vokietijos ir 

Austrijos lietuviais

7” Prezidentas Siūlo Pianą Kaip
167-niu -“bėgėlių Baigti Streikus

išvežimas Rusijon

Jau buvo “Keleivy” rašy
ta, kad Maskvos spaudžia
ma Švedijos vyriausybė su
tiko išduoti 167 žmones, ku

Darbininkai sako, planas nepriimtinas—690,000 
darbininkų streikuoja.

_____ ___ ______ ___ Prezidentas Truman pa- yra prezidento siūlymas. Del
rie yra* kilę iš Pabalčio*vai- siu^ kongresui planą, kaip čabar vykstančių automobi- 
stybių ir pabėgę Į Švediją, baigti streikus, kurie trukdo lių streiko prezidentas siu- 
Rusai buvo jau atsiuntę ir krašto perėjimą j taikos ga-Į!o jį tuoj pat baigti, darbi- 
laivą tiems pabėgėliams pa- myb3- PaSal prezidento pla-į ninkai grįžta prie darbo, o 
siimti Bet Švedijos darbi- nQ, kongresas dar prieš Ka-1 prezidento paskirtoji komi- 
ninkai, socialdemokratų va-, ledas turėtų išleisti bilių ir į sija tyrinėtų faktus ir pada- 
dovaujami, pakėlė prieš tai i Įgalioti prezidentą imtis žy- rytų savo siūlymą, 
milžinišką protestą. Gi pa- CiU streikams neleisti iškil-
tys pabėgėliai savo stovyk- ti. Pagal tą planą:

- - - - - jei gresia iškilti streikaslose apskelbė bado streiką. 
Be to, įtakingi žmonės iš 
Anglijos ir Amerkios pradė
jo bombarduoti Švedijos ka-

Darbininkų unijų vadai
prezidento siūlymą griežtai

.. . ..... >kritikavo. Jie sako, darbi-svarbioj pramones sako, ir n:nkai negali atsisakyti nu0
jei taikos derybos nepnve- stl.eiko Automobilių
da prie susitarimo, ..... . . ypne susitarimo, tada,darbininkai dalys ^1^.

ralių protesto telegramomis Prezidentas Paskiria komi- d el prezidento siūlymosiją, kun laike 20 dienų is- t j j bet unijos
tina faktus, patikrina skai- d;ai siul^ ir^ krJiti.
cius ir daro savo pasiuly-,, - vaįDO?vienšališka mus, kaip ginčą spręsti. RaiP° viensaiisKą.

Laikotarpy tarp ginčo iš- Dabartiniu metu visoj A- 
kilimo ir penkias dienas po merikoj streikuoja 600,000 
komisijos pasiūlymo nevalia darbininkų. Daugiausiai 
butų streikuoti. streikuojančių yra automo-

Washington, D. C. —So-

Rezoliucija, kuri reikalauja 
bausti Rusijos karo 

kriminalistus:

Amerikos Lietuvių Kong
resas. posėdžiaudamas Chi
eagoje 1945 metų lapkričio 
29, 30 ir gruodžio 1 dieno
mis ir stebėdamas šiuo lai
ku Niurnberge vykstančią

Europoj badas
Lenkijoje kas mėnesį 10 

tūkstančių žmonių miršta 
badu, Austrijoj — 5,000. 
Taip sako pranešimai tik iš 
dvejų šalių. O badas siau
čia visoj Europoj. Su badu 
eina ligos, vaikų mirtingu
mas, netvarka.

Tuo tarpu Amerikoj kon
gresas jau šešias savaites 
svarsto paskyrimą UNRRA 
senai nutartus duoti 550 mi
lionų dolerių. Svarsto ir vis 
nesutaria paskirti, o Euro
poj ba^as. Ten žmonės lau-

farmerių prekių badą pa
tenkins.

Musų valdžia yra pasiža
dėjusi farmeriams laikyti 
žemės ūkio produktų kainas 
dabartiniame lygyje du me
tus po karo. Reiškia, iki 
1948 metų sausio pinuos 
dienos Amerikos farmeriai 
turės geras pajamas, o kaip 
bus toliau, tai pareis nuo 
bendros padėties krašte ir

kų iki'"l4,mrtų'amžiaus'vi-:nuo t0- kaiP eis darbai mie' 
sai nebeturi tėvų, ar turi stuose- 
tiktai tėvą ar motiną. Virš 
miliono lenkų gyventojų ne
turi pastogės žiemai. Belgi
joj badas, labai plinta džio
va ir vaikų mirtingumas.
Graikijoj siaučia epidemi
jos. Milionai žmonių Itali
joj yra benamiai. Panašios 
žinios ateina iš visų Euro
pos kraštų, nors skurdas, 
badas ir šaltis ne visus kraš
tus kankina lygiai, bet jis 
visur jaučiamas. Europai 
reikalinga skubi pagelba.

Uis farmerių įvairios paja- - , « - Bureau nrane-
mos sieke 25 bilionų dole- š k d lapkričio 23 d. Sta
"aVeri pna?aX\um^o te Department pranešė apie i armėnų PaJamos numato- . di riboto 
mos virs 22 bilionų dolenų. *. , . - * .Per karo metus farmeriai, ,,eknn?, ”
negalėjo gauti pirkti daug' “Dat“arkXu galės nau- 
reikalingų dalykų. Užtat da-‘ a P-'t'araymu galės nau
bar visiiarmeriai nori da-;Xia "dlmons 
ryti pirkimus ir musų pra-Wa«d ^Lumais 

± Amerikoje privaliai susira-

Iš Lenkijos praneša, kad 
ten arti dvejų milionų vai

60% DAKTARŲ REMIA 
DRAUDIMĄ NUO 

LIGOS

Prezidentas Truman pa- 
rikoj priverstiną draudimą 
siūlė kongresui įvesti Ame-

šyti. Pagal šį patvarkymą 
tremtiniams bus galima 
siuntinėti ir nedidelius (iki 
5 sv.) Parcel Post.

Korespondenciją turi pra
dėti išvietinti asmenys pa
tys. Tam tikslui išvietintiem 
asmenim U. S. okupacinė 
valdžia pradėjo išdalinėti 
specialės fermos atvirlaiš
kius.

dėl tų pabėgėlių išdavimo į 
budelių rankas.

Matyt, visa Ui paveikė 
Švedijos valdžią. Amerikos 
Lietuvių Informacijos Cen
tras New Yorke gavo iš 
Stokholmo šitokio turinio 
telegramą:

“Šiandien (lapkričio 
d.) Stokholmas atmetė Ru
sijos reikalavimą grąžinti 
jai Pabalčio pabėgėlius. At
metimas aiškinamas tuo, 
kad dėl bado streiko pabė
gėlių sveikaU tiek nusilp
nėjo, kad vežti juos dabarti
niu laiku nebūtų galima. 
Valdžia pranešė, jog 25 
lapkričio karalius GusUvas 
pasišaukė Sovietų atstovą ir 
pasakė jam pranešti Stali- 

inui, kad šis atidėtų Pabal
čio žmonių grąžinimą toli
mesniam laikui, gal kokiems 
metams.”

Kai šiU žinia pereitą ket
virtadienį buvo perskaityta

i vrvo Vi UZIIįZCtZ ^us-laudus Kiliu nramonėi.

“Sukilimas” Irane SUŠAUDĖ GENEROLĄ

o , . T Amerikiečių teismas nu-kilS Pn^ Maragheh' šaudyti
mieste riaurės Irano truber- neroIą A* Dostler J° du°- 
nateriu o su uo važiavu *Sak^ 15 a‘
sius nalvdoras sunkiai su merikieči^’ suimtų Italijoj, 
sius palydo us sunkiai su vokiečiu generolas,
zeide. Irano sukilimas pa- nuteistas mirti, jau%ušaudy.
lengva virsU Urptautinės . 
politikos skandalu.

Amerikos vyriausybė pa
siuntė Į Iraną 2,000 karei
vių sustiprinti ten esamą 
musų kariuomenę. Bet A- 
merikos vyriausybė žada

VENERINĖS LIGOS MU
SŲ KARIUOMENĖJ

Pasibaigus karui lytinėsAmer/kcs SvtakTnZ“ nu0 .ištraukti vi- ,igos pradėjo smarkiaSpla-
AmeriKos lietuvių Kongre gug mu?ų kareivius iš Irano, tintis kareivių ir jurininkų 

nežiūrint kcki ten bus pade- tarpe. Armijos daktarai sa- 
tis. Eina gandai, kad Angli- ko, kad prie lytinių ligų pli- 
ja ir, sako, Amerika siun- timo prisideda kareivių pa
čia ir daugiau kariuomenės didėjęs neatsargumas ir 
į Iraną, bet Amerikos vy- maišymasis su užkariautų 
riausybė tą užginčijo. — —J—-A- ------- -------

se, Chieagoje, salėje suužė 
smarkus ir ilgas plojimas. 
Tūkstantis Kongreso dele
gatų ir svečių reiškė savo 
džiaugsmą, kad Švedijos 
valdžia atmetė Maskvos rei-

T- ,r .. ..• z * . . kalavimą, nes taip ši teleg- Is Vokietijos (ar Austn- rama su’ rasta

Vėlesnės žinios tačiau
SUĖMĖ PRAMONININ
KUS, NACIŲ RĖMĖJUS

Anglai suėmė Ruhro dis- 
trikte Vokietijoj 80 vokie
čių pramonininkų, kurie yra 
kaltinami ne tik rėmę na
cių režimą, bet ir prisidėję 
prie nacių planų užkariauti 
pasauli. Suimtųjų tarpe via 
žymiausieji ir žinomiausieji 
vokiečių bankininkai ir 
pramonininkai.

RUSAI NESITRAUKIA 
IŠ IRANO

Maskvos vyriausybė atsi
sakė priimti Amerikos siū
lymą ištraukti iš Irano ang
lų. amerikiečių ir rusų ka 
riuomenę iki naujųjų metų.

jos) gautą atvirlaiškį U. S. 
pašto Įstaigai parodžius, ga
vėjas galės pasiųsti laišką 
ar Parcel Post.

Šia proga. Sočiai Service 
Bureau praneša, kad kaip 
tik tuo reikalu visai neper- 
senai jis buvo kreipiąsis i 
UNRRA vyriausiąją būsti
nę VVashingtcne su seka
mais prašymais:

Sudaryti sąlygas su išvie- 
tintais asmenimis pašto su
sisiekimui pradėti:

Tremtinius aprūpinti lie
tuviška periodine spauda ir 
šiaip literatūra.

sako, kad kai kuriuos pabė
gėlius švedai pradėję jau 
varyti į rusų laivą. įvykusi 
šiurpi tragedija. Varomieji 
pradėjo žudytis peiliais. Ki
ti pradėję laužyt visokius 
pagalius ir aštriais jų galais 
ardyti sau rankų gyslas, 
kad kraujui nubėgus galėtų 
mirti.

LENKIJOJ DIDŽIAUSIAS 
NUSIVYLIMAS

ŠVEDIJOJ PLAČIAI MI
NIMAS PABALTIS

ar išvaduotų sričių gyven
tojais, kur lytinės ligos yra 
plačiai paplitusios.Irano vyriausybė skelbia, 

kad rusai apginklavo ir pa-:
ruošė “sukilimui” kurdus ’ Daugiausiai lytinėmis li- 
šiaurinėj Persijoj. Rusai, gomis suserga musų karei- 
ginkluoja kurdus, kad jie viai Europoje. Ten vidutinis 
sukiltų ne tik prieš Irano,
bet ir prieš Turkijos val
džią.

Rusija pasiuntė Irano val
džiai griežtą kaltinimų no-

susirgimų skaičius ant tūks
tančio kareivių per metus po 
karo galo pašoko nuo 63 ki 
155; Pacifike tas susirgimų 
skaičius pašoko nuo 5 iki

.. “Aftentidningen” spalių 
18 d. įdėjo Yngve Gyllin ra-
Pcrtažą iš Gdynės, pavadin-i yjso pasau]į0 akivaizdoje 
ų‘Pesim.zmas .r nepykan.:^,^^' Rusjja ^„1^, ta gaubia Gdynę. Rašiny sj|pną Irano tautą ir pati

tą ir eina kalbos, jog rusai 97, o Amerikoje esančių ka- 
nori nuversti dabartinę Ira- į reivių susirgimai po karo 
no valdžią ir pastatyti sau; galo padaugėjo nuo 43 iki 
“draugingą.” Jei Rusija 53 ant kiekvieno tūkstančio 
gautų visą Iraną, ji sutiktų kareivių, imant vidutiniai 
Azerbeidžaną palikti prie, per metus.
Irano...

SUGAVO ATOMINI 
RUSŲ ŠNIPĄ

vaizduojamas nuodieninis 
šio Lenkijos uosto gyveni-

Sąrysyje su Amerikos Vy- mas, pilnas skurdo ir nevil- 
riausio Teisėjo Jackson pa- ties. Viso to išvadoje—nusi- 

nuo ligos. Daug kas deltoj Taip skelbia Valstybės de- daryta rezervacija prie Nu- vylimas ir neapykanta prieš 
partamentas, kurs gavo iš rembergo kaltinamojo akto. daug ką, neišskiriant ir da- 
Maskvos atsakymą į Ameri- per visą švedų spaudą pasi- bartinių okupantų. Po mies- 
kos pasiūlymą. j rodė platesni komentarai, i to griuvėsius jau dabar gir-

Expressen” patalpino disi kalbos apie tretįjį pa

pradėjo protestuoti, kad 
bus “socializmas.” Bet VA- 
merikos daktarų dauguma, 

jų, tą planą re-bent 60',7

Rusija “protestuoja’ 
saulis tyli.

o pa- Musų šalies policija jau 
virš dvejų metų seka vieną 
Rusijos šnipą, kurs šnipinė
jo Amerikos atomų bombos 
paslaptis. Tas šnipas, sako, 

Chicagos universitetas'jau buvo gavęs tikrų žinių 
skelbia suradęs naują vais- apie atomų paslaptis, bet 
tą, benadryl, kurs gelbsti policija tas jo žinias nelei-

BENADRYL PAGELBĖS

karo kriminalistų bylą, reiš-.mia ir sako, kad tai geriau-! “Keleivis” yra gera švenčių savo New Yorko korespon- saulinį karą. “Gazeta Mors- sergant dusuliu ir šienlige do persiųsti i Rusiją. Šnipas 
kia didelio apgailestavimo,! sias būdas užtikrinti žmonių1 dovana draugams ir pažįsta- dento specialį pranešimą, o ka” pasisakiusi, kad atomi- (hayfever). Naujas vaistas dar nesuimtas, bet taip ap- 
kad toj byloj yra kaltinama sveikatą ir kovoti su ligo-. miems. Užsakykit jį savo arti- “Aftonbladet” parašė veda- nis karas prasidėsiąs kitą jau esąs išbandytas ir da- statytas, kad jis nieko ne
tiktai viena pusė. Imis. _ miesiema! ;mąjį. , pavasarį. Į vęs gerų rezultatų. , ! gali perduoti į Rusiją.
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“KOMISIONIERIŲ”
BLOFAS

LEIVIS, SO. BOSTON Nr. 49, Gruodžio 5 d., 194S

Kada A. Lietuvių Taryba 
paskelbė šaukianti A. Liet. 
Kongresą, misionieriai arba' 
lietuviškai tariant, smetoni-j 
ninkai, nutarė užbėgti Kon
gresui už akių ir šaukė sa
vąjį suvažiavimą. Tada tie 
ponai sakė, kad tik “skubi 
akcija” \Vashingtone gali 
Lietuvą išgelbėti. Dabar po 
tos “skubios akcijos” mi
sionieriai žada vėl tęsti “de
rybas” su ALT dėl “vieny
bės.” Vadinasi, pasizbitkio- 
jo, kiek galėjo, pasigraibė 
šiek tiek pinigų ir vėl “tar
sis” dėl vienybės ir dėl “iš
gelbėtos” Lietuvos gelbėji
mo. Ar nebūtų laikas tiems 
misionieriams pasakyti, kad 
su bloferiais, nerimtais blo- 
znais niekas neturi mažiau-

karą, būtent Atlanto čarterio 
principus.
“Europoje mes bendradarbia

vome išduodant du musų są
jungininkus, Lenkiją ir Jugo
slaviją. Abejose šalyse žmo
nės, kurie kariavo musų pusėj 
ir musų vadovybėj, buvo ciniš
kai pašalinti.
“Viename atsitikime tie mu- 

sąjungininkai buvosu dargi

šio noro “tartis.
Blofina misionieriai, ne

atsilieka nė komunistai. Jie 
sušaukė į Pittsburgh’ą “de
mokratiškus lietuvius” ir 
surado tokių svetimom plun
ksnom pasipuošusių paukš
čių net ”159,796 narius.” 
Komunistų matematika yra 
paprasta: Kubilius, Bostono 
propesorius, sakė galėjo bū
ti 30,000 “narių.” Mizara 
manė, kad tebūnie 50,000 
narių, o Pruseika, žinomas 
padliza, pakėlė iki 80,000 
narių. Gi “demokratiško su
važiavimo” vadovybė sudė
jo visus tuos skaičius ir ga
vo 160,000. Kad nieks neį
tartų meluojant, bolševikiš
ki “demokratai” paskelbė 
“159,796 narius,” kurie bu
vo atstovaujami Pittsburgho 
suvažiavime. Vadinasi, “su
dėjo” iki paskutinio žmo
gaus, visai ščyrai...

Nuostolių nebūtų buvę, 
jei dar vienas “O” butų bu
vęs prisegtas ant galo. Butų 
buvęs milioninis “masių at
stovų” suvažiavimas. Kai 
blofoįi, tai virš tam tikro 
skaičiaus gali blofuoti kiek 
tik lenda. Tas pats įspūdis. 
Visvien melagiai.

kidnapinti ir išgabenti Į Rusi-j 
ją, kur jie buvo teisiami už iš
davystę tokio teismo, kurio 
procedūros mes niekada (nie
kada?—tai pavojingas žodis) 
nepripažintume.
“Jugoslavijoj despotas laiko

si valdžioje su privatinės ar
mijos durtuvais ir su slapta 
policija, kuri yra kopija Hit
lerio slaptosios policijos, prieš 
milžinišką ir priešinga'' nusi
stačiusią gyventojų daugumą, 
o mes priimame rezultatus ple
biscito, kurs yra tiek pat “lais
vas,” kaip buvo Hitlerio ple
biscitai.”

BULVIŲ RAGAVIMO KONTESTAS

Maine ir Idaho valstijos yra pagarsėjusios savo 
bulvėmis. Tų valstijų gubernatoriai anądien suruošė 
bulvių ragavimo kontestą Washingtono senato resto
rane ii' vaišina vienas kitą savo bulvėmis.

Draugi Talka
Gerb. “Keleivio” leidėjai. 
Štai ir aš pridedu penki

nę, kad nors kiek sumažin
ti “Keleivio” namo skolą. 
Man labai malonu girdėti, 
kad juo “Keleivis” eina se
nyn, juo daugiau jis suran
da sau draugų ir gerų rė
mėjų!

Linkiu rimtam laikraščiui

Kas Savaite
Musų Kongresas

Didelis lietuviško gyveni
mo įvykis. Visuotinas Ame
rikos Lietuvių Kongresas 
Chicagoje praėjo, šimtai at
stovų iš įvairių plačios A- 

“Keleiviu, geriausios klo- svarstė musų visų*reikalį;
ties ir gerų pesekmių jo rei
kaluose.

Su aukšta pagarba, vienas 
iš pirmųjų “Keleivio” skai
tytojų,

G. J. Strimaitis,
Bridgeport, Conn.

HURLEY PASAKĖ KAR
ČIĄ TEISYBĘ

Kartą prezidentas Roose
veltas nusiuntė į Kiniją sa
vo asmeninį atstovą pažiū
rėti, kaip ten dalykai atro
do. Tas atstovas, grįžęs iš 
Kinijos, parašė knygą, ku
rioje perša kinams sovietiš
ką totalitarizmą, kaip jiems 
artimesnę “demokratijos 
formą. Vadinasi musų šalies 
prezidentas rado agentą, 
kurs siūlė išduot Kiniją rusų 
imperializmui, bet tą išda
vystę pridengė ilgais ir ne
va pažangiais išvedžioji
mais.

Dabar buvęs Amerikos 
ambasadorius Kinijoj, gen. 
P. J. Hurley, pasitraukė iš 
savo vietos ir metė kaltini
mą musų valstybės departa
mentui, kad ten nėra šeimi
ninko, bet užtat yra klikos, 
kurių viena dirba ne Ame
rikai, bet Rusijos totalitariz
mo naudai.

Galingiausia Amerika nu
sigyveno iki tiek, kad ji iš
duoda savo sąjungininkus 
rusų imperializmui. Kaip ta 
išdavystė vyko, mes matėme 
iš Lenkijos pavyzdžio, ka
da musų galingos šalies va
dai, kojom į užpakalį spar
dydami, įvarė lenkų demo
kratus į Maskvos pastatytą 
lėlių valdžią ir tuoj po to 
didvyriško žygio “pripaži
no” Lenkiją rusams.

