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Maskvoj Renkas Trijų Didžiųjų 
Užsienių Reikalų Ministeriai

Susirenka “didieji” be Francijos ir Kinijos — Spręs 
atomų bombos klausimą.

Gruodžio 15 d. Maskvoje 
j radęs posėdžiauti “trijų 
didžiųjų” valstybių užsienių 
reikalų ministeriai. Musų 
Valstybės sekretorius J. 
Byrnes, V. Molotovas ir E. 
Bevin tęs taikos sudarymo 
darbą, kurs Londone pen
kių užsienių reikalų ministe
rių konferencijoj visiškai 
nepasisekė. Londone Rusija 
reikalavo, kad Francija ir 
Kinija butų išvarytos už du
rų ir nedalyvautų visos eilės 
klausimų svarstyme. Dabar 
tas rusų reikalavimas yra 
patenkintas ir “trijų didžių
jų” atstovai susirinks be 
Francijos ir be Kinijos at
stovų. Kadangi Francija ir 
Kinija yra militariškai dar 
gana silpnos valstybės, tai 
jų protestai ir nepasitenki
nimas nepakenks “trims di
diesiems” sudaryti taiką, 
jei tik tie didieji galės susi
kalbėti.

Maskvos konferencijoj 
bus aptariami visi tie klau
simai, kurių nepavyko iš
spręsti Londone. Ten bus 
bandoma sudaryt taiką su 
Italija ir su Balkanais; 
ten bus perkratytas Franci
jos reikalavimas atskirti 
nuo Vokietijos Pareini ir 
Ruhro sritį ir bus aptarti vi
si kiti klausimai, kurie su
kėlė tiek daug nepasitikėji
mo ir Įtarimų Londono kon
ferencijoj. Tarp kitko bus 
bandoma išspręsti Italijos 
kolonijų likimą, ar tos ko
lonijos bus pavestos kuriam 
nore iš pergalėtojų, ar gal 
jos bus atiduotos kontro
liuoti naujai sudaromai 
Jungtinių Tautų Organiza
cijai.

Vienas iš svarbiausių 
Maskvos konferencijos .tiks
lų yra išspręsti atomų bom
bos reikalą. Amerika, Ang
lija ir Kanada pasiūlė Ru
sijai atomų energiją už
drausti vartoti karo reika
lams, o atomų energijos 
vystymas buvo siūloma pa
likti Jungtinių Tautų Orga
nizacijos paskirtai komisi
jai. į šitą pasiūlymą Rusija 
nieko neatsakė ir dar neži
nia. ar rusai sutiks leisti 
Jungtinių Tautų Organiza
cijai kontroliuoti Rusijos a- 
tominių bandymų laborato
rijas ir pramonę.

Atomų bomba sukėlė 
daug kalbų, Įtarinėjimų ir 
spėliojimų. Rusai nori žūt 
būt tų bombų sekretą suži
noti, o Amerika ir Anglija 
sutinka tą paslaptį išduoti, 
jei Rusija duos tam tikras 
garantijas dėl pramonės 
kontrolės ir, tur būt, dėl sa
vo politikos.

Maskvoje bus aptartas I- 
ranc, Kinijos ir Korėjos 
klausimai, kur rusų imperia
listiniai interesai susiduria 
su Anglijos ir Amerikos in
teresais.

Rusų radio stotis 
Washingtone

Amerikos spauda išvilko 
dienos švieson faktą, kad 
jau du metai Sovietų Rusi
ja turi Washingtcne radio 
stotį, per kurią Rusijos am
basada susisiekia su Mask
va. Kodėl Amerikos valdžia 
leido sovietams turėti savo 
stotį Washingtone ir kodėl 
musų valdžia tokio leidimo 
nedavė musų sąjungininkui 
Anglijai? { tą klausimą ga
lėtų atsakyti tiktai nuodug- 
nis tyrinėjimas sovietiškų į- 
takų kai kuriose musų val
džios įstaigose.

Sovietams buvo duotas 
leidimas turėti radio stotį 
laužant Amerikos įstaty
mus, nes įstatymai draudžia 
svetimoms valstybėms turė
ti čia radio siunčiamas sto
tis. Kada rusams buvo duo
tas tas leidimas, musų ge
neralinio štabo viršininkas 
protestavo, bet valdžia su 
tuo protestu nesiskaitė, O 
spaudai buvo draudžiama 
apie tai rašyti, kad “neer
zinus musų geriausią sąjun
gininką.”

SUŽEISTAS GENEROLAS 
G. S. PATTON

Pagareėjęs tankų divizi
jų vadas generolas George 
S. Patton, kure ypač pagar
sėjo Francijos mūšiuose sa
vo nesulaikomu veržimusi 
pirmyn per visą Franci ją, 
liko sunkiai sužeistas Vokie
tijoj automobilių nelaimėj. 
Važiuojant generolui auto
mobiliu. netoli Mannhejmo. 
į jo automobilį įvažiavo ka
riškas trokas. Generolas 
sunkiai sužeistas į sprandą. 
Jo žaizdos yra sunkios. Bi
joma. kad jis neliktų supa- 
raližuotas. Į Vokietiją prie 
ligonio išskrido Mrs. Patton 
slaugyti sergantį vyrą.

CIO UNIJOS PRIEŠ 
TRUMANĄ

Guam saloje vis dar yra 
japonų, kurie slapstosi miš
kuose ir kalnuose. Praneša
ma. kad jie ten iš pasalų 
nušovė tris amerikiečius, o 
ketvirtą sužeidė.

ARMIJOS ORLAIVIO KATASTROFA

Ši nuotrauka parodo Californijoj sudužusį armijes orlaivį, su kuriuo žu
vo 9 gyvybės.

GUBERNATORIUS 
GREEN KRITIKUOJA 

PREZIDENTĄ
Žemės reforma 
pagal įsakymą

VOKIEČIAI KLAUSĖ 
TELEFONŲ PASI

KALBĖJIMUS

Generolas MacArthur, Kai Churchill kalbėdavo 
Japonijos bosas, davė Įsa- telefonu su prezidentu Roo- 

nacionaliniame komitete iš- kymą imperatoriaus minis-, seveltu per Atlanto vande- 
stojo su griežta kritika A-
merikos užsienių politikos.
Jis sako, “Trumano admi
nistracija susilaukė pažemi
nančio pralaimėjimo visoj

Illinois gubernatorius 
Green republikenų partijos

” /'’—l---

teriams pravesti Japonijoj nyną. vokiečiai tuos pasikal 
žemės reformą. 'bėjimus klausydavo. Taip

Japonijoj tiktai 20% ūki-1
ninku yra žemės savininkai,
milžiniška dauguma ukinin-

i n Ir uiAmeriKos įsionjuj. ouner- ku yra nuomim iiKcii ii
natorius ypatingai pasmer
kė Trumano administracijos 
nepasisekimus užtikrinti lai
svę tokioms tautoms, kaip 
Lenkija, Baltijos šalys, Bal
kanų tautos ir Azijos kai 
kurios tautos. Amerikos po
litiką link Lenkijos gubern. 
Green vadina “gėdinga iš
davyste.”

CIO unijos pasisakė griež 
tai prieš prezidento Truma
no planą streikams baigti ir 
kartu su šuo skelbia, jog 
1948 metais CIO unijos, ar
ba jų įkurtas Politinės Ak
cijos Komitetas, nerems pre
zidento Trumano kandida
tūros į prezidentus. CIO u- 
nija nenutraukia ryšių su 
demokratų partija ir neku
ria naujos partijos, bet CIO 
stengsis, kad demokratų 
partija statytų kitą kandi
datą į prezidento vietą.

ŽINOJO JAPONŲ VISAS 
PASLAPTIS

Amerika dar prieš karą 
atidengė Japonijos slapt- 
raščio paslaptį ir kai prasi
dėjo karas žinojo visus 
slapčiausius japonų įsaky
mus. Tas ypač padėjo Mid- 
way. Karolių Juros ir Fili
pinų jurų mūšiuose, kur 
musų laivynas sulupo japo
nus.

FRANCIJA NEPRO
TESTUOJA

Francija nepareikš pro
testo dėl jos išskyrimo iš 
“trijų didžiųjų” pasitarimij 
Maskvoje, bet Paryžiaus 
spauda rašo, jog Franci
ja nebus surišta Mask

sakc buvęs Amerikos gene
ralinio štabo viršininkas ge
nerolas jG. Marshall. Jis

»«• nnci. 1 runvnn

ninkai. Paprastai žemės sa
vininkai išnuomoja savo že
mes smulkiems ūkininkams, 
o patys žemės nedirba. 
MacArthuro įsakymas rei
kalauja duoti japonų vals
tiečiams teisę jų valdomą 
ir dirbamą žemę išsipirkti 
iš savininkų. Išsimokėjimas 
už žemę tęsis ilgus metus ir 
neturi perdaug apsunkinti 
ūkininkų. Ta reforma turi 
būti pravesta iki 1946 metų 
kovo 15 d.

MacArthuro reforma Ja
ponijoj gali turėti labai di
deles pasekmes. Jei ji bus 
pravesta, kaip skelbiama, 
jei ūkininkai nebus perdaug 
apsunkinti žemės išpirkimu, 
tai Japonijos dvarininkams

phę^identą Roose
veltą, kad jo pasikalbėji
mai nėra paslaptis vokie
čiams.

AR UNIJA MOKĖS 
PABAUDĄ?

Fordo kompanija Detroi
te pareikalavo iš Automobi
lių Darbininkų Unijos, kad 
ji mokėtų tai kompanijai 
po 5 dolerius į dieną už 
kiekvieną darbininką, kurs 
streikuoja be unijos sutiki
mo. Fordo kompanija sako, 
kad unija yra atsakominga 
už savo narius, kurie nesi
laiko unijos disciplinos, o

vos nutarimais, kuriuose ji bus atėjęs galas, o japonų 
nedalyvauja. Francija tuos 
nutarimus priims tik tiek.
kiek ji ras juos naudingus 
sau. Bidault, Francijos už
sieniu reikalų ministeris. sa
ko, Francija nebenori sto 
vėti lauke su kepure rankoj 
ir laukti, kol “didieji” ją 
pašauks į vidų...

HESS VAŽIAVO TAIKĄ 
DARYTI

Karo kriminalistas R. 
Hess. dešinioji Hitlerio ran
ka, sakosi 1941 metais lėkęs 
į Angliją “taiką daryti.” Ji? 
nenorėjęs tartis su Anglija 
dėl bendro puolimo prieš 
Rusiją, bet tiktai norėjęs 
rrikalbinti anglus, kad jie 
taikytųsi su Vokietija. Jo 
“misija,” kaip žinoma, ne

ūkininkai bus paliuosuoti iš 
ekonominės priklausomybės 
nuo žemės valdytojų.

Valstiečiai Japonijoj yra 
pats skurdžiausias gyvento
jui luomas. Paprastai japo 
nu ūkininkai valdo labai 
mažus ūkelius, dažniausiai 
trijų akelių. Sėja jie savo 
žemėje ryžius, o lauką iš
dirba dažniausiai be gyvu
liu.

IRANE 75,900 RUSŲ

Irane rusai turi 75.000 
kareivių, Anglija (pietinėj 
Irano dalyje) turi 5,000 ka
reivių ir Amerika — 6,000 
kareivių. Amerika savo ka
reivius ši mėnesi atitrauks
visus, tuo budu nusiimdama 

pavvko. Anglai jį suėmė ir visokią atsakomybę dėl Ira-
laikė kalėjime. no likimo.

NORĖJO BOMBARDUO
TI NEW YORKĄ

Karo kriminalistu teisme

DAR PUSĖ KAREIVIŲ 
NEPALEISTA

Darbininkų Unijos Pasisako 
Prieš Prezidento Siūlymą

Unijos atmeta prezidento planą — Kova dėl uždarbių 
pakėlimo eina smarkyn

Rusai nepradėjo nė , Prezidentas Truman siu- 
jokio karo” ‘ “ P*an4 baigti streikams.

Prezidento 
našlė, ponia 
sako, “rusai nepradėjo jo
kio kare.” Tai skamba la
bai draugiškai, ypač kai to
kie žodžiai ateina iš buvu
sios musų šalies pirmosios 
leidės lupų.

Bet gražus žodžiai ir isto
rija tai du skirtingi dalykai.

Prezidentas kvietė General 
— j Motore darbininkus baigti

Roosevelto; streiką, o jis žadėjo paskir- 
Rooseveltienė! ti “tyrinėjimo komisiją,” 

kuri butų pasiūliusi, kaip tą
ginčą galutinai išspręsti.

Visos unijos prezidento 
planą atmetė, o Automobi
lių Darbininkų Unija atsi
sakė baigti streiką General 
Motors dirbtuvėse, kol ne-

Pačiais gražiausiais žodžiais! bus patenkinti darbininkų
negalima užmezoti istorinių1 reikalavimai.
faktų

1929 metais Rusija už
puolė Kiniją dėl Mandžuri
jos gelžkelio. Tuo savo puo
limu Rusija sulaužė Kellog- 
go-Briand paktą, už kurio 
sulaužymą dabar teisiami 
nacių vadai.

1939 metais Rusija už
puolė, kartu su vokiečiais, 
ant Lenkijos, o tų pačių 
metų gale Rusija užpuolė 
ant Suomijos. 1940 metais 
Rusija užpuolė ant Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ir 
karo grąsinimu atėmė iš 
Rumunijos Besarabiją. Da
bar rusai laiko savo kariuo- 

Į menę Irane ir daro ten “su
kilimą.” Visi puikus garsių 
leidžiu žodžiai nenuplaus tų 
kruvinų dėmių nuo Mask
vos murzino veido.

RUSIJA PASILIEKA 
ŠIAURĖS IRANE

Amerikos valdžia paskel
bė Rusijos notą, kurioje Ru
sija atsisako ištraukti savo 
kariucmenę iš Irano prieš 
kovo mėnesio antrą dieną.

, , .. . . , . Amerika buvo tą pasiūliusi,todėl unija turi tą savo at- Rusjja siu|vm ’

Molotovas kaltina reak- 
cininkus” Irane dėl ten vyk
stančio sukilimo ir teisinasi 
dėl kc Rusija neleidžia Ira
no valdžiai siųsti kariuome
nę į šiaurės Iraną “sukilė
lius” sudrausti.

Automobilių darbininkai 
General Motore dirbtuvėse 
jau streikuoja 3 savaites ir 
dar prie jokio susitarimo 
tarp darbininkų ir darbda
vių nepriėjo. Fordo kompa
nijos darbininkai šią savai
tę pradėjo derybas su ta 
kompanija dėl uždarbių pa
kėlimo. Derybose su Fordo 
kompanija unija pasiūlė 
bud#, kaip apsaugoti dirb
tuves nuo “laukinių” strei
kų.

Amerikos plieno darbi
ninkai yra nutarę streikuo
ti, jei su plieno karaliais ne
bus galima susitarti dėl už
darbių pakėlimo. Dabar u- 
nija skelbia, kad plieno 
darbininkai stos į streiką 
sausio mėnesį. Jei kiltų 
streikas plieno pramonėj, 
jis apimtų ne mažiau 700,- 
000 darbininkų po visą 
kraštą.

Angliakasių unijos virši
ninkas J. L. Lewis labai 
griežtai pasmerkė preziden
to planą streikams baigti. 
Jis sako, kad laisvė strei
kuoti yra pagrindinė darbi
ninku teisė.

sakomybę dengti pinigais.
Unija atsisako mokėti 

pabaudą, bet siūlo Fordo 
kompanijai planą, kaip ap
sisaugoti nuo nedisciplinuo
tų unijos narių.

Jei kyla “laukinis strei
kas.'’ unija siūlo tuoj išmes
ti iš darbo tokio streiko va
dus, o darbininkus, kurie 
dalyvauja tokiame streike, 
unija siūlo apdėti pabaudą, 
po 3 dolerius į dieną.

Derybos tuo reikalu tęsia
mos.

BANDYS ATOMŲ BOM
BAS JUROSE

UŽTARIA LIETUVĄ

KUR BUS PASAULIO 
SOSTINĖ?

Klausimas, kur bus pa
rinkta Jungtinių Tautų Or
ganizacijos buveinė, dabar 
sprendžiasi Londone. Anks
čiau buvo nutarta, kad ta 
buveinė bus Jungtinėse A- 
merikos Valstijose, bet da-' 
bar pasirodo, kad tas klau
simas dar nėra išrištas, Ru
sija anksčiau stovėjo už A- 
meriką, o dabar, sako, ru
sai savo nuomonę pakeitė.

Čia Amerikoje eina var
žytinės tarp atskirų miestų, 
ypač varžosi Nevv Yorkas,Musų armija skubina pa 

paaiškėjo, kad Goeringas leisti vyrus namo, bet pusė Bostonas, Chicaga, San
dar 1938 metais davė “Įsa- kareivių vis dar tebetarnau-1 Francisco ir Philadelphia, 
kymą” vokiečių aviacijos ia. Iš Naujosios Anglijos Jei butų nuspręsta buveinę 
pramonei pagaminti orlaivį, buvo paimta į ginkluotas pa padaryti Amerikoj, tada 

, su kuriuo galima butų bom- jėgas 513,000 vyrų. iš ju vienas iš tų Amerikos mies- 
barduoti Nevv Yorką. “įsa- 216,000 jau paleisti, o kiti tų pasidalytų lyg ir pasau- 

1 kymas” nebuvo įvykintais. ! dar negrįžo. lio sostinė.

Amerika darys bandymą 
su atomo bomba prieš karo 
laivus. Tokio bandymo iki
šiol dar nebuvo darvta. Vie-

Washington (LAIC) — 
Užpereitos savaitės Capitol 
Hill darbotvarkė užsibaigė 
dviem Lietuvai laisvės rei
kalaujančių rezoliucijų pa
siūlymais. Viena rezoliucija 
buvo įnešta senat. Willis 
(republikonas iš Indianos), 
anrtra — House of Repre- 
sentatives atstovo Kelly (de
mokratas iš Illinois). Abi 
šios rezoliucijos lapkričio 
10 d. buvo paremtos repub
likono O’Konski.

Kalbėdamas apie Lietuvą,nas anglų mokslininkas sa 
ko, kad atomų bombos nie- O’Konski tarp kitko pareiš- 
ko negali padaryti karo lai- ka. “Raudonojo fašizmo
vams ir tas mokslininkas 
pasisiūlė būti karo laive, ka
da ant jo bus metama ąto- 
minė bomba. Ja pasiūlymas 
nebuvo priimtas.

kė: “Raudonojo fašizmo 
slegiama, daugiau trečdalio 
lietuvių tautos liko ar tai 
nužudyta, ar deportuota į 
Sibirą ar uždaryta į kalėji
mus... Lietuvos pavyzdis pa
rodo kiek mažai pasitikėji
mo civilizuotas pasaulis gaGALIMA GYVENTI 

10 METŲ ILGIAU
Dr. Harlovv Shapley, Har-%u pasižadėjimų...”

vardo mokslininkas, sako/ " ___________
visi žmonės gali gyventi 10
metų ilgiau, bet žmogaus NEVALIA SKUSTI MER- 
gyvenimo pailginimą reikia GINOMS GALVAS
moksliškai ištirti. Jis siūlo ------ —
žmogaus gyvenimo pailgini- Amerikos teismas baus 
mui skirti daugiau dėmesio, vokiečius, kurie bus pagau- 
daugiau moksliško tyrinėji- ti už skutimą galvų vokie- 
mo ir pinigų. , .taitėms, kurios susitinka su

__ _____________ amerikiečiais kareiviais. Vo-
Remkit biznierius, kurie kiečiai nenori, kad jų mer- 

skelbiasi “Keleivyje.” Sinos užsiiminėtų su oku-
—---------------------------------1 pantų kareiviais.

li turėti prie sovietų pasiim-

f t
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APIE A. L. KONGRESĄ

Del Am. Liet. Kongreso 
“Naujienos” rašo:

“Amerikos Lietuvių Taryba 
nea^iriko. manydama, kad vi
suotinas lietuvčų Kongresas, 
kuris buvo šaukiamas pereitą 
savaitę Chicagon, bus ‘istoriš
kas įvykis’ Amerikos lietuvių 
gyvenime. Tikrai jisai buvo is
toriškas — taip savo dydžiu, 
taip savo nutarimais ir savo 
nuotaika.
“Į Kongresą suvažiavo iš 

tūkstančio su viršum išrinktų 
delegatų daugiau kaip astuoni 
šimtai, nežiūrint įvairių keb
lumų, su kuriais šiandien rei
kia žmogų: susidurti, rengain- 
tis į (ilgesnę kelionę.
“Tie delegatai, kurie buvo 

renkami į Am. Lietuvių Kong
resą ir kurie į jį atvyko, bu
vo ne paskiri asmenys, bet į- 
vairių organizacijų įgakoti at- 
atstovai. Jie atstovavo organi
zuotąją Amerikos lietuvių vi
suomenę. Ir ne kokią nors vie
ną grupę arba partiją, bet pla
išiuosius musų visuomenės 
sluoksnius, apimančius kiekvie
ną idėjinę srovę, lygiai kaip ir 

‘nepartines’ josios mases...
“Kongresas ne tiktai vienbal

siai, bet su nuoširdžiu entu
ziazmu išreiškė savo pritarimą 
tam srovių kooperavimo pa
grindui, kuriuo Amerkios Lie
tuvių Taryba buvo įsteigta ir 
veikė iki šiol. šituo pačiu pa
grindu Amerikos Lietuvių Ta
ry’ba veiks ir toliau, tik jos są
statas dabar bus didesnis — 
ne 11 narių, o 27.”

kokioje padėtyje yra musų tė
vų žemė, ir gavo naujų direk
tyvų kovoje už laisvą jr ne
priklausomą Lietuvą.
“Kiekvienas Amerikos Lietu

vių Kongreso dalyvis ir daly
vė turės būti didesniu apašta
lu ir kariu vaduojant Lietuvą 
iš bolševikiškos vergijos. Kiek
vienas Kongreso dalyvis ir da
lyvė turės įnešti dar daugiau 
šviesos ir energijos į savo ka
lorijas besirūpinant Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
reikalais...
“Pavergta ir ištremta Lietu

va kovoja už savo šventas ne
priklausomybės ir laisvės tei
ses ir pareigas. Jų ir musų ko
vos turės Lietuvai grąžinti iš
plėšta laisvę ir nepriklausomv- 
bę.”

