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Tarptautinis Teisinas Nuteisė 
Buvusius Nacių Vadus

Laužė Sutartis — Pradėjo Karą — Užpuolė Nekalta* 
Tautas — Buvo Kriminalistų Gengė — Daug Kaltinimo 

Punktų Pritaikoma Stalinui ir Molotovui

Niureinbergo tarptautinis TūlkoS Konferencija 
tribunolas nacių karo kri
minalistams teisti skelbia 
savo sprendimą- Per 10 
mėnesių tarptautinis teis
mas klausė nacių vadų by-

Bus Atidėta
Spalių 15 d. Paryžiaus 

_____________ t t „ taikos konferencija per
lą, apklausinėjo liudinin- trauks savo darbą. Per de- 
kus, tikrino dokumentus ir vynias savaites kalbų ji ne- 
dabar paskelbia savo spren- išsprendė nė vieno klausi- 
dim?. Tas sprendimas la- mo, del kurio keturi didie- 
bai svarbus tuo, kad jis pa- ji negalėjo anksčiau susi
merkia valstybės vadus, tarti. Ji tik “padarė pažan
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Stalinas Kalbėjo už Taiką, Bet 
Rusija Grūmoja Turkams

Reikalauja “Neatidėliojant” Spręsti Dardanelų Klausi
mą — Perspėja Turkiją Nedraugauti su Anglija —’ 

Rusų Politika Veda Prie Krizio

Mėsa Ganyklose, 
Miestuose Badas

kaipo kriminalistus.
Pagal Niuremberge pa

skelbtą sprendimą, nacių 
vadai yra kalti del sulaužy
mo tarptautinių sutarčių. 
Jie dalyvavo dideliame są-

gą’’ tuose klausimuose, del 
kurių didžiosios valstybės 
buvo sudariusios kompro
misą. Iki šios savaitės galo 
visos taikos konferencijos 
komisijos turi patiekti sa

Vaizdelio kairėje matosi lakūno Hoffmano atvaizdas. Jis tarnavo Ame
rikos armijos aviacijoj Europoj ir buvo apdovanotas sidabrine žvaigžde už 
savo narsumą. Dabar sugrvžęs namo jis norėjo pasveikinti tėvus ir skrisda
mas viršum jų trobos smigo nosim žemyn, bet neleko kontrolės ir jo orlaivis 
tėškė žemėn ties namo langais. Orlaivis sudužo ir lakūnas užsimušė. Tas j- 
vyko Pennsylvanijoj, Shalerio kaimelyje.

De Gaulle Prieš Nau- Brazilijos Konstitu-
moksle pradėti karą ir už- j vo raportus, paskui kelias 
pulti nekaltas tautas. Jie j dienas visa konferencija del 
užpuolė 11 tautų. Jie su-1 tų raportų kalbės, o paskui

ateis laikas pertraukti dar
bą. nes visų valstybių at
stovai nori atvykti j New 
Yorką, i Jungtinių Tautų 
visuotiną susirinkimą, kurs 
prasidės spalių 23 d.

Tito Nemėgstą Be
šališkų Žinių

laužė daug tarptautinių su
tarčių. Jie vedė karą ne
žmoniškai, naikindami ne
kaltus gyventojus. Jie elgė
si žiauriai su užkariautomis 
tautomis, plėšė jas, žudė, 
naikino, varė j vergų sto
vyklas.* nei—;_____ ._ 1„ r1I eismas saitu, imvi^ vrco- 
tapo (slaptoji policija, kaip 
rusų NKVD) ir SS nacių 
“gynimosi būriai” buvo 
kriminalinės organizacijos, 
bet teismas nesako, kad 
vokiečių generalinis štabas,
ministeriu kabinetas ii SAjrag jejjo mimiografuotą 
(puolamieji hunai) buvoibiuletenį ir jame patiekda- 
knnunalines organizacijos. yQ žini f api^ Amerikos Po- 
Tų organizacijų nariai gali Htiką. To ‘biuletenio pa
būti baudžiami P^gal sav Jugoslavijos žmonės ga- 
prasikaltimus, bet pačios jė(javo grauti informacijų.

nebuvusios (diktatūros režimas

Jugoslavijos diktatūros 
režimas praeitą savaitę už
darė Amerikos Informaci
jos biurą Belgrade. Tas biu- 

leido

organizacijos 
kriminališkos.

Niurembergo teismo spre
ndimas daugelyje atsitiki
mų gali būti pilniausiai pri
taikintas Stalinui, Moloto
vui ir visai Maskvos dikta
torių gengei. Žinoma. Niu
rembergo teismas tain ne
sako. Tame teisme sėdi Ru
sijos atstovas- Bet teismo 
sprendimas kaltina nacių, 
vadus del sulaužymo sutar-j 
čių. Stalinas sulaužė tiek 
pat sutarčių, kaip ir Hitle
ris! Teismas kaltina nacius 
del užpuolimo ant nekaltų 
tautų. Stalinas nemažiau 
tautų yra užpuolęs, kaip 
Hitleris! Naciu vadai su
laužė Briando-Kellogo pak
tą. Tą paktą sulaužė ir Sta
linas! Naciai pradėjo ka
rą. Bet iie jj pradėjo susi
tarę su Stalinu ir su jo lai
minimu !