Dorothy Thompson dėl 
Amerikos politikos nusigy- 
venimo sako:

"Amerika žingsnis J» žings
nio apleido visas tuos princi
pus, su kuriais mes stojome į

Karo Kriminalistai
Nurembergo mieste, šalia konclagerius ir užgirs tokius 

20 nacių vadų, kaltinamųjų pat bolševikų konclagerius?
I suole sėdi ir daugiau karo Niurembergo teisme yra

--------  į kriminalistų. Jie kol kas ne- teisiami ne tiktai naciai ir
Amerikoje mes žinome pašaukti į teismą atsakyti jų dvasios bičiuliai bolševi- 

žmones, paleistus iš kalėj i- už jų šunybes, bet jų darbai kai. Ten kaltinamųjų suole

VISI BULGARAI PALEIS
TI “ANT ŽODŽIO”

Gerbiama “Keleivio” re-f 
(Inkci *

Dažnai matau “Keleivy,” 
kad galima gauti jūsų ka
lendorių 1946 metams. Ma
loniai prašau prisiųsti man 
tą kalendorių. Prisiunciu 
vieną dolerį, 50 centų bus 
už kalendorių, o likusieji 50 
centų auka apmokėti “Ke
leivio” namo morgičių. Dau
giau negaliu aukoti, mažai 
dirbu.

Linkiu visam “Keleivio” 
štabui sulaukti liksmų Ka
lėdų švenčių ir Naujų Metų.

Peter Lunas.
Philadelphia, Pa

o svarbiausiai apie musų 
tautos ateitį. Kaip galime 
pagelbėti musų broliams at
gauti laisvę, kaip galime 
juos sušelpti nelaimėje.

Kongreso tarimai ir nuro
dymai bus musų tolimesnio 
veikimo keliarodis. Kongre
so sukeltas pasiryžimas ir 
pasišventimas dirbti savo

rusams Baltijos žmones.
Be reikalo karščiavima

sis. Švedai per šį karą yra 
išleidę Europos žmonėms 
šelpti arti trijų bilionų kro
nų. Švedai priglaudžia dau
gybę visokių pabėgėlių.

Bet maža švedų tauta yra 
po dideliu galingųjų kaimy
nų spaudimu. Pirma juos 
spaudė 80 milionų vo
kiečių, o dabar ant mažos 
Švedijos gula 170 milionų 
rusų milžinas. Švedija tik 
tiek galėjo ir gali tiems mil
žinams spirtis, kiek galingo
sios .demokratijos ją sutin
ka remti. Jei galignosios de
mokratijos nesipriešina ru-

tautos gelbėjimui teskatina su reikalavimams,' šukavi- 
dar labiau visus lietuvius! 
jungtis į bendrą darbą ir
kovoti už musų tautos lais
vę.
Nulio meisteriai

mai prieš mažą Švediją ma
žai ką gelbės.
Naciai nepasiprovijo

Nacių pravadyrius marša
las Goering sako, jei jis tu
rėtų dabar progos, jis ir vėl 
eitų su Hitleriu ir butų na
cis. Kai kurie naciai sako, 
kad Vokietija neužtenka
mai buvo apginkluota, o iš 

visos

mo “ant žodžio.” Jie gali 
būti kiekvienu metu vėl pa
dėti į kalėjimą, jei jie lais
vėje nesielgia gerai. Tokie 
“ant žodžio” paleisti kali
niai yra griežtoje policijos 
priežiūroje ir jei tik jie pra
deda vėl griešyti. policija 
juos vėl siunčia į kalėjimą. 
Bet pas mus tiktai prasikal
tę ir teismo nuteisti krimi
nalistai kartais naudojasi 
“ant žodžio” laisve. Tuo 
tarpu bolševikų valdomose 
šalyse visi žmonės, kurie nė
ra kalėjimuose ar koncent-1 
racijos stovyklose, yra lais-i

ten jau teisiami. Į sėdi ir demokratijų žioplu-
Pirmoj vietoj ten sėdi mas, apsileidimas ir veid-

Stalino ir Molotovo šešėliai, mainiavimas. Atsiminkime
Tie du sukčiausieji karo kri- 1937, 38 ir 39 metus. Kaip
minalistai. šiandien yra tada demokratinių šalių po-
“teisėjai,” jų atstovas, kar- litikieriai, žurnalistai ir “žy-
tu su Amerikos, Anglijos ir mųs žmonės” žiurėjo į nacių
Francijos atstovais, teisia šeimininkavimą ir į jų po-
vokiškus kriminalistus. Bet litiką? Jau tada visas pa-
Stalino ir Molotovo darbai; saulis žinojo apie nacių suk x i x __ rr_ r__^^r^ 4— v—,4-^.1ciavimus, apie jų brutališ- 

kumą, apie jų melus ir ruo
šiamas agresijas. Bet demo
kratinių šalių politikieriai

stovi ne teisėjų, bet Ribben- 
trcpo. Goeringo, Schachto 
ir panašių sukčių pusėje.

Hitleris sudarė su Stalinu . , . .
savo garsųjį “krauju suce-! veidmainiavo, melavo ir dė 
mentuotą” paktą ir sakė! josi, hnd jj? nacių politikos 
savo armijos vadams, kad, tikro jo veidonemate. lie 
jis “pasidalys su Stalinu pa-J politikieriai ir dabar veid- 

juos panorės pasiųsti į ka-i šaulį.” Paktui sudaryti ir maimauja: jie mato Rusi- 
lėjimą ar konclagerį už ko-J pasauliui “pasidalyti” rei- agresijas, jie žino apie 
kius nors tikrus ar tariamus į kia dvejų partnerių? Jei Hit-'1 bolševikų konclagerių baisu- 
prasižengimus. ileris buvo apgavikas, mela-'mu?- ji?. puikiausiai žino,

“C. S. Monitor” korespon- gis ir kruvinas budelis, jo J\ad Rusija veda suktą poli-
dentas, R. H. Markham. J partneris Stalinas vra lvgiai tika Europos Rytuose, Per-
praneša savo laikraščiui a- toks pat. Hitleris pasirašė sij°j- Kinijoj'. Bet jie tyli,
pie Bulgariją, kad ten: pakta su Stalinu, kad karą sąmoningai veidmainiauja

pradėti. Kaltas Hitleris. Bet ir dedasi nematą. Jie kar- 
juk ir Stalinas tą paktą pa-'ta*s net broliaujasi su Mas- 
irašė. juk ir Stalinas nore- kvos gengstenais ir piktina-

"m«7'Una*iki'nu"'kS'- kad Hitleris Pradėt« ka‘ ? J?'"* .Syk^ .dar)>ais- 
s bulgaras yra 'an, -‘^uvurfas demok-.

ViirpmKprorn tcicmnc ItaklnSTOS sferOS, IŠ Nu-

vi “ant žodžio,” iki valdžia

“Koki laisvė yra Bulgarijoj 
ji yra suteikta žmonėms iš vai 
džios malonės ir gali būti kiek- *?' 
vienu
vienas
džio’ laisvas; laisvė jam duota

Bulgarijos komunistų par- , ^G’s°tovo ir Stalino gengės bet kalti yra ir tie, kūne ag- 
tija. kaip ir visos kitos kom-! melai, sukčiavimai ir appa- re^nams leidžia pulti, plės- 
partijos, savo politinę išmin-!vy?t^ yra geresni? Skir
tį semia iš Maskvos nurody- tumas tas. kad Stalinas dar 
mų. Todėl, kaip Bulgarija valdžioje ir dar tebesuk- 

čiauja. dar tebemeluoja, dartvarkysis ir kiek laisvės bul
garai turės, pareis nuo to, 
kiek Maskva malonės tos 
laisvės duotį. Amerika gi 
Bulgarijoj neturi balso. Ji 
protestavo dėl lapkričio 18 
d. suktų “rinkimų,” bet pro
testas be veikimo, tai kaip 
tie geri norai, jie tinka tik
tai peklai grįsti...

»»■TAIP—BET” POLITIKA

apgaudinėja, o Hitleris jau 
nugrimzdo i nebuitį.

Nurembergo teismas iškė
lė viešumon nacių žiauru
mus. jų koncentracijos sto
vyklų barbariškumus. Na, o 
kuo geresni sovietų žiauru
mai, Rusijos milžiniškos 
koncentracijos stovyklos, 
kur kankinasi milionai ne
kaltų žmonių? Ar atsiras 
bent vienas padorus žmo
gus, kurs smerks

“Keleivio” namuiAukų
išpirkti prisiuntė šie drau
gai: C. Skaptauckas iš So
merset, Pa.—$2, Mary La- 
nasky iš Wright, Wis.—$1, 
Vadas Joniką iš Wildwood, 
N. J.—$1, G. J. Strimaitis 
iš Bridgeport, Conn.—$5 ir 
Peter Lunas iš Philadelphi
jos 50 centų. Visiems šir
dingas ačiū.

Apie tremtinius ir 
pabėgėlius

Komunistai giriasi, kad 
jie į savo “demokratišką” 
suvažiavimą Pittsburghe su
traukė atstovus nuo “160,- 
000 lietuvių.” Ant popierio
pririnkti nesunku, pasukai to, girdi, ir pareina 
vieną nulį ir turi “160,000.”! Vokietijos nelaimės.
Bet tie nulio meisteriai skai- Vadinasi, pas nacius 

niekas nepasikeitė: jie nie-to lietuvius dideliais glu- 
šais, jei jie mano, kad kas ko neišmoko ir nieko neuž-
nors jiems patikės. Dargi miršo. Tokius žmones ištai-

.. ......... J *1“ x sys tik grabo lenta. Bet kaip
su Vokietija?

pačių jų davatkų tarpe 
“160,000” bolševikiškų lie
tuvių, apsikaišiusių demok
ratiškomis plunksnomis, ke
lia nemažai pikto šaipymo
si.

Vokietijos klausimas
Potsdamas neišsprendė 

Vokietijos klausimo. Vokie
tija sumušta, nuginkluota ir 

j bombų išdaužyta, tebėra
Artinasi šventės. Visi gaI-į^1u,oP°^ “* v,'\° pasaulio 

dovanas savo skaudulys. Vokietijos klau- 
§ventės yra! simas bus išspręstas tik ta

da, jei vokiečiams bus duo-

Švenčių proga

vojame apie 
artimiesiems.
proga prisiminti tuos, ku
liuos karas išvarė iš namų, 

į paliko be pastogės ir be nie- 
' ko. Tūkstančiai lietuvių 
švęs pirmas taikos Kalėdas 
be savo tėviškės, po svetimo 
stogu, didžiausiame varge. 
Taika neatnešė jiems išsi
ilgtos ramybės ir taikos. 
Bendrojo Fondo pirminin
kas kun. Dr. Končius nuro
do, kaip mes galime tiems 
musų vargstantiems bro
liams atnešti nors truputi 
švenčių džiaugsmo

Laikraščiai praneša, kad 
Amerika nutarė pranešti 
Kinijos vadui Čankaišekui, 
jog Amerika jį rems, bet

“Su sąlyga, kad generalisimo 

panaudos tą Amerikos paramą 
savo pastangose padaryti tai
ką su Kinijos komunistais, bet 
ne vesti karą prieš juos.”

ta proga gyventi ir maitin
tas uZtikrins Su 

laiku ir Vokietijos demokra
tijos atgimimą.

Vien su policija, be duo
nos, nei vokiečių nei kitų 
tautų problemos nesiduoda 
išrišamos, o Potsdamas vo
kiečių maitinimosi reikalą 
paliko neišspręsta.

J. D.

Amerikos Karo departa
mento atstovas, generolas 
majoras J. H. Hilldring, o- 
ficialiai praneša, kad lietu
viai pabėgėliai ir tremtiniai 
Vokietijoj nebus prievarta 
grąžinami į rusų valdomą 
Lietuvą. Bus grąžinami tik
tai tie lietuviai, kurie patys 
nori grįžti.

Rusų žandarams ir kito
kiems agentams yra už
drausta landžioti po lietu
vių pabėgėlių lagerius be a- 
merikiečių palydovų. Bet 
buvo atsitikimų, kad rusai 
be palydovų landžiojo po 
lietuvių lagerius. Del tų ne
teisėtų rusų atsilankymų A- 
merikos kariška vyresnybė 
painformavo sovietų kariš
ką vyresnybę.

Musų kariška vyresnybė 
Vokietijoj stengiasi aprū
pinti pabėgėlius rfiaistu, 
kad kiekvienas gautų ne
^™taUT.2i°?;2aiO„rjIy. Manį VŠtes

AUKOS IŠ AUSTRALIJOS
Australijoj, Sydney mies

te yra lietuvių būrelis. Šias 
dienas Lietuvos ministeris

Siaurės Irano “sukilimas” Waąhinetone gavo iš jų 
laišką, kuriame rašo:

Planuotas “sukilimas’

eina pagal Maskvos išdirb
tą planą. Ten bolševikiški 
kvislingai pirma buvo pa 
krikštyti “demokratais,’ 
paskui jiems buvo duoti 
ginklai, vėliau pagelbon iš 
Kaukazo buvo atvežta dau
giau “sukilėlių,” o dabar su
kilėliai jau valdo kai kurias 
sritis ir grūmoja Irano vai 
džiai. Viskas eina pagal 

eina rusų 
durtuvų apsaugoj.

Bet tame puikiai išdirbta 
me plane yra didelių spragų. 
Didžiausioji spraga yra A- 
merikos ir Anglijos valdžių 
nusistatymas. Ar tos šalys 
žicpsos, ar pavartos savo 
planus?
Pavojus Turkijai

Rusai stengiasi į Irano 
sukilimą įtraukti kurdus. 
Jie stato kurdams ginklus 
ir nori juos sukelti prieš 
Turkiją, Iraną ir Iraką. Su 
galingos Rusijos pagelba 
kurdai gali privirti košės 
jautriausioje pasaulio vie
toje—Artimuosiuose Rytuo
se. Toje pasaulio dalyje, kur 
yra dide i aliejaus šaltiniai, 
ir maža kibirkšti gali sukel
ti milžinišką gaisrą. Ar Ru
sija tokio gaisro nori, ar ji 
tik bando Amerikos ir Ang
lijos pakantrumo ribas? 
švedai kalti?

Ant švedų kai kurie lie-

Sydney lietuvių tarpe su
rinkome trisdešimt svarų ir 
vieną šilingą. Pinigus per 
banką pasiunčiau Tamstos 
vardu ir prašom perduoti 
badaujantiems lietuviams 
ten, kur galima ir kur la
biausiai reikalinga.

“Mes aukotojai politinio 
keršto neturime, tiktai mu
sų troškimas yra gelbėti pa
tekusius lietuvius skurde. 
Jeigu nesudarytų sunkumų, 
prašau aukotojų pavardes 
padėti i lietuvišką laikraštį 
ir tą prisiųsti man. Taipgi 
mes norime sueiti į kontak
tą su šelpimo Komitetu ir 
gauti žinių kurių čia trūks
ta.

“Puikiausių linkėjimų 
nuo musų Australijos lietu
vių Tamstai ir per Jus vi
siems Amerikos lietuviams.”

Aukas sudėjo šie lietu
viai: po 5 svarus. A. Bau- 
žė ir J. Kellertas; 5 sv. ir 
5 šiling. aukavo D. Kuodis, 
3 sv. — M. Marcinkevičius, 
po 1 sv. — J. Viedrinaitis, 
P. Kairaitis, E. Skerienė, J. 
Sabaliauskas, J. Kellertas 
(inž.), P. Augustaitis; 2 sv. 
10 šil. — J. Zelieniakas; po 
10 šil. — J. Vainilevičius, 
I. Baužaitė (14 metų). A. 
Baužaitė (12 m.), M. Kel
leraitė (13 m.). R. Lekker- 
tas (9 m.); po 5 šil. aukavo 
jaunučiai R. Baužė (6 m.) 
ir Lil. Kelleraitė (5 m.), 

taviški laikraščiai pradeda! Viso aukų 30 sv. 1 šil. Ame- 
“ is karti. Esą jie nesilai-1 rikoniškais pinigais tatai su- 

žmoniškumo ir išduoda daro $96.09.

ti ir vogti.
Hitleris viename slapta

me atsikreipime į savo ar
mijos vadus vadina Cham- 
berlain ir Daladier “mizer- 
nais šliužiais.” Teisingas 
pavadinimas demokratiš
kiems lepšiams, kurie važia
vo Hitlerio puspadžių laižy
ti ir savo sąjungininką Če- 
choslovakiją išduoti. Geres
nio vardo jie tikrai nenusi
pelno. Bet ar Stalinas ne
vadina tokiais pat vardais 
tų Amerikos, Anglijos ir 
Francijos politikierių ir žur- 

nacių nalistų. kurie jam puspades 
laižo ir visas jo agresijas ir 
melus tyliai arba ir atvirai 
užgiria? “Mizemų šliūžių” 
veislė yra plati ir galinga.

S. D.

dieną. Tą maisto normą pa
bėgėliai ir gauna, o kartais 
jiems duodama ir daugiau. 
Žiemai musų kariška vyres
nybė nori pabėgėliams pa
rūpinti šiltą pastogę, kad 
jie nekentėtų nuo šalčio.

Tokius paaiškinimus davė 
Karo departamento atsto
vas BALF vadovybei dėl 
pasirodžiusių lietuvių skun
dų apie rusų šnipų ir agen
tų veikimą lietuvių lageriuo
se ir dėl priverstino lietu
vių grąžinimo į rusų oku- 
poutą Lietuvą.

spręsti ginklu, arba derybo
mis. Čankaišekas derėjosi, 
bet susiderėti negalėjo, ko
munistai derybas panaudo
jo puolimams ir įsistiprini- 
mui naujose srityse. Jei da
bar Amerika stato sąlygą, 
kad Čankaišekas turi su ko
munistai susikalbėti, tai ji 
tuo pačiu remia Kinijos ko
munistus prieš centralinę 
valdžią. Mat, derybose vi
suomet DVI pusės turi susi-

PAAUKAVO 1,000 
KARVIŲ LENKAMS

Laikraščiai praneša, kad 
Amerikos mennonitai paau
kavo ir išsiuntė apiplėštai 
lenkų tautai 1,000 melžia
mų karvių. Karvės bus su

kalbėti. Įsakymai vienai pu-, varytos į laivą netoli Balti- 
sei “susikalbėti” reiškia,' morės ir išsiųstos Lenkijon, 

tai jam duotas neišspren-1 kad antroji pusė gali statyti 50 savanorių menoniti} pri- 
džiamas uždavinys atlikti.'tokias sąlygas, kokias ji no- žiūrės tas karves kelionėj*. 
Jei Kinija turi būti vienin-ri. Geresnio įrodymo apie Tačiau sunku tikėti, kad
ga, ji turi kaip nors išspręs-Amerikos užsienių politikos lenkai tuomi g?1*-------
ti rusų remiamų komunistų “neaiškumus” negalima bu- doti. Tas karv<
“problemą.” Ją galima iš- tų sugalvoti. komunistai ir iš

Esą tokią politiką Kini
joj atstovaus musų naujas 
ambasadorius ten, genero
las G. C. Marshall.

Jei tokios instrukcijos 
duotos generolui Marshall,

SIŪLO RINKTI PASAU
LIO PARLAMENTĄ

« r '
- Anglų užsienių reikalų 
ministeris A. Bevin pasiūlė 
“tiktai savo vardu” rinkti 
demokratišku budu atstovus 
i pasaulinį parlamentą, kurs 
butų pasaulio valdžios užuo
mazga. Jungtinių Tautų Or
ganizacija, kaip ji sudaryta 
San Francisco mieste, vis la
biau pripažįstama be jokios

<
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KAS SKAPTO, RAŽO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

CHICAGO, ILL : ypatingai, labai giažiai dar- 
jbuojasi ponios V. Valinskie-' 
Į nės punktas, 844 W. Cott-Į 
!man Avė, Chaltanham da- 

Lapkričio 17 d. įvyko so- Į lyje su pagelbininkėm: Mrs. 
eialistų centralinės kuopos Amele Žvirbliene, Mrs. Ve- 
surengta vakarienė. Atsilan-; ronika Kanėiene, Mrs. Jule 
ke į vakarienę virš 150 žmo- Langrib, Mrs. Veronika Ja
nių, daugiausia musų judė
jimo veteranų ir darbuoto
ju

tužiene, Mrs. Eugenija Kur- 
mauskiene ir Mrs. Veroni
ka šlaupiene. šios darbš-

Vakarienė buvo gražiai čios ir patriotingos moterys.
paruosta. Prie jos dirbo šios 
draugės: Ladygienė, Ru
činskienė, Jasinskienė, Mil
erienė, Dambrauskienė, Za- 
habienė, AgKnskienė ir Kaz-

šiame drabužių rinkimo va
juje, surinko, sutaisė, išva
lė ir prirengė siuntimui, gra
žiai išsortuotų drabužių ir 
avalinės virš 1,000 svarų.

lauskienė. Pagelbėjo joms, Didžiuma šių moterų yra 
jaunosios Jasinskaitė ir Mil-:SLA narės. Jos renka dra- 
lerirtė. Ibužius ir avalinę veik išim-

Bankiete padainavo drau- ; tinai nuo svetimtaučių, nes 
gai N. Ascilla, Deveikaitė ir toj apielinkėj lietuvių labai 

mažai gyvena. Jos užsimo
jusios tęsti šį mielaširdingą 
darbą ir toliau, kolei lietu
viams bus reikalinga pašal
pa. Visas darbas atlieka
mas ponios Veronikos Va
linskienės namuose, 844 W. 
Cottman Avė.