KAIP YRA RUMUNIJOJ?

ARDYTOJŲ DARBAS 
NEPAVYKO

A T V------------------ __________ _____ _ivuiigrree uaiyvavu 
nemažai žmonių, kurie pa
prastai klausosi, ką “misio
nieriai” ir kitaip pasivadi
nę smetonininkai pasakoja. 
Bet ir to nusistatymo dele
gatai įsitikino, kad tikrai 
rimtas darbas dėl Lietuvos 
išvadavimo yra dirbamas 
A. Lietuvių Tarybos, o ne 
tų rėksnių, kuiie “vaduoja” 
Lietuvą šmeižtais prieš A. 
L. Tarybą. “Naujienos” sa
ko:

“Prieš Kongresą kai kas sten
gėsi čššaukti nesutikimą musų 
visuomenėje, kurstydamas 
jaunąją kartą (“American 
born”) prieš ‘senius.’ Tos agi
tacijos atgarsiai buvo galima 
pajusti pasikalbėjimuose su 
kai kuriais jaunesniojo am
žiaus delegatais. Jie buvo įsi
vaizdavę, kad ‘seniai’ juos no
ri nuskriausti arba atimti 
jiems progą dirbti. Kongreso 
eigoje šitie tušti įsivaizdavi
mai tapo išsklaidyti, nes vi
siems paaiškėjo, kad kiekvie
nas. kuris nori. ir sugeba da
lyvauti konstruktyviame dar
be, yra ne tiktai neatstumia
mas, bet kviečiamas į darbą.
“Jaunuoliai, kurie atydžiai 

išklausė Kongreso pranešimus 
ir diskusijas, galėjo daug ko 
pasimokinti. Rimtesnieji iš jų 
turėjo suprasti, kad pats fak
tas, jogei jie yra ‘Amerikoje 
gimę,’ dar nesuteikia jiems au
toriteto spręsti didelius visuo
meninius, o ypatingai tarptau
tinius klausimus.”

KONGRESAS PRAĖJO— 
KOVA TĘSIAMA

Chicagos “Draugas” dėl 
pasibaigusio A. L. Kongre
so ir dėl tolimesnių lietuvių 
kovų už Lietuvos laisvę sa
ko:

“Amerikos Lietuvių Kongresas baigės, bet jo darbai nesibaigė, nes reikės dar daug daug prakaito išlietč kovojant už Lietuvos teises.“Amerikos Lietuvių Kongreso dalyviai sužinojo daug naujų dalykų ir aiškiau pamatė

Rumunija turi bolševikiš
ką valdžią. Tą valdžią ru
munams užkorė rusų durtu
vai ir vietos komunistiški 
kvislingai. “C. S. Monitor” 
atstovas Balkanuose R. 
Markham. turėjo pasikalbė
jimą su Rumunijos demok
ratijos vadu, valstiečių par
tijos lyderiu Dr. Juliu Ma
niu. Rumunų valstiečių va
das sako:

“Niekada moderniškoj istori
joj rumunai nepatyrė tokio te
roro, kaiip dabar ir teroro pa
sekmės yra daug sunkesnės, 
negu buvo po provokiškų dik
tatūrų. Įrodymas vyraujančio 
smurto buvo lapkričio 8 d. į- 
vykiai. kada valdžia suorgani
zavo Rumunijos istorijoj ne
girdėtas masines žmonių sker
dynes ir atakavo žmones ir y- 
patinga: jaunimą už tai. kad 
jie susirinko sveikinti karalių, 
jo gimimo dienoje...
“Rumunijoj absoliučiai yra 

panaikinta laisva viešoji nuo
monė... Koncentracijos stovyk
los vis dar yra ir jos yra ge
rai pripildytos. Didelis skai
čius musų partijos narių (val
stiečių partijos) yra areštuoti 
ir daugelis jų buvo mušami. 
Aš žinau vardus daugelio... 
“Aš nematau nieko pagrin

dinio, ką ši (komunistų) vy
riausybė butų padariusi pa
prastųjų žmonių gyvenimui 
pagerinti. Tikrenybėje ta val
džia įstūmė žųnones į didžiau
sią vargą. Ne tiktai politiniai, 
bet ir ekonominiai situacija 
pablogėjo.”

Dr. J. Maniu išvardija vi
są eilę bolševikų pravestų 
“reformų.” Visos jos dema
gogiškos ir visos nieko ne
davė žmonėms, o kai kurios 
ir reikalingos reformos pra
vestos taip begalviškai. kad 
žmonėms iš jų visvien nėra 
naudos.

Bolševikų valdžia Rumu
nijoj laikosi durtuvais ir ka
lėjimais. Jei Rumunijoj bu
tų laisvi rinkimai, komunis
tai ten butų nušluoti, kaip 
tai atsitiko Vengrijoj ir 
Austrijoj, kur rinkimai bu
vo laisvi. Bet ar komunistai 
drįs ten daryti laisvus rin
kimus? Ir kas juos privers 
daryti laisvus rinkimus? 
Mes matome Bulgarijoj ir 
Jugoslavijoj suktus, vien
partinius “rinkimus,” kurie 
bolševikams iš anksto užtik
rino “100'> laimėjimą.” 
Bulgarijos ir Jugoslavijos 
“rinkimai” buvo patys suk- 
čiausieji, bet nei Amerika, 
nei Anglija nieko nedaro ir 
nesirengia daryti, kad tose 
šalyse užtikrinus žmonėms 
paprasčiausią laisvę. O ka
daise musų vadai liežuviais 
plakė ne tiktai laisvę, bet 
visas keturias laisves...

“Keleivyje” naudinga yra 

daryti visokius biznio skel

bimus ir pa j ieškojimus.

KELEIVIS, SO. BOSTON
NEI TORTŲ, NEI KAVIARO

Didieji nacių tūzai, Hermann Goering ir nacizmo 
ideologas Alfred Rosenberg. valgo Niurenbergo teis

mo patalpoje iš paprastų kareiviškų lėkščių ir nuo pli
kų stalo lentų. Nėra nei patarnautojų, nei kaviaro.

Amerikos Liet. Kongresas

nuo.katalikų įeina: kun. IJ 
Albavičius, kun. P. Juras, | 
adv. Mileris, J. Laučka, A. | 
Aleksis, E. Paurazienė, adv. 
J. Grigalius; nuo sandarie
čių įeinu: P. Pivariunas, A. 
Devenienė, M. Vaidyla. J. 
Arlauskas, K. Jurgeliunas, 
J. Grinius ir S. Gegužis; 
nuo socialistų įeina: dr. P. 
Grigaitis, S. Michelsonas. J. 
Stilsonas, dr. A. Montvidas, 
J. Glaveskas, P. Kručas ir 
S. Bakanas.

Kas Savaite
Kartuvės korikams

Viename vokiečių mieste
lyje, anglų okupacinėj zo
noj, šiomis dienomis buvo 
pastatytos devynios kartu
vės.

Ant tų kartuvių baigs sa
vo gyvenimą devyni naciai, 
jų tarpe trys moterys. Jie 
pagarsėjo kaip “Belseno 
bestijos.” Jų priežiūroje bu
vo Belseno koncentracijos

Kongreso bankietas
Kongreso proga Congress 

viešbučio didžiojoj salėj į- 
vyko bankietas, kuriame 
dalyvavo 900 žmonių. Vie
tų svečiams buvo tik 700, 
todėl daugelis turėjo susi
spausti ne labai patogiose
vietose. Bankiete Illinois Į Kol Hitleris ir jo gauja 
gubernatorius Green paša- valdė Vokietiją, tiems “Bel-

Jau geras “bestija”

Amerikos lietuvių komu
nistų spauda labai džiaugia
si, kad jai bendradarbiau
ja buvęs Smetonos kavalie
rius Augustinas Gricius-Pi- 
vošsa.

Savo laiku Gricius-Pi vosa 
garbino “tautos vadą” Sme
toną. Jis sakė. kad Smeto
na išgelbėjo Lietuvą nuo 
bolševizmo.

stovykla, kurioje žuvo tuks- Dabar jis garbina “tautų 
tančiai ir tūkstančiai karo vadą” Staliną. Jis sako, kad 
belaisvių ir civilių žmonių, dabar Lietuva esanti laisva

Amerikoj, jie galėjo atvyk 
ti čia tarp musų. Tai du

-------- jauni vargstančios, perse-
Amerikos Lietuvių Kong- klojamos ir pavergtos Lie- 

resas sutraukė 808 delega- tuvos atstovai. Jie matė sa- 
tus iš Įvairių Amerikos ir vo akimis, patyrė patys. 
Kanados lietuvių kolonijų., kaip svetimi okupantai 
Delegatais buvo skaitomi žiauriai elgiasi su Lietuvos 
tiktai tie dalyviai, kurie at- žmonėmis. Jų balsas ėjo vi-

Organizuota viusuomenės 
atstovybė

sivežė mandatus nuo kokios 
nors organizacijos. Jei skai
tyti visus dalyvius, tai su 
svečiais buvo virš 1,000 da
lyvių. Tuo žvilgsniu musii 
Kongresas skyrėsi nuo ko
munistų ir misionierių irgi 
“suvažiavimų.” kur kiek
vienas. kas tik į salę įėjo, 
jau buvo ir “delegatas.”

Sveikinimai
Amerikos L. Kongresą 131 

sveikino daug žymių musų 
šalies politikų. Tarp kitų 
gauta sveikinimai iš Mc- 
Cormick’o atstovų rūmų de
mokratų lyderio, iš senato- 

į riaus VValsh. iš kongresmo 
nų M. Gorski, D. Flood ir 
Gordono. Senatorius A. 
Yandenberg atsiuntė širdin
gą sveikinimo telegramą, o 
taip pat gauta sveikinimas 
iš vieno žymiausių republi
konų vadų. Harold Stassen.

Kongresą pasveikino Ma
ry land, Massachusetts. Ohio 
ir Illinois valstijų guberna
toriai. Iš tautinių grupių y- 
patingai karštai ir širdin
gai lietuvius sveikino lenkų 
Kongreso pirmininkas C. 
Rozmarek, o viena lenkų 
organizacija atsiuntė aukų 
$100. Lenkų sveikinimų 
mintis ta. kad šiandien ir 
lietuviai ir lenkai turi tą 
pati priešą, tą pati prispau
dėją. o todėl gali ir turi 
bendrai už savo laisvę ko
voti.

siems prie širdies.
Kongreso darbai

Kongreso pasisakymas 
buvo toks, kokio visi susi
pratę lietuviai ir sąmoningi 
žmonės laukė. Kongresas 
organizuotų lietuvių vardu 
iškėlė reikalavimą, kad At
lanto Čarteris, dėl kurio mu
sų galinga šalis skelbėsi ka
riaujanti šį karą. nebūtų tik- 
tai tusu zuuziai, uet nau 
Atlanto Čarterio puikus o- 
balsiai butų vykdomi gyve
nimam Pavergtai Lietuvai

Aukos Kongresui
Kovai už Lietuvos laisvę 

remti Į Kongresą suplaukė 
aukų. Kongresui užsidarius, 
aukų buvo suplaukę 19,000 
dolerių, bet po uždarymo 
dai- gauta virš 1,000 dole
rių ir tokiu budu aukų su
plaukė virš 20 tūkstančių 
dolerių.

Aukas sudėjo daugiau
siai musų organizuota vi- 
visuomenė, draugijos, kliu
bai, pašelpinės organizaci
jos, musų susivienijimų sky
riai ir atskiri aukotojai. Su 
stambia auka pasirodė Lie
tuvai Remti Draugija, ji 
Kongresui atvežė $1,600.

Svečiai iš Lietuvos
A. L. Kongrese turėjome

kė labai karštą ir lietuviams 
prielankią kalbą.

Beje, musų Kongrese kal
bėjo atstovas O’Konski ir 
Chicagos katalikų arkivys
kupas Strich. Visi svečiai ir 
sveikintojai teisingai supra
to lietuvių rupesnius. Lie
tuvos laisvės klausimas yra 
bendrojo laisvės klausimo 
dalis ir visi, kas stoja už 
laisvės įgyvendinimą pa
saulyje, stoja ir už Lietuvos 
žmcnių išlaisvinimą iš po 
svetimo, totalitarinio oku
panto jungo. X. Z.

seno bestijoms” žmonių gy
vastys buvo labai pigios. 
Bet, pagaliau, ir korikai su
silaukė kartuvių.

Niekas jų nepasiges. 
Pragaras “rojuje”

įr soti.
Beje, tas pat Gricius-Pivo- 

ša informuoja komunistus 
apie Bimbos “maršrutą” 
Lietuvoje.

Komunistai savo laiku bu
vo nukalę bestijos titulą ir 
lipdė jį Griciui. O dabar tas 
“bestija” ėmė ir prilipo prie 
Amerikos lietuvių komunis
tų fiurerio skuros! Ar ne 
likimo ironija?

Bet “draugas” Mizera 
džiaugiasi, kad Juozo Tys
liavos “geriausias draugas” 
dabar yra ir jo draugas.

Misery loves company...

Draugą Talka
Gerb. “Kel.” redakcija: 
Matau, kad žmonės, vi

suomenės geri draugai, svei
kina “Keleivio” redakciją 
ir prisideda su aukomis prie 
“Keleivio” namo išpirkimo 
ir reiškia padėką drg. Mi- 
chelsonams už laikraščio 
perleidimą į visuomenės 
lankas.

Bet mes Kanados lietu-mes
Viai ui“ Hienų HeuHSiSariein, 
nors mes apie “Keleivio” 
perleidimą irgi jau žinojo
me. Užtat pereitame C. C

turi būti grąžinta laisvė. O-j F. lietuvių susirinkime nu- 
kupantas turi atitraukti iš tarėm sukelti šiek tiek lėšų
Lietuvos savo kariuomenę 
ir žandarmeriją, o galingo
sios šį karą laimėjusios val
stybės turi užtikrinti ma
žoms tautoms jų prarastos 
nepriklausomybės grąžini
mą.

Kongresas ilgame nutari
me plačiai išdėstė musų vi
sų reikalavimus ir pageida
vimus. Už tuos reikalavi
mus visi demokratiški lie
tuviai visada stovėjo ir už 
juos jie tęs kovą, kol Lie
tuva neatgaus sau teisę val
dytis, kaip ji nori.

Kongresas pasisakė ir dėl 
Amerikos politikos visokių 
klausimų. Musų šalis, galin
ga ir laisva, tiktai tada bus 
vadovas pasaulyje, jei ji 
turės ne tiktai kilnius prin
cipus, bet jei jos visa poli
tika bus nukreipta į prak
tišką tų kilnių obalsių vyk
dymą. Kartojimas kilnių 
principų ir nevykdymas jų 
praktikoje, nėra politika, 
bet savęs ir kitų apgaudinė
jimas. Pasaulis laukia iš A- 
merikos vadovavimo.
Naujoji A. Lietuvių Taryba

A. L. Kongresas, vyriau
sia Amerikos lietuvių atsto
vybė, perrinko Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir padidi
no A. L. T. narių skaičių. 
Dabar A. L. Taryboj bus 
27 žmonės. Kongresas išlai
kė tą patį ALT sudarymo 
principą. Į ją įeina musų 
organizuotos visuomenės 
srovių atstovai ir taip pat 
atstovai nuo didžiųjų orga
nizacijų.

i “Keleivio” namo Fondą. 
Bandysim.

O šiuo sykiu sveikinu nuo 
savęs “Keleivio” štabą lin
kėdamas geros kloties.

S. Taurinskas,
Toronto, Ont.

Gerbiamieji:
Siunčiu auką dėl namo 

$10, atnaujinimui prenume
ratos — $2.50 ir užrašau 
“Keleivį” Mr. P. Makarskui 
užjūriuose — $3.50. Viso 
siunčiu $16.

Jos. Kurnėta.
Los Angeles, Cal.

Aukų “Keleivio” namui 
išpirkti prisiuntė šie drau
gai: J. Kurnėta iš Los An
geles — $10, J. Milicke iš 
Akron, Ohio — $1, M. 
Swingle iš New Yorko—$2, 
John Bartkus iš Great Neck, 
N. Y. — $2, Mrs. N. Puzen 
iš Edgewater, N. J. — $2, 
John Perry iš So. Bostono— 
$2, Mrs. Rose Buches iš 
Rockford, III. — $1 ir Jos. 
Sutkaitis iš New Hartford, 
Conn. — 50 centų. Visiems 
širdingas ačiū.

Mrs. N. Puzen atsiuntė 
$2 Lietuvos reikalams. Ka
dangi nebuvo paskirta ko
kiems reikalams, tai mes 
tuos du doleriu persiunčiam 
A. L. Tarybai.

Redakcijos Atsakymai.
Filentropui, Bridgeport, 

Conn. — Korespondenciją 
įdėsime artimiausiu laiku.

J. Grabauskui, Cliffside, 
N. J. — Draugas žadėjote 
parašyti “apie tą jomarką.”

Dų Amerikos korespon
dentai, Galdvvin Hill ir Ot- 
to Zausmer, pereitą sekma
dienį davė šiurpių žinių.
Jiedu kalba apie baisią žy
dų padėti Lenkijoj.

Hill rašo Nevv Yorko dien 
raščiui “Times,” Zausmer—
Bostono dienraščiui “Glo-Įcit, kalba kronprincas! 
be.” Jie sako, kad bolševi
kų okupuotoj Lenkijoj yra 
ruošiami pogromai; ten 
skerdžiami žydai.

Pasėkoje to, minios žydų 
bėga iš lenkiško bolševikų 
“rojaus.” jie bando pasiek
ti amerikonų zoną Vokieti-1 
joj.

Tūkstančiai žydų jau pa
siekę tą zoną

Julius Smetona vėl moki
na svietą. “Amerikos Lie
tuvy” jis rašo:

“Bukime nuoširdus: Lie
tuvos labui mokėkime pakil
ti aukščiau partijų.”

Bet tas pat Julius ir tame 
pat straipsny kaltina socia
listus ir katalikus, kam jie 
nerėmę “tautos vado” akci-

Taigi, taigi — rojus vir-!Jos Amerikoje...
to pragaru. Bolševizmo 
praktika yra gryniausia ko
pija į-udojo hitlerizmo.
“Bring the boys home”

Amerikos komunistai pa
leido naują Šukį. Savo mi
tinguose ir spaudoje jie kly
kauja: “bring the boys 
home!”

Kitais žodžiais, komunis
tai reikalauja, kad musų 
vyriausybė tuoj ištrauktų 
savo armijas iš Europos ir 
Azijos.