Nacių vadai pagal teis
mo sprendimą bus pakarti 
arba Įkalinti ilgiems me
tams.

nori paslėpti nuo gyvento
jų. Tas nepatiko Tito dik
tatūrai ir Amerikos infor
macijos biuras liko uždary
tas. Amerikos valdžia, ro
dos, nesiims jokių žygių 
prieš Tito “kietą ranką.” 
Jau ne pirmą kartą Mask
vos lėlė panašiai baikojasi 
ir Amerika jo net nemanė 

Į sudrausti.

KOVA DEL KORĖJOS 
AŠTRĖJA

Pietinei Korėjoj, kuri y- 
ra amerikiečių okupuota, 
Rusija bando sukelti nera
mumus ir streikus- Rusai 
bijo, kad pietinė Korėja 
greitu laiku susitvarkys ir 
turės grynai korėjiečių val
džią, prie kurios norės pri
sidėti ir šiaurinė Korė jos i 
dalis, kuria rusai turi oku
pavę. Rusija nesigaili nei 
pinigų, nei pastangų, kad 
Įnešus i pietinę Korėją ne
tvarką ir neramumus.

Reikia Daug Atomi
nių Bombų

W. S. Newel, prezidento 
paskirto komiteto atominei 
bombai tyrinėti narys, lan
kosi Europoje. Antverpe jis 
pasakė, kad 100 ar 150 a- 
tominių bombų užtektų A- 
merikos pramonei suardyti. 
Vienintelis apsisaugojimaas 
nuo to pavojaus, Newel sa
ko, yra turėti atsargoj daug 
atominių bombų ir būti pa
siruošus jas mesti ant ga
limo priešo šalies. Mums 
reikia “bačkų” atominių 
bombų, sako tas ekspertas.

SUŽEIDĖ AMERIKIEČIUS

Jugoslavų komunistai su 
akmenimis mėtydami su
žeidė kelis amerikiečius ka 
rei vius Triesto mieste pra
eitą sekmadieni. Keli mu
šeikos buvo suimti.

Amerikos valdžia sako, 
Triesto mieste Jugoslaviios 
valdžia veda piktą ir mela
ginga propagandą prieš A- 
rnerika

ją Konstituciją
Franci jos seimas priėmė 

naują konstituciją 440 bal- i 
sų prieš 106. Už konstituci-

cijos Pažadai 
Darbininkams

i Amerikos ganyklose ga
nosi 52,000,000 galvijų ir 
20,000,000 avių, o kiaulidė
se penisi 58,000,000 kiau
lių- Bet miestuose mėsos nė
ra. Kai kuriuose miestuose 
mėsa visai išnyko, kitur jos 
atveža neužtenkamai. Gy
vulių Amerikoje yra užten
kamai, bet gyvulių pristaty
mas i skerdyklas yra neuž
tenkamas.

Yra keli aiškinimai del 
ko mėsos trūksta. Sako, 
prieš OPA atstatymą far- 
meriai ir rančeriai pardavė

Kiek Pelnė Laivų 
Statytojai

... • , . I daugiau gyvuliu negu nor..Atstovų rūmų jurų n: al lSka į jį<, Upar,llKldaV(>
sija skelbia vieną raportą - J 1
apie karo metu padarytusBrazilijos parlamentas ’ aP<” tų Todėl nupenėtu galviju da-

•J Jo VrtTYinnic- priėmė* naują konstituciją. į ?p.ie kaf° ™etu padarytus bar trūksta. Kitas aiškini-
ją seime balsavo komums- -Jj , laivų statybos kompanijų
tai. socialistai ir katalikai.' ž, darbininkams %arn pelnus‘ 19 laivų statymo 
Prieš balsavo desimosios kJ konstituciia sako 1 komPanib Per karą turėjo partijos* Visuotinas baisa vi- jltk?* . 1k0Ps; ?jclJa ervno Delno 356.000.000 do-partijos- Visuotinas ba savi-' . J d ]-”giyno pelno 356,000,000 do-
mas del naujos konstituci- nK daJ I lenų. Jų Įdėtas pagrindinis
jos Įvyks spalių 13 d. ! Ji i kapitalas siekia 23J)00,000

į metų gale - pramonininkas 
Buvęs Francijos prežiden- i padaro pehlū. Taip pat kun 

tas ir karo vadas generolas; stitucija garantuoja darbi-
de Gaulle praeitą sekmadie-! ninkams streiku laisvę, bet. *a., , .. , , .nf griežtai pasisakė prieš Į “Įstatymo rėmuose.” kons-*ser' nuo $eto kapitalo dve- 
naują konstituciją. Jis sa-’titucija numato išleisti Įsta-
ko. naujoj konstitucijoj pre- tymus apie socialini draudi- 
zidento ir vyriausybės vai- mą, apie metines atostogas, 
džia yra labai aprėžta ir aštuonių valandų darbo 
todėl Francija negalės vesti dieną, vaikų darbo apsau- 
stiprios ir nepriklausomos gą. moterų apsaugą pramo- 
politikos. 1 nėję ir kitokius darbininkų

dolerių. __
Per karą pagarsėjęs lai

vų statytojas Henry J. Kai-

De Gaulle numato neiš
vengiamas rungtynes tarp 
Rusijos ir Amerikos. Šiuo 
tarpu Vakarų Europa yra 
griuvėsiuose ir negali būti 
stipri pajėga. Bet Europa 
gali atsistatyti, jei Francija 
ves teisingą politiką.