Šios moterys, netik gra
žiai drabužius išvalo ir su- 
sortuoja, bet priedui pride-Į 
da: siūlų, guzikų, šniūrų a-į 
valinei ir kitų mažmožių.

Puronaitė. Prie piano akom
panavo Milleriutė.

Kalbėjo eilė draugų. Adv. 
K. Gugis prisiminė senus 
laikus, kai jau 1905 metais, 
atvykęs į Ameriką, pradėjo 
dalyvauti socialistiniame ju-1 
dėjime. Prisiminė kokiose 
sąlygose tada teko dirbti. 
Pereidamas prie dabarties, 
kalbėtojas sakė, kartojasi 
tas, kas buvo po praeito ka
ro. Tada Vokietijoj socialis-. j<a(j lietuviai tremtiniai, rei- 
tai buvo priėję prie vai- kalui prisiėjus, galėtų ir tu- 
dzios, o dabar Anglijoje }-, kuom sau drabužius 
vyko tas pats. Vokietijoj pasjtaisyti ir prisitaikyti, 
socialistai neįveike tuolaiki-Į tuos visus priedus šios mo- 
mų sunkumų, o Anglijoje:terys superka savais pini
gai pasiseks socialistų ban-'^-g
dymas, nors anglų socialis- s
tų atsakomybė ir našta yra 
labai sunkios.

Paskui kalbėjo drg. Vai
vada. Jis seniau dirbo “Nau-

Victory Loan Drive

Karo pergalės bonų va
jus irgi bandoma varyti 

jienose," o pašauktas į ar- galima, nore iki šiam
miją ten dasitamavo iki l?1?111. djH n^bai nonai 

- - lietuviai Karo Pergales Bo
nus perka. Daugelis mano,

o p; 
i dž

karininko laipsnio. Dabar
jau grįžęs namo iš armijos. , . T ,
Jis buvo Vokietijoj ir matė-:kac> karul pasibaigus bonus 
si su lietuviais tremtiniais ir. Pn'kti nereikia.

Labai trukdo bonu Dar-•» A X.pauzei ___a eu?<xi\vjv, n.mp
gyvena ir vargsta lietuviai • gavimą svetimų valstybių}-
Vokietijoj.

Bet lietuviai ir didžiau-
takos asmenys. Bet geri lie
tuviai bonus perka, nes jie

šioj nelaimėj yra vaišingi ir ^ad b°.nHs Pykdami
svetingi. Jam teko būti vie-;!deda ^vo PmiSus į labai 
nose lietuvių suruoštose vai-, mvestmentą. Ne tik
šėse: vyrai sugaudė ežere Pinigai bus saugus, bet dar 
žuvų o moterys pagamino:11" &er3 nuošimtį gaus.
vo nm Dav-ivolriv l/oroiirui I **• ’ •is amerikoniškų kareivių 
davinių gardžius valgius ir 
tuo budu svečiai buvo gar
džiai pavaišinti.

Bet tų žmonių kasdieni
nis gyvenimas yra baisiai Senai, senai, dar pnes 
sunkus. Trūksta visako, y- pirmąjį pasaulinį karą, kuo-
WV oi A « x1mA*XA*%«« U V* A 4 Y* J * 1 __ _ - I

HARTFORD, CONN.

Laikas susiorganizuoti

patingai drapanų. Ragino 
remti tuos lietpvius pagal 
visas musų išgales, nes ki
taip jie sunyks.

Paskui kalbėjo drg. P. 
Grigaitis apie socializmo pa 
žangą pasaulyje ir, paminė
jęs Anglijos pavyzdį, tikri
no, kad ir Amerika eis prie 
socializmo, nes tai vienin
telis pramoningos šalies ke
lias į teisingą ir aukštesnę 
tvarką.

Vakarienę vedė drg. Zy- 
montas. Ji praėjo gerai ir 
paliko gero atsiminimo.

J. J. P.

PHILADELPHIA, PA.

Philadelphijoj lietuviams 
tremtiniams ir pabėgėliams 
drabužių ir avalinės rinklia
va eina be pertraukos, pun
ktai įsteigti prie visų lietu
viškų parapijų, lietuvių ban
ke 204 North Broad St, o

WORCESTER, MASS.

CBESTNETS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Vuoldų Gėrimų, Akiu, 
prdžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir "Keleivia” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTE11, MASS.

chelsonas ar kas kitas? Gė
da hartfordiečiams duoti 
save už nosies vedžioti, y- 
pač Stalino bernams, kurie 
čia išsijuosę dirba dėl “ma- 
tuškes’’ Rusijos.

Hartfordo Pale. 

Randona armija jau čia

Kas sakė, kad musų ko
munistai nemoka rusiškai? 
Lapkričio 18 d. vietiniai ko
munistai lietuviai čia suren
gė koncertą. Buvo dvi dai
nininkės iš Waterburio ir į 
vienas, regis, Vasiliauskas,» 
iš New Yorko. Bet visus su-i 
bytino musų Laisvės choras. 
Programą jis atidarė su A- 
merikos ir Lietuvos himnais, 
paskui padainavo porą dai
nelių lietuviškai, o kai sto
jo vieni vyrai dainuoti, tai 
pasisakė daugiau lietuviškai 
nemoką ir užtraukė rusiš
kai. Mat, sako Lietuva po 
rusų “globa,” tai reikia už
traukti rusiškas dainas. Pa
dainavę rusišką dainą jie į 
visi atrodė jaunesni, maty-! 
ti, prisiminė tuos laikus, ka
da jie po caro valdžia Lie
tuvoj kiaules ganė.

Koncertą užbaigė visas 
choras, su labai “patriotiš
ka” daina ir po kiekvieno 
posmo vis šaukė: Drebėkit, 
nevidonai, raudona armija 
jau čia! Choras ūžė, o varg
šai klausytojai, iš tikrųjų, 
buvo pradėję bijoti, kad iš
ėjus į Hartfordo gatves jie 
nepamatytų žygiuojančius 
raudonarmiečius...

Iš vietos dainininkų man 
labiausiai patiko p-lė Kup
čiūnaitė. Ji paskambino gi
tara ir angliškai gražiai pa
dainavo.

H-o Pelė.

BROOKLYN, N. Y.

LSS 19-tos kuopos metinis 
susirinkimas

CIVILIS GAVO KARO MEDALI

Admirolas Kelly prisega civiliui D. H. Russelliui 
karo medalį, nes Russell padėjo numesti bombas nuo 
lėktuvų laivo “Franklin,” kuomet japonų orlaivis nu
metė ant jo savo bombą ir uždegė jį. .

Čia dar noriu pridurti, kad siųsti delegato, bet apie au
kas nieko nebuvo kalbėta. 
Todėl aukų klausimą galė
jome svarstyti paprasta 

tas žmogus net draugijų susi-i tvarka. Bet pirmininkas ne- 
rinkimuose šukavo, stengda-' mėgsta demokratiškų lietu- 
masis visiems įrodyti, kad tai vių, jo širdis Pittsburghe,

vienos musų draugijos atsto
vas bandė iš adatos vežimą 
priskaldyti. Del šios klaidelės

todel jis iškraipė musų ta
rimų prasmę ir neleido bal
suoti aukų reikalo.

Ir ką tu padalysi su žmo
gumi, kurs myli Rusiją ir 
nori jai padovanoti Lietu
vą? Tik klausimas, ar to
kiam žmogui vieta lietuviš
kos organizacijos priešaky
je? J. Andrews.

Aukos Am. Lietuvių 
Tarybai

Nuo šių metų spalių 1 d. iki

ANSON1A, CONN. kur sakoma, kad ir Ansoni-
--------  jos lietuviai organizuotai

Nerašau niekad į laikraš- protestuoja prieš ALT už 
čius, bet šiandien norėčiau nesusivienijimą. Pirm. Bu- 
pareikšti savo mintis apie janauskas paragino visų 
Ansonijos lietuvių draugijų draugijų atstovus, kad kiek- 
ir veikėjų veiklą. vienas atstovas savo drau

Lapkr. 25 atsibuvo A. L. gijos susirinkime darytų į- 
Tarybos skyriaus susirinki-, nešimus, kad draugijos pro- 
mas. Jį vedė pirm. S, Buja-' testuotų prieš tokius laik- 
nauskas. Pirmas klausimas raščius, kurie talpina mela- 
buvo lietuviams maisto rin- gingus aprašymus apie -An- 
kimo vajus. Po apkalbėjimo senijos lietuvius ir jų drau- 
nutarta padaryti rinkliavą1 gijas, kad buk mes, ansonie 
pinigais ir už tuos pinigus * čiai nutarėme neaukoti ir

esanti baisiausia klaida. Jis, 
matyt, jieškojo ‘kostumerio 
pasibarti.”

Buvo paklausta visų drau
gijų atstovų, kokioje drau
gijoje buvo sukaunama ar 
įieško ma “kostumerio” pa
sibarti? Paaiškėjo, kad nė 
vienoje draugijoje, ne tik 
šukavimų, bet ir kalbos apie 
tai nebuvo.

Tai, ponas Marčiulioni, 
kas čia norėjo iš adatos ve
žimą priskaldyti? Atrodo, 
kad pats J. M.

Ar nebūtų laikas mums
susiprasti? UŽ šmeižtus iŠ lapkr. 5 d. Amerikos Liet. Ta- 
Tarybos skyriaus prašalino- ryba: prisiuntė šias aukas: 
me p. Čeplinskienę. Ar tik Mrs. K. Kungis. Chicago $10 
nereikėtų panašiai pasielgti žemaičių Kultūros Kliubas,
ir su jos partneriu, J. M.? Chicago ............................. $15

Žiūronas. Pral. Julius Maciejauskas,
Los Angeles, Cal.............  $100

J. J. Kurtinaitis, Cle Elum.
Wash..................................... $3

ALT Bridgeport, Conn. skyr. 
per A. Stanišauską ..........$10

C. Naujokaitis, Clinton 
Indiana ............................... $5

Joe B. Aglys, Chicago ..$10 
ALT Manchester, Conn. skyr.

per Astrauskienę..........$12.75
Jaunų Lietuvių Amerikoje 

Tautiškas Kliubas, Chicagoje,
per S. Kunevičių ..............$10

ALT Lake County, Ind. skyr.,
per George Dubicką..........$50

Peter Šiltus, Chicago .... $1
K. Micuta, Coos Bay,

Oregon ............................. $25
S. ir M. Ališauskų auksinių

vestuvių auka .................. $10
Amerikos Lietuvių Taryba.

CAMBRIDGE, MASS.

Iš musų kliubo

Lapkričio 25 d. Piliečių 
Kliubas laikė savo susirinki
mą. Dalyvavo 130 narių, o 
kliube viso yra 400 narių. 
Išklausėme raporto iš spalių 
mėnesio biznio veiklos, pa
sirodė, kad likę gryno pel
no $2,050.

Buč visai nerašęs nieko, 
jei kliubo pirmininkas nebū
tų užkabinęs susirinkime 
manęs ir “Keleivio.” Jis sa
kė, kad dabar “K.” kores
pondentas nieko neparašo 
apie padidėjusį kliubo pel
ną, o seniau tai, girdi, kas

dar organizuotai protestuo
jame prieš ALT. Tai yra ne

IU1 KIŠU uuiii} <un Dimiueji- iškreipimas faktų, bet tie-i - • rasvaavpt, ir o-irda-
mo. Komisija pranešė kad, siog begėdiška melagystė, Į į oe no budavf ma- 
tau vra rengiamas Lietuvos i oizoito
nepriklausomybes mineji-; “Vienybėj” melagingus ap- 
mas, kuns įvyks vasario 17,: rašymus apie Tarybos skyr.
1946 m. tarimus, taipgi ir “Keleivy”

Valdyba pranešė, kad vi- skaitėm nurodymus, kaip 
sos draugijos skirtas aukas “Vienybės” korespondentas 
Kongresui pridavė skyriaus, visai kitaip parašė apie mu-

nupirkti, kas yra reikalin 
ga tremtiniams, ir tam tiks
lui leisti boną ant išlaimėji-

Penktadienį, gruodžio 14 
dieną, įvyks metinis LSS 19
kuopos susirinkimas. Ame- ___
Un?on^Ave^8 vaiiždininkui. Draugijos auka-įsų tarimus.Tai visi tą jau
.. . . ,. vakare. vo. ^LT skyr. — $31.75,'žinojome. Bet atsistojo J
Štame susirinkime bus J*ep- Kliubo ir šv. Antano dr-ja! Marčiulionis ir sako, ar jus

vęs, nors pelno būdavo ma 
Ziau.

Aš norėč pasiūlyti musų 
pirmininkui tokį dalyką: pa 
tikrinkime, kiek per pasku
tinius 4 metus yra rašyta a- 
pie musų kliubą “K-je” ir 
jeigu ten rasime tiek pra
nešimų, kaip p. Beleckas 
sako, tai gerai, aš prisiimsiu

Jau Gatavas
Musų Kalendorius
“Keleivio” kalendorius 

1946 metams jau atspaus
dintas. Jį pradedame šia 
savaitę siuntinėti. Anksčiau 
užsisakiusieji gaus kalendo
rių dar šią savaitę, o vėliau

iQ4<; i* c». kaltę,” nors ne aš vienas i atėjusieji užsakymai bus iš-
mJIL™ ToV rlttro ir —$15- D- L- K- Vytauto! matėte “Keleivyje” ką Jo- iš to kliubo žinių kartais pa- pildyti per artimiausias dvi 
metams, iaip pat yra ir ^r.ja _ $13.25, šv. Onos nas Kantautas ten prirašė?: rašau. Bet jeigu ten nerasi- savaites.
daugiau svarbių reikalų. , dr-ja — $10, Šviesos drau-! Nieks nieko nesako. Tai JJme tokių dažnų pranešimų, Dabar pats laikas kalen- 

Kiekvieno nario pareiga'gija — $10, SLA 66 kp.— Į K. atsiliepė, kad per “Ke- tai ar musų pirmininkas su-'dorių ušsisakyti. Kurie rau-
yra dalyvauti šiame susinn-‘ $10, Lithuanian Club ofjleivį” buvo nuo šmeižikų tiks 
kime. I Ansonia — $10. Tai tiek iš’ apgintos draugijos ir Tary- rias

met Lietuvoje buvo rusiškos1 
mokyklos, aš į mokyklą dar 
nėjau. Bet kuomet vyresnie
ji pareidavo iš mokyklos, 
tai aš mėgdavau jų knygų 
paveikslus žiūrėti. Ir dabar 
atsimenu vieną paveikslą:' 
tai buvo vežimas ko tai pri
krautas, o į jį buvo pakin
kyta lydeka, erelis ir vėžys. 
Aš nežinojau, ką tas paveik-’ 
slas reiškia.

Buvau tą paveikslą už
miršęs. bet, žiūrint į Hart
fordo lietuvius, man jis vėl 
prisimena. Nors čia lietuvių 
yra daug ir sakosi jie daug 
dirbą ir giriasi daug nudir
bą, bet kurie turėtų dau
giausiai dirbti, tie stovi vė
žio vietoje. Nesenai vienas 
koks tai ūkininkas “Kelei
vyje” rašė apie Hartfordo 
lietuvius, kad, girdi, čia 
veikia tiktai komunistai ir 
katalikai. Socialistai, nors 
nemažai tokių yra, nes dau
gumas skaito “Keleivį” ir 
“Naujienas,” tie duodasi ki
tiems už nosies vedžioti. 
Kur tik pasisuksi, ten išgir
si nepasitenkinimą komu
nistais. Su katalikais irgi ne 
visiems patinka dirbti, o pa
tys, rodos, galvų neturi.

Aš manau, kad jie galėtų 
susiorganizuoti ir dirbti, 
kaip jiems patinka, o ne pa
šaliais skųstis, kad tie ar ki
ti ne taip dirba, kaip dau
gumas norėtų. Jei čia* atva
žiuoja tokie kalbėtojai, kaip 

; Bimba ir Šolomskas, tai ko* 
dėl negalėtų atvažiuoti Mi-

J. Glaveskas, sekret. Ansonijos Kongresui. Tary 
bos skyrius įgaliotas sveiki
nimus ir aukas pasiųst Kon
gresui Chicagoje. 

Pirmininkas perskaito

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

bos skyrius.
Kad J. M. negali nurimti

nedrumstęs tarpe lietuvių 
vienybės, matyti iš to: Štai

trumpą iškarpą iš “Dirvos,”“ kc rašo:

UKELEIVIS

s atšaukti savo “mand- 
” pastabas korespon den-

tų adresu?
Seniau tas pats pirminin

kas “skųsdavosi” kliubo pa 
kampiais, kad aš rašau a

sų skaitytojai to dar nepa
darė, paskubėkit pasiųsti už
sakymą, kad iki švenčių ga- ; 
lėtmfcėt gauti gražų, didelį 
“Keleivio” Kalendorių.

Šių metų “Keleivio** Ka-
Vienybėj” nr. 46 tarpe kit- pie kliubą ir noriu atkreipti lendoriuje yra įdėta virš 20 

valdžios akį į riebius musų visokių straipsnių, yra daug 
biznio pelnus, o dabar, kai informacijų anie ką tik pa- 
nerašau, jis mane “gudriai”; sibaigusį pasaulio karą, yra 
bara, kad aš užtyliu puikius naudingų, lengvų ir moks- 
pelnus. Tam žmogui niekaip; liikų pasiskaitymų, yra. ei-

U

YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 
Užrasykit jį Savo Draugams ir Giminėms

PAAIŠKINIMAS:

“Keleivis” Jungtinėse Valstijose kainuoja metams $2.50. 
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraštį užrašot. Prašom pažy
mėti, jog tai “Kalėdų Dovana.” ,

Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as- 
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdinį “Keleivio” nume
rį, pažymėdama, kad tai yra Jūsų dovana. Ir siuntinė- 
sirae “Keleivį” ištisus 1946 metus.

“KELEIVIS”
636 Br«adway, So. Boston 27, Mass.

neįtiksi 
šiame susirinkime buvo

atsilankęs iš BALF Camb
ridge skyriaus atstovas Ja
kutis ir prašė pirmininką 
leidimo pasakyti keletą žo
džių apie šalpos darbą ir 
parinkti aukų delegato pa
siuntimui į Lietuvių Kong
resą. Musų pirmininkas rai
tėsi, kraipėsi, kaip kepamas 
ungurys, stengėsi neduoti 
svečiui progos pasakyti ke
letą žedžių. Pagaliau iš na
rių kilo protestai ir svečiui 
buvo leista pakalbėti, o au
kų delegato siuntimui na
riai sudėjo, regis, $27.60.

Paskui aš įnešiau pasiūly
mą paskirti A. L. Kongre
sui auką $100.00. Pirminin
kas pradėjo aiškinti, kad 
kliubas esąs nutaręs nesiųs
ti delegato, o todėl ir au
kos nutarta nesiųsti; tokį 
nutarimą gali atmainyti tik 
du trečdaliai narių, ir t.t. į 

Tiesa, buvo nutarta ne-i

LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesinis paveiksluotas, 32 puslapių 

žurnalas. Kaina metams $1.00.
Adresas: (5)

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia, Pa. Į

Iių ir įvairiausių patarimų 
vyrams ir moterims.

Kalendoriaus kaina 50c. 
Užsakymus kalendoriui 

prašome siųsti:
KELEIVIS 

636 E. Broadway,
So. Boston 27, Mass.

SKAITYKITE
Informacijos Centro 

Leidinius!

LITHUANIA’S FIGHT FOR 
FREEDOM

By—
E. J. Harrisan.

Kaina 5Oc.

GHII.EERERT DE l.ANNOY 
IN MEDIEVAL I.ITHUANIA 

By—
P. Klimas.

Kaina $1.00

LITH1JANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTCH 

a collective work 
Kaina $1.00

Užsakymus siųskite:
Lithuanian American Information 

Ceater.
233 Broadway, Ncw York 7, N. Y.

“Keleivyje” naudinga yra 

daryti visokius biznio skel-

ir pajieskojii

i
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KELEIVIS, SO. BOSTONKetvirta* puslapis

imas 
Maikio su Totu

Okupacijų Režimas 
Latvijoj

II lesčio. Visos išsilaisvinimo
...... , .. i viltys rišosi su Vakaru De-
V okiecių okupacija • mokratijų pergale.