Labai aišku, kodėl toks 
reikalavimas. Maskvai pa
rupo, kad Europoj ir Azijoj 
neliktų jėgos, kuri galėtų 
priešintis bolševikų agresi
joms. ,

Pirma komunistai rėkdą-Į 
vo: “The yanks are not Co
rning”; paskui jie reikalavo 
“antro fronto,” dabar jie rė
kauja “Bring the boys ho
me !” Taip daryta ir taip da
roma pagal Maskvos orderi.

Dėdė Šamas nepadarytų 
klaidos, jei tuos Stalino 
“jankius” sukištų į laivą ir 
pasiųstų Maskvon, kaip ka
lėdinį “prezentą” Stalinui. 
“Rasit tik dykumą”...

Amerikos Lietuvių Kong-

Anot to ruso: velnias sa
vo, popas savo — nėra ro
dos, negalima pakilt aukš
čiau partijų.

Kronprincas eina tėvo kė
liu: pats intriguoja, trukdo 
kovai už Lietuvos laisvę, ir 
— kaltina kitus!
“Rojus” pravirko

Brooklyno komunistų pi- 
sorėlis “Rojus” (Rokas) 
Mizara pabėrė kelias gai
džio ašaras. Jis pravirko dėl 
to. kad Amerikos Lietuvių 
Kongrese “labai nukentėjo” 
stalinizmo cypdąvatkė Julė 
Skeberdytė. Esą. to kongre
so “fašistai” ją “brutališkai 
užpuolė” ir nustūmė laip- 

jtais.
Kam tą mergaitę pulti ir 

stumti? Vėjui pūstelėjus ji 
pati virsta ir spiegia.

Pažįstu tą komunistų “tv- 
čerką.” Ji, kaip tas Dėdė 
Melagis, viską iš piršto lau
žia. Blusos įkąsta ji šaukia, 
kad ją užpuolė “neprietelis 
su dzyda.’’

Bet ne kitoks ir “Rojus.” 
Jis moka meluoti ir nesam
dytas žliumbti.
Bezgramotna nota

Musų vyriausybė paskel
bė Molotovo notą. Pagal ją.

resas gavo tokį Lietuvos Rusija atsisako ištraukt sa-
partizanų atsišaukimą:

“Musų dienos baigiasi 
Žukovo armijos su specia
liais šunų batalijonais valo 
kraštą nuo partizanų. Lietu
viai, esantieji toliau, padė
kit, gelbėkit! Atvažiavę Lie
tuvon, rasite tik dykumą.”

Tas atsišaukimas buvo 
paskelbtas per Lietuvos par
tizanų slaptą radijo stotį 
spalių 2 d.

Nelaiminga Lietuva! Bol
ševikiški barbarai ir šunų 
pagalba gaudo jos vaikus; 
gaudo tuos, kurie trokšta, 
kad Lietuva dar kartą kel
tųsi iš pelenų ir griuvėsių, 
kaip nepriklausoma ir de
mokratinė valstybė!

Lietuvis to neužmirš. 
Žiaurią bolševikų okupaci
ją minės ir sekamos kartos. 
Lietuvio prakeiksmas Stali
ną lydės į grabą, ir grabe

Kas įeina į A. L. Tarybą
progos išgirsti ir pasveikin-į Amerikos Lietuvių Tary
ti du jaunus lietuvius iš Lie-1 bos sąstatas dabar yra toks: 
tuvos, V. Vaitkų ir E. Sei-'Nuo Susivienijimo Lietuvių 
būtį. Jie abudu pergyveno Amerikoje įeina: M. Vini- ,
Lietuves vargus, kentėjo po: kas, P. Dargis ir W. Laukai- Jei yra kokių naujienų, pra- 
pirma rusų okupacija, var- tis; nuo L. R. K. Susivieni- šom prisiųsti, 
go vokiečių okupacijoj ir jimo įeina: L. Šimutis, kun. M. Žilinski, Haverhill, 
tik dėka tam, kad jie gimę J. Balkunas ir W. Kvietkus; Mass. — Eiles žiūrėsime. neduos jam ramybės.

vo kariuomenę iš Irano.
Nota rašyta gremėzdiška 

anglų kalba. Associated 
Press žinių agentūra buvo 
priversta dėt savo pataisas, 
kad anglų kalbą vartojąs 
žmogus galėtų suprasti, ką 
norima pasakyti.

Taigi, taigi — “pasaulyje 
laisviausia ir laimingiausia 
šalis” savo vyriausybėje ne
turi žmogaus, kuris mokėtų 
žmonišką anglų kalbą.

Bolševikai tik vienam da
lykui yra geri ekspertai — 
smurtui. Jie pramynė taką 
nacizmui ir fašizmui — ka
da jie susilauks Mussolinio 
ir Hitlerio likimo?

St Strazdas.

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

I
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LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kriaučiai sveikino A. Liet. tiulio, dirbtuvės čėnnano ir 

kongresą į kitų, surinko $15.60, o darb-.
--------  • davis J. Siman aukojo $50.

Lapašausko dirbtuvės Todėl viso susidarė $65.60. 
čėrmanas paprašė darbinin- Į Pas Šimėnų nebuvo trukdy
ki}, kad jie sumestų po ke- tojų aukoms, bet pabaigoj 
lis centus pasveikinti Ame- savaitės daugelis darbinin-! 
rikos Lietuvių Kongresą, | kų neturėjo ant rankų pini-j 
kuris posėdžiavo lapkričio gų, tai nedaugiausiai sume-j 
29, 30 ir gruodžio 1 d. Chi-,tė. Bet visgi pasirodė, kad J 
cagoje. Darbininkai pritarė,!jiems rupi Lietuvos laisvė' 
bet pasiūlė, kad rinkliavą ir nepriklausomybė, 
padaryt gruodžio 3 d., nes Gal butų ir kitos dirbtu- 
busią geriau. Čėrmanas St. vės pasekusios Lapašausko, 
Albert su darbininkų pro-; Šimaičio, Šalaviejaus, Šimė- 
pozicija sutiko. Bet paskui no ir Karvelio dirbtuvių pa- 
apsižiurėjo, kad jų rinklia- vyzdį, bet nebuvo suprasta 
va nepataikys į Kongresą, paraginti juos. Kurie buvo 
tai jie sumetė $10 lapkričio paraginti — atliko puikiau-j 
30 d. ir pasiuntė su linkėji- sį darbą! Tie, kurie norėjo' 
mais Kongresui, kad jis dė- pakenkti šventam lietuvy- 
tų didžiausias pastangas ko- bės darbui — jų pastangos 
voje už Lietuvos laisvę ir nuėjo vėjais.
nepriklausomybę. j Šimaičio dirbtuvės darbi-

Karvelio dirbtuvės darbi- ninkai turėtų apsižiūrėti, kai 
ninkai sveikino A. L. Kong-'jie turi savo priešakyje, 
resą su 20 dol. Jie taip pat Čėrmanas šaukiamas per 
ragino A. L. Kongresą dar- Joint Board viršininkus — 
buotis už Lietuvos laisvę ir. atsisako pasitarti. Prie ko Į 
nepriklausomybę. j tas veda? Veda prie to, kad;

Šalaviejaus dirbtuvės dar- musų dirbtuvė turi tokius: 
bininkai sumetė $43.50 au-į “vadus,” kurie save skaito* 
kų A. L. Kongresui pasvei- aukštesniais už Joint Board 
kinti. Sumanytojais ir ini-, vedėją. Tas jau perdaug, 
ciatoriais to pasveikinimo ir Jeigu Joint Board viršinin- 
auku rinkliavos buvo V/kas šaukia čėrmaną ar ko- 
Baltrušaitis ir J. Sakalaus-' misijos narį pasitarti, jis tu- 
kas. Komunistiški elemen- ri tartis, o ne grasinti dirb
tai labai purškavo, girdi, tuvę sustabdyti.
renkama “fašistams” svei-1 Kiek teko girdėti, tai mu
rinti. Mat, pas komunistus ?ų delegatui L. Holladeris! 
yra dogma, kas ne jų vieros, davė įsakymą toki čėrmaną1 
tai “fašistas.” . su komisijos nariu išvaryti

Šimaičio dirbtuvės darbi-’iš darbo. Bet kodėl delega- 
ninkai sumanė parinkti au- tas to nepadarė? Jie verti 
kų pasveikinti A. L. Kong- to.
resą. Tai buvo lapkričio 29! Musų lokaias oficialiai 
d., bet susitrukdė. Mat, pas dalyvavo A. L. Kongrese, 
Šimaitį yra pora komunisti-, siuntė delegaciją. O atsiran-

UAW'$ WALTIR RIUTH1R DfCLARU STRIKI CANMOT K BROUN
Dabartiniu laiku streikuoja 175.000 General Mo-

. . > . . , , » . ... , , - , .. tors automobilių darbininkų. Jie reikalauja 30% dau- Įkalbose pasveikino Los An-,
nių uodegų, kurie grąsino da šeškai, tik tcael, kad jie į gįau atiygįnimO; kompanija pasiūlė 10%; unijos va- j gėlės lietuvius, taipgi ragi-, 
sustabdysiu dirbtuvę, jeigu suiuseję, . giąsina dnbtuvę, Hai j.a nasĮ„lvma atmetė. Vaizdelio viršuie Tnatnsi ar- ino nepamiršti teikti pagel-
bus renkamos aukos A. L. sustabdyti tik todėl, kad -rr- . f .—y .. . s?,., ii-------1—m—:------- —
Kongresui. [Siunčiama pasveikinimas su

Darbdavis kreipėsi į Joint aukomis.
Boardo vedėją, ar iš tikrų-' Musų Joint Boardas el- 
jų už aukų rinkimą gali jo giasi rimtai, tokiam reika-į NORWOOD, MASS. svetima žandaimerija ir ru- tuvos tremtiniams. Paden

--------- sų primesta administracija, gus surengimo lėšas BALF
Prakalbos tol Lietuvos klausimas bus skyriuje, liko $70.80. Dra-
--------  vienas iš neišspręstų poka- bužių į šokius buvo sunešta

Praeitą sekmadieni LSS rinki klausimų. mažiau, negu tikėtasi. Bet>
133 kuopa čia buvo suren- To klausimo sprendimas čia BALF skyrius, kartu su

--------- ------- , . . . i gusi prakalbas. Kalbėjo gali ateiti iš tarptautinės po- pral. J. Macijausku drabu-.
vedėju kalbėtis, nes jis ne- darbui. Prieš tokius gaiva-,“Keleivio” redaktorius J. litikcs pasikeitimo, jei ga- žiu rinkliavą daro jau per 
matąs reikalo. Joint Board Jus reikia kovoti. Mes gyve-; januškis apie Lietuvos kiau lingosios demokratijos baigs ištisus metus, į BALF cent-1 
vedėjas šaukia komisijos nani Amerikoje, o ne Stali-į sjma Kalbėtojas nurodė, apyzinimo politiką ir pano- rą jau išsiųsta apie 12,000 
narį — ir tas atsisako. Tuo- no Rusijoje, kur bi koks ko- Lietuvos klausimui yra rėš rimtai laikytis savo svarų drabužių ir avalynės, 
met Hollanderis pasakė: misarukas gali jodinėti pi-; tiktai vienas teisingas spren- skelbtų karo tikslų, kuriems ir dar apie500 randasi pral. 
“Rinkite aukas ir nepaisy- liečiui ant sprando. Lnija^jma?> taj duoti Lietuvos ir Rusija buvo pritarusi. Jei Macijausko sandėly. Jie bus 
kit nieko. Jeigu sustabdys pripažįsta mažųjų tautų ko-[įmonėms laisvę demokratiš- nebus grįžtama prie Atlan- pasiųsti taip greitai, kaip 
dirbtuvę, tai čėrmanas su vas, Lokaias oficialiai da-[ ^aj tvarkytis savo šalyje, be to Čarterio, tada pasaulis bus sutvarkyti. Už taip gau-

dirbtuvę čėrmanas su komi- lui leidžia rinkliavas dary-Į 
sijos nariu sustabdyti. Joint ti. Pritaria mažųjų tautų 
Board menadžeris Louis laisvėms. O atsirado musų 
Hollander pašaukė čėrma- tarpe išdavikų, niekšų, kū
ną ant telefono. Čėrmanas rie pasistato save aukščiau 
atsisakė eiti su Joint Board visko ir trukdo bendram

komisijos nariu bus atsakin 
gi prieš mane.”

Lapkričio 30 d. iš ryto 
aukos buvo surinktos. Dar
bininkai sumetė $33.75. 
Darbdavis F. Šimaitis pa
aukojo $50. Todėl viso su
sidarė $83.75. Be pinigų A. 
L. Kongresui pasiuntė seka
mo turinio telegramą:

“Sveikinam Amer. Lie
tuvių Kongresą Chicagoje. 
Kovokite už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, o mes 
su jumis. Priimkite nuo mu
sų nors mažą auką, nuo 
darbininkų $33.75, o nuo 
darbdavio F. Šimaičio $50. 
Su geriausiais linkėjimais, 
F. Šimaičio knygvedė,

A. Židelytė.”

J. Siman dirbtuvės darbi- 
ninkai, po vadovyste F. Pe-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir '‘Keleivis’’ 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

lyvauja A. L. Kongrese, o 
atsiranda du samozvancai ir 
griežčiausiai pasipriešina 
rinkti aukas sveikinimui. 
Kaip galima tokius reakci
nius gaivalus laikyti prieša
kyje? Tai jau perdaug. De
mokratiškumas neturi būti 
lepšiškumas, o apsileisti su 
ardytojais nėra geras daly
kas unijai.

Jurgis Murgis.

WATERBURY, CONN

SLA nominacijos

Musų 11-oj kuopoj nomi
nacijos į SLA Pild. Tarybos 
kandidatus davė tokius re
zultatus :

Į pirmin. F. J. Bagočius 
—24 balsus. Laukaitis —16 
balsų. Vice-pirm. Dargis — 
33 b.; iždin. Gugis — 31 b.; 
iždo glob. Mockus — 33 ir 
Mikužiutė — 32 b.; dakta
ru kvotėju Biežis — 33 b.

Į kuopos valdybą 1946 m. 
išrinkti: pirm. T. Matas, vi- 
cepirm. S. Svidžiunas, kasi
ninku. — B. Petrauskas, fi
nansų rast. — J. Žeman- 
tauskas ir sekr. — V. Ber- 
tulienė.

LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesinis paveiksluotas, 32 puslapių 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 N. 6lh SL, Philadelphia, Pa.

ro pranašai. Tokiame atsiti
kime ir Lietuvos ateitis 
spręsis naujoj kraujo juroj.

I Po prakalbų vienas klau
sytojų pakėlė klausimą, ko
dėl Austrijoj ir Vengrijoj 
rusai leido daiyti laisvus 
rinkimus, kuriuos bolševi
kai prakišo, ir kodėl Bulga-j 
rijoj ir Jugoslavijoj rinki
mai buvo daromi “rusiški,” 
tiktai su vienu kandidatų 
sąrašu.

Kalbėtojas aiškino, kad
Vengrijoj rusai, amerikiečių 
ir anglų raginami darė lais
vų rinkimų bandymą, ne
trukdė statyti kandidatus 
nuo įvairių partijų, bet po 
Vengrijos bandymo, Bulga
rijoj ir Jugoslavijoj jie, jau 
neatsižvelgdami į Amerikos 
protestus, pravedė vieno są
rašo “rinkimus,” matomai, 
bijodamies, kad laisvuose 
i inkimuose jie to tose šaly
se prakiš, kaip prakišo Ven
grijoj. Austrijoj buvo laisvi 
rinkimai todėl, kad Austri
ja yra ne tik rusų, bet ang
lų, amerikiečių ir francuzų 

; okupuota.
Prakalbos buvo sutrauku

sios virš šimto Norvoodo ir 
artimiausios apylinkės drau
gų. B-s.

LOS ANGELES, CALIF.

BALF balius ir drabužių 
rinkliava

Lapkričic 18 d., BALF 13 
, skyriaus pastangomis, buvo 
j surengta balius Burke’s sve- 
, tainėje. Pertraukoje šokių 
prof. K. Pakštas ir Dr. K. 
Labanas buvo perstatyti pa
sakyti keletą žodžių. Jie 
dar nesenai čia atvyko iš 
New Yorko. Svečiai savo

AUTOMOBILIŲ STREIKO STRATEGAI

GM'S PRfSIDENT WILSON ASSAILS STRIKI AS "UNCALLID FOR“

gumentuojantis kompanijos prezidentas Wilson, o a- ‘ bos nukentėjusiems nuo ka- 
pačioje kalba automobilistų unijos vadas Reuther. Jis j ro lietuviams. Minėto paren- 
sakc: “Mes streikuosime iki laimėsime.” , gimo tikslas buvo sukelti pi-į

nigų nupirkti drabužių Lie-

svetimų okupantų “globos.”, eis prie naujo karo ir jau su drabužių surinkimą rei- 
Todel kol Lietuvoje bus matosi pirmieji busimo ka- kia padėkoti pral. J. Maci

“KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 

U žr ašy kit 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.”

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

“KELEIVIS”
636 Broadicay, So. Boston 27, Maus.

Trtrfias puslapis

KAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

jauskui, nes jis atsikreipė į! 
kitataučių parapijas, kurios 
suteikė daug visokios rūšies 
drabužių dėl karo nukentė
jusių lietuvių.

Čia atsirado dar vienas' 
geros širdies lietuvis “Kelei
vio” skaitytojas, Juozas Ku
rnėta, kuris šiam geram tik 
slui paaukavo $100. Varde 
BALF skyriaus tariame J. 
Kurnėtai nuoširdų ačiū. Dra
bužių komitetas už tuos pi
nigus nupirks naujų drabu
žiu Lietuvos tremtiniams.

O. R.

KULPMONT, PA.

Anie iį-tą

Lankėsi Wake salos 
didvyris

Čia lankėsi svečiuose Ja-

Kaip buvau rašęs “Kelei
vyje,” šįmet Kuipmontn 
High Sehool futbolo jung
tas siekė čampionato ir tą 
jis atsiekė. Gruodžio 1 d. 
Kulpmcnt Industrial Stadiu- 
me prie 5,000 publikos kulp- 
montiečiai rungėsi su Lark- 
ville žaidėjais ir mūsiškiai 
laimėjo: Kulpmont 12, Lark 
ville 7. Del nepalankaus oro 
(labai šalta buvo) publikos 
nė pusės nebuvo tiek, kiek 
buvo tikėtasi turėti.

—o—
Kulpmonto mokyklų vy-

mes Kropovich, lietuvis ma- l iausiąs perdėtinis Albertas 
rinas, ką tik grįžęs iš japo- Ruzgis nusipirko gražią 
nų nelaisvės. nuosavybę, ant Scott St.