Amerikos Laivai Bus 
Viduržemyje

Amerikos karo laivyno 
sekretorius Forrestal pareiš
kė, kad Amerikos karo lai
vai nuvyko Į Viduržemių 
jurą paremti Amerikos už
sienių politiką. Tie laivai 
bus kurį laiką Viduržemio 
juroj. Jei didysis orlaiviu 
nešiotojas “F. D. Roosevelt” 
bus atšauktas, tai i jo vie
tų bus pasiųstas kitas or
laivių nešiotojas.

Viduržemių jura dabar 
yra nerami. Graikijoj ir 
Dardaneluose bręsta naujas 
krizis tarp didžiųjų valsty
bių. Amerikos karo laivai 
liks toje juroje, kaipo Įs
pėjimas rusams perdaug 
nesmarkauti.

“PRAVDA” MATO KO 
STALINAS NEMATO

apsaugos įstatymus.

Trumanas Mato 
“Amžiną Taiką'

Prezidentas Truman pa
sakė trumpą prakalbą West 
Point karo akademijos stu
dentams. Jis sakė, mes sie
kiame pastovios (perma- 
nent) taikos ir tikime, kad 
mes turėsime pastovią tai
ką. Del tokios taikos mes 
dirbame.

Prezidento trumpa kalba 
aiškinama, kaipo bandymas 
sumažinti kalbas apie neiš
vengiamą kar$ su Rusija. 
Apie karą tiek daug dabar 
kalbama, kad tos kalbos 
pradeda kelti nerimą taikių 
žmonių tarpe.

KU-KLUX KLAN DIRBO 
SU “BUNDU”

Stalinas sakė, jis nemato 
tikro karo pavojaus dabar, 
o Maskvos “Pravda” pla
čiai rašo apie Amerikos ir 
Kanados “manevrus” šiau
rės vandenyne ir įtaria, kad! 
tie manevrai yra “ofensyvi-1' __ T__ IX* 77 rrv *

Nuo 1937 metų iki 1941 
metų Amerikos Ku-Klux- 
Klano organizacija dirbo 
bendrai su pronacišku Ame
rikos vokiečių “Bundu.” I- 
rodymu del Ku-Kluksų ir 
pronaciu bendradarbiavimo 
surado FBI. Abi organiza
cijos bandė m tarėsi įkurti 
trečią partiją Amerikoje, 
kuri butų buvusi aiškiai fa
šistinė.

PULS TURKIJĄ?

Turkiios spauda rašo, kad

jų su puse milionų dolerių, 
turėjo gryno pelno 192,000,- 
000 dolerių.

Komisijos raportas sako, 
kad niekada Amerikos biz
nio istorijoj toks mažas 
skaičius žmonių neuždirbo 
tokių didelių pinigų su to- siras^U- 
kiu mažu rizikų. Iš tiesų, 
riziko jokio nebuvo, nes vis
kas ėjo iš valdžios pinigų.

Laivų statymo kompani
jos sako. tas raportas netei
singai atvaizdina jų pelnus.
Jos žada plačiau pasiaiškin
ti apie savo pelnus ir nu
veiktus darbus.

mas yra, kad gyvulių augin
tojai nėra patenkinti kainų 
kontrole ir todėl nori pri
versti valdžią nuimti kont
rolę. Dar kiti aiškina, kad 
gyvulių augintojai simpati- 
■ziizviu j-pmihliknny m 
ri pasibaikoti demokratų' 
administracijai, kad ji pra
kištų šio rudens rinkimus.

Iš visų tų aiškinimų mė
sos daugiau neatsiranda. 
Jos truksta, o gyvulių ga
nyklose yra daug. Valdžia 
žada ką tai daryti, kad mė
sos krautuvėse daugiau at-

Naujas Ginčas Pre
kybos Laivyne

Plieno Darbininkai 
Prieš Komunistus
Plieno darbininkų unijos 

CIO 1 distriktas praeitą sek
madieni laikė savo konven
ciją Bostone. Dalyvavo 400 
delegatų- Vienoje rezoliuci
joje konvencija vienbalsiai 
pasisakė už pašalinimą ko
munistų iš unijos vadovau
jamų vietų. Konvencija rei
kalauja, kad unijos pradėtų 
aiškų atsiribojimą nuo ko
munistų ir jų politikos.

Plieno darbininkai rimtai 
apsvarstė darbininkų reika
lavimus plieno pramonėje 
ir priėmė keletą nutarimų 
apie padėties pagerinimą 
Naujosios Anglijos plieno 
pramonėje.

Tik pasibaigė prekybos 
laivų streikas ir vėl iškilo i 
naujas ginčas tarp preky-1 
bos laivų darbininkų ir 
darbdavių. Trys unijos, ku
rios paskutiniame streike 
aktingai nedalyvavo, iškėlė 
reikalavimą pakelti jų na
rių uždarbius. Derybos ne
davė rezultatų ir unijos 
kviečia savo narius į strei
ką.

Prekybos laivų darbinin
kai ir krovėjai yra organi
zuoti Į 10 Įvairių unijų. 5 
unijos priklauso prie CIO 
ir 4 — prie A- Darbo Fe
deracijos, o viena unija 
niekur nėra prisidėjusi. Da
bar streiką kelia trys uni
jos. dvi prisidėjusios prie 
CIO ir viena prie A. Dar
bo Federacijos.