Atėjus vokiečiams, vietoj: .Per Baltijos jurą Taryba 
bolševikiškos diktatūros bu- uznaezęė ryšius su 
vo Įvesta nacių diktatūra. įw ®u Aliantais. 1943-194o 
Latvija buvo padaryta “ge-4 metųbegyje Amerikos ir 
neralgubernatoryste,” kurią1 Anglijos vyriausybėms bu- 
valdė “Rvtų” komisaras, e- j° Paduoti keli memoran- 
santis okupuotų rytų sričių durnai ir pareiškimai. Buvo 
ministerio. pagarsėjusio Ro- uzmegstas gyvas kontaktas 
senbergo. žinioje. Po ilgo su . P^pnesinimo judeji- 
svvravimo vokiečiai neva Lietuvoje ir Estijoje,
tai davė Latvijai “savo ad-: L944 metų balandžio mene- 
rinistraciją” po vadovybe1 Rygoje lyyko trijų Pabai-

generolo Denkerso. Bet vo
kiečių paskirti latviai gene
raliniai direktoriai neturėjo 
jckių teisių ir tik aklai pil
dė vokiečių generalinio ko
misaro Įsakymus.

Latvija atsidūrė SS ir 
Gestapo naguose. Iš pat pir
mų vokiškos okupacijos die
nų prasidėjo masiniai žmo
nių šaudymai, kurie tęsėsi 
be paliovos per 4 metus. Be 
jokio teismo buvo nužudy
ta apie 10.000 latvių ir 60.- 
000 žydų. Kalėjimai buvo 
perpildyti. Buvo Įkurtos 
koncentracijos stovyklos, iš 

—Na. tai tegul bus pa- atvežei man kokių dovanų? baisiausia buvo
garbintas. Maike! j -Jes. Maike. atvežiau §?lasF!IeJ-,, net?h

a- OKieu j- L. - f i . Tose stovyklose buvo laiko-—Ai jau tėvas iš Lnica- chrmavotus ska p lenus: onnno
„_9 a. . tz • • nia apie JO.OOO zmomu.gos? Švento Kazimiero seserys :x ... xnlnn.-11 J-Jes. Maike. jau ts Oka- davė man velnių, kad aš tau £mžjo b~ į-’į kan£ini.

O ką tenai matei? £??£$’££££. Sd — Z—■

—Sunku ir išpasakot, toks pienburnis kritikuotų As buvau areštuotas 1941 
Maike, ką aš tenai mačiau, savo tėvą! Sako. užmauk m. liepos 12 d. ir išsėdėjau 
Žinai, miestas didesnis už jam škaplerius. gal tada Rygos centraliniame kalėji- 
Raseinius, tai visokių dzivu- daugiau razumo gaus. Tai- rne 6 mėnesius. Tame kalė- 
liongų pilna. Saliunai stovi gi. Maike. dabar aš noriu, jime vykdavo ir areštuotų- 
atdari ligi keturių dziego- kad tu Įsirašytum i 'švento jų apklausinėjimai. Valan- 
rių iš ryto, ale gert gali per Ciprijono škaplerių brostvą. domis tęsdavosi mušamų ir 
visą naktį, ba durys užsida- AT_ + n-j kankinamų žmonių vaitoji-
ro tik ant vienos adynos, o —Man. redos, tėve, kad 

tokiu skaniem visai nėra. mai. Daugeli užmušdavo! -----kostumenai pasilieka vidu
je ir geria iki vėl durys at- .." 
sidaro. Yra tokių pleisų, liU ,r- , ••

kui- už dešimtuką žmogus lstiek Jle man nerei- vieną vakarą tam tikrą skai-
galį ir plikų mergų pamaty-; _a,aike> nesakvk. kad!«U areštuotųjų

čio šalių atstovų konferen
cija. Baltijos šalių socialde
mokratai taip pat palaikė 
tarpusavy ryšius ir 1944 me
tais pasiuntė Vakarų darbi
ninkų organizacijoms me- 
merandumą, kurio pagrin
dinė idėja buvo ta: “Latvi
jos. Lietuvos ir Estijos tau
tos turi tokią pat teisę gy 
venti laisvai ir nepriklauso
mai, kaip ir visos kitos tau
tos.”

1944 m. rudenį, po to. kai 
raudonoji armija vėl užėmė 
apie pusę krašto, Centrali- 
nės Tarybos kariškas sky
rius išvystė Kurše plačią 
partizanų judėjimą už vo
kiečių nugaros. Partizanų 
kovos prieš vokiečius buvo 
vedamos po obalsiu už ne
priklausomą, demokratišką 
Latviją. Po kruvinų kauty
nių. vokiečiai išžudė 18,000 
partizanų ir labai daug vie
tinių gyventojų. Apie 5,000 
rartizanų pabėgo mažais 
žvejų laiveliais Į Švediją.

Del išdavystės Estų prie
šinimosi eilėse. 400 estų bu
vo vokiečių suimti 1944 m. 
balandžio mėnesį. Iš estų 
Gestapo suuodė ir Latvijos
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Kad ir geri kiti išdirbiniai, 
kurie nusimano apie elių,

visada grĮžta prie

PICKVNCK
"ALE that is ALE"

TCADCMMK KCdSTCRKO

Septyniasdešimt Penkta Metinė Sukaktis
—Jes. Maike, yra. Aš tu- 

juos kišeniuje.
: ruĄiiniiiuuHu utiiiyinų.Įveniraiinę gfrvpą ir Kai
kiti mirdavo kelias dienas 
vėliau nuo sumušimų. Kiek-

kurie jos nariai buvo areš-t 
tuoti. Tarp kitų buvo suim
tas profesorius Kakste. bu
vęs Latvijos pasiuntinys___ r_______ r_______w išvesdavo , _  j____ „

ti. TeisybVaš pats‘to nema- • sušaudyti. Mane. dėka Įsi- Washingtcne, L. Sieja ir aš.
čiau, ba su kitokia kompa- xKa, J?-1, ne,e.lRaĮingi-. Juk Rišimui kai kurių latvių ka- Wiw ičUiks 9K 
nija buvau: ale kiti delega->tai kalbėdavo ir Frenkis II-; rininkų ir profesorių. po se
tai man sakė, kad jie toki &ano?is. ką ant vieno sipo su j mėnesių iš kalėjimo pa- 
tijatrą matė. Sako. pasišau-; T-anim15 krajau> atvažiavo.. Įeido. Bet aš turėjau kas

Mus išlaikė 25 dienas Ges
tapo rūsyje Rygoje, o pas
kui išsiuntė Į "Salaspilės kon
centracijos stovyklą, o rug-ki stiklą alaus, užsimoki de-]Poia’ tu žina’’ kur jis da- savaitę eiti i Gestapo regis- sėjo 10’d. mus laivu išvežė

šimtuką, ir sėdi sau kaip 
džentelmonas cigarą rūky
damas. Tada išeina gražios 
aktorkos šokti ant floro. Kai 
pasiunta šokti, kaip pasiun
ta sukti ir spardytis, tai jų 
dresės išlaksto Į visas pu
ses. Ant galo nusispardo ir 
šiušius. Palieka nuogos ir 
basos, ir vis šoka, vis laks
to. ir kožnam vis pasmak- 
rėn pakutena.

—O kur tėvas laika pra
leidai, jeigu tokių dalykų 
nematei?

—Aš irgi mačiau nuogų 
mergų, ale ne saliune, c A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
salėj.

—Aš netikiu.
—Maike. tu turėtum tą 

salę pamatyt, tai tikėtum. 
Ta salę užlaiko didžiausias 
Čikagos utelis prie Mišiuga- 
no bulvaro. -Ti ištaisyta pa
gal franeuzu karaliaus Liud
viko Firmcio staila. Aš ne
su matęs tokios gražios baž
nyčios. kaip ta salė. Kur tik 
pažiūri, visur blizga auksas 
ir tūkstančiai žvakių dega. 
O aukščiau galerijos pilna

bar?
—O kur?
—Džėloj sėdi.

truotis. į Stutthof konclagerj, neto-
1942 metais, kada vokie- U Dancigo. Ten mus. su dar 

Tenai daug sėd, ir ,ui 10
škapleriais, tėve.

—Maike. nesisprečyk.
Brostva tau reikalinga.

—O kam?
— Kad butum žmogus, 

vot kam.
—Ar aš dabar nežmogus?
—Kas iš tokio žmogaus, 

Maike. katras škaplerių ne
turi? Tai vistiek. kaip men
kė.

—Bet žmogus juk ir yra 
iš jos išsivystęs.

Ne. ?4aike, mes ne iš 
menkės.

—O iš ko?
—Mus Dievas sutvėrė.
—Ar ir su škapleriais?
—Šerap! Fonių čia neda

lyk. Dievas sutvėrė pirmuti- įa. 
ni žmogų pagal savo abroz-l^
dą.

—Bet gal tas pirmutinis 
žmogus ir buvo beždžionė? 
Juk tėvas jo nematei. Ir tė
vas taip pat nematei Dievo, 

aip jc
išrodo...
nežinai kaip jc “abrozdas’

nuogų mergų, žinoma, jos . Ma.ke, kad
— siiuptamiai atsirado įsmon-negvvos, padarytos iš bai 
to marmuro, ale išrodo kaip 
gyvos. Kai Įsižiūri, tai ro
dos, kad ir kruta. Stačiai.

kės, bet katalikus tai jau 
šiur Dievas sutvėrė.

—O iš kur tėvas žinai.
dangiškos grožybės. Valukbuvo? 
to, Maike. į tą galerija bu-' ,-^aiker.. Pa>'k'™ . 
vo susirinkę beveik visi ku-k!a:s?mą kltam kartui, ba 

■ as labai miego noriu ir visųnigai.
—O ką daugiau tėvas ma

tei?
—Mačiau, vaike. š^e»rto 

Kazimiero seserų makade- 
miją. Tenai irgi buvo daug 
mergų; jos gražiai padaina
vo ir pašoko, ale dresių ne
nusiėmė.

d ava d ų neatsimenu
—Gerai, tėve, išsimiego

jęs turėsi man Įrodyt, kada 
ir kur Dievas katalikus tvė
rė. Aš tuo tarpu palauksiu.
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AUKOKIME KALĖDŲ DOVANAS 
KENČIANTIEMS LIETUVIAMS

Baltijos jura Į Liubeką. Ge-’ 
gūžės 2 d. mus norėjo iš
sprogdinti Liubeko uoste. 
Išsigelbėjome visai pripuo
lamai ir išsikėlėm Neistate, 
kur SS sužaudė 50 žmonių 
iš musų tarpo.

Čia gegužės 3 d. mus iš
vadavo tankų kolona, vado
vybėj anglų generolo Mont
gomery. Anglų majoras bu
vo paskirtas musų komen
dantu. o gegužės 11 d. at
vyko švedų Raudonojo Kry

Kenčiančiųjų, nuo karo nekaltai nukentėjusių lietu
vių padėtis yra baisiai liūdna. Trūksta žodžių jų vargus 
apsakyti. Ypač sunkiai kenčia lietuviai, atsidūrę svetur 
be tėvynės, be pastogės, be tinkamo drabužio, be paken
čiamo valgio. Atėjusi žiema jų vargą dar padidina. Jie 
reikalingi visokios pagelbos.

Dabar, besiartinančių Kalėdų išvakarėse, yra ge
riausias laikas ir proga atlikti gailestingumo darbą. 
Kiekvienas lietuvis-lietuvė, kilęs iš Lietuvos ar čia gi
męs, galėtų ir privalėtų sušelpti vargstančius lietuvius, 

žiaus atstovai ir išvežė Skan' suteikdamas tinkamą Kalėdų dovaną.
... , , dinavijos žmones i Daniją.! Butų kilnu ir gražu, kad net ir maži vaikučiai suteik-

: erpildytuose barakuo?€’į Išvežė ir mane. Kopenhage-! tu nuo savęs kalėdinę dovanėlę kenčiantiems lietuvių 
badavome ir buvome vie-| _ an vaikams užjūryje.

Kas tik ką galite, viską duokite, nes jie ten visiškai 
sai prie mirties. Bet ligą nieko neturi.
nugalėjau, o pagijęs išvv-' Reikalingiausi daiktai yra sekantieji: maistas (can- 
kau Į Švediią. kur buvo ma- ned goods). drabužiai, ypač šilti ir apatiniai, batai, koji- 
no žmona ir du vaikai. Ma- nės. vaikučiams megstiniai ir šilti drabužėliai, patalynė, 
no žmena. oo mano arešto, i muilas, šukos, dantų pasta, vaikučiams žaislai, žodžiu, 
pabėgo žvejų laivuku i Got-Į visa kas tik gali būti padovanota.
lando salą, o is ten persike- Butų labai gražu ir naudinga, jei atskiros šeimos, 
le | Švediją. .asmens ir draugijos sudarytų atskirus Dovanų Pakietė-
„ As ir vėl gyvenu laisvoji |jus p,ie kurjų galėtų pridėti užrašą su savo vardu ir ad 
salyje, tdipe savo draugu., resu Tokias dovanas gavusieji galėtu parašyti padėkos 
Karas su visais baisumais j i3 jškcjius tiesiog aukotojams.
naliko praeityje. . uimticji: Dovanų pakietėlin pageidaujami tokie daiktai: ka

va, muilas, cukrus, kondensuotas pienas, siūlai, adatos, 
suris, kenuotos daržovės, kenuota mėsa. Pakietėliai ne

nėšių.
atgimti politinis veikimas.] Stutthof buvo “likvidaci- 
Pirmą nelegalę pogrindžio1 jos” stovykla, kaip ir dau-gelfe kitų* nacjų jkurtų sto_organizaciją su kure social
demokratai. Buvo Įkurtas 
slaptas partijos komitetas, 
kuriame teko ir man daly
vauti kaitų su mano 72 me
tų tėvu. Latvijos parlamen
tų pirmininku. Partija sto- 
io už nepriklausomą, demo
kratišką Latviją ir atmetė 
jungimąsi tiek prie Sovietų 
Sąjungos, tiek ir prie Vo
kietijos. Partija kovojo 
prieš bandymus “bendra
darbiauti“ su vokiečiais. So
cialdemokratai griežtai iš
stojo prieš latvių reakcinin
kus, kurie užmezgė kontak-

vvklu. Mes ten gyvenome

idavome ir buvome vie-| ne aš išsirgau beriamąja šil- 
naip vien mušami. Tuos, ku- ^ne vjena mėnesi, buvau vi- 
rie bandė bėgti, kardavo
viešai. Vienas suimtasis bu
vo pakartas per Kalėdas ša
lia išpuoštos Kalėdų eglai
tės. Suimtuosius siųsdavo 
prie sunkių darbų. Siaučian
čios ligos, ypatingai dezin- 
terija ir beriamoji šiltinė 
(tifus) nuvarė tūkstančius 
auku Į kapus. Krematorijų 
neužtekdavo, tai lavonus
suversdavo Į krūvą ir de- 

į su vokiečiu okupantais ir, gindavo. Žydus žudė dujų 
irbo vokiečiu Įkurtose ad-; kamerose.

ministracijos Įstaigose. Mes 
sudarėme ryšius su kai ku
riais buržuaziniais politi
kais ir 1945 m. rugpiučio 13 
d., musų iniciatyva, buvo 
sudaryta Centraiinė Latvi
jos Taiyba. kuri stojo viso 
priešinimosi judėjimo prieš
akyje. Toje Taryboje buvo 
atstovaujamos keturios svar

Kada 1945 m. sausio 25 
d. prie stovyklos pradėjo ar
tintis raudonoji armija, 
mus. kolonomis po 1.000, 
išvarė pėsčius į Pomerani
ją, apie 150 kilometrų nuo 
stovyklos. Tuos. kurie ne
begalėjo eiti, nušaudavo pa
kelėse. Mes palikome pas
kui savęs šimtus lavonų.

blausios partijos (socialde- Mes buvome jau netoli Lau-
t"!! zl L’J'nr <» 1 T/nlc . _ _mokratai. demokratai, vals

tiečių sąjunga ir katalikai), 
o taipgi Į ją įėjo parlamen
to prezidiumas. Aš Tarybo
je atstovavau Socialdemok

enburgo. kada kovo 9 d. iš 
vakarų pusės, nuo Stetino, 
pasirodė raudonoji armija.

Po rusų šūviais vokiečiai 
ratų Partiją ir buvau vienas1 mus pradėjo vyti atgal Į 
iš jo pirmininkų. ' Stutthof. Per 5 dienas mano

Taryba išdirbo platformą, kolona pasiekė Gdynę. Ki- 
kurioje reikalavo atstatyti tes kolonos pateko Į rusų 
demokratišką Latvijos 1922 rankas. Mus gi iš Gdynės, 
metų konstituciją ir atstaty- per Copotą ir Dancigą iš-

is vokiškų koncentracijos; 
stovyklų grįžta namo Į sa
vo kraštus. Bet mes. kovo
tojai už Latvijos iaisvę, per
ėję visą nacių baisumą, na
mo grįžti negalime. Daugu
mas Europos tautų jau at
gavo savo laisvę, o latviai 
ir kitos Baltijos tautos iš 
antro karto pateko i sovie
tų okupaciją

turi būti sunkesni kaip 11 svarų.
Jeigu draugijos, šeimos ar atskilų asmenų aukotų

pinigus paminėtiems tikslams, tai BALF skyriai, kitos 
draugijos ar kliubai turi teisės iš gautu aukų nupirkti 
Įvairius daiktus ar sudalyti Dovanų Pakietėlius.

Kokį maistą reikia aukoti

PATS SAU LAIŠKUS 
RAŠO

Pakalbink biznierius pa- ti nepriklausomą, demokra- siuntė vėl į Stutthof. Balan-: dviejų žinybų kas nors su- 
riskelbti “Keleivyje,” pa- tišką Latvijos respubliką, džio 25 d. mus išvarė prie (tarti, tai generolas pats sau 

Zuzanai tėve kad tain garsinti savo bizni tarp lie- Vokiškiems okupantams bu- Vislos žiočių, suvarė ant rašo laiškus, pats juos skai- 
daug visko matei* bet ar tuviu. .vo paskelbtas karas be gai- nedidelių laivų ir išvežė to ir pats juos atsako.

Reikia rinkti ir siųsti šiuos maisto produktus: ku- 
; dikių maistas, mėsos ekstraktai, kaip buljonas ir kiti, 

Bruno Kalnini, kvietiniai miltai, cornmeal. cereals, grudai, avižiniai mil- 
Iš “Soc. Viestnik.” tai (Oatmeal), corn-starch, rugiai, vikiai, peanut butter, 

prezervuoti vaisiai ir vaisių košės, maišyti riešutai, kava, 
muilas, cigaretai ir tabakas, molasas, medus, kieti sal- 

i dainiai, sirupai.
t, . j i r- ti Visus daiktus — dovanas prašome siųsti ko greičiau-
Brigados generolas E. H. s!aj . mu?u 5andėlį. 101 Gran'd St Brooklvn n N. y.

Marks yra pietvakanu ir.- vjsk^ įįiųsta_
zimerių divizijos nrsinin- Užtikriname kiekvieną aukotoją, kad visos dovanos 
kas. Kartu jis yra aštuntos pa?iekia paskyrimo vietą. Turime valdžios Įstaigų
inžinierių tamy xis virsimu- įeisimus šelpti skurstančius lietuvius, turime persiuntimo 
kas. Kada reikia tai-p tų tejsę jr prie^ones. .

Išgirskite vargstančių pagelbos šauksmą!
KUN. DR. B. KONČIUS, 

, BALF Pirmininkas.

I
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jis tuoj nešulį pasidėjo ant Raidė “W” lietuvių 
«mes ir pradėjo dulkinti papėdėse

Nenori sąjungos l “Tito” respublikonas
Suomijos vyriausybė atsi-Į Jugoslavijos diktatorius, 

pasirašyti su Rusija, pastatytas rusų ir Churchillo

žemes
katrą nutverdamas. Ir kuo
met su visais apsidirbo, jis 
dešras saugiai parnešė na
mo.” J. D. T.

sakė
“gynimosi sąjungą,” kol 
dar nėra sudaryta galutina 
taika. Pasirašius galutiną j respubliką. Bet toje respūb- 
taiką, tas klausimas vėl busf likoje valdo komunistų par- 
svarstomas. tijos ginkluoti partizanai, o

jugoslavai neturi laisvės
Britų nuostoliai

C. Attlee pranešė parla
mentui, kad Britų Imperijos 
nuostoliai karo metu siekė

su Amerikos tyliu pritari
mu, paskelbė Jugoslavijos

Atsargiai su sukčiais
Slaptoji policija pataria, 
kaip apsisaugo! nuo čekių vagių ir sukčių

Lietuviškoj rašyboj raidė 
senai nebevartojama. 

Lietuviams perėmus iš len
kų lotiniškąjį raidyną, su

“w”

KU lovuiisaąji ramdau kietijos, kad ten šiomis die- 
lenkų radybos pavyzdžiais nomį u 1-34o maišų 
buvo ir ‘ w raide nors.jos drabuži® ir 62 dėžės batl£ 
ETST’nteS viso apie 50 tonų.