James Kropovich. pirmos Nors Ruzgis dar jaunas ir 
klasės marinas, tarnavo ka- šioje gerai apmokamoj tar- 
riuomenėj dar prieš karą. nybcj dar nesenai, tačiau 
Jis buvo Wake saloje karo savo taupumu spėjo atidėti 
pradžioje. Japonai pradėjo pinigų ir įsigijo puikų na- 
pulti Wake salą tą pačią mą, kur turės patogią rezi- 
uieną. kaip ir Pearl Harbor. denciją. Namas “single,” 
Wake saloje musų kariuo- ant pusės žemės sklypo, rui- 
menės buvo mažai, o japo- mingas ir su visais moder
nai per 13 dienų vis puolė niškais įrengimais. Ant ant- 
be iokios paliovos. • ros pusės žemės sklvpo tarj>-

Iš pat pirmos dienos japo- sta gėlės ir kiti žalumynai, 
nai sudaužė 7 musų oriai-1 Gerb. Ruzgio šeimynėlė ne
virs ant žemės. Orlaiviai ne- didelė: moteris, sūnelis ir 
gavo nė progcs pakilti į orą. I jis pats.
Per 13 dienų Wake salos' —c—
marinai laikėsi, bet negalė-1 Lt. Edvardas Olson, Ado- 
jo atsiginti nuo skaitlingų mo Ališausko sūnūs, nese- 
japonų, kurie puolė iš oro nai atlankė savo tėvelius, 
b' is juros. Po 13 dienų mu-'kurie gyvena ant Spruce St. 
siškiai pasidavė. Badas ir( Pasisvečiavęs išvažiuoda- 
begalinis nuovargis juos mas jis išsivežė motinėlę ir 
privertė pasiduoti. Ten pa-'puseserę Nele Rodger į 
teko į nelaisvę ir J. Kropo- Chanute Field Carnp, III,
vich

Iš Wake salos japonai jį 
išvežė į Šanchajų, Kinijoj,

kurioje jis yra instrukto
rium. Pargrįžus jo motina 
sakė, pavežiojo sūnūs, paro-

kur jis išbuvo japonų nelai-'dė dalykų, ką nebuvome 
svėj du metus. Ten japonai mačiusios, 
mūsiškius vertė dirbti po 10 Į _
valandų į dieną, o maistas j Edvardas yra pirmo iaip- 
buvo labai prastas, tiktai snio leitenantas ir kaip or- 
ryžiai ir žolės. Vėliau J. laivininkas, yra dalyvavęs 
Kropovich buvo išvežtas į kovų frontuose Afrikoj, Ita- 
Tokio, Japonijoj, kur pana- Hjoj, Francijoj ir kitur. Ji- 
šiai teko dirbti po 10 va-'sai jau penktus metus tar- 
landu per dieną, o maistas nauja šalies apsigynimo jė- 
visą laika buvo labai pras- gose ir už pasižymėjimus y- 
tas. Paskui ii išvežė i Osaki ra gausiai apdovanotas į- 
belaisvių stovyklą. Ten iį vairiais garbės ženklais, 
išvadavo amerikiečiai. ‘—0—

Jaunasis J. Kropovich &l Kul to Ma.
buvo japonų nelaisve, 3, ė BVazinskaftė, Antano
laba? suvarg^" Sako ne“ Krazinsko P"'^. »ekė- 
laoai suvalgęs. oaKo, neis- Antann Triskoski len-pasakytas džiaugsmas buvo. R Jik,nOVestu-
kada amęnkięcra orlaiviai 4. atsib u t . ukž. 
pradėjo skraidyt, virs Japo-. Kliubo EWtainėje’poki.
vSi°mrdieUnaateJ° " “M

Per visus nelaisvės metus vl« bu.v° apsčiai. Vis. I.nfe-
beiaisvis galėjo tik kelis™ Sė džia? au« 
laiškelius pasiųsti i Ameri- gyvens

J. D. T.ką.
Du James Kropovich bro

liai, Williams ir Frank, vy
resni ir jau vedę, su šeimy- LIETUVIAI PARTIZANAI 
nomis, stojo savanoriais į Į KARE ITALIJOJ 
armiją karo pradžioje. Sa- --------
kė, eisim išvaduoti broli. 
Jie ir išvadavo. Frankis ka

New York (LAIC)—Pa
aiškėjo, kad daugelis lietu-

riavo Pietų Pacifike ir Nau- Vių, kuriuos naciai buvo iš- 
jojoj Gvinėjoj ir dabar jau ( vežę darbams Į šiaurės Ita- 
yra pasiliuosavę iš armijos, jįją, buvo prisijungę prie 

italų partizanų, kovojusių 
prieš Musolinio režimą ir 
talkininkavusių sąjunginin
kams.

o Williams dar tedera ka
riuomenėj.

James Kropovich yra gi
męs ir augęs ant ūkės. Lake 
Winola, Pa. Tėvams ir gi
minėms didelis džiaugsmas 
sulaukus jo namuose.

F. S. Y.
LAWRENCE, MASS.
Metinis šėrininku 

susirinkimas

SKAITYKITE 
Informacijos Centro

Leidinius!
LITHUANIA'S FIGHT FOR 
FREEDOM

By—
E. J. Harrison.

Kaina 50c.Lithuanian National Cor
poration Bakeiy metinis šė- 
rininkų susirinkimas įvyks 
gruodžio-December 30 die
ną. 1945 m., 2 vai. popiet,
L. U. Kliubo name, 41 Ber
keley St.

Gerbiamieji šėrininkai!
Dalyvaukit visi paskirtu lai
ku. Yra svarbių reikalų.
Bus renkama nauja valdy
ba 1946 metams. j 233 Broadway, New York 7, N, Y.

F. Vareikis, sekr. SS^SSSSSSISSSSSSSSSS

GHILLEBF.RT PE LANNOY 
IN MEDIEVAL LITHUANIA

By-
P. Klimą*.

Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTCH

a colkctive worlt
Kaina $1.00

Užsakymus siųskite:
lathnanian American Information 

Center.

I



KELEIVIS, SO. BOSTON

Lietuviai Prie Onegos 
Upės

J. U., geležinkelio darbininkas, 1941 in. birželio ’ 
mėn. pradžioje buvo bolševikų deportuotas j Sov. Są-'

i jungą. Kauno gelež. stotyje, kurioje ji pasodino į vago
ną, buvo tūkstančiai deportuojamų vyrų, moterų ir ma
žų vaikų. Traukiny, Į kurį pasodino J. U., buvo 47 va
gonai, c jo vagone 48 žmonės, jų tarpe: geležinkelietis 
Kavaliauskas, du broliai vežėjai Baranauskai, gydytojas 
Dr. Bergeris, žinomas Kauno ginekologas Dr. Levitanas, 
kojinių fabriko savininkas Kaplanas ir Makabi sporto 
draugijos pirmininkas. Vežė prekių vagonuose, kurių 
langai buvo užkalti, o durys užrakintos. Kai tik vagoną 
pripildė, durų apačioje buvo išpiauta skylė, į kurią bu
vo Įstatytas vamzdis, atstojąs išeinamą vietą.

Iš Kauno traukinys nuėjo į N. Vilnios stotį, kuri 
visa buvo priglusta ešalonų su deportuojamais. Greta 
J. U. traukinio stovėjo traukinys su deportuojamais Lie
tuvos karininkais, kurių vienas naktį, atsitolinus bolše
vikų sargybiniui, pranešė, kad juos suėmė apgaule, pa
šaukė neva pratimams, apsupo tankais ir nuginklavo. N. 
Vilnioj deportuojamieji buvo suskirstyti, dalinai perkel
ti į kitus traukinius. Čia taip pat buvc atskirti nuo šeimų 
tėvai, kurių nesuspėjo atskirti išvykimo stotyse.

Iš N. Vilnios J. U. vežė 3 savaites traukiniu į Med
vežaja Gora priverčiamųjų darbų stovyklą, o iš ten pės
čiomis su didele kalinių kolona nuvarė į priverčiamų 
darbų stovyklą Nr. 4, priklausančią prie stovyklos On?g- 
lager, prie gelež. stoties Plisetskaja ant upės Onega kran
to. 1.500 km. į šiaurę nuo Vologdos. Stovykloje Nr. 4 J. 
U. sutikę buv. susisiekimo ministerį inž. Masiuliuną, ka- 
rucmenės teismo prokurorą pulk. Gurevičių, inž. Laga- 
nauską, kapitoną Šimkų, banko namų Kaune savininką 
Brauną. Šančių (Kauno) policijos nuov. viršininką, Rau

du prilvginai! Kaip tu gali no III nuov. sekretorių Mikalauską elektrotechniką Ko- 
atsivežvt prieš vvresnį taip vaiski, jo broli gimnazistą, daug Tautininkų Sąjungos 
kalbėt?... Tai vis tos bedie- narių. Greta buvo moterų stovykla. Iš Medvežaja Gora 
viškos knygos veda tave iš ! sto\yklą Nr. 4 kaliniai ėjo 34 dienas.
kelio. Aš ne sykį sakiau. Kaliniai turėjo kirsti mišką, apvalyti medžius nuo 
kad tas ant gero neišeis. Tu šakų. sudėti meteliais. Darbo diena — 1G valandų. Kas 
pamatysi, kad per tą didelį vakaras buvo daromas patikrinimas kalinių, kurs tęsėsi 
mokslą tu ir smertį gausi, apie 3 valandas. Darbo norma — 7.5 kubiniai meteliai 

—Žinai ką. tėve? Pasi-, į dieną. Tos normos niekas negalėjo atlikti. Ligoniai tu- 
kalbėsime kitą sykį. kai tė- įėjo dirbti lygiomis su kitais. Gydytojo pagelbos. nei 
vas busi ramesnis. Dabar, vaistų, nebuve. Invalidų — be rankos ar be kojos—dar- 
perdaug esi susijaudinęs, bo norma buvo surinkti ir sudėti 80 kg. žievės į dieną. 
Eik namo ir geriau išsimie- kas irgi buvo neįmanoma atlikti. Stovykloje buvo atski- 
gok. ra kalinių brigada, sudaryta iš senų stačiatikių šventi-
—Maike, dabar aš, kų. Valgyti davė kopūstų lapų sriubos su silkėmis, ar avi- 

negaliu miegot. Dabar aš žų kešės — rytą ir vakarą. Cukraus ir druskos nedavė, 
turiu išgert geros gyvatinės,! Dantys kaliniams iškrito vidutiniai per 4 savaites. Daž-
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“5 valandos kamšatis APSARGINA mane!"
“Tik pažiūrėkit į mane!

“Net liūdna, kaip mane pri- 
kamšo kas vakarą tarp 5 ir 6 
valandos.

“PadėL't man išlaikyt sklan
džią figūrą — vartokite sub- 
way prieš 5 arba po 6, jei ga
lit!’’

Nuo 5 iki 6 yra didžiausia 
skuba musų miesto požemio is
torijoj. O paleisti daugfau ka
rų į požemį negalima, nes tai 
da daugiau apsunkintų patar- 
navima.

Jeigu jums nebūtina važiuoti 
požemiu tą valandą — ar ne
galėtumėt atlikti savo kelionę 
kiek anksčiau ar vėliau? Turė
site smagesnę kelionę. Ačiū!

A-3719
.94. 51.409

■O<S *2.827

1945 70.675uuukitiuiiiuui

ŠTAI SKAITLINĖS:
Kiek keleivių įeina į 

subway tarp 6 ir 6 va
landų popiet:

—Na, Maike, aš ir vėl pa
sakysiu tau tegul bus pa
garbintas...

—O kaip šiandien tėvas 
jautiesi? Gerai išsimiego
jai?

—Jes, vaike, išsimiego
jau ir da porą šnapsu išgė
riau. kad razumas geriau 
dirbtų. Dabar jau drąsiai 
galiu stoti su tavim ant kri
tikų.

—Ar tėvas atsimeni, ko
kiu klausimu mes pereitą 
sykj ginčijomės?

—Šiur, kad atsimenu. Tu 
sakei, kad Adomas ir Jieva

mrinlzAn na cnbumuuvv nivnnuo, w ocirkiati, j

kad tu meluoji. Ir dabar aš 
galiu tau atkartoti, kad tik 
šliuptarniai -atsirado iš men
kių, o katalikus Dievas su
tvėrė pagal savo išvaizda.

—O iš kur tėvas tą ži
nai?

BOSTON ELEVATED RAILWAY

Pajieškomi Amerikos Lietuviai
Aleksa Vladas, iš Onuškio, Trakų : apskr., gyv. Washingtone

apskrities.
Ambrozaitis Izidorius, sūnūs Juo

zo, Petkaičių km., Skaudvilės vaisė., 
Tauragės apskr. 1931 m. lankęsis 
Lietuvoje ir prieš šį karą gyvenęs 
New Yorke.

Ambrozaitytė Petronėlė, Petkaičių j

Kairys Stasys, gyv. Aurora, I1L 
Kaledinskų šeima, Paža.s*io vai. 
Kanapeckai, Steponas ir Antanas,

Ribickas Povilas, gyv. Chicagoj. 
Rymša Vladas, gyv. Worcesteryje. 
Ripinskis Leonardas, turėjęs res

toraną Rannoshee (?) mieste.
Rumšą Antanas, gyv. Stakių km.,

' Šimkaičių vai., Raseinių apskr.
' Samolienė-Pranckevičiutė Elzbieta, 
j gyv. Bostone.

Satkevičius Antanas, kurį laiką
iš Batuliškių vienk.. Troškūnų vai., Kanadoje.

kuri nnrvr.c micnobuiviX XXV. X ▼ V«CT V -4_ 1-- —~~

—Taip rašo šventas raš-j 
tas. Maike, ir tain nesenai, 
aiškino musu klebenąs per 
pamokslą. Jis pasakė sta
čiai, kad katalikai yra Die
vo vaikai, o visi kiti. tai šė
tono sėkla.

—Jeigu tavo klebonas, 
tėve, ištikrujų šitaip kalbė
jo. tai jis nežino nei švente 
rašto.

—Kode’?
—Todėl, kad šventam 

rašte tokiu dalykų nėra.
—Nu. tai kas tenai yra?
— Šventraštis sako, tėve.

1 ad Dievas sukurė tiktai 
porą žmonių. Adoma ir Jie
vą, iš kuriu atsirado visa 
žmonija. Bet Adomas ir 
Jieva buvo sukurti apie 
6.000 metų atgal, o katali
kai atsirado tiktai už 4,000 
metų po Adomo ir Jievos. 
Tai kur gi čia tinka tavo 
klebono pasaka, kad katali- 
1 ai buvo Dievo sutverti?

—Na, tai kaip tu, Maike, 
rokuoji. kas juos sutvėrė?

—Jie išsivystė iš žydu, 
tėve.

—Kaip tai. Maike? Ar 
tu nori pasakyt, kad ir aš 
iš žydo išsivystęs?

—Taip. tėve, kaip katali 
kas. tu esi kilęs iš žydų.

—Tfu. atsiprašant!... Jei 
ne šventas adventas, tai už 
tokia kalbą liuobčiau per 
marmuzą.

— Nesikarščiuck, tėve, il
giau gyvensi.

—Dalibuk, Maike. aš ta
ve užmuščiau, jeigu grieko 
nebijočiau.

—O man rodos, kad tė
vas daugiau bijai policma- 
no, negu grieko. |

—Maike, kaip tu gali 
taip širdį man užduoti! Aš 
tau atvežiau škaplerius,! 
mislinau, kad gausi daugiau 
razumo, o tu mane prie žy-

i pi’ica iSVai'ant i narną, aniiiinistracija aaryoavo mi 
Na, tai iki pasimatymo,: tintus, per kuriuos kaliniai buvo raginami daryti sočia 

teve. listinį lenktyniavimą. Dirbant miške, buvo draudžiama
eiti į šalį keliolika žingsnių — enkavedistai šaudė be įs- 
j ė jimo.

Mirusiu kaliniu lavonus išmesdavo į durpyną, tam 
tikslui paskirtame sklype Nr. 52.

J. U. išbuvo stovykloje ligi 1941 rugsėjo galo. kai 
jį paleido einant Sikorskio-Stalino susitarimu. Iš žmonių 
kurie buvc paleisti iš tos stovyklos vėliau ir su kuriais J. 
V. susitiko, jis patyrė, kad 1941-42 m. žiemą dauguma 
kalinių mirė.

Kaip senai bolševikai ruošė deportavimus ir kaip 
metodingai juos vykdė, matosi ir iš to, sako J. U., kad 
jau 1940 m. rudenį geležinkelių dirbtuvėms Lietuvoje 
buvo pavesta užkalti langus 10,000 prekių vagonų. Gi 
kraunant žmones į vagonus Kauno stotyje čekistai tik
rino tapatybę iš asmeninių, kiekvienam deportuojamam 
pasi irtų bylų. Kiek J. U. galėjo nustatyti, kol jo grupę 
sodino į vaęcną. tos bylos buvo įvairių spalvų papkėse: 
oranžinės — buržujų, rausvos — kontirevoliucionierių, 
mėlynos — kriminalistų. Taip, pav. vieno dviejų aukš
čiau minėtų brolių Baranauskų byla buvo mėlynos spal
vos. Jis buvo traktuojamas kaip kriminalistas todėl, kad 
buvo policijos nubaustas už netaisyklingą važiavimą.

MAIKiO TĖVUI BUŠE
LIS BUROKU

1 Gruodžio 8 d. nuvažia
vau pas drg. Gudą ant ūkės 
i Le ington. Užklausiau, ar 
dalyvausite “Keleivio” ir 
T SS 40 metų sukaktuvių 
bankiete. Drg. Gudas sakė. 
ūkio aplinkybės neleidžia 
išvykti iš namu, tai bankie
te nebusiąs, bet sako: “Mai- 
’ i su Tėvu pažįstu iau apie 
30 met’’.. taigi paimkit ui 
akarienei bušelį burokų...”
Dramas A. Gudas turi r- 

’<į ari i Bostono, gyvenimą 
aro iš daržovių ir vistu an- 

' inimo. Jis yra senas “Ke-1 
ieivio’ skaitytojas ir labai: 
draugiškas žmogus. Maikio 
tėvas iam linki geriausio 
pasisekimo ant ūkės.

J. Andrew»

APIE PINIGŲ VERTę 
LIETUVOJE

Mcvz York (LAIC)—Kai 
I vilos firmos, kaip Ameri
can Express Company, jau 
• riima pinigus persiųsti į 
i ieluvą. Perlaidos eina per 
Maskvą: kabeliu duodamas 
rrane imas i Maskvą, o iš

n p< r Sovietu įstaigas per- 
unčiami pinigai į Lietuvą, 
šią vasarą viena Chicagos 

lietuvė pasiuntė giminėms į 
Lietuvą 20 dolerių. Po tre
mtos mėnesių gavo iš jų 
laišką, kuriame rašoma: 
“Brangiausia sesute, mes la
bai dėkojame tau už tavo 
rūpestį apie mus. Mes su
prantam tavo pastangas pa
dėti. bet mums niekas neiš-' 
eina: tavo pagelba tik ver
ta du svaru sviesto, todėl 
reikalauk pinigus atgal, 
sau.” Toliau jie prašo ge- 
i iaus atsiųsti drabužių. Tai
gi, už 20 dolerių Lietuvoje 
tegalima nusipirkti tik du 
svaru sviesto... .

STALINUI BUTŲ DIDELĖ GARBĖ

p

Sakoma, kad kai viename kolchoze netoli nuo Mas
kvos karvė atsivedė du veršius, tai vienas bolševikų 
laikraštis parašė, kad garbė už tai priklausanti didžia
jam vadui Stalinui. Bet štai, Amerikos farmerio Sch- 
mcldto karvė Nebraskos valstijoj atsivedė 5 veršius... 
Kiek tai butų Stalinui garbės, jei tai butų atsitikę 
Rusijoj! ,

Skrabulis Antanas, gyv. Chicagoj. 
Skrabulytė Marija, gyv. Chicagoj. 
Sprangauskas Jonas, sūnūs Juozo, 

Užtakų km., Rumšiškių vai., gyv.

Stonys, brolis Stepono Stonio. 
Streklaitienė-Urmonaitė Ona. 
Stulginskienė Morta. Panevėžio

Panevėžio apskr.. Steponas gyveno 
Chicago i. Antanas New Yorke.

Kaseliai, Rudolfas. Arturas ir 
kaimo, Skaudvilės vai., Tauragės ap. ' Gustavas. Kudirkos Naumiesčio gy- 

Andrišiunienė, Spičių km.. šiaulė- venę Seymour, Conn. 
nų vai.. Šiaulių apskr., gyvenusi Bal- Kepežinskaitė Ieva, Užtakių km., 
timore, Md. . Rumšiškių vai., gyv. Brooklyn*.

Augustinavjčius Zigmas, sūnūs To- Į Kiškis Julius, gyv. Worcesteryje. ' 
mo, iš Žiežmarių, Trakų aoskr. I Klimienė-Kalašinskaitė Barbora, iš ..h.