Prieš savaitę laiko Stali
nas sakė, jis netiki i naujo 
karo pavojų. Bet praeitos 
savaitės gale Rusija pasiun
tė Turkijai griežtą notą su 
grasinimais del Dardanelų. 
Rusija reikalauja iš turkų, 
kad Dardanelų gynimas bu
tų pavestas rusams ir tur
kams, o visas Dardanelų 
klausimas butų svarstomas 
Juodųjų jurų valstybių. Ru
sija nori, kad Anglija, A- 
merika, Francija ir kitos 
šalys visai nesikištų i Dar
danelų klausimo sprendimą.

Rusijos paskutinė nota 
grasina turkams, kad jie 
nesidėtų su jokia kita vals
tybe del Dardanelų gyni
mo. Rusai ypač Įspėja tur
kus. kad jie neimtų iš Ang
lijos ir Amerikos jokios pa
gelbos savo šalies nepri
klausomybei ginti, nes ru
sai tokią pagelbą skaito 
“pavojumi” savo saugumui.

Rusų reikalavimai i Tur
kiją iš naujo iškėlė i pirmą 
vietą Dardanelų klausimą.

reikalo iau yrą oa- 
sisakiusios didžiosios vals
tybės. Amerika ir Anglija 
nesutiks, kad rusai, pasiver
tę turkus, “spręstų” su jai 
labai svarbų Dardanelų są
siaurių reikalą. Toks per
spėjimas buvo pasiųstas Ru
sijai iš Amerikos ir Angli
jos, bet Rusija to perspėji
mo visai neboja ir reikalau
ja, kad tiktai Turkija, Rusi
ja ir Rusijos vasalai — Ru
munija bei Bulgarija, spręs
tų Dardanelų klausimą. A- 
merika ir Anglija su tuo 
negalės sutikit. Del Darda
nelų laukiama daug nervų 
karo ir ilgų derybų.

JAU BĖGA NUO ATOMŲ 
BOMBOS

Pavojingiausia vieta A- 
merikoje busimame ka
re bus “Rytai,” kur yra di
deli miestai ir pramonė. 
Kai atominės bombos pra
dės sproginėti, “rytuose” 
bus pavojinga- Tą suprato 
Keenan šeima, kuri šią sa
vaitę persikėlė gyventi iš 
New Yorko valstijos i Mon
taną. “Ten musu atominės 
bombos nepasieks.’’ sako 
pirmieji atominiai bėgliai.

MUSU KARO TIKSLAI 
NEPASIEKTI

MAINIERIU KON
VENCIJA

PAGAVO LABAI RIEBIĄ 
ŽUVĮ

Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas John H. Hill- 
dring. kalbėdamas legionie
rių konvencijoj sakė: Nė 
vienas iš svarbiųjų siekimų, 
del kurių mes kariavome, 
nebuvo musu pasiektas. 
Karas nebuvo laimėtas.

Amerikos angliakasių li
nijos nacionalinė konvenci
ja vyksta Atlantic City, N. 
J. John Lewis konvencijoi 

F.B.I. Floridoj. Miami "^“lyvauja. jis guli ligoni-
mieste, suareštavo tūlą suk- neJe P° °I,el a 0°*- 
čių Antonio Navarro Fer- A. Darbo Federacijos pir- 
dandez, kurs pagarsėjo’mininkas W. Green pasvei- 
tuo, kad 20 kraštų policija! kino mainierius, grįžusius 
jo jieško jau keli metai, po 10 metų Į ADF eiles.

labai
politikos 

kont-

GERINGAS BUS 
PAKARTAS

daro 
šiaurės

kariškus manevrus giasi i karą. Turkiia taip suktais budais išvilioti iš raktu ir del bendrųjų kraš- 
*s ledų juroje. i pat ruošiasi psigvnimui. savo aukų 125.000 dolerių. | to reikalų.

Nacių vadas maršalas Ge
ringas Niurembergo teismo 
sprendimu bus pakartas. 
Kartu su juo nuteisti dar 18 
nacių, tame skaičiuje ir Mo
lotovo bičiulis Ribbentro- 
pas. Trys naciai liko ištei
sinti.

i 1
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I APŽVALGA I

STALINAS NULEIDŽIA jai, tą pat kartoja anglų li- 
GARO beralų spauda, o čia Ame-
--------- rikoje apyzeriai bandys su-

1936-1939 metais “visas mušti Wallace propagandą 
pasaulis” atsidėjęs kiaušy- naujomis nuolaidomis Sta
žavosi, kada prabildavo lino imperializmui, 
austrijokiškas maliorius Kaip visos nuolaidos, 
Hitleris. Amerikos kongres- taip ir tos naujai žadamos, 
monai, Anglijos diplomą- neduos nei taikos, nei dar- 
tai, New Yorko bankieriai gi kapitalistams riebių pel- 
ir visokie pacifistiniai Jur- nų. Nuolaidos sustiprins

• • i __ j___  r..

jLfctaiyis, so. rosroit
619 MYLIŲ PER VALANDĄ

Štai naujas Amerikos karo laivyno orlaivis, “XP-84 Thunderjet,’’ kuris 
skrenda be motoro, rakietos principu. Bandymuose Californijoje jis padarė 
619 mylių per valandą.

Kas Savaite
‘Tai Nepaskutinė Auka” ,Tai, Brace, Galijotas!