Gavo Drabužių
BALF pirmininkas kun. 

dr. JuozasB. Končius gavo 
pranešimą iš Liet. Raudono
jo Kryžiaus pirmininko iš,--------------
Tuebingen, okupuotos Vo- Sv,;±*r“ J°X' vaUČ'

Švenčionių apskr., gyv. Pittsburghe.
Pranckevičius Jurgis. Amerikoj ži

nomas kaip GEORGE FRANKUS, 
prieš 1939 m. gyv. Chicagoj.

Purvinskas Stasys, gyv. Worces- 
ter, Mass.

Račylai, Jonas ir Juozas, kilę iš 
Suv. Kalvarijos, Mariampolės apskr., 
atvykęs 1939 metais.

PAJIEŠKOJIMAI

Stato laivyną
Iš Maskvos praneša, kad

Į:346,025 žmoniy. K to skai-! ££
ciaus 353,6o2 buvo užmušti,:, • “ „ . ~ q ,i-KivvTrv n<į. Bus statoma kaio473,070 buvo sužeisti iri j-ji • • • i • • *• x
326,459 pateko i nelaisvę., kariai SarinS^ 
Dar iki šiolei 90,844 žmo- įa*įW 
nės tebėra “dingę," kas su kltoKle kdl° lavau
jais atsitiko — nežinia.

Maskva meluoja
Amerikos Valstybės de 

partamentas sako, kad rusų 
spauda melagingai skelbia, 
jog Amerika daranti spau
dimą i Iraną ir Islandiją, 
kad tos šalys duotų Ameri
kai oro bazes. Tai Maskvos 
prasimanymas.

Pajieškau savo brolio Juozo Stoč- 
kaus, kilusio iš ŠviTpiškių kaimo, 
Pumpėnų parapijos. Prašau jo pa
ties atsiliepti, arba kas apie jį žino 
pranešti man jo adresų, už kų busiu 
labai dėkingas. (49)

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

apšivedūūTi
Švenčionių apskr.

Radžiūnas Kostas, Antalkių km.,
Vilkijos vai. t

Radžiunienė-Kavaliauskaitė Ona, iš
Mikytų km., Lekėčių vai. 

Raduski-Samailytė.
Riklikas Povilas, Eržvilko valse.,

Raseinių apskr.
kad v. Pertvarkant lietuviš
kai raidyną priimta čekų 
pavyzdžių raidės č ir š, ku
rios pakeitė lenkišką sz ir 
cz į š ir č; išmesta raidė w 
kaipo nereikalinga lietuviš
kai rašybai.

Nesuprantama, kad tūli

Aš norėčiau susirasti sau dorą ir 
teisingų gyvenimo draugę, nuo 35 

Sakalauskas Vytautas, sūnūs Jono, Į įlti 45 metų amžiaus. Aš turiu ūkį,
Tame pačiame pranešime 

sakoma, kad prieš kurį lai
ką, buvo gautas didelis siun
tinys vaistų — 690 dėžių, a- 
pie 25 tonos.

Šie siuntiniai tik dalinai 
patenkins reikalingus pa-

_ . »«• nr-ioihvina liotinrioi • Š^lpOS lietUVlUS, nes 300,000 Sinkevičiene įsiena, prieš ištekant, net ir prasuavinę lietuviai- žmonių bent vidutiniškai; Kazlauskaitė, taip pat žinoma kaip 
savo pavardese vartoja len-( aprup£ti ,.eikia ne 50 tonų'^S-^L^o^™-
k^ką hekaną W. .Kowais-.(J^bllžių, bet mažiausiai- Strangiai, Simas, Magdalena 
kas, Wahukas, Waicis, Wa-!o i Eugenija,
nagas, Wenckus, Wičas ir. ’ Ta !į' Dranešama ’ Strungys Jurgis’ 
kiti. W parašyt reik 2 bruks-j kJ kai?o

zonose Europoje
nius daugiau brėžt, negu ra_. lietuvių mažų vaikučių, nuo 
sant v; lietuvis w taria kaip j iki met* amžia^, yra 
v, nors angliškai ir tariasi . 30,000. j]e laukia 
kaip musų u, tačiau retas
atėjūnas lietuvis, kad ir, g _J_________
skaitąs angliškai, ištaria w

gimęs Amerikoj, iki 1939 m. gyve 
nęs Lietuvoj, grįžęs iki 1938 m. gyv. 
Philadelphijoj.

Sakalauskienė-Šurkaitė Ona, gyv. 
Chicagoj ar apylikėse.

Sideraitė Ona, gyv. Brooklyne. 
Siniauskai, Stasys ir Antanas, gy

venę Clevelande ar Bostone.
Sinkevičienė Elena, prieš ištekant.

bet vienam sunku gyventi. Platesnių 
žinių suteiksiu per laiškų. Mano ad
resas:

A. TAMOŠIŪNAS,
St. Edward, Altą, Canada.

Musų valdžia kasdien iš
siunčia apie vieną milioną 
čekių. Artėjant šventėms, 
kada paštas yra užverstas 
laiškais ir kitais siuntiniais, 
čekių vagys ir sukčiai turės 
geros progos vogti iš laiškų 
dėžučių čekius ir juos iš
keisti į pinigus. Apsižiurė- 
kit! Visi, kas gaunate mo
kėjimus čekiais, bukite at
sargus su jais.

Čekių vagys dažnai sau
goja namus žmonių, kurie 
gauna Čekius paštu iš val
džios įstaigų. Jie tyko pro
gos išvogti čekius iš laiškų 
dėžučių, o paskui jie padir
ba parašą ir išmaino čekį į 
pinigus pas neatsargius biz
nierius.

Nuo čekių vagių ir sukčių 
nesunku yra apsisaugoti. 
Slaptoji policiją duoda to
kius patarimus,, kaip nuo jų 
saugotis. Štai jie:

Jei gauni čekį iš valdžios 
paskirtu laiku, buk namuo
se, kada čekis turi ateiti ir 
laikyk laiškų dėžutę gerai 
uždarytą. Atdaros laiškų 
dėžutės traukte traukia va
gis.

Jei esi biznierius, neimk 
čekių iš nepažįstamų žmo
nių, kol jie neįrodys, kas jie 
tokie yra. Atmink, nepažįs
tami žmonės ne visi yra suk
čiai, bet sukčiai beveik vi
suomet yra nepažįstami 
žmenės ! Visada buk tikras, 
kas čekį duoda. Pirm negu 

j . , i-, mainysi čekį iš nepažįsta-
puveja; o yra da ir žmogaus, užduok sau
sųnų, Kune naKtirnijį nau- klausimą: “Jei tas če-

Rusija grūmoja
Rusija pasiuntė perspėji

mą Irano valdžiai, kad ru
sai siųs daugiau kariuome
nės į okupuotą Irano sritį, 
iei Irano valdžia bandys ten 
numalšinti “sukilėlius,’’ ku
riuos Rusija apginklavo ir 
“sukėlė.”

Soerabija paimta
Anglų Indijos kariuome

nė paėmė Soerabiją miestą 
ir uostą. Indonezų kariuo-

“Didieji” nesusitiks
Prezidentas Truman sa

ko, nebebus daugiau “trijų 
didžiųjų” susitikimų. Visusi menė pasitraukė. Susirėmi- 
klausimus ir sunkumus mai vis dar įvyksta kai ku- 
spręs visos Jungtinės tau-jriose Javos salos dalyse, 
tos. Prezidentas tiki, kad; Derybos tarp olandų ir in- 
Rusija “bendradarbiaus”! donezų neduoda jokių pa
taikos išlaikymo darbe. sėkmių.

Laiškas iš Vokietijos Nepaprastas šuo
“Keleivio” skaitytojas Šunų pasauly randasi vi-

Frank Klonius iš Raymond,! sokios rusies. Yra šunų. ku- 
Wash. gavo laišką nuo savo! rie kanda žmogų iš pasalų.
giminių iš Vokietijos, iš 
Mattenbergo, kur yra dido
kas skaičius lietuvių. Laiš
ke rašo:

Brangus dėde ir miela 
dėdiene.

Aš J. K. sveikinu jus ir 
abu broliukus. Linkiu aš su 
savo šeima jums geros svei

vra šunų, ką bėgdami loja 
iš tolo ant praeivio: yra šu
nų, ką nakties laiku į mėnu
lį žiūrėdami loja, kol kas

Kurie nasumis
kia. kaip vilkai.

Tokiuose atsitikimuose, 
kuomet šuo kaukia, prieta-

katos ir laimės. Esame di-( ringi žmonės sako, kad tuo- 
džiai nelaimės ištikti Lietu-Įse namuose kas nors mirs. 
vos piliečiai. Visa musų lai- Neišmanėliai!
mė tame, kad turėjome pro
gos pasprukti Vokietijon... 
čia vargstam, bet kartą gal 
nušvis saulutė ir mums ne
laimingiems... * Didžiausia 
mano nelaimė, kad nieko 
neturiu savo giminių. Ma
mytė senai mirus, tėvelį per
nai priešai nukankino, liko 
brolis jauniausias su šeima, 
bet jau, tur būt, niekuomet 
jo nematysiu... visa viltis su 
jumis susirašinėti ir gauti 
žinių apie jus. ar gyvi ir 
sveiki esate. Tad, brangieji, 
iei ius ras šis laiškas, pra
šau rašyti man. lauksiu 
kaip saulutės patekant.

Mes esame dabar čia lie
tuvių grupė, gal apie 8 šim
tus žmonių. Gyvename me
diniuose iš lentų sukaltuose 
barakuose. Mus globoja ir 
maitina broliai amerikiečiai, 
už ką esame jiems be galo 
dėkingi.

Mano šeima nemaža, tu
riu keturias mergaites ir 
vieną berniuką; vyriausia 
19 metų jauniausias trylikos 
metų, eina mokytis visi. Tik 
nelaimė, kad mano vyrą 
vokiečiai pernai paėmė ir 
dabar dar neturiu žinių apie 
jį, ar gyvas ar miręs.

Tai dar kartą prašau tik 
nepagailėkit kąsnelio popie- 
rio ir valandėlės laiko para
šyti mums. Taip noriu žino
ti apie jus, nes iš mano pu
sės vien tik jus telikote. Li
kimas atskyrė visus, vienus 
gal tik laikinai, o kitus am
žinai ir niekuomet daugiau 
nesimatysim. Tad likite 
sveiki visi musų aplankyti. 
Laukiam nuo jūsų ko grei
čiausio atsakymo. Jūsų...

J. K.

Nors šuo jautrus ir turi 
geresnę uoslę, negu žmo
gus, tačiaus kieno mirtį iš
pranašauti jis negali. Tai 
nesąmonė tikėti, kad šuo ta- 

' vo likimą žino.
Yra šunų, kurie labai pri

sirišę prie savo šeimininko 
Yra šunų, kurie netik labai 
yra prisirišę ir ištikimi sa 
vo šeimininkui, bet dar at 
lieka tam tikrus darbus. 
Prie tokių reikia priskaityti 
šunį Browney, kurio savi
ninkas yra pilietis Ramsey.

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

ir

kitaip, negu v. Kodėl tas 
nevykęs įprotis, bent tūlų' 
lietuvių taip mėgiamas? W

DAR PALEIS 800,000 
KAREIVIŲ

, A , Dabai- užteks jau 55 pun-naudojąs lietuvis nei pato- kad pasiliu<įuoti il
gumo, nei sumanumo nepa-. mi‘4jos lkį šiol reikėjo turė- 
rodo, o tik neapdairumą, j punktų. Sumažinus
tai sekimas lenkų rašybos pUnktų skaičių dar 800,000
pavyzdžio, kurio net ir lie
kana vadint nebetinka; ma
žai lietuvių bemena seną 
lenkišką-lietuvišką rašybą.

Bile kas suprantąs lietu
višką raidyną, matydamas, _____
M lietuvio pavardėj, pama- Pajieškomi: Kazė Plasčiauskienė- 
tys svetimą įtaką, i Žukauskaitė, Jungtinėse Valstybėse

a; • vadinasi Plezinski ar kaip nors pa-Š1OJ skubos gadynėj daug našiai, ir jos artimi giminės, kaip 
kas trumpinama, dėl DatO- tai duktė Sofija ir 3 sūnus. Prašomi
mimo ir laiko taupumo- O skubiai a^iliepti ar kreiptis i Liet. ®7m° . .... ~UPU / Gen. Konsulatų New Yorke, arba
Čia nei 1S ŠIO, nei 1S to ilgi- Konsulatų Chicagoje. 
narna. Jei lietuviai vartotų
w, o kai kas dėl patogumo 
priimtų v, butų pateisinama 
ir suprantama, o ne atbulai.

Anis Rūkas.

kareivių bus paleisti namo 
iš armijos

PAJIEŠKOMI AMERIKOS 
LIETUVIAI

Močenas Aleksandras, Subačiaus 
miestelio, Panevėžio apskr.

Norkūnai, Petras ir Antanas, sū
nus Marijonos Norkunienės.

Norkūnas Domininkas. 
Norkunienė-Gaižulytė Marija, gyv. 

Brooklyne.
_________________ Palilioniai, Jonas, Mykolas ir Ipo-

Į litas, Panevėžio apskr.
fcz/ziltlLzre 1 Pluščiauskieenė-Žarinskaitė Petro-I oMlft/trCttA UlUU'Įfl to |nelė, iš Veviržėnų, Kretingos apskr.

•» u---------  1 Petrauskas Vladas, Betygalos vai.,

Šaltis Adolius, Adutiškio valsčiaus, 
Švenčionių apskr.

Šarkos, Petras ir Zofija Lukošių 
naitė, Veprių vai., Ukmergės apskr.

Šertvytis, Gardamo parap., Nau 
miesčio vai., Tauragės apskr.

Šienauskai, Šinauskai ar Šenaus- 
kai, gyv. Chicagoj ar New Yorke.

Širvinskas Petras, Kikonių kaimo, 
Kupiškio vai., Panevėžio apskr., vi-1 
sų laikų gyv. Chicagoj.

Šoliai, Antanas ir Ona (Bučinskai- j 
tė), gyv. Worcester, Mass.

Šurkus Antanas, gyv. Amsterdam.
Tamkuvienė-Mikštaitė Domicėlė, iš 

Veliuonos vai., Kauno apskr.
Tamošaitis Adomas, Naurašilių 

km.. Smilgių parap.
Tamošauskas Antanas, Rudėsos 

km.. Molėtų valse., gyv. Clevelande 
ir dirbęs Fordo fabrike.

Tamulėnas Jokūbas, gyv. 303 Lo
veli St., Redwood City, Calif.

Tamulionienė-Aržuolaitytė Jevanė, 
gyv. Scranton, Pa.

Vaitekūnas Jonas, gyv. Kanadoje 
ir dirbęs alaus fabrike.

Vamienė-Jankauskaitė Teklė, ki
lus iš Skapiškio.

Verba Jonas, gyv. Clevelande ar 
Bostone.

Velička Jonas, Veliuonos vai., Kau
no apskr.

Vencka:, Zenonas ir Benonas, kilę 
iš Žvirblaičių km., Alsėdžių vai., Tel
šių apskr.

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

Vinkšnaitis Napolius.
Zabulionis Juozas, Sprakčių km., 

Vyžuonių vai., Utenos apskr.
Zaleskienė-Povilaitytė Marija ir

Esu našlė, be vaikų, 37 metų. No
rėčiau susirasti draugų, kuris galėtu 
man prigelbeti biznyje, nes greitu 
laiku turiu paimti Liųuor Who lesale 
biznį, o viena negalėsiu tvarkyti. Pi
nigų nereikia, tik gero žmogaus. At
eitis užtikrinta. Kreiptis į

MRS. ANNA KAZLAUSKAS, 
1458 W. 15th St., Chicago 8, III.

K ARV ELI V-B A L A N DŽIV

Aš turiu visokių karvelių-balandžių 
ant pardavimo, kokių tik kas nori, 
brangių ir pigių. (51)

P. ANDREKUS,
860 W. 87th St., Chicago 20, IIL

CAPSK'l M COMVOVSD MOSTIS, 
ARBA SKRUZDŽIŲ MOSTIS

Labai geras vaistas nuo įsisenėju- 
sio reumatizmo, sausgėlos ir visokių 
kitų skausmų kūne. Jis ištraukia 
rūgštis susirinkusias kūno nariuose 
ir išvarinėja visokius skausmus iš 
kūno. Ji yra sutaisyta iš daugybės 
visokių aliejų, išsunktų iš įvairiu 
gydomųjų žolelių, randamų įvairiuo
se pasaulio kraštuose. Ją reikia tep
ti iš lauko pusės tos vietos, kurios 
yra skaudamos.

Skruzdžių Mostis yra labai plačiai 
vartojama ne tik čia Amerikoje, bet 
ir kitose šalyse, nes kiekvienas, kas 
ją pamėgina nuo reumatizmo, ar ki
tokių kūno skausmų, apturi paleng
vinimą ir pataria ją vartoti savo 
draugams, kenčiantiems taip kaip ir 
jie. Mes turime daugybę laiškų nuo 
pasveikusių ligonių, kuriuose išreiš
kiama širdingas džiaugsmas ir pa
dėka už vaistus.

Besiartinant žiemai ir šaltam, 
drėgnam orui. drauge su jais ateina 
ir visokios negalės šitos rūšies. Jei 
kenti reumatizmo, ar kitokius skaus-

kis grįš, kaipo suklastuotas, 
ar aš galėsiu atsiminti ir su
rasti tą žmogų, kurs man jį 
duoda?”

Mainydamas čekį žinok, 
jog svarbiausias dalykas y- 
ra žinoti, ar tas asmuo, kurs 
čekį maino, yra patikimas ir 
žinomas. Jei sukčius suklas
tos parašą ant gero čekio, 
čekis grįš neišpirktas ir kas 
tokį čekį bus išmainęs, tas 
turės nuostolių. Todėl visuo
met buk tikras, kaa čekį no
ri išmainyti. Reikalauk įro
dymų. kas jis yra!

Browney yra nepaprastas 
šuo. Jis yra tamsiai rudo 
plauko, šešių metų amžiaus 
ir sveria apie 35 svarus. Ir 
štai ką jis atlieka: Jis daž
nai iš pašto parneša laiškus, 
jei savininkas to nori. Jei 
jis kada nori vandens, tai 
indą nuo savo budos atne
ša prie stubos. Šeimininkė, 
radus lėkštę, žino ką tas 
reiškia.

Šuns savininkas praeitą 
žiemą dirbo atokiai nuo 
miesto, kasė anglis. Per vi
są tą laiką Browney atliko 
pasiuntinio darbą, dis kas
dien savo bosui atnešdavo 
pietus ir, tam pavalgius, in
dus parnešdavo namo.

Kartą savininkas, eida
mas namo. užmiršo savo 
kailinius ir paliko pas dar
bavietę. Ant rytojaus atėjęs 
nustebo: Browney per naktį 
saugojo jo kailinius be įsa
kymo.

Vėl kartą Browney su 
rašteliu buvo pasiųstas bu- 
čemėn, parnešti tam tikrų 
dalykų. Browney grįžtant 
per tuščią sklypą, kurį jis 
turėjo pereiti, įvyko toks at
sitikimas: Kiti šunes suuo- 
dę, kad Browney neša ką 
tokio skanaus, puolė iš jo

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji:

Apgailestauju, kad nepasiun- čiau laiku pinigų, bet mes nežinojome, kada siųsti. Mes labai mėgstame skaityti “Keleivį” ir pasiunčiam jums $5 money orderį ir prašau jį siuntinėtiman.
John Shimkus.Philadelphia, Pa.

Aš. George Kuncius, prisiunčiu Maikio Tėvui ant naujo mundierio, bo musų generolas labai prastą sulopytą mundierą turi. Jeigu komunistai galėjo nupirkti Stalinui, tai mes galim intaisyti geresnę ir kad geriau atrodytų, negu Stalino.
G. Kuncius, 

Springfield, Mass.

Raseinių apskr., gyv. Pittsburghe. 
Povilaitis Kazys, sūnūs Mykolo,

gyvenęs Philadelphijoj.
Povilaitytė Antanina, duktė Mar

tino, gyv. Los Angeles, Cal.
Povilcnas Karolis, Adutiškio vai.,

Skaičiau “Vienybėj” po
nios Tysliavienės graudų 
skundą dėl vieno musų 
“kankinio” Anglijoje. Ge
raširdė ponia skundėsi, kad 
anglai padėjo į kalėjimą Ty- 
ler Kent uz išdavystę. Ji 
mano. kad tai negeras pasi
elgimas iš anglų pusės. Kaip 
jie drįso nuteisti ir padėti į 
kalėjimą amerikietį? Dabar 
ponios Tysliavienės aprau
dotas išdavikas - didvyris 
grįš namo. Anglai jį paleis 
iš kalėjimo.

Kas tai yra Tyler Kent?
Jis buvo musų ambasados 
Londone tarnautojas. Jo ži
nioje buvo slaptaraštis ir jis 
persiųsdavo Churchil’o ir 
kitų aukštų anglų praneši 
mus slaptaraščiu čia į Ame
riką. Bet tas vyrukas tama 
vo dviem dievams: jis gau
tus slaptus pranešimus siųs
davo ne tik į Ameriką, bet 
parduodavo juos ir vokie
čiams.