Badikonis Bronius, Šešuolių km.. Sunteklių vienk.. Kuršėnų vai., Siau- Cekiškės vai.. Kauno apskr.
Ukmergės apskr.. gyv Kanadoj , l.ų apskr.. gyv Bostone . , š.kna.č.a,, Kazvs. Jonas ir Pra-

Ba’ciunas Juozas. Karai,sk.ų km.,’ koknaviciene-Zapereckaite L.udv,- sūkių Šimkaičių vai.. Ra-
Kuilio vai., Šakių apskr., gyvenęs ka. duktė Prano, Domantomų km.,
»<«•«•• • ■ „„ • Alovės vai Alytaus apskr. ■ S,Kairine Ju-

Baltnmaiciai. Petras ir Morta. j Ronopeskas. konopaskas ar Ko- kaukaitės__šalnų
Baltrušaitienė-Dovidaitytė. atvyku- nonackis iš Rotokliškiu miest j SapraniU8kait£ Albina ir

s, Amerikon apie 1935 m ,r dar ne- Korsakas Antanas, atvykęs Ame- A,binj| Philadelphijoj, Pet-
-enai gvvenos, New Yorke. ! ri*"”’ 1929 m. rosė __ Gardner Mass

Baltušienė-Klevinskaitė Ona, duk- Krikščiūnienė-Arbašauskaitė Ago-, Šapranauskas Pranas, gyvenęs Chi- 
te Juozo, is Lauckaimio km., Kudir- ta. cajroje
kos Naumiesčio parap. , Kvietkauskienė-Valinskaitė Maka- Siaučiunienč-Sapranauskaitė Uršu-

Baniene Stase, pnes ištekant Kre- Ių kaim., Manampoles apskr. (jį ~.v Philadelphijoj
«« Navarėnų miestelio Į Iškauskas Zigmas. • Šidlauskas Juozas ir Jonas, kilęs

Bartusanka Jonas. gyv. Chicagoj. Liaudanskiene-Sapranauskaite Ona. jš Siaulių k a^, -Ų amž
Ri-aiai. Martinas ir Pranas. Žiro- gyvenus Gardner. Mass. viengungis *

nų km.. Radviliškio vai., Šiaulių ap. | Linkevirienė-Prikoekaitė Monika. Į Siliunas ' Antanas. gyv. Chi.agoi. 
Brazauskas Adomas. Jaksiu km.. Majauskas Kazys. gyv. Bostone, Siliunaitė Kostanciia' no vvr.i

Pemaravos vai., Kėdainių apskrities Pakalniškiu km.. Veliuonos vai. vardė nežinoma ’ P
Margevičiutė Mikasė, iš Kirtiškiu "ksandras. unu. Kari-

ka^ . l^jų apskr., ^. ChMĮgoj- miero. Gražaičių km.. Žagarės vai.. 
Masiokiene-švunaite ir jos dūkte Sjauijv apskr

Frances. gyv. Chicagoj. , Šimkutė Eleonora. doktė Aleksan-

(jo vaikai).
Briedis Petras, Skiemonių kaimo.
Budreckas Izidorius.
Bulevičius Jonas, gyv. Pittsburghe.
Burneikis Kazys. Amerikoj z.no-j Mažulytė Zofija. Vaitkaičiu kaim., dro.‘" Gražaičių "km.'. Šiaulių'apskr' 

ma* kam Rumeco. T*k»m ap-’-r. 1 Raseinių apskr., gyv. New ^orke. ^yv. Chicajroje 1
Čechovvska ar Czechowska Katri- Miemin Margareta, gyvenus Great šleinys Ignas Karklėnų kaimo 

na, gyv. Pittsburghe ir turėjus mė- Neck. L. I. Kulių vai., Kretingos apskr.. gvv'
os tabrika ar tam panašiai. j Mikėnienė-Žilvytytė Bronė, gyve- Cicero. III.

. ?"5*n.as- Py™? Žydiškių nusi Chicagoje. * , Sopj's p;anas, Waterburvje
km.. Rokiškio ir Panemunės miest.,’ M išeik Vincenta, gyv. 22 Bank St.,' švedas Augustinas. į.š Marcinko- 
i Amerika grįžęs 19.37-39 m. : Chicagoj* niu valsčiaus.

Čepas Kazys. Kimčiu km.. Koreli- I Montvilas Justinas, gyvenęs West Taleišienė-Garmiutė Koctanci’a ar- 
mo vai.. Panevėžio apskr., gyvenęs Pittston. Pa. , ba ios sūnūs Jonas Taleiša
Philadelphiioi. j Mykolaitis Stasys, buvęs kepėjas Tamulevičienė-Tamulavage-Jazuke-

Čiuberskiai. Julius ir Teofilius, gy- Cannoshee ( ?). I vilutė Benienn. iš Marcinkonių
venę Detroite ir CIevelande. Į Norinkevičiutė Janina. Bičiūnų k..' Thomas Andrius, gyv. 297 Easv

Dailidonis Justas, gyv. Baltimorėj Onuškio vai., Trakų apskr. Ameri- St.. So. Bostone. " ' '
ir 1925 m. lankęsis Lietuvoje. kon atvykus apie 1936-37 m. į Ulevičius Juozas

Danilaitienė Aleksandra, iš Šian 
lių. gvv. Philadelphijoj.

Dedinskas Antanas, persikėlęs į
"hieaga 1933 m.

Pidri”li«- Juozas, sūnūs Antano, iš 
Romainių-Kaimelkos km., Raudon- 
’vario vai.. Kauno apskr. Apie 1938- 
19 m. gyv. Trenton, N. J.

Ein>n"i Kazvs, arba jo įpėdiniai, 
'vveno Chicagoj.

Cohinihaustras Pranas < Frank Ge- 
lumbis). Užuožerių km., Šeduvos vai., 
Panevėžio apskr., gyvęs Niagarae 
’alls, N. Y.

Juozas. s,,nu« Felikso, 
Norkus Antanas. Ketūnų kaimo, kilęs iš Liudavėnų miest... Šiluvos v., 

Sedos vai.. Mažeikių apskr. Raseinių aoskr., Amerikon atvykęs
Paciulevičienė-Kelmelytė Morta apie 1924-25 m., gyv. New Yorke.

j duktė Jokūbo. Mikališkės kaim., Kap- 
čiamiesčio vai., Seinų-Lazdijų apsk.

Pečiukaičiai, Alfonsas ir Elena, gi
mę ir gyvenę Chicagoj, Michigan 
Avė.

Petrauskai, Lukšių kaim., Šiaulių 
vai., gvv. Penns.vlvanijoj.

I’rban Andrew, gyv. New Jersey. 
Vaicekauskaitė Zofija, po vyru pa

vardė nežinoma, turėjusi Lietuvoje 
sesere Duobienę.

Vaiėiulis Juozas, gvv. Worcester. 
Vaitkaus Prano įpėdiniai Philip 

j Vaitkus ir kiti.
Perils Juozas, Ruigių km.. Ve- Valienė-Kalnijn >-aif6 'kronika. H- 

viržėnų vai.. Kretingos apskr. lusi iš Sunteklių vienk.. Kuršėnų vai.,
Petronajėiai. Baltrus ir Ona. o Šiaulių ansk-r.. gyv. Brighton. Mass. 

T taipgi Petronaičio trvs broliai ir Vienažindis Kazvs. Ukmergės ans.
usi iš Pinkli vienk P. e .’rena’ kl' vaikai, kilę nuo Kėdainių, gvvenę Vir^anavu ius Pranas. Daronės k.,

G- m£k^ L sL,',e ? ir7’? aOSk ’ Brooklyne. Onuškio vai., raku apskr.. gyv. San
uisio Viktoro Gm k'0 UV°J Plačiau'kienė Kazė (Žukauskaitė), Francisco. Cal.
^kkme Po ™ nL ir?”” vaikai. | Zakaras Petras, gyv. Baltimorėj*
"reeav ar tam nan.’^ aF<^C ’>uv° PIcžepskis Sofija ir du jos bro- Zdanavičius Mikas, -unns Jnreio. 
’ Gndaitia lnnacP S,a*' 1 ’’**’• motina Kaze Plas- I žalienė-ŽHvytytč Julė. gyvenusi

, [ čiauskiene lankėsi Lietuvoje ir 1937 Chicagoj.
Žukaičiai. sūnūs Jono ir 

iŠ «rio»ajos. «rvv. Davton.
‘u"* Petr°n*’ 38 m. buvo sustojusi Šiauliuose.

-enci Ga’-iner Mass. , . .. m
Jackūnas Petras, suuos Pr»” -’š .. Bovi.aitis Jurgis, ii Tvarkiskių,

'ugustavos vienk.. Šešuolių vaisė- Kauno "pakr.
Ukmergės apskr.. gyv. Kanadoj. n Pranckev.cicne-Kaledaite Juze w G"rliavos vai.

Jakupčioniai, Simas, Bronius, Al- ^’^nes km., L.udvmavo valsč- Jteškomm,, a- ame ’
fonsas ir Stefanija, g^v. Brooklyne. ’•»-»> metais J. maloniai praiomi .ts.l.ent,:

Jakupčionienė-PrancKevičiutė Tek- ’’S'• Ka.na??n- . . . . . .
ė. m-v Brooklyne. I . Po1k*?» Justinas. Liuduku kaim.,

Jančiulis Martinas, gyv. Chicagoje. Anyk*£'5 Ta.’ ’ Utenoa aPskr” «'ve*
Jankauskai. Juozas ir Antanas,! nęs Chicagoje. 

broliai Magdalenos Jankauskaitės- Račkauskas Kazys, Dargiškių km..
Dranginienės. Žarėnų vai.. 1946 m. gyv. 125 Siegel

Jausbigelis Antanas, Laižuvos vai., St., Brooklyne.
Mažeikių apskr. Rado Anna. gyv. Los Angeles.

Jonaitis Augustinas, sūnūs Stasio, Ragaičis Antanas, sun”« Antano, 
gimęs 1902 m., Ramonaičių km., Ly- Utenos apskr, gyv, Brooklyne, 
gumų vai., Šiaulių apskr. I — — •

Juneičius Juozas ir jo vaikai: Juo- Amenaoj, po iviv-io m. saro ievų V. Ina A m prilenki a
zas, Ignas ir Marija. parvežti Lietuvon ir su jai gyvenę Siame kale tdS Amei1KO>

Auta 
0M8.

Žukauskas Jurgis, Jonučių kaimo.

no.

tie-

Cumm’irt-' General LM^nams 
41 W. R2nd St.. New York 24, N. Y.

EISENHOWFR GERIAU
SIAS KARO VADAS

Vokiečiai labsi vertina 
Raitoti;. Juozk, ir jonas gvme' Ren< Eisenhowerį irsako,

». ,r parvežt?J Lirtuvon jr su jai gwenę šiame kare tas Amerikos
Jurgaitis Antanas. Biržų apskr. Dalekiikių km.. Šilalės val.,_ Taura- nerolaS pašil'odė Vienas 18 
Juškauskai, Kazys ir Adomas, iš ges apak., bet prieš karą vėl grįžę Kimiain karvedžiu Žuvintu km., Simno vai., Alytaus Amerikon ir gyv. Chicagoj. gabiallSių K31Y CGZ1U.
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Rinkimai Albanijoj į Rusai giriasi
Albanijos rusiškuose “rin J Iš Maskvos praneša, kad 

kimuose” bolševikai išstatė rusų mokslininkas Kapica 
vieną sąrašą, pakrikštijo jį’suradęs “intrakosminius’’ 
“demokratišku frontu” ir Į spindulius, su kuriais gali- 
laimėjo visas 82 vietas par- ma išsprogdinti atomų bom- 
lamente. Kodėl ta žulikystė! bas iš tolo, net 9 mylių at- 
vadinama “rinkimais,” nie- stūmė. Amerikos mokslinin

kai sako, kad tai yra rusų 
prasimanymas, skelbiamas 
propagandos tikslais.

kas nežino.

Lėlių rietenos
Prahoje ir Varšuvoje yra

rusų pastatytos ir nuo Ru- A-Bomba per metus 
sijos priklausomos valdžios. Olandijos mokslininkas 
Bet tos lėlių valdžios nesu-'(Dr. F. A. Heyn sako, Olan 
sitaria dėl klausimo, kam dija gali pagaminti atominę 
turi priklausyti Ciešino sri- bombą per vienus metus, 
tis. Ten gyvena dauguma’Jei Olandija norės, ji tą 
lenkų, o tą šalį valdo Če-; bombą pasigamins. Tas mo- 
choslovakija. Į kslininkas jau ilgą laiką

--------- Įdirba slaptai atomų tyrinė-
Pasitiki Darbiečiams ijime.

J. Zinkus ir V. Akstinas. 
Su mašinom patarnavo J. 
Urbonas ir K. Churlionis. 
Prakalbose ir bankiete pir
mininkavo J. Urbonas.

M. Stakionis.

FOUNTAIN, MICH.

Anglijos parlamentas, Į
pirmame balsavime dėl pa-Į Telefonu iš Vokietijos
sitikėjimo darbiečių vy-i Švenčių proga Amerikos 
riausybei, 381 balsų prieš j kareiviai galės telefonuoti 
197, pasisakė už pasitikėji-' iš Vokietijos į Ameriką ša
mą ir atmetė konservatorių! vo giminėms. Valdžia pata-

ria, kad geriau kareiviai 
šauktų savo gimines, o ne 

, giminės šauktų kareivius.
Žuvo 14 žmonių

Amerikos transporto or- Žebenkščių biznis 
laivis su 14 žmonių nukrito Žebenkščių (Mink) augi- 
Argentinoj. Visi lėkusie.iiį nimas yra labai pelningas 
užsimušė. Tuo orlaiviu skri-! biznis, jis duoda 400% pel- 
do Amerikos geografijos' no. Visa bėda yra tame, kad 

Jie lėkė į . žebenkščių močia dažnai 
Argentinos! suėda savo vaikus. Tada 

augintojui niekas nelieka.

siulymą pasmerkti tos val
džios politiką.

misijos nariai. 
Urugvajų per 
teritcriją.

Ko r esp ond enciji i o S
LAWRENCE, MASS.

Aukos A. L. Kongresui

Urbonas, M. Steponavičienė. M. 
Morkūnienė. R. Žuromskienė, 
A. Kvaraciejus, M. Stakionis. 
J. Indilas, J. Baliukonis, A. 
Sweetra, J. J. Peeulka, A. La

jau praėjo ilgas laikas, 
kaip nemačiau žinelių “Ke
leivyje” iš musų lietuvių u- 
kininkų kolonijos, tarytum 
čia nieko neatsitirika. Mato
mai, tie rašantieji yra labai 
užsivertę ūkio darbais ir ne
turi laiko.

Vasara šiemet pas mus 
buvo gera. Visi javai gerai 
užderėjo, tik kukurūzai ne
gavo prinokti, nes šalnos 
užpuolė. Ūkininkams sunku 
buvo ir su darbininkais, to
dėl daug kam teko labai 
sunkiai dirbti, kad suvalius 
javus.

Daugelis senesnių ūkinin
kų, kurie neturi vaikų arba 
kurių vaikai nenori gyventi 
ant ūkės, pardavė savo u- 
kius ir persikėlė gyventi į 
miestą. Ipolitas Gedminas 
pardavė savo 60 akrų ūkį ir, 
turbut, apsigyvens pas savo 
sūnų Chicagoje. Juozas ir 
Magdalena Chivis pardavė 
savo 160 akrų gražų ūkį, da 
bar gyvena pas sūnų mies
te. Jie mano vėliau pirkti 
mažesnį ūkį.

Kai dabar karas pasibai
gė, tai daug kareivių grįžta 
namo. Labai linksma tėvam 
sulaukus grįžtančių sūnų iš 
kare. Grįžo saržentas Jur
gis Švelnis, garbingai pa- 
liuosuotas iš kariuomenės. 
Jis ištarnavo 3 metus 4 mė
nesius ir išbuvo užjūriuose 
34 mėnesius, tarnavo avia
cijoj. Jam grįžus draugai ir

ATVEŽĖ 4,500 KAREIVIŲ

Buvęs Amerikos kare lėktuvų laivas “Enterprise” 
buvo paleistas į transportą kareiviams gabenti namo. 
Čia jis matosi atėjęs anądien į Nevv Yorką. Ant jo de
nio stovi 4,500 kareivių.

KAS MUMS RAŠOMA
Čia gimę ir ateiviai

Ar yra “kaitų konfliktas” 
lietuviuose tarp čia gimusių 
ir augusių lietuvių ir tarp 
ateivių? Į tą klausimą rei
kėtų atsakyti taip. Konflik
tas yra.

stačiai jokio ryšio nėra. Se
niai sau — jaunieji sau. 
Tai du pasauliai. Jei šeimų 
gyvenime tes prarajos ir nė
ra, tai visuomeniniame gy
venime ji yra ir nesimato 
jokio budo jai užpildyti. Ją 
užpildys kapai, kai senieji

Konfliktas ar nesusiprati- • ateiviai išnyks, o lietuviškas
mai paeina iš daugelio prie 
žasčių. Viena iš tų priežas
čių yra tame, kad čia gimę 
lietuviai ir ateiviai neturi 
bendros kalbos. Susikalbėti 
mes susikalbame, bet visgi 
mes kalbame daugeliu žvil
gsnių skirtingas kalbas. Aš Amerikos karo teismas 
turiu galvoje ne tą faktą,' Maniloje, Filipinų sostinėj,

šio šalies elementas pasi
liks tik iš čia gimusių.

A. B—ius.

GENEROLAS YAMASH1- 
TA BUS PAKARTAS

kad senieji lengviau kalba 
lietuviškai, o čia gimę ir au- 

|gę lengviau išsireiškia ang
liškai. Skirtumas kalbose 
paeina iš skirtingo galvoji
mo, iš skirtingų interesų ir 
dažnai iš skirtingo išsilavi
nimo.

nuteisė mirti japonų gene
rolą T. Yamashitą, kurs pa
garsėję šio karo pradžioje, 
kaipo “Malajų Tigras.” Jis 
užkariavo Malajų pusiasalį, 
užėmė Singapore ir vėliau 
vadovavo japonų kariuome
nei kovose prieš amerikie-

nors prie jo prisidėti, ar tai badas, daug lietuvių sušau- 
pasiųst -delegatą, ar auko- dyta, daug išvežta į Sibirą, 
mis jį paremti. Bet nieke ne- visi kalėjimai perpildyti ir 
nutarta ir nieko nepadaiy- vis tai tik dėlto, kad mes 
ta. Tabako farmeriai dabar lietuviai patriotai, mylime 
turi didelę darbymetę, jie; savo tėvynę Lietuvą... Q 
sortuoja tabaką ir turi jį kaip mes norėtume nuvykti 
pristatyti į tabako kompani-J Lietuvą, pamatyti savo tė- 
ją, o, be to, mes čia turime vėlius, sesutes ir vėl laimin- 
Rusijos garbintojų, kurie gai gyventi, kaip jus Ameri- 
ners ir patys nežino, ko jie koj.
nori, bet sugriauti visokį Apie tokį gyvenimą, ko- 
darbą visgi sugeba. kį j’ųs turite Amerikoj, mes

Svetys, galime tik sapnuoti... Tuos 
žodžius rašant net ašaros 
krinta ant to laiško, kad 
mes negalime sugrįžti į sa
vo tėvynę, turėti vėl savo 
namus. Ir mes negrįšime na
mo, kol Lietuva nebus lais-

Laiskas iš Europos
“Keleivio” skaitytojas J.

Pieslak iš Lauvence, Mass. 
gavo laišką nuo savo jaunų’ va.
giminaičių iš Vokietijos.! Dabar mes su broliu dir-

A. L. Tarybos buvo laiky
tas posėdis lapkr. 24 dieną. Pinskas. Mrs. K. Namaksy, J. 
Vienbalsiai nutarta pasiųsti Stulginskas, A= Billa, 
delegatą į Amerikos Lietu-; Bo 50c. aukavo: J. Januškis, 
vių Kongresą. Buvo išrink-; K- Vidunas, J. Lapinskas. Mary 
tas John Urbonas, bet, pasi-, Zautra, A. Lapinskienė. C. Cil- 
keitus aplinkybėms, jis ne-! ciuvienė, Z. Stravinskaitė, J. 
galėjo važiuoti, tai jo vietoj j Pieslak. F. Vanagas. P. Navic- 
pasiuntėm į Kongresą ką! kas« K- Kibildis, A. Pivnickas, 
tik sugrįžusi iš karo tamy-'M- Gaidienė. M. Raškauskienė. 
bos Sgt. A. K. Balčiu. Prieš! A. Snapkauskas, S. Česna, M. 
išeinant į tarnybą A. Bal-ĮJ°vaH ir K- Uurlion-.s.

Viso surinkta aukų dėl pa
sveikinimo Amerikos Lietuviu 
Kongreso $40.

Motinos Dievo Aušros Vartų 
Dr-ja aukavo $25, SLA 41 kp. 
$10. Tuoj po prakalbų įvyku
sio bankieto liko $103.37. Liet. 
Ukėsų Kliubas davė svetačnę 
($15) veltui., J. J. Peeulka ne- 

; mokamai padarė spaudą ($4).
Įvairių valgių dėl bankieto

čius buvo SLA 41 kp. prot. 
sekr. per kelius metus. Lie
tuvių Ukėsų Kliubas Balčių 
buvo išrinkęs i vice-prez. ir 
pirkėju, bet neteko jam už
imti vietos, turėio išeiti į 
Dėdės Šamo tarnybą.