Lietuvos Socialdemokra
tams Remti Fondas vėl ga
vo stambią auką. Ją įteikė

Chicagos “Vilnyje” vie
nas komunistų pisatėlis ši
taip aiškina Rusijos galy-

lietuvių kriaučių kontrakto- bę:
rių asociacija Brooklyne, “Su atomine bomba bu-
viso 500 dolerių.

Musų korespondentas dg.
tų galima išžudyti 40,000,- 
000 žmonių, bet ir tada į-

5 V. Katilius praneša, kad į- kelti koją Tarybų Sąjungon 
teikdamas tą auką J. Gla- vistiek butų negalima.”

giai skaitydavo ir “aiškin
davo” Hitlerio kalbas. Iš 
tų kalbų jie spėdavo, bus 
ar nebus karas.

Dabar tie patys ar pana
šus žmonės “klauso atsidė
ję,” kada prabyla Stalinas. 
Viso pasaulio spauda šias 
dienas pilna “aiškinimų,” 
ką reiškia paskutinis Stali
no pasisakymas. Demokra
tiško pasaulio papliauškos, 
rodos, nieko taip nemėgsta, 
kaip kapstytis po diktato 
rių žodžius ir jieškoti juose 
atsakymo i musų dienų 
sunkiuosius klausimus.

Stalinas kalba, kaip Hit 
leris. Jo pasaka yra “taiki* 
ir grasinanti. Jis siūlo “tai
ką,*’ bet kartu stato savo 
reikalavimus. Jis sako. Ru
sija nenori karo, bet ji ne
bijo nė atominės bombos. 
Stalinas kalbėjo apie Rusi
jos nacionalinius interesus 
ir apie “socializmą vienoje 
šalyje.” Jis pasakė viską, 
ko kapitalistinių šalių dole
riniai liberalai nori iš jo 
girdėti, bet jis kartu rodo 
kumšti ir giriasi Rusijos jė
ga.

šiek tiek Rusijos diktatorių 
bet taikos jos neužtikrins 
Už beprincipiškumą ir At
lanto Čarterio išdavystę 
kada nors ateis užmokesnio 
diena ir tada pasirodys, ko
kia apyzinimo bala buvo ta 
vadinama “kietoji** Ameri
kos politika.

KRAUJAS IR PELNAI

Trecioji Partija
Amerikoje valdo pasi-tma nesusikalba su prezi- 

keisdamos dvi partijos—re-įdentu. Kartais pasitaiko, 
publikonų ir demokratų. Ei-;kad kongreso dauguma yra 
linis žmogus kartais ir no- i kitos partijos, negu prezi-
rėdamas negali pasakyti, dentas, tada iš viso jokio

Amerika pasiuntė Rusi
jai protesto notą dėl rusų 
elgimosi Vengrijoje. Rusai 
taip iščiulpia Vengriją, taip 
ją plėšia, kad Vengrijos gy
ventojams gresia badas, li
gos ir visiška ūkiška suiru
tė. Rusai baudžia vengrus, 
kam jie balsavo ne už bol
ševikus ir nori juos taip nu
susinti, kad jie butų “su-j 
brendę” sovietinei tvarkai. *

Amerikos atstovas Pary
žiuje iškėlė, kad rusai iš 
Rumunijos išplėšė už 1,- 
100,000.000 dolerių “repa
racijų” ir dar tiek reikalau
ja. Rusai Rumunijoj pasta
tė savo lėlių bolševikišką 
valdžia, bet ir rumunus jie

kuo republikonai skiriasi 
nuo demokratų! Dažnai ir 
patys politikieriai negali to

susitarimo nėra.
Abidvi Amerikos partijos

Laiškas iš Lietuvos
“Turime didelį suskį”

“Keleivio” skaitytojas K. 
Z. gavo laišką iš savo gimi
nių Lietuvoje. Laiškas gry
nai asmeniško pobūdžio. 
Bet jame yra įdėtas vienas 
sakinys, kurs pasako labai

xx«xxxx atstovauja praktikoje pasi- daug apie šiandieninį Lie
pasakyti. Didžiausias tarp Į turinčiųjų žmonių reikalus.' gyyeniTn3- Laiške tai p 
r , ,. r|, , • i • • ‘ .-.. kitko rasotų partijų “skirtumas” yra 
tas, kad vieni yra valdžio
je. o kiti nori į valdžią pa
tekti. o šiaip jau tarp jų 
nėra skirtumo nei progra
moje, nei užsienių politiko
je, nei darbininkų klausi
me.

Abidvi Amerikos partijos 
turi savo reakcininku;

bet abidvi jos pakalba iri kitko įaso: 
už darbo žmonių reikalus.

Bendrai paėmus. Stalinas melžia be jokio gailesčio.
< iio rtokvo Tnlzin horro ilnct i n rrn‘nuleido štymo.” jis pabrė
žė savo “taikumą” ir tuo 
budu sustiprino savo ner
vų karo poziciją. Dabar vi-
251 JV7 Vvzi ti /T i • o V n 1 a i_ anviv —

Tokio begailestingo plėši
mo, kokį rusai daro užim
tose kraštuose, pasaulis re
tai tėra matęs.

Kada Rnsiins

veskui, lietuvių kontrakto- 
rių atstovas pareiškė:

Gerbiamas Tamsta:
Jūsų laišką gavome, labai 

dėkui. Klausėte apie... mir
ti...

Aišku, aišku: su atomų 
bomba “butų galima išžu
dyti” tik 40 milionų žmo
nių, Stalinui dar liktų 150“Tai ne paskutinė auka...