Anglai jį sugavo ir pa
traukė į teismą. Teismas jį
bu\O nubaudęs, o dabai,.kai kosulio. šita mostis maloniai šildo 
karas pasibaigė, anglai jį1 >r išvarinėja įvairius skausmus. Kai.
žada paleisti namo. j'VrViu? <kntš Simo ir smege-

Tai ve, 1S to išdaviko mu-inų nesveikumo. Nr. 4 nuo Poison 
su geraširdė ponia Tyslia-!Iv* " ijįriM niežėjimų. Greit pa-

j . . Z j gelbsti. Perkant visų rusių ant sykioviene padare tautini didvy- Į gausite už $4.00. Reikalaudami mos-
rį ir graudžiai ašarojo dėl,Jr p>nigi», money orderį 

i • i • I ar čeki. Siunčiam ir C.O.D. kasangiU negero pasielgimo, prisius 30c. stempom. Adresuokite 
.-------- , . ’ - ’ ” (51)

MAIKIO TeVUI PO PENKINĘ

Prisiuntė šie draugai: John 
Shimkus iš Philadelphijos, W 
Druzinski iš Gardner, Mass., 
G. Kuncius iš Springfield. 
Mass., J. J. Sussman iš Dear- 
bom, Mfch., J. Bandonis iš Ni- 
cholson. Pa., J, Tumas iš Mont
real, Canada.

“Keleivis” yra gera švenčiu 
dovana draugams ir pažįsta
miems. Užsakykit jį savo arti-

atimti. “Browney šuo ne-
kvailas,” sako savininkas, |-

UŽDYKĄ—SVARBIŲ GY
DUOLIŲ, MOSČIŲ UŽDY

KĄ—DEL IŠBANDYMO

mus, pabandyk Skruzdžių Mosties. Ji 
jos dukterys Bronė ir Viktorija. i pagelbėjo kitiems, tikrai pagelbės 

Zuikiai, Pijus ir Sergėjus, Mari- ir tamstai.
jampolės apskr. j Kaina dėžutei 75c., Tūtelei 50c.

Žala, sūnūs Juozo, Antalakajos Tūtelėse du kartu smarkesnė, negu
km.. Molėtų vai. dėžutėse.

Žukauskai, Baltramiejus ir Agnieš-! PASTABA: Su orderiu siųskit ir
ka Palilionytė, gyv. Philadelphijoj. 'pinigus, nes kitaip orderių neišpildy- 

Jieškomieji ar apie juos žinantie- sim. (49)
ji prašomi greitai atsiliepti : i

Consulate General of Lithuania FLORAI, HERB CO. Dept. 5
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y. Box 305, Clinton, Ind.

Daugumas žmonių nenori tikėt 
gražiems išgyrimams. Aš nepadyvi- 
ju. Žinodamas savo mosčių gerumą, 
aš pirma duodu išbandyt. Jus pirk- 
site 2 oz. dėžutę, aš duosiu antrą, 
mažesnę. Vartok mažesnę pirma. Jei 
nebusi patenkintas, grąžink didesnę 
bėgy 10 dienų ir gausi pinigus atgal. 
Tik atskaitysiu persiuntimo lėšas, 
nedaugiau 25c. šitos mostys sudary
tos iš gydančių žolių. Nėra kenks
mingos, bet visada pamačlyvos. Jo
kios kitos negali lygintis. Štai mosčių 
vardai ir nuo kokių ligų jos gelbsti 
tėmykit atydžiai:

Nr. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve. 
A remedy for Skin Irritation. Šita 
mostis pašalina daugybę odos ligų 
Pašalina pilės, rash,- athletc’s foot, 
votis, išbėrimus, nudeginimą, nušu- 
tinimą, ronas (tik ne VĖŽIO), nuc 
šalčio, nušašimus, ausies gėlimą, ti
nimą ir skaudėjimą blauzdų, nesvei
kumą nosies ar burnos, ir t.t. Kaina 
tik $1.25 už 2 oz. dėžutę.

Nr. 2 M. J. S. Salve for External 
Pains. Nuo išviršutinių skausmų ko
jose, rankose, pusiau, sprande, šo
nuose, tirpimo, skaudėjimo sąnari" 
ir muskulų, užsišaldymo ir aštraus

Teisingai sakoma, kad kiek- taip: 
vienas pasirenka didvyrius1 
pagal savo skonį. B-ius. 1

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A, 

Hartford 6, Conn.

PASARGA
NEBŪK AVELĖ

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis j 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 Deksnio Galinga Mostis 
yra: nekreipkit domės net 
j jokius kitus siulijimus. 
Sąžiningas pardavėjas vi

sados rekomenduos Deksnio Galingą Mostj. Deksnio Galinga Mostis turi 
savyje galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spinduliais savo galybe sun
kiasi per odą į gyslas ir dirbasi į kraują; tai tokiu budu išskirsto kraują 
ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMATIZMĄ. RANKŲ. 
KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, ŠALTJ, NUVARGIMĄ. ATŠALUSI KRAU
JĄ, NUTIRPIMĄ RANKŲ, KOJŲ. SUSTINGUSIUS MUSKULUS, NYKS- 
TELĖJIMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas.

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

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

DEKEN’S OINTMENT COMPANY,
P. O. Box 606. Newark 1. N. J. ....

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

Pirminr'nkas. J. Okulavičius Vice-pirmin., M. Bagdzevččius Sekretorius, A. Grigas.Iždininkas. K. Dobravolskis 
Direktoriai:J. Arlauskas. A. Ulčickas, S. Ulčickas,A. Judickas, M. žiedelis, Wm. Akstinas 
Manageris. A. šaka.

Užprašo kitų kolonijų lietuvius atsilankyti musų kliube.
susipažinti ir pasisvečiuoti. (5)

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM

PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”

636 Broaduray, So. Boston 27, Maaa.

f I į



gUIVIS. jO.MOSTON Nr. 49, Gruodžio 5 <L. 1945

Moterų Skyrius
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

' GRIPAS
Kas jis yra ir kaip nuo jo , monu ir medum. Normaliai, 

apsisaugoti , gripas trunka neilgai, po ke-f
r, . liu dienu ligonis pasveiks-Gnpas yra užkrečiamo ų * Tačia» nrie sunkesniu 

liga. Apsikrėsti galima ivai- P™
riai. dažniausiai per kiti® vrS ^jau ke”^
ligonius, kurie arba lengvai tui Ptreiptis i s-ydvto-
serga ir vaikščioja, arba jau; j •ok. V ■
persirgę lanko didesnius. «į JJ, .» ,.
žmonių susiburimus. Tokie ',k.ett?__v®_ ,
žmonės čiaudėdami, kosėda

Su grįžk, Jaunystei
Sugrišk. jaunyste, mylimoji,AŠ vienas laimės nerandu; Senatvė miglom’s mane kloja. Per jas kaip aktas aš brendu...
Klajoju, ieškau, kaip išeiti.Iš tos keistos bangu versmės; V'er.atvėi sunku man gyventi... Kaip gauti duoklę be giesmės?!
Sugrišk ir teikie tvirtas jėgąs. Be ju gyventi nemanau...Kaip be lietaus kad vysta diegas, Taip be tavęs aš pasenau...
Sugrišk, jaunyste, numylėta. Kviečiu dar kartą pas save.— Atskleisk ie rytą man saulėtą, Ateik d'enuže, ne sapne...

JAI PATIKO 16 METŲ VAIKAS Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios šeiniau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks už $1.00, tas gali pasirinkti vž $2.00 knygų. Kas pirks 

j ui $1.50, gali pasirinkti ui $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
j gausit knygų už $4.00. Ir L L

Štai čia knygų sąrašas;

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO-
ULJA JUŠKEVIČIAUS

„ „ , ' DAINOSE. i
Bažnyčia saka, kad buvo, o moks-1 '

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai į ...
kaipgi Nojus botą galėjęs surinkti į nor> z'n»ti. kaip senovėje hetu-
kelias dienas visą veislių gyvūnas, «*i gyveno, tai perskaityk šitą kny- 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemes ?* <š jo» sužinosi, kad vyrai turėjo 

- — • --- daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.

AK BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

mi ir spjaudydami išnešio
ja gripą. Gripu apsikrėsti

kurios ir gydytojo sunkiai 
gydomos.

Temperatūra sergant gri-
galima taip pat nuo ligonio Pu gali kartais labai svy- 
drabužių, patalynės ir kitų ruotL Vakare ligonis gali
daiktų.

Vieni gripu serga visai
lengvai, pavyzdžiui, gali 
buti tik gripinė nosies slo
ga, o kiti — labai sunkiai. 
Aplamai, gripas yra labai 
bloga liga, kadangi ji or
ganizmą smarkiai susilpni
na, o taip pat veda prie ki
tų ligų, ypač tuberkuliozės. 

Gripo pažinimas 
Apsikrėtus gripu, prade

da staigiai purtyti šaltis, i- 
ma skaudėti galva, raume
nis. kankina čiaudulys, no
risi raivytis. Po to pakyla 
temperatūra. Kartais skau
da šonus, gerklę, akių obuo
lius. Lupas ir panosi dažnai 
išberia pūslelėmis.

Gripo gydymas 
Pastebėjus minėtus reiš

kinius, reikia nieko nelau
kiant atsigulti. Kambarys 
ligonio turi buti šiltas, bet 

o

jaustis labai blogai, o ryte 
karščio gali beveik visai ne
būti. Tačiau jokiu budu li
gonis neturi keltis iš lovos 
ir. tuo labiau, dirbti. Net vi
sai persirgus gripu reikia 
kuri laiką gulėti lovoj ir at
sikelti pamažu, retkarčiais 
dar atsigulant, kadangi gri
po užkrėtai ilgai laikosi or
ganizme ir gali vėl pablo
ginti organizmo būklę.
Kaip apsisaugoti nuo gripo

Gripas plinta epidemiškai 
ir todėl, kad nemokama nuo 
jo apsisaugoti. Gripas yra 
labai pavojingas senes-

1 Sugrišk. jaunyste, žavingoji. Nėra man v'lties skurst vienam. Kitiems žiedais tu taką kloji, Bet kas gi man daryt biednam...
Klajoju, ieškau, kaip išeiti Iš tos keistu vaizdų-buities. Vienatvėj sunku man gyventi Ir kas gi ranka man išties?...

J. S. G.

KODĖL MOTERŲ KOJOS 
EINA DIDYN

Avalinės madų ekspertai 
sako, kad moterų kojos vis 
darosi didesnės ir didesnės. 
Per paskutinius kelis metus 
moterų kojos žymiai padi
dėjo. Atrodo, kad neužilgo 
moterys dasivys vyrus čeve
rykų didumu, o gali but, jog 

niems žmonėms, kurių or- ateity jos dėvės da didesnius
ganizmas nėra toks atspa- batelius, negu vyrai. Prie 
rus kaip jaunų. Rudenį, žie- i žastis to. tai dabartinė če- 
mą taip pat pavasarį reika- verykų mada. Kaip tik mo
linga šiltai rengtis, ypač terys pradėjo nešioti liuo- 
laikyti šiltai kojas, kakla, sus. žemomis kurkomis ir 
rankas. Dažnai plauti kojas visaip iškarpytus čeverykus, 

v. šiltu vandeniu. Didelis nuo-’taip ir pradėjo jų kojos eiti
išvėdintas, o taip pat ra-»yąrgįs įrjį palengvina Hgai, didyn, 
mus Nieks ligonio neturi’ Įsigalėti. Bet svarbiausia ru- Tos moterys, kurios neno- 
varginti. Atsigulus reikiaj Pin.tis Per Įvairius oasilink- n. kad jų kojos didėtų turi 
s;n„; Vakaro <ra-‘ smimmus, vakaruškas ne-'dėvėti čeverykus rs cielo o-
Įima paimti aspirino milte-Į perkaisti. o vėliau neatsalti. dos gabalo, kurie suveržia
lių. Gerai taip pat nakčiai Taip pat kuo mažiau lankv- 

* - ti gripu sergančius; aplan
kius — nesisveikinti. nesi- 
bučiuoti, kaip kad dažnai 
daro moterys, nesiliesti prie 
ligonio patalynės, drabužių.

aptrinti skaudamos ligoniui 
vietos (šonus, strėnas) de- 
naturuotu spiritu — paleng
vėja skausmai ir ligoniui 
lengviau užmigti.

Gerti karštą arbatą su le- J. M.

koją. o ne visaip išpiausty- 
tus, be galų ir užkulnių ba
telius.

Slaptas Ginklas
Vieno Veiksmo Juokažaislis

ParašėSteponaitis
(Tąsa)KATYTĖ—Apie ką tu čia kalbi? Aš pati nesuprantu !...PA TYTĖ—Apie blusas!KATYTĖ—Atomai — blusos? (abi nusijuokia).(Juodis ir Puodis traukiasi nuo knygos)JUODIS (j merginas)—Knygoj daugiau paaiškinimų nėra.PUODIS—Ko jus čia juokiatės?KATYTĖ—Iš jūsų juokiamės, kad nesuprantate !...PATYTĖ—Jie taip paprasto dalyko nežino.JUODIS—Ką suprasi, kad nėra paaiškinimų!PUODIS—O kaip tie jūsų atomai lotyniškai vadė nas i ?KATYTĖ (susimaišius)—Lotyniškai?...JUODIS—Taigi, turi but lotyniškas vardas.PUODIS—žinoma, jeigu moksliškas dalykas!KATYTĖ (į Patytę)—Tu paaiškink, tu jų išradėja.PATYTĖ—Lotyniškai?... Tai... tai vadinasi sprykum pasprekum!... (abidvi nusisukusios juokiasi).(Juodis ir Puodis bėga prie knygos)JUODIS—Aha?... žiūrėsim!...

PUODIS—Tik tu, brolyti, gerai žiūrėk!,. (Ieško, verčia, bet nesuranda; užverčia knygą)JUODIS—Nieko panašaus nėra!PUODIS (į merginas)—Ar tas, kaip jus sakot, sprrrykum pasprrrrekum. yra kur nors užregistruotas ?KATYTĖ—Tuo vardu mažai kur.
PATYTĖ—Mat. nesenai sužinojo jų galybę...JUODIS—Aha?... Sprykum pasprekum!... O kodėl taip vžvardytas?PATYTĖ—Del to, kad priklauso prie šokinėjančių gropės.KATYTĖ—Taip, jos,—tie atomai smarkiai lakinė ja!...

Štai Eleanora Deveny, 25 metų amžiaus moteris ir ' 
2 vaikų motina, kuri įsimylėjo į 16 metų vaikėzą ir ke
tina su juo tuoktis, jei gaus nuo vyro divorsą. Ji buvo 
su tuo vaikėzu suimta ir ši nuotrauka buvo padalyta 
kalėjime.

. . .
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos 

į nus prastoj savo arko* nti» Labai užimanti ir pamokinanti kny- 
«5«ą g*. Su paveikslais. Kaina .... 60c.

APIE VALGIUS
Šaitano* iai

2 puodukai miltų1 kiaušinio trinys1 puodukas varškės1 kiaušinisDruskos, pipirų, vandens.
Sumaišyk iš miltų, trynio 

ir vandens tešlą ir iškočiok 
pieną blyną. Supiaustyk jį 
į keturkampius. Varškę su
maišyk su kiaušiniu, drus
ka ir pipirais. Į kiekvieną 
keturkampį tešlos padėk po 
šaukštuką varškės. Sulenk 
tešlą ir jos kraštus suspau
dus suraityk, kad verdant 
varškė neišeitų. Sudėk į 
smarkiai verdantį vandenį. 
Kai iškils viršun, bus gata
vi. Nukošk, užpilk istarpin- 
tu sviestu arba rūgščia Sme
tona ir duok stalan. Užteks 
keturiems asmenims.

Vietoj druskos su pipi
rais, į varškę galima įmai
šyti šaukštą ' cukraus ir 
šaukštuką trinto cinamono.-T-

Iš kar ėmėsi tiek 
žemę apsemtą? Kar tas 
bur yra? Kaip ii No jena šeimynos

garbino SENOVĖJE?
tai kitą klausimą, j kuriuos negali ' Panašios knygos lietuvių kalboje 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai ’ki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale, kius dievus garbino senovės indai bei 
Knyga be gulo įjotai. Kus žodis—tai arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai, 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
mokalas nuo pradžios iki gulo. kius jie santikius su žmonėmis ture-
Kaina ..............................._......... gge. £>- Knyga stamt i ir labai užimanti.

i Tai yra tikra tikėjimų istorija. J1.00 
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA ‘M.TPP, ,aTli. .„ 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga'
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką knygele aiškina proletariato fi-
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- “Zofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka*

- - - - pasaulyje įvairiausius nuoti-
m. .. n® gas. «*•, "sss

I jantiems darbininkams neapkm-
KA1P SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- nuojama. Kaina .......................... zic

STATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai įdomus senovė, filosofų da- SOCIALIZMO TEORIJA, 

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 
kalas arba Kaip Atsirado Kalbos.” draugijos formos, ir kodėl turės buti 
Parašė Z. Aleksa. pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c.
40 pusl............................................. 10c. [ DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
’TįSK'.rij™. .kMo™. vet- CERTIR VALGYT? 
kalas perstato nužudymą caro Alek- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
sandro II. Labai puikus ir nesun- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 
So. Boston, 1913, pusl. 61...........25c. stas duoda daugiau spėkų, kitas ma

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

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- dėl iam reikia riebalų? šituos klausi- 
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 22^.9.uP^a^ “ šios knygutės.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS

du šaukštus sviesto ar mar
garino su dideliu supiausty- 
tu svogūnu. Įmaišyk šaukš
tą miltų, vėl paspirgink ir 
praskiesk dviem puodukais 
karsto vandens, kuriame vi
rė liežuvis. Pridėk ketvirtądalį puoduko razinkų. bis? 3TŽ3VSTSii SSS/rtE 
kelį trintų gvazdikų (clo- 
ves), vieną lapelį ir ketvir
tą dalį puoduko uksuso. Vis
ką gerai suvirink. Įdėk su- 
piaustytą liežuvį ir ant len
gvos ugnies 10 minutų pa
šutink.

JUOKAI
Supk tik savąją

—Kelkis, Jonai pasupk 
kūdikį. Girdi, kad verkia.

—O tu ar negirdi?
—Aš jau supau. Paga

liau, kodėl aš viena turiu daugeli 'iš5 gyvenimo "patyrimų"' pa- Parašė D-ras G-mus. Kaina 

wpti? Jkl Va*as mum kurgi visa tai nyksta?
—Na, tai tu supk savąją ŽINGSNIS PRIE SVIESOS. imonL"iurU pe?'amžiui?*1'

niicza n murinu tecrnl navor i Vieno akto vaizdelis ir monolo- guojantį politiškai-ekonomišką klao- pusę, O manoji tegul paver-:?as NAŠLAITĖ. Parašė K. s. Lie- sima aiškina garsuis Vokietijos šokia. tuvaitė. So. Boston, Mass. cialdemokratų teoretikas Kari Kauts-
__________________ 1914 m.., pusi. 23........................ lOe. ky. Kanai ................................. Io

Amžiaus skirtumas KUR MUSŲ BOČIAI BIBLIJA SATYROJE—Pasakyk man. Jurgi, 
kodėl tavo plaukai žili, o 
ūsai juodi?

—Kas čia stebėtino? Juk 
ūsai yra

nai supiaustyk. Paspirginki jaunesni.

Veršio liežuvis

Išvirk veršio liežuvį sudy- Ar pakalbinai savo pažįsta- tam vandeny, o kaip bus mus h- draugus užsisakyti **Ke- minkštas, nulupk odą ir ploki vi”?

PUODIS—O. tai yra tam tikros grupės!...PATYTĖ—Yra kelios grupės.JUODIS—Dabar jau pradeda aiškėti. Sprykum pasprekum yra kelios grupės. Įdomus mokslas !...PATYTĖ—Naminės, tai didelės, buinios. o iš laukų su žemėm parneštos, tai mažutės, juodesnės, bet lygiai kuprotos.PUODIS—Ir kuprotos!...KATYTĖ—Tai priklauso kupranugarių veislei L..JUODIS—Neveltui turi taip didelę jėgą!PATYTĖ (aiškina toliau)—Zuikinės, tai tokios, kaip ir laukinės, tik ne taip aukštai gali iššokti.PUODIS—Is pas zuiki yra Sprrrrykum pasprrrrekum ?KATYTĖ—O kaipgč! Matai kaip zuikis dide- ’iais šuoliais šokinėja !...PATYTĖ—Vištinės, tai irgi mažutės, o pas šunes, tai kiek didesnės ir greitesnės.JUODIS—Ot, mokslo galybė! Surado atomus pas žvėris, pas paukščius !...
PUODIS (į Patytę)—Ką tu sakai—ir pas šunes yra atomų?...K ATYTĖ—rO kaipgi!PUODIS—Aš žinau, kad šuo turi blusų, bet kad atomų turėtų, dargi Sprrrykum Pasprrre- kum, tai nežinojau !...JUODIS—Aha?... Bhisa — sprykum paspre kum!...PUODIS—Ne. ne!... Atomas sprrrykum pa- ■^prrrekum!JUODIS (dasiprotėjęs)—Ei, klausykit! Ar čik čia neina kalba apie blusas ?!...PUODIS—Je, ar ne blusomis čia mumis taip /ązdinate ? , įKATYTĖ—Niekas čia negązdina, tik riksa- kom apie savo išradimus.JUODIS—Tai ištikrųjų blusos?...PATYTĖ—Moksliškai — atomai, lotyniškai— sprykum pasprekum!
JUODIS—A!.„ Tatai blusos!...PUODIS—Ir iš jų išradot bombą?PATYTĖ — Ir kodėl ne? Juk sprogstamai medžiagai naudoja taukus, riebalus. O kodėl? Todėl, kad spirginant šokinėja!KATYTĖ—Je, o blusa ir nespirginama šoki

nėja!...
JUODIS—Bet aš blusose ir užaugau, o nie

kas nesproginėjo.