Važiuojant Sgt. A. Bal
čiui į Amerikos Lietuvių 
Kongresą, ALT Lawrence’o
skyrius vardu visu šešių pri-! , T u i d i, vi
klausančių draugijų bei- 
kliubų. Įteikė jam nuvežti 
Kongresui $100.00. į

Apie Įvykusias prakalbas 
lapkr. 11 d. “Keleivyje” jau* ’ ' 
buvo rašyta, tai dabar nori- Vakarienės parengimo ko
me aukavusių vardus pa- misijoj buVo: G. Laukaitis, 
skelbti. ; Mrs. I. Billa ir M. Stakio-

Svečiai iš Montanos, kurie sy- nis. Gaspadinės ir patal
kiu su “Keleivio” red. J. Ja- nautojai: Mrs. V. Shimonis. 
nuškiu buvo atvykę brolis su Mrs. F. Shimkonis. Mrs. M. 
dukrele, I.ouise $5 ir L. Janus- Laukaitis, Mrs. A. Stakio- 
kfs $1. Kiti po $1 aukavo: A.tnis, Miss Z. Stravinskaitė. 
J. Namaksy, F. Bajorunienė. J. Mrs. N. Penkauskas, Mrs.

R. Tručinskas, Mrs. A. Stakio
nis, N. N.. G. Laukaičiai. Mrs. 
N. Penkauskas. Mrs. V. Shimo- 

Mrs. Suvalskas.

kaimynai surengė sulauktu- 
vių balių. Jaunojo saržento 
tėvelis. Jonas Švelnis. yra 
senas šios apylinkės gyven
tojas, jis yra kalvis ir ap
tarnauja apylinkės ūkinin
kus. Jis turi daug draugų ir 
pažįstamų. Todėl jaunojo 
Švelnio sutiktuvių baliuje 
buvo daug žmenių, o drau
gai jam nupirko gražią do
vaną, virš $50 vertės ranki
ni laikroduką. Jurgis Švel 
nis gražiai padėkojo sve
čiams ir draugams už dova
ną. o F. Mickevičius pasa
kė ta proga prakalbą.

Laiške rašo:
Brangus giminaičiai...
Mes abu broliai (vienas

19 m., kitas 21 metų) esa
me Vokietijoj, kaip “dis- 
placed persons.” Mus abu 
išvežė iš Lietuvos veik viso 
pasaulio priešai vokiečiai. 
Esame mes tik du. Tėvelis 
su motina ir sesutėm liko 
Lietuvoje bolševikų ranko
se. Kai mus išvežė iš Lietu
vos, 1944 m. liepos 23 d., 
jie dar buvo. gyvi ir sveiki...

Dabar jau 14 mėnesių e- 
sam mes visi lietuviai var
gingoj padėty. Mes vokie

Iš musų apylinkės, kiek Į čių nemylėjom. buvom jų 
man yra žinoma, kariuome- priešai, jie norėjo iš musų 
nėn buvo paimti 42 lietuviai
jaunuoliai. Laimei dar nė 
vieno nėra žuvusio ir tik du 
iš mūsiškių buvo lengvai su
žeisti. Jie jau grįžo namo.

Dalyvavęs.

DELHI, ONT. CANADA

Svečiuose pas tabakininkus

Lapkričio 24 d. sumaniau 
aplankyti tabako auginto
jus. Sumanyta — padaryta. 
Išsipirkęs tikietą ant buso. 
10:35 apleidau Toronto, o 
už trijų valandų pasiekiau 
Delhi. Nuvažiavęs sužino
jau. kad drg. Stradomskiai 
atvyks, o juos aš ir norėjau 
pamatyti.

Belaukdamas jų, turėjau 
progos pasikalbėti su vietos 
viešbučio savininku drg. M. 
Tuinila ir su kitais pažįsta
mais. Susirinko nemažai lie
tuvių farmerių. Pasirodo, 
kad ten buvo rengiama Ba- 
by Shower parė draugams 
Terviams. Buvo susirinkę 
20 su viršum porų ūkinin
kų. Muzikantas Bagdonas 
patraukė armoniką, viešbu
čio savininkas pasuko alu
čio, o gerosios lietuvės šei
mininkės atsivežė visokių 
užkandžių. Pakvietė ir ma
ne ir pasilinksminome. Vė
liaus drg. Tuinila paaiškino 
šios parės reikalą ir Įteikė 
dovanu jaunai marčiai, o 
Mrs. Tervis nuoširdžiai vi-

Čia vaizdelis iš Niurenbergo bylos, kur dabar ali- siems padėkojo, 
jantai teisia nacius karo kriminalistus. Dvi scenos pa- I Toliaus d. Tuinila paėrtiė 

rodo gestikuliuojant Rudolfą Hess, kuris karo pradžio- , balsą ir pakalbėjo apie Chi 
je buvo nuskridęs Anglijon ir iki šiol išbuvo tenai su ' cagoj rengiamą Lietuvių 

' Kongresą ir ragino, kaip.

KARO KRIMINALISTŲ BYLA

padaryti vokiečių kareivius, 
bet mums. visokiais budais 
kombinuojant, pavyko to iš
vengti. Bet tcdel mes Vo
kietijoj buvom, kaip vergai. 
Turėjome dirbti pas ūkinin
kus sunkiausius darbus po 
16 valandų per dieną vien 
tik už prastą maistą.

Kai mus išvadavo Ameri
kos kariuomenė, musų pa 
dėtis pasikeitė. Dabai- lietu
viams nebereikia dirbti, 
gauname geresnį maistą. 
Lietuvius maitina UNRRA. 
bet musų mieste jos nėra.

Atvykę Vokietijon mes 
gyveneme prie Dancigo, bet 
artėjant bolševikams mes 
buvome priversti bėgti. At
sidūrėme Bavarijoj, Donau- 
woerto miestely (6,000 gy
ventojų). Čia gyvena apie 
200 lietuvių.

Jau 14 mėnesiu iš namų

i bame Amerikos kariuome
nėj. kaip pagelbininkai, gy
venam kartu su kareiviais, 
turime amerikiečių kareivių 
uniformas. Dabar mums ge
rai. kad Lietuvoje mokėmės. 
Mes esame studentai, moka
me kalbų... o dabar esame 
jau gerokai išmokę angliš
kai.

Mes dabar norėtume nu
vykti į Ameriką, kur yra 
antroji musų tėvynė, kur 
viena tauta gyvena geruo
ju su kita. Tuo tarpu čia, 
Vokietijoj, vokiečiai musų 
nekenčia, o santarvininkam 
(Amerikai ir Anglijai) esa
me sunki našta, jie nori mu
sų atsikratyti, o bolševikai, 
jei mes grįžtume į Lietuvą, 
tiesiog dantimis mus su- 
kramtvtu. Esame svetimi 
tarp svetimųjų.

Tai tiek šiuo tarpu, nes 
nežinau tikrai, ar šis laiškas 
pasieks jus. Mes prašome 
parašykite nors trumpą laiš
kelį...

Good bye...

ŠEŠI LENKAI IŠŠOKO 
IŠ LAIVO

Senieji lietuviai, ateiviai,; čius Bataan pusiasalyje. A- 
vis dar gyvena iš Lietuvos merikiečių teismas jį kalti- 
atsivežtomis idėjomis, prisi- ne už japonų papildytus 
minimais ir lietuviškais ru- žiaurumus Filipinuose su ci- 
pesniais. Jaunieji, arba tei- , viliais filipinais ir suimtai- 
singiau sakant, čia gimę.jsiaisbelaisviais.Japonųge- 
gyvena Amerikos gyvenimo; nerolas aiškinosi, kad jis 
idėjomis ir interesais. Atei
viams Lietuva yra jų jau
nystės kraštas, gyvi žmonės 
ir neužmirštami pergyveni
mai, o čia gimusiems —
Lietuva yra nežinoma jų tė
vų kilmės šalis, apie kurią 
jie kartais yra daugiau blo
ga, kaip ką nors gera gir
dėję.

Ar mes norime ar ne. o 
tarp ateivių ir čia gimusių 
lietuvių yra didelis griovis, 
kurio mes nemokame per
šokti. Žiūrėkime, musų or
ganizacijose čia gimusių 
veik nėra. Tik kur ne kur, 
jie įeina, bet tai dažniausiai 
yra su bizniu surištose or
ganizacijose, o šiaip jau 
musų idėjinėse organizaci
jose ių veik vįsaį nesimato^
Išimtį gai sudaro tiktai baž
nyčia, kuri bando ir, regis, 
sugeba kartų skirtumą per
žengti.

Kaltais atrodo, kad tarp 
čia gimusių ir ateivių yra 
dargi ne koks ten konflik
tas, ar nesusipratimas, bet

nieko nežinojęs apie tuos 
žiaurumus.

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

APSIVEDIMAI
Aš norėčiau susirasti sau dorą ir 

teisingų gyvenimo draugę, nuo 35 
iki 45 metų amžiaus. Aš turiu ulcį, 
bet vienam sunku gyventi. Platesnių 
žinių suteiksiu ]>er laiškų. Mano ad
resas: (52)

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

K AR V ELI V-BAL AN DM V

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

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

CAPSICI M COM 1*01 ND MOSTIS, 
ARBA SKRUZDŽIŲ MOSTIS

REIKALINGAS DARBININKAS

Man reikalingas žmogus prie ūkio 
darbų. Darbas nesunkus ir sąlygos 
geros. Atsišaukite, o aš duosiu dau
giau informacijų per laišką. (52)

P. KALĖDA,
R 3, Williamston, Mich.

REUMATIZMO
SKAUSMU

Spalių 19 d. iš Malmo iš 
I laukė švedų laivas “Kron- 
piinsessan Ingrid” su pen- 
ket šimtų lenkų vežamų na
mo. Laivui nuo kranto pasi
judinus, šeši lenkai šoko iš 
laivo į vandenį. Čia pat bu
vęs muitininkų laivas juos 
ištraukė iš vandens ir per-

AIN-EXPELLER
nuo 1867 metu ... *

patikimos šeimos tepalas I

Lithuanian — 44

laibai geras vaistas nuo įsisenėju- 
sio reumatizmo, sausgėlas 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 įvairių 
gydomųjų žolelių, randamų įvairiuo
se pasaulio kraštuose. Jų 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 
jų pamėgina nuo reumatizmo, ar ki
tokių kūno skausmų, apturi paleng
vinimų ir pataria jų 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
mus, pabandyk Skruzdžių Mosties. Ji 
pagelbėjo kitiems, tikrai pagelbės 
ir tamstai.

Kaina dėžutei 75c., Tūtelei 50c. 
Tūtelėse du kartu smarkesnė, negu 
dėžutėse.

PASTABA: Su orderiu siųskit ir 
pinigus, nes kitaip orderių neišpildy- 
sim. (49)

FLORAI. HERB CO, Dept. 5 
Box 305, Clinton, Ind.

(r

davė policijai. Prieš kurį 
Neturime jokio laiško, jo-1 laiką jie atbėgo nelegaliai 
kios žinios. Kai kurie yra iš Lenkijos ir švedų policija 
gavę žinių iš Lietuvos, bet buvo nutarusi grąžinti juos 
jos labai blogos. Lietuvoje atgal.

imtas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 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. Žiedeks, Wm. Akstinas 
Managcris. 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 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
NAUJI PRIEDAI PAGRAŽINA DRAPANAS

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Bravo, Žemaitė 
Plungiškė!

?a-Vargiai yra kita tokia 
lis, kuri augantiems vaikams 
leidžia tiek sauvaliaut, kaip 
Amerikoje. Užtat, ir geriau
sio noro tėvams bei auklė
tojams * nelengva vaikus 
drausmingai augint, o kas 
besakyt apie nesusipratėlius 
tėvus, kurie laisvon šalin 
patekę, leidžia vaikams elg
tis ne kaip tėvai, o kaip jų 
vaikai nori: duoda valią, 
kokios jie patys sau nepa- 
sivelytų. Auklybos meto vai
kai elgiasi lyg savistoviai 
subrendėliai, eina kur nori. 
draugauja su kuo nori ir 
grįžta namo. kada nori. Tik 
kada pakliūva i valdžios 
rankas, tada tėvai sužino, 
kad ir šioj laisvės šaly vai
kus auginant drausmė yra; 
būtina.

Man teko girdėti, kaip 
kaimynė, mačiusi naktimis 
dukrą nepadoriai elgiantis, 
pranešė motinai, o toji 
užuot padėkojusi, kaip de
rėjo, ėmė aną koliot. Kada 
pasirodė mergaitės palaido 
elgesio išdavos, motina rau
na sau plaukus, aimanuoda
ma: “To aš neperkęsiu, ge
riau mirt, negu visa tai ži
not”...

auklybos linkui, mažai tėra. 
Kaip “Įžeistos Motinos” vie
ši atsiliepimai, labai nesvei
ki. mat, jie teikia padrąsi
nimą ir be to belepinamam, 
išdykusiam jaunimui. Svei
ka tėvams vaikus mokyti' 
tėvų klausyti, o ne atbulai.

Aukčtaitė PakruojieLė.

Parnešk man Žinių

Knygų Bargenas
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios Sėmiau yra surašytos, truro- 
• i. am laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
' už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
; ui $1.50, gali pasirinkti ui $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. t

štai čia knygų sųražas:

A H BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Kita “gera” motinos duk
ra pakliuvo su sėbrais i po
licijos rankas. Teisme klau
siama: “Ką motina sakyda
vo, kada po 12 naktį parei
davai namo?” Dukra atsa
kė: “Nieko.” Klausovai su
žiuro į vietą, kur vargšė mo
tina rankom veidą uždengu
si sėdėjo.

Nesakau, kad ta motina 
savo dukrai blogo norėjo: 
ji buvo viena iš daugelio, 
kaip ir “Įžeista Motina,” 
kuries davė mergaitėms va-

Tu, paukšteli, dainininke. 
Skrisk i šai j Lietuvos.
Į namelį brolių, sesių. 
Tėtušėlio ir mamos.

Ir nutūpki ten sodely,
Pre bakūžės stovinčios. 

Sudainuoki kogražiausia 

Ant apylinkės visos.

Pasakyki, paukštužėli.
Kad liūdnam man reik kentėt,! 
Kad negaunu nei žodelio 
Iš lupelių jų girdėt.

Ir palauki, miels paukšteli. 
Tarp šakelių kvepiančių,
Kol išeis ten motinėlė.
Ar kas kitas iš genčių.

Jei matysi jų nors vieną,
Tai čiulbėdams pasakyk: 
“Eik. mielasis, ar mieloji.
Ir žodeli parašyk.”

Kai tik gausi tu raštelį 
Nuo brolelių ar tėvų.
Greitai grįžki Į šią šalį.
Nešk man laukiamų žinių.

K. Stepulis.

APIE VALGIUS
tą violi” arba itališki

Kamunai

Pereitų metu drapanas galima pagražinti pridėjus prie ju tokią priedų, 
kaip gražus šalikas, megstinė apykaklė arba įdėjus kitokios spalvos krutinę, 
kaip parodyta šitame vaizdelyje.

Bažnyčia aako, kad buvo, o 
la» saku, kad nebuvo. Jeigu būvu, tai ' 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 

Į kelias dienas visų veislių gyvūnus, - *** 
kurie gyvena išsimėtę po visų šėmės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj aavo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vanoens, sau visa 
šernų apsemtų? Kur tas vanduo da 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeitayno? 
galėjo atsirasti pu tvnn>> juodveidzia 
U kitų veislių žmonės? šitie ir šim 
tai kitų klausimų, j kun uos oegal- 
atsakyti jokis kunigas, yrs nuosakia 

iai

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO. 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lieto-

&ieno, tai perskaityk šitų kny- 
Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
r pačių, o žmonos po kelis vyrus. 

Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 6<ic.

akyti jokis kunigas, . 
ir aiškiai išdėstvti šitam 
Knyga be galo įaumi Kas žodis—ta 
faktas; kas sakinys—tai naujas ko 
ingų argumentas griūva. Mokslas ii 
mokslas nuo pradžios iki galo 
Kaina .............................................. gbc

KOKIUS DIEVUS ŽMONCS 
GARBINO SENOVEJE? | 

Panašios knygos lietuvių kalboje 
šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 

veikalt kius dievus garbino senovės indai bei 
'arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė- 
įo. Knyga staml i ir labai užimanti.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knygo 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais paro
do. kad jis nėra ioks Kristaus vie
tininkas. 224 pusL Kaina .. $1.25

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PEKSl- 
STATYUAVO SAU ŽEMU

I.abai įdomus senovės filosofų da 
leidimai apie žemės išvaizdų. Paga1 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščia* mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pust ........................................ 10c.

yra tikra tikėjimų istorija. 31-00

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
Uzofijos mokslų. Jei nori žinoti, ka* 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapicai- 
ouojama. Kaina ........................... 26c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

aktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
Iraugijos formos, ir kodėl turės buti 
askeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DfiLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
epagalvojęs žmogus, 
isi? Dėl ko be valgio 

žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašiu dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

teikdama
jiems visokios paramos. 
Tam tikslui ji buvo įsteigu- 

į si net ir fondą, žinomą “Ži
burėlio” vardu.

kad verdant neiškristų mė- FellC. BortkeviČienė moksleiviams, 
sa. Padarius visus kaldur.us.' . -
deda juos į smarkiai ver-j mirė
dantį vandenį ir virina apie --------
8 minutes. Paskui nukošia.' Felicija BortkeviČienė
pabarsto tarkuotu suriu ir buvo plačiai žinoma pažan- 
užpila išanksto padarytos g iosios Lietuvos inteligenti- 

I jos veikėja. Visą savo laiką 
daroma - ir jėgas ji aukodavo žmonių

tomeičių sunkos. 
Tomeičių sunka

Revoliucijos laikais, kuo
met Lietuvos studentija ve
dė kovą prieš caro valdžią,

x uiiiciuu zulina uai vnuu ii š auavuavv žinomu . ų v
taip: įdeda skauradon šau- švietimo tikslams. Nuo pat BortkeviCienes žinioje buvo
i - 1 , t- t. i v ____.... •• i.r : sleraama revoliucine literakštą alyvos (olive oil),'spaudos atgavimo ji buvo 
druskos, pipirų, sutrinto im-i tampriai susijusi su pažan- 
biero (ginger), truputį trin- giąja laikraštija. Jos paš
to muskatinio riešuto (nut- i tangomis buvo įkurtas “Lįę- 
meg) ir keletą supiaustytų tuves Ūkininkas,” kurio ji 
svogūnų laiškų. Paspirgina buvo vyriausia redaktorė;Mums, lietuviams, vra ge _ . .. .

rai žinomi kaldunai? Juos1 tuos prieskoniu? alyvoj, pas- taip pat nemaza
mėgsta ir italai. Skirtumas1 kui Įdeda 6 nuluptas tomei-, priklausė dienraščiai 
tik toks, kad lietuvės kaldu-'tes iš kurių pirma išima 

... . nus daro iš žalios mėsos, o sėklas, ir virina lėtai, iki
lią, o uz kieno nors ir nuo- įgalės__iš virtos. Pas italus’ tomeitės pasileidžia. Tada
širdžią pastabą įsižeidė, py- jje vadinasi “ravioli.” Jie'užpila ant kaldunų. Vietoj

nuo jos 
“Vii-'

slepiama revoliucinė litera 
turą ir informacijų centras. 

Dažnai pati nedavalgiusi,
Poltr-iia Rni-tL-o /4o_* ^>a sv*jw -a_^vxx v n v. ▼ IVZVIIV V*CK—
lindavesi paskutiniu kąsniu 
su idėjos draugais.

Ji buvo jau nebejauna
niaus Žinios.’’ Lietuvos ži- moteris, ir šiomis dienomis 
nios” ir kiti leidiniai, kol atėjo iš Kauno žinių, kad ji

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei-į norisi, atšaus net 

kalas perstato nužudymų caro Alek- | Bet dėl ko gi norisi 
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1013, pusi. 61.......... 25c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusL 63........................... 25c.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
V iciiG akuG TSiEuGirS ir

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

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau- 

1 simų aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ...................................... 10a

: BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. J Kanadų tos

knygos neįsileidžia.Labai juokinga sa 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šia knvgą niekas nesigaL 
lės. 382 puslapiai. Kaina $1.90

ko
Girdėjau jau subrendu

sias moteris kaltinant savo 
tėvus už valios davimą: “Jei 
ne R-nė, nežinia kur aš šian
dien bučiau, gal ir gyva ne
būčiau, nabašninkė motinė
lė davė man valią, kur no
rėjau ten ėjau. ir kada na
mo grįžau, ką veikiau, kur 
buvau — neklausė.” Taip 
kalbėjo čia augusi dvejų 
vaikų motina.