Mes esam lietuviai, mes 
džiaugiamės, kad lietuviai ?r
socialistai stoja už Lietuvos sa™ Įt°j^ 1 ___ jų
laisvę, už Lietuvos nepri
klausomybę.

Gerai pasakyta, ir klai
dos nepadaryta, duodant tą 
auką. Socialistų įtaka Eu-

Tai pasakaitė komunizmo 
beibėms.”

Kova už Lietuvos Laisvę
Amerikos Lietuvių Tary-

ropos valstybėse yra dide- bos suvažiavimas, įvykęs 
lė. Atstatymas nepriklauso- Į W ashingtone, nutarė sukel- 
mos ir demokratinės Lietu- ti 250,000 dolerių kovai už 
vos daug priklausys nuo Lietuvos laisvę.

viai. pacifistai ir šiaip viso
kie tuščiagalviai jaltininkai 
šauks: — Žiūrėkit, Stalinas 
siūlė taiką’...

Tikrenybėje betgi dikta-

Toki dvejų partijų siste
ma Amerikoje gyvuoja se
nai. Daug kas bandė čia 
pralaužti dvejų partijų mo
nopolį ir sukurti trečią par
tiją. Bet visi bandymai iki
šiol nuėjo niekais. Buvo at-

savo reaKcminKus ir įtikimų, kad trečioji parti- __ __ „
savo liberalus. Abidvi kal-jja pradėdavo stipriai augti.,na nuke„tėtj, o negali pa- 
ba tą pačią tyčia suveltą bet paskui ir vėl susmukda-! «ytį Daužiau nieko tokio kalba. Abidvi prieš rinki-! vo. PTaip buv„ su “progre- Lurin rX“ k.TTr d.u" 
mus duoda puikių pažadų šyvių” partija Wisconsino
ir abidvi po rinkimų savo valstijoj. New Yorke buvo 
pažadus užmiršta. Abidvi atsidariusi “Darbo partija,” 
partijos turi puikias tradici- bet kriaučių unijos vadas 
jas — republikonai Linkol- nesenai miręs Hillman ją. . .
no, o demokratai Jefferso- pastūmėjo bolševikų sunkė- Įprasto popieriaus ir gal ne 
no, bet
je abidv

Mes taip gyvename visai 
paprastai, turime didelį sus
kį, kurį negalime nusikra
tyti. Besižinkant (besikasi- 
jant) daug skausmo prisiei-

to, kiek galimybių turės 
veikti musų draugai Lietu
vos socialdemokratai.
“Stalinas Pareiškė”—Ką?

Rusijos diktatorius Stali
nas turėjo “interview” su

neturiu rašyti, kad ir daug 
norėčiau parašyti, ant to 
balto popieriaus nesutalpin
si.

Dovanokit, kad ant tokio

bet gyvenimo praktiko- liais. Demokratiški unijistail ' isai aiškiai nurašiau... kaip 
bidvi moka savo tradi- vėliau ten ikurė “liberalų taip parašiau.

£s.-. cijas užmiršti. Abidvi par- partiją ” kuri betgi gyvuo- Su gilia pagarba..
■M* aatovas tijog yra ?ana “palaidos.-’,> tiktas Nes Yorke. j
»’rv'7iinn iclrion_i x • ________* ~ 1 *

sė amerikiečio skaičius apie 
Rumunijos plėšimą, jis “pa
siteisino” šitaip:

. Hinmano .. pastangomis; Red. Prierašas:

- . ... , . . “Kada musu kraujas liejosi,tonų žodžiai yrą tiktai pro- (|ar-,e ^|nus „ 
pagandos bezdalas. Jei Sta-'
linas nori taikos, jis turės 
tą savo norą įrodyti darbais, 
o ne žodžiais.

. • • — J ’ Aa A IV1 A*** «
o organizacijose nėra oran- CIO unijos įkūrė “politinės Tai viskas. Yra kas para- smes. Kiekvienas >snnktas akcijos kom‘;tetą/. *£t tas net ant ieros ĮĮesu. 

demokiatas -------: u...,- ti]ptų_ betkongresmonas, komitetas nenori būti “tre-
ąr republikonas, kongrese,žia partija/- Jia tik pasiren. 
dažnai elgiasi, kaip jis ma- ka g demokratų ir republi-

GRAIKIJOS KARAS

Stalinas kalba apie “tai
ką.” o Graikijoj Stalino 
žmonės sukėlė tikrą karą. 
Keli tūkstančiai ginkluotų 
vyrų,, iš Stalino

no yra geriausiai, bet iš to 
gaunasi padėtis, kad kong
rese dažnai nėra aiškios 
daugumos ir įstatymų leidi
mas eina vėžio greitumu.