KATYTĖ—Del to, kad nebuvo surasta jų pajėga.PATYTĖ—Priklauso, kokioj padėty jos būna. Sprykum pasprekum, kaip žinote, turi gan dčdelę, žibančią nugarą. Jei jas suguldai taip, kad jų nugaros susisiekia, tuomet atomai sprogsta ir Įvyksta ekspliozija.(Juodis sėdasi prie stalo, o Puodis toliau ant kedės>JUODIS—A-a-a!... Net pailsęs jaučiuos:! Oi. ta mano knyga! Kodėl ta man nepaaiškinai tų dalykų!...(Katytė ir Patytė lyg ruošiasi išeiti)KATYTĖ—Na, užteks, turime jau eiti.PATYTĖ—Je, r!r taip perilgai buvom!... (Barškina duris)KATYTĖ—Dar kas ateina.PATYTĖ (į vyrus)—Eikit įleisti!...JUODIS—A. norit—leiskit, norit—neleiskit, man vistiek. (Barškinimas kartojasi).PUODIS—čia su geru vistiek niekas neateina.(Katytė atidaro duris. Įeina Matytė ir Kuodis)MATYTĖ (įeidama)—Ir dar jus čia! žadėjot sugrįžti!...KUODIS—Aha?... Laukiam, laukiam!...KATYTĖ—Jau tik rengėmės eiti.PATYTĖ—Mat. turėjom daug dalykų išaiškinti.MATYTĖ (į Juodį ir Puodį)—Nu, ir ko tie rabinai dabar sėdi taip ištikę?...JUODIS (vis sėdėdamas)—-Kada tik mes susitinkam, tai tu vis mumis bari!!!PUODIS—Mes prie tavęs jau pripratom... (Pažvelgęs j Kuodį) Bet kam tą veltuką ėia atsivedei ?JUODIS—Je, visas apžėlęs, kai kuodelis !.„
PUODIS—Su visokiais vaikščioji!.~MATYTĖ — Tu jau nesikabihėk! Jis musų burdingierius!JUOD. ir PUOD. (sujudėję)—Burdingierius! (vėl susmunka),KATYTĖ—Je, jis geras žmogus!...
PATYTĖ—Jis musų draugas!... (ranka pa

kutena Kuodžiui pabarzdį). Ar ne, Kuodi?...
KUODIS (pagyvėjęs, žiuri į Juodį ir Puodį, žengia žingsnį knk jų)—Aha?.... Matytumėt!...
PUODIS (pertraukdamas) — Nnsūrtfnk tu 

čia prie musų!~
JUODIS—Tu čia vėl su savo Hklnospar-

GYVENO? Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą toa
Biblija sako, kad pirmutiniai into knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 

nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Koją ,379 paikiais paveikslais, perstatan- 
visai atmeta. Mokslas mano, kac čiais įvairins nuotikius nuo prieš su
žinom jos lopšinė buvo šiaurėje. Ir š) tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-

Jknyga parodo, kodėl taip manoma taus. įgijęs šia knvgą niekas nešini. ClVKleSimtS metų ^15 ^„7 į, pamokinantis lės. 382 puslapiai. Kaina $1.00 
skaitymas. Kaina ........................ 26r

OŽIAN BAMBOS SPYCIAL
Ir Ttitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo-Laniais!... (į merginas) ir kam jus jį taip apželdi- not ?...MATYTĖ—Eksperimentus darom!JUOD. ir PUOD.—Eksperimentus!... KATYTĖ—Je. bandymus, išradimus! PATYTĖ—Kaip ir jus!...MATYTĖ—Bet jis su plaukais!JUODIS—Su plaukais!PUODIS—Jau beveik ir su plunksnoms! KUODIS (dar arčiau vyrų prieidamas) —Aha?... Matytumėt, atėjau...(Juod. <ir Puod. stojasi)JUODIS—Neik arčiau, jau pirma sakiau!... PUODIS—Ir kogi dabar atėjai?KUODIS (prieidamas prie stalo ir žiūrėdamas į Puodį)—Atėjau paklausti, ar jau mokslus baigiač ?...PUODIS—Nebaigiau ir nebaigsiu! (pavaikš- tinėja).KUODIS—Man jau reikia pakarpyti plaukus. JUODIS (į merginas)—Ir kokius jus čr.a eksperimentus darot?...KATYTĖ—Su plaukais.PATYTĖ—Juk jau sakėm L.MATYTĖ—Buvo taip. Jam viršugalvis nuplikęs ir kad apželdinti, tai nutarėm, kad jis leistų plaukams augti, kiek jie nori.JUODIS—O. tai tu jau čia mokslininkė!... KUODIS palingavęs galvą)—Aha?... Makalas, tai makalas!MATYTĖ—Taigi, kai jau visur plaukai užaugs, tai pradės augti įr ant viršugalvio.KATYTĖ—Tai labai paprastas dalykas! JUODIS—Ir kam dabar užsimanėt nukirpti? JUODIS—Je. ar jau užaugo ir ant pakaušio? 
KUODIS (lyg ir prisėsdamas, ant kampostalo šlaunį deda)—Aha?... Matytumėt, plaukai pradėjo augti, bet kad ir galva pradėjo skaudėti.JUODIS—Kad plaukai auga, tai galva skau-. da ?... v
KUODIS—Aha?.„ Kai vaikui dantys dygs

ta, tai ir skauda,—net suserga!...JUODIS—Ot, ir pasakė!...PUODIS—Man plaukai senai sudygę, o galva vistiek kai kada skauda.
MATYTĖ—Kai jus eksperimentų nedarot,tai nei nežinot.PUODIS (į Kuodį)—Tai jau nei nelauk! Aš dėl tokio reikalo tau plaukus nekarpysiu!...

(Bus daugiau)

ije telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
či*i,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25c

' PAPARČIO ŽIEDAS.
i lr keturios kitos apysakos: (1) Nu* 
utaitikintia Vyras; (Zj Žydinti Giria; 
(8) Klaida; <4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso* 
kiua prietarus, burtus ir tt.......... lBe.

ALKOHOLIS IK KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi k«ia nor» 
būti kūdikių tėvais, butinei turėtą 
oerskaityti šitą knygutę. Kama 10ci
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina 2(m-SO€IALIZMA< IR RELIGIJA.

Labai įdomi icnygitė š’too svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E- Vanderveide. vertė Vardunas. 
Kaina ............................................... 10c

KODĖL Ad NETIKIU 
Į DIEVĄ?

į Laisvamanis čia pasako, kodėl jl» 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės ......................................... 20rI
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau 
ją, labai gražių ir juokingų monob» 
rą ir deklamacijų. Visokios temnu 
darbmmkiškos, revoliucionieriškoa 
tautiškos, humoristiškos ir laisvame 
niškos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems apvaikščiojimams 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ...................  2Se

KUNIGŲ CELIBATAS.
M knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
HaHliinta visa jų bepatystės istorija, 
joa pasekmės ir doriškas dvaai&ijm 
nupuolimas, šia knyga turėtų par- 
skaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad ją ma* 
tarfa, dukteris ir mylimosios nepa
pultų i tokią kunigų globą. ParaM 
kun. Geo. Tovvnsend For, D. D., ea- 
lietuvtno Ferdinand de Samogitia.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ta apsisaugoti. ParaM

D-raa P. Matulaitis. Antra, peržiurk 
ta tr papildyta laida. Kaina .



Nr. 49, Gruodžio 5 <L, 1945 N Septintas puslapis
----- ------- --------- a»

Laiškai iš Lietuvos
Prisiminimui—
Teprimena tau ši rūtos šakelė,
Tėviškės sodžių ir gražų darželi,
Kurį tu mylėjai jauna būdama,
Ir puošęi ilgąsias kasas!

Tau — Bronė.

“Mažu dabar gyvi išliksim”

Drg. J. Balčiūnai, “Kelei
vio” skaitytojai iš Waterbu- 
ry, gavo laiškų iš Lietuvos 
nuo savo giminių iš Kupiš
kio. Laiškai rašyti gegužės 
9 d., birželio 23, 30 ir lie-J 
pos 2 dd. Pirmame laiške 
rašo:

Sveikiname jus Pranut su 
Nijole ir Juozą... Tik šian
dien atnešė paštininkas laiš
ką nuo jūsų. mes visi apsi- 
verkėm, kad dar tebesate 
gyvi ir namuose visi neiš
blaškyti.

Mes dabar irgi visi gyvi 
ir sveiki namuose. Tik šian
dien didžiausias džiaugs
mas, paštininkas atnešė nuo 
jūsų atviruką ir pasakė, kad 
šią naktį 12 valandą pasi
baigė karas. Dabar taika, 
tai mes negalim atsidžiaug
ti, mažu dabar gyvi iilik- 
sim. šiandien šventė, visur 
vėliavos iškeltos. Pas mus 
dabar gegužės mėnuo, pats 
sėjimas, jau pusę pasėjom, 
jau ir medžiai baigia visi 
išsprogti, pats gražumas, tik 
dar ne taip šilta.

Svideniai irgi tebėra gyvi 
ir bobutė kruta biski. Ir 
Liudvysė su savo vaikais a- 
biem dar sveika, dirba že
mę visi trys. Račipėnų Ale- 
šuno irgi visi sveiki ir gyvi, 
Untapiai irgi.

Nuo jūsų atviruką gavom 
gegužės 9... ėjo pustrečio 
mėnesio. Mama dabar au
džia sukneles klemkines dėl 
vasaros, drobines; čerkasą 
jau išaudė dėl kelinių ir 
ploščiukų...

Nau i ienų nėr ffalo. tik-------- J------- z ------ o------T -----
kad pradėtum rašyti, tai net 
kelis laiškus prirašytum. 
Kad Dievas duotų, kad ka
ro nebebūtų, tai laiškus tan
kiau nusiųsim.

-o-

ša už kavalierius. Tik Ke- 
burio Valios niekas nežino, 
kur išvažiavo, ar gyva ar 
ne. O taip tai visos mergos 
tebėra, užaugę visos dide
lės, jau ir tu, Pranut, nebe
pažintam Didžiagrąsčių 
jaunimo, jau mažų nebėra. 
Pas mus vasara šalta, pava
saris buvo šiltesnis biskį, 
buvo ankstyvas.

Šiemet Jonui ir Gindrai 
daug darbo. Vienas aria, ki
tas akėja, bo šiemet jie abu 
dirba, o mes negalime pa
dėti jiems dirbti, o tata tai 
miškan, tai į stoikas važiuo
ja... Bobutė dėkoja Nelei už 
žiedą, už paklaną, tik bėda, 
kad nebebuvo žiedo pažiū
rėti, tik • buvo sužaluotas 
laiškas...

ne sausos vasaros, tai butų mas prieš Rusiją yra nesvei- Mm— B a aram a
didžiausi medžiai aplink kas, tas gali pasaulį įtraukti OTIBMB IMlrTHMI
sodybą, o dabar tai tik du' į naują karo sukurį. Jus lai- --------
—. Sudie, krašcių leidėjai turėtumėt Gerbiamas “Keleivio re- 

susirupmti tuo klausimu daktoriau:
daugiau. Aš esu tikras, kad j Radau skaitydamas laik- 
Lietuvos žmonės geriau su-raščius, kad pargrįžę karei- 
tiktų po Rusija gyventi, ne-į viai susirūpinę dėl darbo, 
gu matyti naują karą. Nau-' Žmonės jiems Europoje pa- 

’ * "---------- šakojo ir spaudoj jie skai
tė, kad bus sunku gauti dar
bų buvusiems kareiviams, 

V. M-m. tai jie ir rūpinasi, kaip čia 
bus su tais darbais.

Atrodo tikrai keista. Gal 
kuris kareivių ir pagalvoja: 
Palaiminti, kurie krito mu 
šiuose, jiems nebereikia rū
pintis darbais; “laimingi” 
ir tie, kurie grįžo sužaloti, 
jiems bus duodamos pensi
jos. Nelaimė tiems, kurie 
grįžo sveiki, jiems reikės 
ant gatvių kampų “džiką” 
pašokti į valias..

Keistai atrodo, kad musų

medžiai didžiausi, 
sudie...

Argi Painus 
Klausimai?

“Kai sugrįši Lietuvon daug 
neberasi”

Laiške nuo sesei-s rašo:
' ...Aš maniau, sese, kad 

amžinai mus pamiršai, kai 
sužinojom, kad namiškiai 
gavo jau du laiškus, o mes 
nė vieno. Esam sveiki ir gy
vi visi, tik nelinksmi. Musų 
nedžiugina nei rugelių ban
gavimas, nei pievų žaliavi
mas. Gegužį praleidom ir 
birželį baigiam, tačiau dar 
neteko su suknelėm vilkėti... 
Kai klausi, ką dirbam, tai 
biskuti kratam. Mama «u 
Ona audė po truputį, aš a- 
riau ir kitus darbus dirbau, 
nes tėvelis nebegali, o tar
nų nebėra. Nuo sunkaus 
darbo aš nelabai sveika, rei
kėtų važiuoti dėl apendici
to ant operacijos, tai vaistų 
nebėra. Ir mama aimanuo
ja, kad koją skauda, vaikš
to šlubuodama. Dabar dar
žus ravėjam, šieną po tru
putį pradedam piauti...

Dėkoja Petrusė, kad ne
užmiršai įr įdeda tamstoms 
linkėjimų. Kai sugrįši, Pra
nute, daug neberasi. Labai 
pasiilgom...

Vietines Žinios

“Reikėjo išvežti 16 kiet
metrių”

Sekančiam laiške sako: 
...O mes tai daug audrų ir

vėjų praleidom ir dar neži
nia... Pas mus žiema buvo 
neperšalta, sniego neper- 
daug. Gendrusia važiuoda
vo miškan Subačiaus vežti 
malkų, reikėjo išvežti 16 
kietmetrių Subačiaus stotin, 
tai norma. Pranut. kai klau
si kas naujo po Didžiagrąs- 
čius, ar ištekėjo kas, tai tik 
Siminavičiaus Amiliutė pa
ėmė užkurį, o kitos tai tebė
ra senmergės. Dabar karo 
laikas, vyrų nebėra, tai da
bar atliks visos mergos sen
mergės. Dabar kelią žvy
ruoja bendrai, tai mergų su
sitaiso bent 15 ir visos rie
jas, beveik ką tik nesusimu-

“Kupišky tiek gyventojų, 
lciek būdavo Palėvenėj”
Paskutiniame laiške rašo:
...Nuo jūsų gavome trečią 

laišką.... tik tas trečias laiš
kas ėjo pusketvirtų metų... 
jis buvo siųstas 1941 m. lap
kričio 26 d., o mes gavome 
1945 m. birželio 28 d.

...Šiemet mažai turėsime 
šieno ir dobilų, baisiai ne
auga pievos. Šiemet kol kas 
gerai auga vasarojus ir ru
giai, tik kažin kaip baigs 
užaugti. Pranut, pas mus 
dabar naujienų tiek daug, 
kaip būdavo per metus tiek, 
o dabar per vieną dieną 
daugiau. Dabar Kupišky 
tiek gyventojų, kiek būda
vo Palėvenėj, ir atliko toks 
grožis, jau ir ant musų obe
laičių yra obuolių, bent ant 
astuonių ir vyšnių jau yra 
ant kelių kelmų. Kad butų

ne&BBBEsssHHsnsHSSRma

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugelio spalvuotų paikių paveikslų, 
223 poslapių dydžio, apia ISO įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILCS: 

TAUTIŠKOS, 8EIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

A odine apdarais S1.25.
Kiekviena* tarėte pi _

Kiekvienas neeipirkęe tų 
Niovtcj urarna, 

tame konverte, bet iML_ . 
rezų ir nepamirškit prilipyt ašg

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

minite knyga.
i. Plato* formante

(Laiškas redakcijai)

Draugai Keleiviečiai:
Aš noriu atsiliepti į jumis 

kas link Lietuvos neprigul- 
mybės ir rusų teroro Lietu
voje.

Pirmiausiai ar mes galė
sime ką nors gera išgauti 
dėl Lietuvos, kuomet mes, 
toki maža lietuvių tauta ir 
pasidalinę į tiek daug da
lių? Skaitau laikraščius L 
mąstau sau: Štai tau trys 
lietuvių konferencijos arba 
suvažiavimai: vienas Chica
goje, kitas Washingtone, 
trečias Pittsburghe. Ir visi 
kalbės Lietuvos klausimu, 
kiekvienoj konferencijoj 
bus rašomos rezoliucijos, at
sišaukiant į prezidentą, kad 
užtartų už musų vargingą 
Lietuvą. Bet kuomet prezi
dentas matys, kad rezoliu
cijos skirtingos, kaip gi jis 
pažiūrės į mus lietuvius ir į 
pačią Lietuvą?

Mano supratimu naudos 
iš tų suvažiavimų nebus, 
iei pas mumis vienybės ne
bus. Bus aikvojimas pinigų 
ir laiko ir kiršinimas lietu
vių vienų prieš kitus. Aš tuo 
reikalu esu susidomėjęs ir 
keliaudamas po Ameriką ir 
po lietuviais apgyventus 
miestus aš dėl to pasitariu 
su daugeliu rimtų lietuvių. 
Štai vakar susitikau vieną 
apsitrynusį lietuvį ir mudu 
kalbėjom tuo klausimu Jis 

Į man taip pasakė: jeigu, sa
iko, nebutų lietuviškų laik 
' raščių, tai gal butų glaudes
nė tarpe lietuvių vienybė; 
sako, spauda mumis suerzi
na ir padaro priešais...

Tas lietuvis turi daug tei
sybės tame pasakyme. To
liau jis sakė: Visi kalba ir 
reikalauja Lietuvai laisvės 
Laisvė, sako, butų gerai Lie
tuvai, kurios Lietuva nėra 
mačiusi per daug metų, fe
są. Lietuva tik turėjo lais
vę išbalsuoti Grinių už pre
zidentą, o Lietuvos laisvė 
užsibaigė taip greitai, kaip 
Smetona nuvertė Grinių ir 
Lietuvoje įsigalėjo diktatū
ra, kuri yra ir po šiai die
nai. Esą, pirma ta diktatū
ra buvo daugiau lietuviška, 
nors pusiau sulenkėjusi, o 
dabar grynai rusiška, o jei
gu rasai pasitrauktų, tai len
kai Lietuvoje įsiviešpatautų, 
o Lietuva, kaip savo laisvės 
neturėjo, taip ir neturės: 
kas do skirtumas, koki na- 
gaika lietuvį plaks, lietuvis 
visvien turės kentėti...

Dabar kas dėl Rusijos. 
Aš su rusų režimu nesutin
ku. Bet koki išeitis? Prezi
dentas savo 12-os punktų 
programoje pasisakė už vi
sų tautų paliuosavimą, o kas 
jo klauso? Jau nekalbant a- 
pie Rusiją, pažiūrėkim Į tą 
pačią Angliją, kas tenais 
darosi, na ir ką musų pre
zidentas turi daryti, jeigu 
tos šalys neklauso? Ar turi 
skelbti tretį pasaulinį karą, 
nepabaigus dar ir antrojo? 
Ir koki nauda butų apskel
bus karą Rusijai, kad įšliuo- 
suot Lietuvą iš po Rusijos? 
Prasidėtų naujas karas. 
Kur? Nagi, Lietuvoj’e, vėl 
prasidėtų naujas bombarda
vimas, gal ir atominėmis 
bombomis ir tai gal butų ga
lutinas Lietuvos sunaikini
mas.

Tai koki išeitis? Ar skelb
ti Rusijai karą, kad išlais
vinus Lietuvą, ar geriau mė
ginti kaip nors užbėgti už 
akių trečiam pasauliniam 
karai, kad sustabdyti tą bai-

jas karas butų Lietuvos pa 
baiga. Aš žinau, kad jus ne
sutiksite su manim, bet ko 
susilauksime?