Nors čia valdžia nedrau
džia vaikams palaidą auk- 
lybą, tačiau labai pagerbia 
tėvus, kurie drausmingai 
savo vaikus augina, ir blo
gai žiuri į atėjūnus, kurie 
vaikams duoda neribota va

juos daro taip: visų pirma 
paima miltų, įmuša vieną 
kiaušinį kožnam svarui mil
tų, įdeda žiupsnį druskos, 
vandens kiek reikia ir už
minko apykiečią tešlą; pas
kui uždengia ją švariu ab- 
rusu ar kitkuo ir palaiko ko
ki pusvalandį. . ...

Tuo tarpu padaro iš kep
tos ar virtos mėsos šitokį 
mišinį: ima apie tris puo
dukus sumaltos mėsos, ge
riausia veršienos, vištienos, 
jautienos ar kumpio, įmu
ša 2 trynius, truputį muška- 
tinio žiedo (nutmeg) ir po
rą šaukštų stipraus tarkuo
to sūrio.

Iš tešlos iškočioja ploną

šviežių
vartoti
pašte.”

tcmeicių,
kenuotą

galima
“tomato

RUDUO

bolševikai nebuvo jų sunai- jau mirė. 
kinę. •

Be te, BortkeviČienė daug Lietuvių tauta 
padėdavo neturtingiems pelnų neužmirš.

jos

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žn«

OJIAN BAMBOS SPYC1AI.
' žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir š j [r kitos fonės. Daugiau juokų, 

nUO- knyga parodo, kode! taip manoma - - -
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25<

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoria- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ................ 25c

lią. Lietuviams reikia daug blyną. Iš mėsos padaro ka 
tokių drąsių ir apdairių mo- muoliukus kaštano didumo 
terų-motinų, kaip Žemaitė ir deda apie 2 colius viens 
Plungiškė! Daug lietuvių
moterų yra praprususių ir 
plačiaregių, bet drąsuolių, 
viešai išsireikšti padorios

uno kito. Tada paima stik
lą ir išpiausto l^aldunus. Su
lenkus tešlą, kalduno kraš
tus reikia gerai apspaudyti.

MOTERYS LAUKIA KOJINIŲ

Eilės moterų New Yorke per lietų laukia atsidarant 
krautuvės, kuri paskelbė turinti naujų nylono kojinių.

Štai ir vėl ruduo atėjo,

Medžių lapcr. krist pradėjo; 

Tvarkom mantą gamtos duotą, 

Kad but tiksliai sunaudota.

Žiaurus vėjas lapus blaško. 

Šaltas lietus lašais taško. 

Trumpos dienos ūkanotos. 

Drėgnos, vėsios ir miglotos.

Margos gėlės nebemirga.

Ir paukšteliai nebečiulba.

Šalto oro kęst negak.

Skrenda į šiltesnę šalį.

Kur tas visas grožis dingo? 

Gamta šiurpi ir audringa.

O saulutė tokia skupi.

Net gadina žmogui ūpą.

Visa gamta persimainė.

Reiškia, žiema jau ateina; 

Žemė sniegu apsiklos,

J Lig pavasario miegos.

Su vaikučiais kitaip yra:

Jiem smagu, kad sniegas byra. 

Kai tik sniegą jie pamato, 

Vienas kitą juom apkrato.

Linksmai į pakalnę čiaužla, 

šaltą sniegą rankom gniaužia; 

Ners jų nosys ir raudonos, 

Toksai sportas jiems malonus.

Marija S. Ruzas.

PIRMUTINĖ GYDYTOJA

Amerikietė gydytoja Eli
zabeth Blackwell, kuri gavo 
medicinos daktarės laipsnį 
1849 metais, buvo pirmuti
nė moteris gydytoja netik 
Amerikoj, bet ir visam pa
sauly.

Slaptas Ginklas i PUODIS—Tuomet 
pliozija!

MATYTĖ—Ką jie čia dabar vepelioja?

,Vįpno Veiksmo Judkažaislis

Pa rašė 
Steponaitis

(Pabaiga)
JUODIS (į Kuodį)—Supranti? Tas vienas ir 

taip mažutis reikalas !...
KUODIS—Aha?... Tai ne tas vienas reika

las.
PUODIS—Ir kas da?
KUODIS (krapštydamas galvą, barzdą) — 

Prie to dar atsirado blusų... ir, ir...
PUODIS—Blusų!
JUODIS (į Kuodį)—Tai.... tai ne blusos, tai 

įtomai !...
PUODIS piktai. įtikinančiai) — Tai 

kum pasprrrekum!...
(Merginos juokiasi)

KUODIS (įtikinančiai)—Kad ne!... 
ot, tokios, kuprotos, kad šokinėja!...

JUODIS—Tai šokinėjančios rūšies 
—sprykum pasprekum!

PUODIS—Tai yra moksliškai.
KUODIS (pečiais truktelėjęs) — Gal but.... 

Makalas, tai makslas!.^
(Merginos balsu juokiasi)

JUODIS (į merginas)—Nesijuokit, tai yra 
rimtas dalykas! ,

PUODIS (į Kuodį)—Iš kur tu jas gavai?
KUODIS—Ar tas... sprykum?...
PUODIS (griežtai)—Taip. sprrrykum!... (lė

čiau) Gal kas kitas turi?
KUODIS (atsistodamas)—Aha?... Matytum, 

mano šuniukas jų daug turi!
JUOD. ir PUOD.—šuniukas!... (sudrimba į 

kėdės).
KATYTĖ—Ir ko čia nusigąsti?
PATYTft—Tai nieko naujo.
MATYTĖ—Ot, vyrai,—blusos nusigando!...
KATYTĖ—O dar stebisi, kad moterys peliu

kių bijo!,..
JUODIS (pagyvėjęs)—Tik saugokit, kad jos 

nesusisiektų nugarom!

sprrrv-

Blusos.

atomai.

įvyks bum-bum!... tks pAPARC10 žjEDAS
i Ir keturios kitos apysakos: (1) Na- 
j u Įsitikinti* Vyras, ,2j žydinti Giria,

KUODIS (į Juodi ir PuodĮ)-AŠ šuniuką pa- įk“
likau UŽ durų, gal norit įnešti?... iki«s prietarus, burtus ir tt........... lSe.

(Juodis rr Puedis vėl ’swarimb^*kedėse)
JUODIS—Atomai, susisieks su nugaromis !..
PUODIS—Sprrrvkum pasprrrekum, — bum. namieji gėrimai atsiliepia jų va*. 

, , .kams. Kas yra arba tikisi kada nors
■)Um.... boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų

KUODIS—Aha?... dėlto ir reikia šunelį ap-oerskaityti fatų knygutę. Kaina 10c 
kirpti, kaip levą. Uodegos galiuką palikti...

JUODIS—Ir kam dar kaip levą?
KUODIS—Kad blusos bijotų !...
JUOD. ir PUOD.—Vaje!... (vėl sudrimba).
KATYTĖ (lyg supykus)—Aš manau, kad;

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi-

EILfiS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . .. 2fte 
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina ............................................... 10c.

KODfiL Aš NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės .......................................... 20r

lioje knygoje telpa daugybė nau 
jų, labai gražių ir juokingų monolo 
gų lr deklamacijų. Visokios temos- 
darbininkiškos, revoliucionieriSkos 
tautikkos, humoristiškos ir laisvėms 
ni&oa. Visos skambios, visos gerus 
Tinka visokiems spvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... We

man dabar laikas 'išmėginti slaptą ginklą!...
(ima šluotą).

JUODIS—Greičiau, greičiau.—slaptą ginklą !
PUODIS—Senį ir tą šuniuką!...
MATYTĖ—Slaptą ginklą?
KATYTĖ (vartydama šluotą)—Tai yra slap

tas ginklas !...
PATYTĖ—Jau tie rabinai užsitarnavo!...
(Katytė su šluota pradeda abiem traukti— UnvnT • « to 

per kupras, per strėnas. Tie du nustebę pa- Qgm(Aj|AC|jQg 
šoksta, sukinėjasi).

JUODIS—Ei, už ką tu mumis muši?
PUODIS—Ką tu čia darai?
KATYTĖ—Aš slaptą ginklą išbandau!..

(Dar porą kartų suduoda. Merginos juokiasi)
JUODIS—Slaptą ginklą?...
PUODIS—šluota—slaptas ginklas?...
KATYTĖ (mesdama šluotą prie jų kojų) — K!.TN,G^UCEL^TA^.

Taip, tai tas slaptas ginklas! oopieiianT*kunh^i n^sipeluoja. CU
JUOD. ir JUOD.—Vaje!... (ir nustebę sto- 

vi pastyrę, išsižioję. Merginos ir Kuodrs eina nopootiaiM. Sis knygų turėtų per- 
Prie dun,).

PATYTĖ (iŠ kur tai nutvėrusi skudurinį šu- »ri«, dukterį* -ir mylimosios nepų- 
niuką ar kokį meškiuką, meta Juodžiui ir Puo- Ka fS^.
džiui į rankas)—O čia tai atomų bomba! 

KATYTĖ—Sprykum pasprekum!
VISOS—Bum-bum!...
KUODIS (galvą pakraipęs) — Makalas, tai 

makalas!...
(Juodis ir Puodis sudrimba į kėdės, o kit-: 

visi jau prie durų, neva ruošiasi išeiti).
Uždanga.

lieturino Perdinand
Kaina

de Šamogitia.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip noo ių apaiaaugr

H-ras F. Matulaitis. Antra 
ta ir papildyta laida. Kaina

"Keleivis,” $3$ Broeduray, 
Mt
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Laiškas iš Lietuvos Aš jūsų laikraščio skaity- Jr Molotovas Hudus UŽ RibbentrODO? kas neduoda atsakymo. Kol ANGLIJAI DUODAMA 

te jas aplaikiau laišką nuo' _________ , kas tik del žydų bėglių ir mnn e- pa^kcii A
brolio iš Lietuvos, kuris Karo kriminalistų teisme

Taip yra, kaip ai sakiau’

Vienas “Keleivio” skaity
tojas iš Nevv Yorko valsti
jos prisiuntė mums laišką 
nuo savo brolio iš Lietuvos. 
Siuntėjo pavardę, kaip ir 
jo brolio pavardę, išleidžia
me, kad nepakenkus laiško

rim ant reikalo ir dėkui 
jums, nesiųskit, o ir taip 
daug jau siuntėt prieš karą. 
Bet jeigu bus galima kada, 
tai drapanų labai prašyčiau, 
bo ką seniau pirkom, tai su
sineštojo, o dabar dar nėra 
kur pirkti.

Šiaip gyvenam gerai. Tu
rim 4 karves, arkli, kiaulių,rasejui Lietuvoje. Mes de

dame ir brolio paaiškinimą avelių ir vištų, ir duonos, ir
prie to laiško. Laiške rašo:

Mieli jus mano ameriko
nai, broliai ir seserys. Mes 
gavom nuo jūsų keturis laiš
kus ir visus kaitų. Tik nuo 
X dar negavome. Sveiki-

pieno, ir mėsos užtenka, tik 
cukraus ir druskos ir kitų 
dalykų biski trukumas yra, 
bet tai gal ir susitvarkys pri
statymas ir bus visko.

M ir A kariuomenėj.

kaip tik ir patvirtina tą, ką1 Niurembel™ buvęs vokiečiu 
jau ••Keleivyje- . minėjot.,

nam mes jumis visus ir lin- '4°- Aš mg; buvau
me jum viso gera. | paimtas žiemą valdiškam
Mes tuo čiesu čia visi: * vieną menesį

ir gyvename gerai, Padirbau ir grjzau namo. 
tik musų tėvelis jau po že- ^bal' <!al ? ""ktnuu pa
ine kapuose, jau keturi mė.; vl€n« hilogi-amą
nėšiai; laukė karo pabaigos, sa (gavau piemijos. Į 
bet nesulaukė, -----

sveiki

kad dabar reikia laiškus iš 
Lietuvos suprasti visai iš ki
tos pusės.

Štai prisiunčiu ir šį laiš
ką. Gal jis ir nebus taip į- 
domus nuotikiais, bet jis tik
rai paliudys, jog iš ten žmo
nės dabar vienaip rašo, o- 
kupantus garbina, o tikru
moje paslapčia visai ką ki
tą nušviečia.

Prie pabaigos brolis savo 
laiške man primena: “Kaip 
tu, brolau, buvai parvažia
vęs ir mes ginčijomės, tu sa 
kei, kad Rusijoj blogai, o 
aš sakiau, kad čia tik bur
žujų propaganda. Taip ir 
yra, kaip aš sakiau.”

O tikrumoje štai kaip bu- 
laike mano parvažiavi

mo Lietuvoje aš tuomet dar
vo:

užsienių
J. von Ribbentrop prašė, 
kad teismas pašauktų liudi
ninku Rusijos komisarą Mo
lotovą. Ar teismas šauks 
Molotovą, ir, jei šauks, ar 
Molotovas atvyks pagelbėti 
savo buvusiam bičiuliui, dar 
nežinoma.

Ribbentropas, paklusnus 
Hitlerio

1939 metais spalių 31 d. tremtinių einą derybos, kad 
Molotovas pasakė Maskvo- hucs l'e,dUs 1 Palestiną, o 
je Sovietų lėlių parlamente
ilgą kalbą. Toje kalboje 
Molotovas kaltina Angliją
hnfoTaCMž^VdXl9a™ gimtąjį kraštą. Tiems 
limo Karo piaazios. MOIOLO- Hamnlrratiin 1»L
vas tvirtino, kad Hitleris no
ri taikos ir kaltino Angliją 
ir Franciją, kad jo6 nenori 
taikos.

Dabar von Ribbentrop
. . užsienių i eikalų, mano panaudoti šitą Molo 

mimsteris, yra senas Molo-i^ i:ii.iiiii..o. Vnri ue 
tovo bičiute. Jie abu bend-if.0.™
rai dalijosi Lenkiją, Rib
bentropas lėkė į Maskvą 
svečiuotis pas Molotovą, o 
Molotovas lankė Ribbentro- 
pą Berlyne. Tai du karo 
kriminalistai, kurių niekšy-

liudijimą, kad 
kaltas del karo 
bet kaltos Anglija ir rran- 
cija. “Taip ir Molotovas sa
kė” — sakys von Ribben
trop.

O ką į tai atsakys Molo-

DIDELĖ PASKOLA

Po 12 savaičių derybų A-
del visu kitu — tylu Pus- merika pasirašė su Anglija 
trečio miliono žmonių, p<yularli- kur.» Angli-
didžiausio “demokratijų lai-! įteikta 1400,000,-
mėjimo,” negalės grįžti ! t0° doltliU Paskola ūkio at-

žmonėms demokratijų lai 
mėjimas atėmė jų tėvynę, 
atėmė viską, ką jie turėjo, 
o pergalingos demokratijos 

• neturi atsakymo, ką su tais 
‘ žmonėmis daryti, kur juos 

jriglausti. Taip praktikoje 
atrodo “keturios laisvės” ir

statymui. Ta pati sutartis 
panaikina Anglijos “nuo- 
mcs-paskolos” įsiskolinimą 
Amerikai. Viso Amerika y- 
ra davusi Anglijai nuomos- 
paskolos pagelbės už 25 bi
lionus dolerių.

Sutartis del paskolos tu
rės pereiti per kongresą. 
Kai kurie atstovai ir sena-

bės buvo sucementuotos; tovas? Ar tas dar neteisia- 
bendrai pralietu nekaltų mas karo kriminalistas iš- 
žmonių krauju. 1 sigins savo kalbos?

visai kitaip kas link Rusi- 
mn-e įs se-, g 14 pati gyvena, o ką ašį jos atsijaučiau ir kai ginči- 

natvės, pasirgo, čielą mene- turiu žemės... tai dirvonuoja, I jomės, ne jis gyrė Sovietų 
si. bet vis vaikščiojo iki pa- aš negaliu vienas apdirb- į tvarką, bet aš ją palaikiau 
skutinei valandai... įj (jaj įu brolau parvažiuo- už gerą, o jis, katalikiškai

Nacių politika—suk tybės ir išdavystės
Niurembergo karo krimi-1 Nacių karo laivyno virši- 

nalistų teisme paaiškėjo ga-; ninkas, admirolas Raeder,
Karą pergyvenome lai

mingai ir nuostolių neturė
jom. tik baimės tai ir per
daug buvo, bo per dvi sa
vaites apie mumis virė bai
siausias pragaras. Vokiečiai 
labai laikėsi prie upės ties 
X. Bet rusų narsi kariuome
nė, su katiušų pagelba, iš
krapštė po dvejų savaičių 
lauk. Ties X ir Z ir dabar 
dar smirda nuo vokiečių la
vonų. A su vaikais buvo iš
bėgęs. B ir aš visą laiką bu
vau namie, tai nieko ir ne
sunaikino ir bitės paliko ne
paliestos. o taip, kurie išbė
giojo. tai tuščias sienas ra
do, arba ir sienų nerado, bo 
vokiečiai degino tyčia vis
ką ir žmones varėsi su sa
vim, kur tik suspėjo. Bet a- 
čiu Raudonajai Armijai, 
kad greitai vijo. tai nesu
spėjo viską sunaikinti ir iš 
musų giminių visi liko gyvi 
ir nenukentėjo.

Širdingai dėkoju jums vi
siems už laiškus ir kad mu
sų nepamirštat. Dar žada
te ir paramą mums, tai la
bai dėkojam. Pinigų tai tu- jai:

si, tai pamatysi, kaip čia 
daug kur. sudeginta ir su
naikinta karo, bet jau dau
giau vokietis neateis pas 
mus, jam jau galą padarė.

Kaip tu brolau buvai par
važiavęs ir mes ginčijomės, 
tu sakei, kad Rusijoj blogai, 
o aš sakiau, kad čia tik bur
žujų propaganda, taip ir y- 
ra, kaip aš sakiau: mums 
biedniems gerai ir dėkui 
Dievui, tai daugiau ir nera
šysiu, bo nežinau, gal ir ne
galima daug rašyti 

Tai kaip tu parvažiuosi, 
tai tąsyk naujienų pasaky
siu, bo matėm visako per 
karą, neduok Dieve daugiau 
to matyti; per dvi savaites 
po skeveldrom sėdėjom ir 
vistiek nebėgau, žūt but nu
sistačiau neiti niekur. Pati 
su karvėm išbėgo ir susie- 
dai buvo išbėgę, bet aš sė
dėjau namie. Sudieu jums 
visiems...

nusistatęs, peikė bolševiku* 
ir j mano žodžiu* kartoda
vo, “čia tik bolševikų pro
paganda.”

Todėl gerbiamieji, jei 
matysit tinkamą šį laišką iš 
Lietuvos patalpinti į laik
raštį, prašau patalpinti ar 
sutrumpintą ar išimtinai 
svarbesnes žinias. Ir gali
te šią mano pastabą pridėt, 
ar savo tinkamesnę parašy
ti. Laišką norėčiau gauti at
gal...

Su pagarba...

lybė dokumentų, kurie ro
do, kaip nacių Vokietija 
planavo savo agresijas. Na
ciai žūt but rengėsi užka
riauti Čechcslovakiją, o kad 
pateisinti savo ruošiamą 
puolimą, jie buvo paruošę

pasiūlė Hitleriui planą, 
kaip apgaule ir išdavyste 
paimti Norvegijos uostus ir 
stiprintis ten. Panašiai suk
tai, gengsterių budais na
ciai prirengė ir įvykdė Au
strijos užėmimą. Nacių teis-

visą eilę provokacijų. Tarp mas parodo, kad kartais va 
kitko jie patys buvo suma- stybių priešakyje stovi to- 
nę užmušti vokiečių amba-į kie šlykštus gengsteriai, to- 
sadorių Prahoje, kad gavus kje purvini niekšai, kad 
“argumentą ’ Čechoslovaki- j paprastus gatvių gengste 
jai pulti. Jie išlaikė Cecho- rius pa)yginus su teis -va,_
Slovakijoj ir kitose kaimy
ninėse šalyse apmokamus a- 
gentus ir penktakolumnis- 
tus.

stybės vyrais,” reikėtų žiū
rėti, kaip į visai padorius 
džentelmonus.