Dar vienas dalykas a- jįj'
primeta “pelnus” visai A-Įbiem partiioms yra bend- Į įacd^% “HiHmano"bo£ų 
menkai. Apie Amerikos ka- ras. Kada kongrese demok- L ongrese balsav0 už prieš_

ratai turi daugumą o pie- darbjnjnkiškus administra 
zidento vietoje yra demok-

Vadinasi. Amerika iš ka 
ro pelnėsi, o rusai kraują 
liejo. Višinskis girdėjo, kad 
Amerikoje kai kas per ka
rą padarė pelnų, bet jis

konų “geresnius” kandida
tus ir už juos agituoja laike 
rinkimų. Tokius “geresnius” 
kandidatus kai kas vadin
davo “Hillmano boisais.” 

i Nesenai buvo paskelbta.

reivių kraują, apie visų 
Amerikos žmonių aukas, a- 
pie darbininkų prakaitą.

tą
ros” Jugoslavijoj ir Albani- S^gmi
joj, perėjo Graikijos sieną 
ir pradėjo kalnuose mušty
nes su graikų kariuomene. 
Graikai jau paėmė 1,000 
albanų į nelaisvę. Mūšiai 
eina daugelyje Graikijos 
šiaurės vietų. Ten Stalino 
“taikus” žodžiai įgauna sa
vo tikrą prasmę: kalbėk a- 
pie “taiką” ir grobk kaimy
nų žemes...

Jei Graikijoj nebūtų ang
lų kariuomenės, Stalino “į- 
takos sfera” pasistūmėtų to
liau į pietus, o pats Stali
nas galėtų girtis, kad jo au
tomatiški šautuvai ir anuo
tos dar vieną tautą “išva
davo” iš jos nepriklausomy
bės...

NUOLAIDŽIŲJŲ
OFENSYVA

Pašalinimas H. Wallace 
iš Amerikos valdžios visai 
nereiškia, kad dabar Ame
rika ir Anglija ves kokią 
tai “kietą” politiką link 
Rusijos. Priešingai. Walla- 
ce pasitraukimas bus pra
džia naujų nuolaidų, naujų 
bandymų užgerinti Staliną. 
J. Byrnes dabar įgavo gar
są “kieto” diplomato, o to
dėl su tuo garsu jam daug 
lengviau bus vesti nuolaidų 
ir užgerinimo politiką. Vis
kas rodo, kad prasideda 
nauja apvzinimo ofensyva.

nieko negirdėjo. Jis begė
diškai tvirtina, kad tiktai 
Rusija liejo kraują, o to
dėl jis sako, Rusija turi tei
sę plėšti visus kaimynus ir 
marinti badu milionus žmo
nių.

Draugą Talka
Laiškas Redakcijai

Gerbiamieji:
Tai ir aš ateinu “Kelei

viui” į talką nors su pen- 
kinuke. Gal ir pavėluota. 
Bet juk pinigėlis nesurūgs
ta, sunaudosite, kad ir vė
liaus. Linkiu viso geriausio 
“Keleivio” darbininkams, 
bendradarbiams, talkinin
kams ir skaitytojams.

Su simpatija,
J. P&karklis.

—o—
Aukų “Keleivio namui iš

pirkti gavome iš sekamu 
draugų: J. Pakarklis iŠ 
Norwood. Mass. — $5; St. 
Pashiunas iš Brooklyno — 
$2; Juozas Ligaitis iš Broo
klyno — $5.

Draugams aukautojams 
tariame širdingą ačiū.

ratas, tai demokratiškas 
kongresas nesusikal 
demokratišku prezi 
Kada republikonai yra dau
gumoje kongrese, o prezi
dentas yra republikonas. 
tai ir vėl kongreso daugu-

IŠSPIRTAS IŠ VALDŽIOS

Čia matosi buvęs Komer 
cijos Departamento sekre-

iijos bilius! Vadinasi, “ge- 
^r^ųi” • kandidatai kartais 
b VĘąi ųėra geri. dąrbmin-

kamš.’..
Daugelis pažangių žmo

nių Amerikoje skaito rei
kalinga įkurti tl’ėčią parti
ją. Ji turėtų būti pažangi; 
jos pagrindą turėtų sudary
ti darbininkų organizaci
jos ir pažangus inteligentai. 
Ji turėtų būti demokratiška 
ir turėtų aiškiai atsiriboti 
nuo bolševikų, nes įsileidus 
tą vėžį, įi virstų Rusijos 
“penkta kolona” ir lig ne
gimusi butų pasmerkta iš
nykti.

“Medžiagos” trečiai par
tijai Amerikoje yra. Čia y- 
ra milioninės darbininkų 
organizacijos, čia daug pa
žangios inteligentijos ir čia* 
jaučiamas reikalas baigti 
republikonų-rlemokratų po
litikos tupčiojimus.

Apie “trečią partiją’’ A- 
merikoje dar daug girdėsi
me. Jos ginimas gal jau 
greit bus paskelbtas. Jos 
reikalingumas mažai beke- 
lia abejonių pažangių žmo
nių tarpe.

K. S.

N4CIŲ PAVOGTAS AUK
SAS GRĄŽINAMAS

‘Keleivis** visada yra gera 

dovana draugams ir pažįsta

miems. Užsakykit jj savo arti-
liauji* ca^z jAMAaaaaav \za^aaqjt ▼<»« j

Londono konservatorių “Ti-Į "dmiama!
mes” šaukia nusileisti Rusi- •-

Kai kurie gal pamanys, 
kad tai “milžiniška suma,” 
neįvykdomas užsimojimas.