Redakcijos prierašas

Mes, iš tikrųjų nesutinka
me su drg. V. M. mintimis. 
Bet mes manome bus nau
dinga jas paskelbti, kad vi
si musų skaitytojai galėtų 
pagalvoti jo pakeltais klau
simais. Nelaimė yra tame, 
kad drg. V. M. labai daug 
klausimų iš karto pakėlė sa
vo straipsnyje, o todėl trum
pai nebutų galima į juos at
siliepti.

Pirmiausiai jis pakelia 
lietuvių vienybės klausimą 
ir spaudos rolę lietuvių tar- 
pusaviame kiršinime.

Paskui jis kelia Lietuvos 
klausimą ir mano, kad lie
tuviai geriau sutiktų buti 
“po Rusija,” negu norėtų 
matyti naują karą. Vadina
si, bijodami karo, turėtume 
tylėti dėl rusų okupacijos 
Lietuvoje.

Paskui jis, ar su juo kai 
bėjęs “apsitrynęs” lietuvis, 
abejoja dėl Lietuvos laisvės 
galimybių. Esą Lietuva ne
buvo laisva ir vargu bus, jei 
ir rusai iš jos išsikraustytų.

Su visomis tomis minti 
mis mes negalime sutikti, 
ar bent negalime sutikti pil
nai. Prie jų mes grįšime vė
liau, o dabar kviečiame vi
sus musų skaitytojus dėl to 
pagalvoti ir .pasiųsti redąk 
cijai savo nuomonę.

Del vieno dalyko mes jau 
dabar norime atsiliepti. Tai 
yra dėl drg. V. M. beviltiš
kumo. Jis mano, jei nėra 
visiškos vienybės tarp lietu
vių, tai reikia nuleisti ran
kas ir laukti, kol ta vieny
bė iš kur tai ateis. Jis vi
siškai beviltiškas ir dėl Lie
tuves ateities: esą be karo 
Rusija nepaleis Lietuvos iš 
savo rankų, na o karas, tai 
žudymas, naikinimas ir tt 
Vadinasi, vėl nuleisk rankas 
ir bijok, kad teisybės pasa
kymu, arba “zurzėjimu,” 
nesukeltumei baisaus karo. 
Jis beviltiškas ir Lietuvos 
laisvės klausime: esą, nebus 
rusų, atsiras kitokie nagai- 
kiniai didvyriai ir vėl spaus 
lietuvius. Tai gryniausias 
defetizmas.

Tą beviltiškumą mes ko 
griežčiausiai atmetame. Gy
venimas yra kova ir toje ko
voje laimi tas, kas turi aiš
kias idėjas, teisingus reika
lavimus ir už savo idėjas 
nepaliaujamai kovoja. Kas 
beviltiškai dejuoja ir, bijo
damas vilkų į mišką neina, 
tas tikrai nieko nelaimės.
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RAUDONOJO KRYŽIAUS DOVANOS

Raudonojo Kryžiaus Bostono skyrius nori surinkti 
šventėms 50,000 pakietų dovanų musų kareiviams Bos
tono apylinkių stovyklose ir esantiems ligoninėse. Geri 

jaunieji, atitarnavę sunkią- žmonės, kurie neri prisidėti, kviečiami kreiptis telefonu:
karo tarnybą, neturi tikru
mo dėl darbų ir dėl žmo
niško pragyvenimo. Gal 
taip blogai ir nebus, kaip 
jie sau vaizduojasi, ir 
tų darbų visgi atsiras, bet. 
buvusieji kareiviai turi to
kių rupesnių. »

Karas ėjo per šešius me
tus ir bilionais buvo leidžia
ma kas dieną. Jei karas bu
tų ir daug ilgiau užsitęsęs, 
pinigų visvien nebutų pri
trukę. Bet dabar kyla rū
pesniai. ar bus darbų. Atro
do, kad tiktai muštynėm ir 
kraujo liejimui užtenkame 
pinigų, o taikos gamybai ir 
darbams jų neturime.

Dirbtuvėse dabar vienas
žmogus su mašinomis pa-

KENmore 6226 sužinoti plačiau.

Lietuvių Sūnų Draugystės
Cambridge’iuje 40 metų 

sukaktuves

minėti.
L. S. Draugystė Įsisteigė 

1905 m. Ją sudarė ką tik į 
Ameriką atvykę lietuviai, iš
trukę iš caro pajungtos Lie
tuvos. Draugija įsisteigė ant 
laisvų pamatų. Religiniu 
žvilgsniu ji iš pat pradžios 
savo gyvavimo norėjo buti 
visai laisva. Draugija yra

_ __ _ pašalpinė, bet pašalpos vei-
dirbi tiek? kiekiniai! pZ- •tim» i> niekada nesit«nkino
dirbdavo 100 žmonių. Ant 
farmų eiti dirbti nelabai 
kas nori, žmonės gi daugi
nasi, tai ir kyla visokie sun
kumai su darbais. Ar kas 
nori ar ne, bet žmonės pra
dės reikalauti permainų ir 
kitokios tvarkos. Gal tas lai- 

J_ Jk ag jau nebetoli

“Keleivyje” naudinga yra 

daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieškojimua.

giniai rėmusi visokį pažan
gų ir kultūringą darbą.

Jubiliejinė vakarienė duos 
progos nariams ir svečiams 

Lietuvos Sūnų Draugystė pagerbti musų senuosius 
Cambridge graodžio 9 d. kultūros darbo pionierius, 
rengia jubiliejinę vakarienę organizuotos savišalpos ir 
savo 40 metų gyvavimui pa- kurie stengėsi suburti lietu-

vius draugijiniais ryšiais ir 
skatinti jų tarpe pažangias 
idėjas ir savišaljios reikalą. 
Tad pasimatysime ateinantį 
sekmadienį Liet. Sūnų D-jos 
vakarienėj, Cambridge’io L. 
Pil. Kliube. 823 Main St., 3 
vai. po pietų.

Rengimo K-tas.

Maisto rinkliava

ir per visą savo gyvavimą 
dirbo ir kultūriniai tautinį 
darbą. Per aną karą musų 
draugystė daug dirbo, ža
dindama lietuviuose idėją 
kovoti už Lietuvos nepri
klausomybę, o ir šiaip pa
žangiame kultūros darbe 
Draugystė yra daug nuvei
kusi.

Savo pašalpos darbe Liet.
Sūnų Draugystė gali pasi
girti per 40 metų išmokėju
si savo nariams apie 70,000 

- dolerių pašalpų. Ji yra pini- ofisus.

Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas, Bostono sky
rius, kviečia visas lietuvių 
organizacijas Bostone įsi
traukti į maisto rinkimo va
jų Lietuvos pabėgėliams ir 
tremtiniams paremti.

Visi geros širdies lietuviai 
vra prašomi aukoti kenotą, 
džiovintą ar konservuotą 
maistą Lietuves nelaimin
giems žmonėms gelbėti.

Maistą galima priduoti į 
“Keleivio” ir “Darbininko”

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

kalas. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vientetėiia vokalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais Ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys joms atvirą tiesą: kaa reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galiam be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadary ti klai
dos. "Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

gtal keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina "Teisingas Patarėjas:" 
Kų relikte meili ir M kor JI pa-

Utah teismas šiais metais 
buvo nuteisęs 11 “funda
mentalistų,” kurie skaito, 
kad turėjimas daug pačių 
yra geras dalykas. Tie 11 
vyrų turėjo 55 pačias ir 287 
vaikus.

Teismas dabar žada iš
leisti juos iš kalėjimo, jei 
jie pasižadės gyventi su sa
vo legali^komis pačiomis ir 
rūpintis išlaikyti likusias 44

ęačias ir visus 287 vaikus.
'eismas dar stato vieną rei

kalavimą, kad “fundamen
talistai” susilaikytų nuo po
ligamijos (daugpatystės) 
praktikos ir propagandos.

“Kelefvfa” yra gera švenčių 

dovana draugams ir paima
miems. Uisakykit jį savo arti

stą katastrofą. Man atrodo, n”e>riem’! 
kad tas per didelis zurzėji- -----------

Kaip atsirado ir kę reiškia bučkis? 
g< reiškia “pirmoaioe nakties tei

st,” kurte wmaa naodojoei kunigai 
ir dvarpentei?

Ka reiškia IHaMnis {ledas? Raita 
teŪHMioa ŠKM? JaMteema šydras? 
Ryšių barstymas jauniems ant gal
va? "Medaus Mėnno?“

Kaa reikia jaanai merginai žinoti 
prteš iŠtaž-šjkaa kad nepeideryti klai
dos?

Kokie amlteoa garteasia tėkšti ir 
veati?

Kas reikia duoti pirma naktį? ši
to napasaks jauniems nei tšvai, aei 
bažnyčia, avi mokykla. O klauiir 
teka* f

Kontrolės Klausi- 
turš* vaikų 7 Tai 

kiekvienus šeimynos klausa
is “Temingae Patarėjam“ eta

Ar galime nustatyt bosimo kūdikio 
’lytis ii kalno? D-raa Reeder neko. 
kad galima, Ir “Teisingas Patarėja-" 
paduoda jo nurodymas, kaip tai pa
daroma.

Kodėl taloe moterys neturi vaiki,, 
kad ir labai nori? “Teisinvaa Patarė
jas“ ir šita klausime atsako.

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

Kaa reikia iinoti, kad vaikai bota 
sveiki ir gražų* ? Kaip tun užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Motenea anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but ut- 

drauata kaibet apia šeimynišku* rei 
kalas?

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

Knyga graži, su paveikslaia, 2Zk 
pašiepiu, stipriais audimo apdarais.

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaud >ti tokie mokslo vei
kalai, kaip W«Uao “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija," Boeiscbe’s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sezual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas aamoooa. Kaina >140 Užsisakykit “Teisin z*

KELEIVIS
636 BROAOWAY SOUTH BOSTON, MASS.



Aštuntas puslapis

Vietinės Žinios
Grįžo delegatai Ar apsieisime be majoro 

Bostone
Iš A. Lietuvių Kongreso 

jau grižo Bostono delegatai. 
Tarp kitų yra griže adv. 
Grigalius, adv. Kalinauskas, 
Tumavičienė, Neviera, Mrs. 
Nevierienė, J. Jankauskas, 
St. Michelsonas ir Arlaus
kas. Tur būt nuo Bostono 
buvo daugiau delegatų, bet 
neteko jų patilti. Rep.

BALF parengimas

Washingtone prasidėjo iš 
kelių kartų atidėta musų 
miesto naujo majoro James 
Curley byla dėl jo praeities 
bizniškos veiklos, o Bosto
ne daug piliečių buriasi, 
kad įvesti čia tokią pat mie
sto tvarką, kaip Cambridge, 
kur, kaip žinome, nėra ma
joro, bet yra skilta komisi
ja miesto reikalams tvarky
ti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vari-Thin, 17 »awd

Nr. 49, Gruodžio S d., 1945

REIKALINGAS BARTENDERIS

Nejaunesnis kaip 25 metų, pagei
daujama, kad butų tarnavęs armijoj 
ar laivyne. Darbas pastovus, alga 
gera, 8 valandos darbo. Turi būti 
unijos narys arba įstoti į unijų. 
Kreiptis j: (—)

L. Street Tavom, Ine., 
Kampas I, ir 8th Sts., So. Bostone. 

Klausti: Mr. Strigunas.

BORIS BEVERAGE CO.

Ateinanti šeštadieni. 8 d. 
gruodžio, 8 vai. vak.. Liet. 
Pil. Draugijos svetainėj. E; 
ir Silver Sts., ivvks vietinio' 
BALF skyriaus parengimas,

Jauni lietuviai naujame 
biznyje

Whist Paity su užkandžiais.
Svečiai kviečiami gausiai 

atsilankyti, o kas gali atneš
ti ką iš maisto Lietuvos pa
bėgėliams paaukoti, prašom
tą padaryti

Du jauni lietuviai, Petras 
Ruplėnas ir Jonas Sirlis 
(Searles) ką tik grižo iš ar
mijos. Jie ištarnavo musų 
armijoj keturius metus ir 
buvo joje fotografai. Jiems 
teko skraidyti orlaiviais virš

4MERICA S THINNEST PORJUR-KtCED WAICH
CTRAP on a new Gruen Veri-Thin and you'U find it hard 

to believe that watche* so exquisitely thin could be so 
thoroughly pratikai! Its tbe patented Gruen Veri-Thin 
movement that tnakes it so. By a brilliant re-arrangement 

- of the »heel train, this movement is slenderiaed at the 
sides and ends—without redueing che big size parts that 
assure precisioo and long life. So beautiful are the Gruen
Veri-Thins that ace fashion designers have voted thetn 
'America's best styled watcbcs.” Come in and malte your 
seleetion now!

Visas šito parengimo I priešų miestų ir daiyti mu- 
pelnas eis maisto rinkliavai! s*y nuotraukas. Tai labai 
Lietuves žmonėms paremti, pavojingas ir labai atsako-

Pakvietimų Į parengimą 
galima gauti ir ‘‘Keleivio” 
ofise. Fr.

Perry šeimoje didelis 
džiaugsmas

Southbostoniečiai lietu
viai, Jonas ir Man joną Per
ry, susilaukė didelio džiaug
smo. Praeitą penktadieni iš 
armijos grįžo jų sūnūs Juo
zas, 26 metų štabo saržen
tas. Šių metų pradžioje ka
ro vyresnybė buvo pranešus 
tėvams, kad jų sūnūs Juo
zas yra “dingęs be žinios.” 
Tėvai labai rūpinosi ir vis 
laukė daugiau žinių apie jų 
sunaus likimą. Vietoj žinios, 
jie dabar susilaukė sunaus. 
kurs griže gyvas ir sveikas 
iš vokiečių nelaisvės. Su
prantamas tėvų džiaugs
mas. netikėtai sulaukus išsi
ilgto sunaus, dėl kurio tiek 
daug jie rūpinosi ir sielojo
si.

Peny šeima turėjo dar 
vieną sūnų armijoj. 24 me
tų Jurgį. Jaunesnysis sūnūs 
buvo sužeista vokiečių fron
te, bet laimingai išsigydė ir 
dabar jau yra grįžęs namo 
visai pasiliuosavęs iš armi
jos. Džiaugiasi tėvai sulau
kę abejų šunų veteranų, ku
rie šiame kare pergyveno 
tiek daug ir patyrė didelio 
vargo.

Sveikiname Peny šeimą 
su džiaugsmingu įvykiu.

mingas darbas
Aviacijos fotografai yra 

geriausi technikai, jie var
toja geriausias fotografijos 
kameras ir turi mokėti savo! 
darbą labai gerai. Todėl jie 
yra ne tik geri kareiviai, bet 
ir geri savo amato žinovai.

Dabar tie du jauni lietu
viai nutarė savo žinias pri
taikinti civiliame darbe. Jie 
atidarė fotografijos studiją 
Jamaica Plain. 601 Centre 
St.. po vardu “Photographic 
Guild.” Atlieka visokį foto
grafijos darbą. Lietuviai 
gerai padarytų, kad. reika
lui esant, atsimintų jų ad
resą. Rep.

Kur gauti pagelbą?

P-lė Ida Mileiko vieši pas 
Ketvirčius

Grįždama iš Francijos at
gal į Chicagą, Bostone su
stojo p-lė Ida Mileiko, ki
tąsyk South Bostone gyve
nusios Emilijos Algminavi- 
čiutės duktė. Ida yra armi
jos nursė ir dabar vieši pas 
draugus P. Ketvirčius.

Nepersenai vienas susi
nervinęs lietuvis pradėjo 
jieškoti pagelbos — ką da
ryt. kad nervai taip suirę? i

Kuomet draugas jo už-, 
klausė, kodėl jis taip susi-, 
nervinęs, jis atsakė:

—Merginą turiu. Kalėdos, 
arti, nežinau ką pirkti jai 
dovanų.

—Žinai ką?,—tarė drau
gas, — geriausiai tą ligą 
pagydysi. jei tuojau nueisi 
pas Ketvirtį. Jis turi daug 
įvairių dovanų: gražių laik
rodėlių, žiedų, auskarų, špil
kų. plunksnų, skurinių pi
niginių ir kitokių tinkamų 
pirkinių. Jei tu ten neišsi
rinksi savo merginai dova
nos, tai niekur negausi pa
gelbos.

Taip tas lietuvis ir pada
rė. Dabar jis sveikas, ramus 
ir linksmas.

Daktaro adresas: 
KETVIRTIS & CO.

312 Broadway,
So. Boston.

RADIJO PROGRAMA

Vakarienės komisija

“Keleivio” ir LSS 40 me
tų jubiliejinio bankieto ben
dros komisijos ir gaspadi
nių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gruodžio 6 d..

Lietuvių Rao'ijo Korpora 
cijos programa ateinantį ne 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto. bus tokia:

1— Muzika
2— Dighton High School 

Glee Club. vad. Antrinett 
Roach iutei iš SStoughtono

3— Dain. Antr. Roachiu-7:30 vai. vak.. “Keleivio” 
patalpose. Malonėkite visi tė iš Stoughton 
būtinai dalyvauti. Yra svar-Į 4—Dainin. Dr. Amelia 
bių reikalų. Rodd iš So. Bostono.

Komitetas. 5—Pasaka apie Magdutę

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

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

Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

PRICES INCLUDE FEDERAl TAXE$

KETVIRTJS and C O M P A N Y
312 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

— RENGIA —
LSS 60, 71 IR LDD 21 KUOPOS 

Nedelioj, Gruodžio-December 16 d., 1945 
Piliečių Draugijos Svetainėje

Prie E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.

Pradžia 5 vai. vakare

Šiemet sukanka 40 metų nuo to laiko, kada pasiro
dė “Keleivio” pirmasis numeris. Šiemet sueina 40 metų 
nuo LSS įsikūrimo. Per 40 metų musų laikraštis lanke 
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-į 
bų vaidmenį. Suprasdami tai “Keleivio” draugai iš LSS 
ir LDD kuopų ruošiasi iškilmingai atžymėti šią sukaktį. 
Kartu jie ragina South Bostono ir apylinkių lietuvius da
lyvauti šiame bankiete.

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

Ban kietas prasidės 5 vaL vakare. Bukite visi ir vi
sos. Bukite laiku.

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

RENGĖJAI.

<»l i: roi.M T
The <»»' the Association shall

be Io he!p pres»n, ,j,» Meals and 
traditKm)^ „f „Mr |he i nite,,
. i.’b-s of Anierira. t« retere its lans 
an<i !n*pire ntiters t« res pert and ohey 
Dieni, a.ttl ingi] tvavs to aid in rnaking 
tins e.uintn creater and heller“ .

Tel. ŠOU. 4645

Casper’s Beauty Salon
PRIJUNGIA *

GIFT SHOP
ĮVAIRIŲ NAUDINGŲ REIKMENŲ 

D O V A N O M S

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

SVARBUS REIKALAI
ANDREW DEDULIONIS

Turėjęs bizni “Lynn Baking Co.”, Lvnn. Mass.
STANISLOVAS IR ANNA CZŪLADA

Pirmiau gyvenę South Boston. Mass.
CHARLES LAZAROV1TCH

Pirmiau gvvenęs 92 Tudor St.. So. Boston, Mass.
GEORGE KALENDRA

Pirmiau gyvenęs 143 C St., So. Boston, Mass.
Jie patys, arba apie jų dabartinę gyvenimo vie

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

302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Koxbury, Mas*.
Tel. Parkvvay 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos; 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman St-, arto Central Sq. 

CAMBRIDGE. MASS.

Gyv. 31132Tel. 28624

; Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

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

114 Summer Street
LAMRENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVR, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinio^
Valandos:

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

VICTORY B A N Q U ET
Rengia Stepono Dariaus Postas 317 A L. 

NEDĖLIOJ, GRUODŽIO 9 D., 1945 '
LIETUVIŲ SALĖJ, E ir Silver Sts., So, Boston, Mass.

Pradžia 5 vai. popiet
Visi yra nuoširdžiai kviečiami, nes bus Turkey Dinner 
Pešto vadas deda visas pastangas, kad visi svečiai butų 

patenkinti. Visus širdingai kviečia,
Stepono Dariaus Posto 317 Komitetas.

FOTOGRAFIJOS GUILD
PETRAS P. RUPLĖNAS iš South Bostono Ir 

JONAS E. SEARLES iš Cambridge 
Ką tik grįžo iš kariuomenės po pusantrų metų tarnybos užjūriuose ir 
po keturiu metų tarnybos armijoje, kurioj buvo aviacijos foto-labo- 
ratorijos technikai ir kautynių fotografai, ir atidarė Jamaica Plain 

FOTOGRAFIJOS STUDIJĄ 
DARO VISOKIAS FOTOGRAFIJOS NUOTRAUKAS, 

PADIDINA PAVEIKSLUS ir t. t.
Kalėdų šventės yra gera proga nusifotografuoti visai šeimynai 

Prieš šventes atdara nuo 10 ryto iki 9 vai. vak.
THF. PHOTOGRAPHIC GUILD

601 CENTRE ST. Tel. ARN 6685 JAMAICA PLAIN

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.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PEP.KRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618
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