KUR PASAULIO 
SOSTINĖ? VAI, LĖKITE DAINOS

Brolio prierašas:

Malonus “Keleivio” leidė-

Bostono delegacija grįžo 
Londono, kur ji važiavo 

piršti Jungt. Tautų Organi
zacijai Bostoną į pasaulio 
sostinę. Delegacijoj dalyva
vo Mass. gubernatorius To
bin ir keletas žymių žmo
nių iš musų miesto. Jie sa
ko^ jų argumentai už pada
rymą Bostono “pasaulio so
stine” padarė didelio įspū
džio Londone.

įs
Pruošė kun. J. Dabrila, 

papildė kun. P. M. Juras, 
įvadą parašė A. Vaičiulai
tis. Išleido “Darbininkas,” 
So. Bostone. 220 puslapių.

“Vai, Lėkite Dainos” yra 
gražus, žinomiausių lietu
viškų dainų rinkinėlis. Čia 
įeina ir liaudies dainelės ir 
daugiausiai žinomos musų 
musų poetų

Švenčių Proga
Ar jau pasiuntei Kalėdų 

siuntinį lietuvisuns 
tremt iniams?

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, e ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo kiausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

gtai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
meilė ir ii kor ji ps-

Jei dar neišsiuntei — pa
siskubink. Pirkdamas Kalė
dines dovanas savo šeimy
nai, neužmiršk ir tų, kurie 
del karo pasėkų šią žiemą 

. neturės savo pastogės, pa- 
eilės-dainos. j prasčiausio maisto ir apda- 

Knygutė išleista mažo for-į ro ar bus ištrėmime, tuks- 
mato, smulkiomis raidėmis,! tančius mylių nuo savo so- 
bet labai dailiai ir talpiai, dybų, toli nuo artimųjų, 
Mažoje knygutėje sudėta a- nuo Lietuvos...
pie 300 dainų dainelių. Ei-Į Kalėdiniai pakietėliai pa
lių mylėtojai ir dainininkai; geidaujami nesunkesni kaip 
toje knygutėje ras musųj 11 svarų. Pasistegkite su- 
dažniausiai dainuojamas ir, talpinti į juos: kavos, cuk- 
mėgiamiausias daineles. Į raus, muilo, siūlų, adatų. 

Savo Įvadoje į rinkinėlį kenuotų daržovių ir mėsos.

Atlanto čarteriai, del kurių Lcrjaj rengiasi griežtai ją 
tai kurie demokratijų vadai kritikuoti. Kongresas svars- 
;iek daug liežuvių nuplėšė, -tys ją tiktai po švenčių.

j neto ooustaoout...
|4aim> work ano*kmow HoafeAivie©

HVA STEAOY PR0NM3T1CM, AAOE HlH 
PUOOUCTIOM OFtlrrSTAMOAROOn-OF lNO.„

/tOW HES PRCSIOCMT.

HEPGY AND A&H./TY SPELL 
^•p-p-O-n-T-U^N-hT-Y UNDEP

COMPETfT/VE ENTEPDPįSĘ-

TECHNICAt,
TERMINOLOGT

ABC Diet
Mae—If you want to stay slender, 

stay away from the letter C.
Kay—What’s the letter got to do 

with it?
Mae—It makes fat a fact.

Ka reiškia 
reina ?

Kaip atsirado ir k* reiškia bučki*?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” karia seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia Silabinis žiedas? Raita 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžip barstymas jauniems ant ral-? “Medaus Mėnuo?"

An inspector, suspecting his boys 
in class were drowsifig, dropped into 
double talk to catch them. His talk 
went something likę this:

“You then take the loose seetions 
of fendered smolg and gwelg them, 
being careful not to overheat the 
brought tagooks. At this time, ex- 
tract and warr.pl them gently for 
about time and a half. Fwengle 
each one twice, then dip them in blin- 
ger. Otherwise discoobilate the en- 
tire instrument in twetchels. Now 
are there any ąuestions?”

“Yes,” came a sleeping voice 
from the rear. “What are twetch- 
els?”

OH WELL!

Late Arrival—What time did 
lašt New York train leave?

Agent—Half hour ago.
Late Arrival—Did I miss it?

suno, žuvų aliejaus vai
kams. Taip pat labai reika
linga šiltų ir apatinių balti
nių, megstinių dideliems ir 
mažiems, batų, dantų pas
tos ir kt. kas Jums butų rei
kalinga, jei anoje pusėje ir 
anose sąlygose būtumėt.

Turime jau persiuntimo 
teisę ir priemones, yra pa
sirūpinta ir sutvarkyta vis
ką kuoskubiausiai išsiųsti.

Išgirskite vargstančių pa
gelbos šauksmą. Atsakykite

A. Vaičiulaitis sako:
“Kaip visa lietuvių tauta.

taip ir jos daina šiandien 
kenčia vargą, priespaudą ir 
sunaikinimą. Kaip tautai 
ten neleidžiama laisvai gy
venti, taip ir jos dainai truk
doma skambėti, kadangi to
ji daina lietuviui nuo amžių 
buvo ne tik savo sielos nura
minimas. bet ir geresnių 
laisvės dienų skatintoja, į- 
kvepėja ir kovų palydovė.” 

Laisvoj Amerikoj lietu-

TIME MARCHES ON

New Wed—I mušt rush home and 
darn my husband’s socks.

Old Wed—Yes, and I mušt hurry 
home and sock my darned husband.

the

Pardon Me
Harry — Sometimes I think you 

aren’t fit to talk to an idiot.
Jerry—Well, I coulri write you a 

note then.

No Trouble
Blonde — There’s one thing I 

likę about a bald-headed man.
Brunette—What’s that?
Blonde—You can't get in his hair.

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

Kodėl tūlos 
kad ir labai nori? "Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys

moterys neturi vaiką, 
rri? "Teisin

nyM? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys nenrivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas*’ pasakys jums vin-
ką-

Kaa reikia žinoti, kad vaikai betą 
sveuti ir grąžąs? Kaip turi užsilai. 
syu nescia moteris? Kaip reikia ae- 
ginu kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija, 
kodėl kunigams turėtą but oS- 

drausta kalbėt apie šeimyniškas raš
kai as?

1 visus žiuos klausimus “Tetaingan 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikstaii 
puslapių, stipriais audimo

Be to, “Teisinga* Patarėja*” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasauli* ?—Iš kur ir kaip atsirado žeme ?—Kaip atsi
rado žmogų* ant žemė*?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parėdymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Weliao “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,’’ McCabe’e “Civilisacijos Evoliucija,” Boelscha’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gate* “Sezual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuoiimas oamooM. Kaina >140 Uisiaakykit “Teisia?* 
Patarėją.’* ’

KELEIVIS
638 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

vą 7 “Medaus Mėnuo
Kas reikia jaunai 

prieš ištekėjimą kad 
dos?

Kokio amžiaus guriausia tekėti ir
veati?

Kas reikia žinoti piratą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nas nuo jo pnklauso 
gyvenime laimė ar neisima- Bet ką 
viai slapia, tą atvirai pasaka "Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
opiausiu kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” aa 
patiekia įdomią informaciją.

marginai
Bepadaryti

žinotiblai

lais. m 
apdarais.

viską daina gali laisvai; į jį savo greita ir gausia do-
skambėti. Dainos mylėto
jams patarnaus ir šis dainų 
rinkinėlis. J. Jn*.

TIK ŠVEDAI GALI 
MUMS PADĖTI

Šitaip išsireiškė Dagens 
N y h e t e r korespondentui 
Austrijos valdžios galva Dr. 
Kari Renne. Vienoje padė
tis esanti žymiai blogesnė, 
negu 1918 metais.

“Via Suecia” Švedijoje 
leidžiamas 4 - 5 kalbomis 
laikraštis buv. koncentraci
jos stovyklų kaliniams, spa
lių 2 d., numeryje išspaus
dino švedų tarpt, komiteto 
sekret. Beer pareiškimą, 
iš kurio matyti, kad Švedi
jos pašalpa Europai nuo ka
ro pradžios iki dabar, siekia 
2.75 bilionų kronų.

vana. Telaimina Dievas 
kiekvieno gailestingą darbą.

Pridėję užrašą su savo 
vardu ir adresu, pakietėlius 
siimlčitp i •

United Lithuanian Relief 
Fund Warehou*e,

101 Grand St,
Brooklyn 11, N. Y.

Ali Spaee Reserved
Son — What’s a matrimonial bu

reau?
Father — It's a chest of drawera 

full of women’s things and maybe, if 
you're lucky, one man’s neektie.

For a Change
Brown—Yeah, I had quite a sur- 

prise aaraiting me when I arrived 
home lašt night.

Blue—What was it?
Brown—My wife was asleep.

PUSTREČIO MILIONO 
BEVIEČIŲ LIKS

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie- ves 
tuviu.

Kun. Ed. A. Cahill, vie
nas iš Unitarian Service 
Committee direktorių lankė 
tremtinių ir pabėgėlių sto
vyklas Europoje. Jis sako, 
kad 2,5000,000 “beviečių” 
žmonių liks po visų bandy
mų ir spaudimų grąžinti 
juos į jų gimtuosius kraštus. 
Liks daug lenkų, ukrainie
čių, jugoslavų, lietuvių, lat
vių, estų ir k. Jie negrįš na
mo todėl, kad ten nėra lais-

Yoa’re It
Nit—Hotv many wrinkles 

prune?
Wit—Smile and I’ll count them.

in s

Helping the VVar Effort
Sergeant (to army cook) — Hey, 

what’s the idea of throu’ing ali that 
tpinach on the metai serą p pilė?

Cook—T hcard it had a lot of iron 
in it.

Houseeleaning
Mistress (inspecting the* day’s 

work)—I see a spider wcb in the 
corner. To what do you attribute 
that?

Maid—To a spider. ma’am.

Kas su tais žmonėmis bus 
daroma? Į tą klausimą nie-

Sočiai Geometry
Mrs. Hoity—I thought sure you’d 

know her. She lives in the šame 
square as you.

Mrs. Toity — Perhaps. But she 
/t/Msn't movė in the sanae cirda

Cheap Fnn
Editor—What's the idea of u’riting 

your poetry on a dollar bill?
Poet—I got tired of your telling 

me my stuff wasn't worth the pa- 
per it was vvritten on.

Sehool Daže
Boy — Say, what is a 

character?
Gal—One that is made up. 
Boy—Then our new teacher

fietitious character. isn’t she?

fietitious

i3 a

It's a Tough Life
Office Manager—Late again this 

morning? Don’t you ever remem- 
ber to sėt your alarm clock?

Employee—I do sėt it, but it al- 
ways goes ofl whi!e I'm asleep.

Slight Misunderstanding 
Plumber (to boy who has come

to the front door)—I'm here to to 
the old tub in the kitehen.

Boy (shouting un stairs)— Mother, 
here’s the doctor to see the cook!

Long May lt Waxe
Guide (in Philadelphia Museum)— 

This handkcrchicf belonged to Wil- 
liam Penn.

Visitor — Oh, the original pen 
wiper, eh?

Laugh Lašt
Joe—I’m sorry but 1 can't sėli you 

this old pair of shocs.
Bill—Why not?
Joe—They're half solcd already.

r I I
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Altuntas puslapis

PASIGAILĖKIM NELAI- 
MINGU LIETUVOS 

VAIKUČIŲ

Pasipirkit “Keleivio’ 
Kalendorių

TO^-^boston

Nr. 50, Gruodžio 12 d., 1945

RADIJO PROGRAMA

Tarpe lietuvių pabėgėlių 
Vokietijoj. Šveicarijoj, Ita
lijoj, Francijoj ir kitur, yra 
tūkstančiai vaikų, daugelis 
jų našlaičiai, kuriems yra 
reikalinga parama. Jiems 
labai stinga drapanėlių, pa
talinės ir batelių. Sužinojus 
apie tai savo suvažiavime 
Lietuvai Remti Draugija pa
skyrė iš savo iždo šimtą do
lerių ir kartu išrinko Mote
rų Komitetą, susidedanti iš 
vvercesteriečių ir bostonie
čių. kuris rūpinsis vaiku
čių šalpa. Worcesterietės už 
tą 100 dolerių jau nupirko 
materijos, prisiuvo drapanė
lių ir išsiuntė pabėgėlių vai
kučiams. Mes, bostonietės. 
irgi neapsileiskim. BALF 
Bostono skyrius jau gavo 
vilnų. paimkim padaryti 
mezginių vaikučiams ap
rengti.

Vietos lietuviai prašomi 
užeiti i “Keleivio” orfisą ir 
pasipirkti “Keleivio” kalen
dorių 1946 metams. Kaina 
50 centų. Papirkit ir sutei
kit kaipo kalėdinę dovaną1 
savo prieteliams.

Lietuvos Sūnų Draugija 
minėjo savo 40 m. sukaktį

Pereitą nedėldieni Cam
bridge Lietuvos Sūnų Drau
gija šventė savo 40 metų 
jubilėjų. Lietuvių Kliubo sa
lėj buvo suruoštas bankie
tas. Buvo daug kalbų ir 
sveikinimų. Draugija per 40 
metų yra išmokėjusi savo 
nariams apie $30.000 pašal
pos ir dabar turi ižde dau
giau kaip $10,000 pinigų.
Lietuvai Remti Draugijos 

susirinkimas

DBtt'S š K®
Gin ocasioR

__.be, the mikstoecs in «hc passa5e „f time v«h the 
. ,GtuenWmch. combioation of thc utmos. m ptecisioe teli*.!,,,

"“■^L'banunt ci« -h* s*

„ it is beeutifui ... and make someone finely gracetuL

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

1— Muzika
2— Dainos
3— Pasaka apie Magdutę

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Susidomėjimas vakariene

Ateinanti sekmad. “Ke 
leivio” ir LSS jubiliejinėj: 
vakarienėj rengiasi susitik-! 
ti seni laikraščio draugai. 
Kiek teko teirautis tarp va
karienės gaspadorių ir gas- 
padiniu, svečiai bus vaišin
gai priimti ir bus pasisteng
ta, kad jie nenuobodžiautų. 
Draugai, kurie platina pa
kvietimus. sako bus gausiai 
svečių ne tik iš Bostono, bet 
ir iš apylinkių, iš kur lau
kiama puikaus būrio svečių. 
Tai iki smagaus pasimaty
mo ateinantį sekmadieni 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
svetainėj. K-as.

Šio penktadienio vakarą. 
8 vai. bus Lietuvai Remti 
raugijos skyriaus susirinki
mas sandariečių kambariuo
se, 124 F St. Delegatai iš 
Amerikos Lietuvių Kongre
so duos raportus ir bus ren
kama valdyba kitiems me
tams. Be to, reikia nustatyti 
planą šešioliktai vasario. 
Visus narius prašome ateiti 
paskirtu laiku — 8 valandą.

K-tas.

Grįžo Ramanauskienės
sunus

Serga V. Balukonis

Pereitą šeštadieni iš Itali
jos grįžo Mrs. Ramanaus
kienės sunus Steponas. Tai 
jau antras jos sunus grižo 
iš Dėdės Šamo tarnybos.

Mrs. Ramanauskienė gy
vena 4482 E. 7th st., South 
Bostone. ’ R.

Vincas Balukonis, So. 
Bostono biznierius, So. Bos
ton Cafe savininkas, grižo 
praeitą savaitę iš Chicagos 
Kongreso ir buvo gana sun
kiai apsirgęs. Jau virš sa
vaitės ligonis guli lovoj, bet 
teko girdėti, kad dabar jau 
sveiksta. Linkiu greit pa
sveikti. . Rep.

BALF parengimas

BALF Bostono skyrius 
praeitą šeštadieni darė sma
gią kozyriavimo parę Lie
tuviu Svetainėj. So. Bosto
ne. Susirinko apie 200 žmo
niu, sunešė nemažai maisto 
aukų lietuviams tremti
niams. Parengimas buvo da
romas gana paskubomis, 
bet visgi sutraukė puikų bu
ri žmoniu ir, kiek teko gir
dėti liks šiek tiek pelno už
pirkti maistui pasiųsti lietu
viams pabėgėliams.

Liūdnos ir linksmos 
Lynno žinios

Edmvntas Majauskas, lie
tuvis lakūnas iš Lynn'o žu
vo su orlaiviu. Jo namiškiai 
gavo liūdną pranešimą iš 
Karo departamento.

Laimingai iš karo lauko 
grižo Petras ir Juozas Slen- 
ciunai. Keturi jų broliai dar 
nėra grįžę iš kariuomenės.

Šiomis dienomis iš armi
jos grįžo leitenantas Alfon
sas Pečiukonis. Pr.

Lengvai uždirbo penkinę
Du lietuviai susiginčijo 

del klausimo, ar galima iš
sireikšti be žodžių, kad tu 
myli? Vienas sako — gali
ma. kitas — ne. Tiedu lie
tuviai sudėjo pc penkinę ir 
nuėjo pas trečią draugą. 
Tas trečias, išklausęs jų gin
čą, patarė nueiti pas Ket
virtį.

Kaip jie ten nuėjo ir pa
matė daug gražių pirkinių, 
tuojau suprato, kad su gra
žia. tinkama dovana galima 
be žodžių pasakyti, kad “aš 
tave myliu.”

Ta lengvai uždirbta pen
kinė nupirko puikią dova
ną. ir ginčas teisingai buvo 
išrištas.

Taip ir jus galite padary
ti. Užeikite pas KETVIRTIS 
& COMPANY, Jewelers, 
312 Brcadway, So. Boston, 
nelaukiant, išsirinkite dova
ną ir savo mylimai be žo
džių galėsit pasakyt: “Aš 
tave myliu.”
REIKALINGI DARBININKAI.

Moterys reikalingos vilnas 
sertuoti. Patyrimas nereikalin
gas. Mes išmokinsim. Darbas 
pastovus. 5 dienos į savaitę. 
Kreiptis į 229 A Street. South 
Boston. (53)

Reikia darbininku prie senų 
vilnų dirbti. Darbo sąlygos ge- 

! ros. Viršlaikis. Kreiptis Į: Mr 
Wilder. 6th floor. 274 Summer 
St., So. Boston. (51)

FOTOGRAFIJOS GUILD
PEI K'S P. Kt PI.ĖNAS iš South Bostono ir 

JONAS E. SEARLES iš Cambridge 
Kų ♦ ik grįžo iš kariuomenės po pusantrų metų tarnybos už.juriuose ir 
po keturir. metu tarnybos armijoje, kurioj buvo aviacijos foto-labo- 
ratorijos technikai ir kautvnių fotografai, ir atidarė Jamaica Plain 

FOTOGRAFIJOS STUDIJĄ 
DARO VISOKIAS FOTOGRAFUOS NUOTRAUKAS, 

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

Prieš šventos atdara nuo 10 rvto iki 9 vai. vak.
THE PHOTOGRAPHIC GUILD

fiOl CENTRE ST. Tei. ARN 6683 JAMAICA PLAIN
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A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 

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

West Kovbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W
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KETVIRTIS and COMPANY
312 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

“Keleivio” ir LSS 40 Metu Sukakties

BANKIETAS!
— 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 lankė 
savo skaitytojus, teikė jiems žinias ir ragino kovoti už 
laimingesnę ateitį. Per 40 metų LSS dirbo musų tarpe 
pažangų švietimo darbą.

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

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

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

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

rengėjai.

i

!

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: 2-1 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE, MASS.

ladies' Curvex Crmeotit. 17 įewefs. 8old 

Mon'i Curvea Knight. 17 įow«b,

A WAR BONO FIRST

J raicts iMciuo: fedmai tax

Tel. ŠOU. 4645

Casper’s Reauty Salon
PRIJUNGIA

G1FT SHOP
JVAIRIŲ NAUDINGŲ REIKMENŲ 

dovanoms
C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Br»adway. South Boston. Mass.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

SVARBUS REIKALAI
ANDREW DEDUL1ONIS

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

Pirmiau gyvenę South Boston, Mass.
CHARLES LAZAROVITCH

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

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

ta žinantieji, tuojau atsišaukite pas:
----- _ - “\GOCIUS,

302 W. Broadw»y,
ADV. F. J. BA<

So. Boston, Mass.

Geriausi* Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTB BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Gyv. 31132Tel. 28624

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 5 

j, nuo 7 iki 9
" Seredom 9 iki 12 

ir susitarus
AKIŲ DAKTARAS 

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

114 Summer Street
LAIVRENCE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVE.

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4370

Tel. ŠOU 2803

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakara

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 Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-| 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinan 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASI 
TeL SOUth Boaton 4618

t t
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