Nieko panašaus. Lenkai 
ir kitos pavergtos tautos y- 
ra sukėlusios milionus do
lerių savo kovoms už lais-• .... Hz,. „„K™United Press koresponden- vę. Mes, lietuviai, galim ir 

tu Al. Werth. Tas “inter-1 privalom sukelti tuos 250 
view” paklaidino ne tik A- tūkstančių dolerių, 
merikos liberalus, bet ir ko
munistus. Vienas komunis
tų laikraštis sako:

Neužmirškim, kad lietu
vių tautos pavergimui bol
ševikai išleidžia milionus

“Stalinas pareiškė, kad.^°jeP5* • -•
dar negresia naujas karas...i. Lietuvio puseje yra tiesa 
‘Aš netikiu, kad jau gręstų F *1,S.Y,O^° Pasauko opini- 
naujas karas’ — sakė Sta-'J3* Atlikime musų pareigą! 
linas. — Tik militaristai ir “Kaput” Raudonajai Armij 
poHtikai avantiūristai ir Maskva paskelbė naują 
skaitlingi civiliai jų sekėjai dekret Juo panaikinai£
šneka apie naują karą. ’ raudonoji armija, raudona-

Apie naujo karo pavojų sjg iaivynas jr raudonoji a- 
daugiausia snekejo komu-i vįaejja 
nistai. Taigi, jie yra politi- Rusų armija dabar b

w I mm ovoTitinmgtai ar np ’ I _____ , . . . .
“roi —------ žinoma Kalu so V įeiti armi-

vienu
žmogus pasako, kad “turi
me didelį suskį.’’ Iš to aiš
ku, koks gyvenimas gali bū
ti suskio apsėsto žmogaus. 
Suskis apsėdo visą Lietuvą. 
Tas suskis yra svetimų oku
pantų vergija.

Rašo vidutinis ūkininkas, 
o ne koks “buožė.” Tarp 
kitko tame laiške, kalbėda
mas apie asmeninius šeimos

žinoma Kaip sovietų armi
ja; Taip pat laivynas ir 
aviacija.

Kai kas gali manyti, kad

Tokie pat avantiūristai 
yra ir liberalai, su Hemy 
Wallace priekyje. Ir jie 
plepėjo, kad gręsia karas tai didelė reforma. O tik-• T"* • • 1 1 1 • Xprieš Rusiją.

Bet tai nėra viskas.
Stalinas Keičia Gaires

Rusijos diktatorius keičia 
gaires. Stalinas, matyt, įsi
tikino, kad jo gončai—ko-

rovėje tai yra didelis hum- 
bugas. Tokio dalyko, kaip 
sovietai, nėra. Ten viešpa
tauja Stalino diktatūros re
žimas.

Tas režimas “panaikino” 
komunisu internacionalą, 

munistai ir bendrakeleiviai, bet jo gončai užsieniuose ir 
— pertoli nubėgo, rėkau- šiandien skalija Maskvos
darni apie “imperialistų pa
sikėsinimą” apsupti Rusi-

reikalus, laiško rašėjas pa-ri^ų, , , , j , ...
sako. kad Prie vokiečių Lie- i’at, kada demokratijos 
tuvoje nebuvo tokių truku- nuolankavo Maskv 
mų, kokie dabar užniko Lie
tuvos žmones, kada ten at
ėjo išalkę plėšikai, kurie 
save vadina “išvaduotojais.

POLITINIS ROMANSAS

Eina gandai, kad princesa

gončai uoliai 
Net maskolinis liberalas H. 
Wallace buvo įsikinkęs dar
ban, bet...

Jų keltas trukšmas neda
vė lauktų pasėkų ir, pada
rinyje, Rusijos diktatorius 
padarė žingsnį “nazad.” 
Jisai kalba apie “draugin
gą kompeticiįą” tarp rytų 
ir vakarų.

Tai nauja meškerė drum
stiems liberalizmo vande
nims. O mums — tik eili
nis diktatoriaus manevras, 
sena klasta.
Graikijoj Vėl Neramu

Pereitą savaitę žinių a- 
genturos paskelbė tokią ži
nią:

Iš Albanijos ir Jugoslavi
jos yra gabenami ginklai į 
Graikiją, šiaurinėje Grai

naudai.
Buvo “panaikinti” komi

sarai, bet Molotovas ir kiti 
, Stalino klapčiukai tokie pat 

ab josi akyplėštfe, kaip" iri pirma, 
trukšmavo.i Maskva be humbugo ne 

Maskva.
Rojaus Juodoji Knyga.

Bolševikų okupuotoj Lie
tuvoj veikia drakoniškas 
samdos įstatymas. Žmogus, 
norintis gaut darbo, turi iš
pildyt specialų blanką, tu
rintį net 200 klausimų!

Aplikanto yra klausiama 
apie jo praeitį, nusistatymą, 
gimines užsieniuose ir t.t. 
Atsakymai turi būt surašy
ti ir atiduoti valdžiai.

Išpildytus atsakymus žmo 
gus privalo atmintinai pa
kartoti žodžiu, po savaitės 
laiko. Jei atsakytojas “pa- 
milina” — tuoj yra areštuo
jamas, kaip šnipas ir sabo- 
tažninkas.

Tai savo rūšies “juodoji 
knyga,” šnipavimo sistema, 
kokios nežino jokia kita 
šalis.

kijoje eina sukilimai. Suki
lėliai, apginkluoti albanų ir___
jugoslavų, puola civilius gy- v.\.' 
ventojus ir net graikų ka-! Parode Lėlę

Dabar Niuremberge nu
teistieji nacių vadai per ka
rą pavogė iš užkariautų Elizabeth, numatoma Ang- 

torius, Henry Wallace, kurį kraštų apie 7,000,000,000, lijos sosto įpėdinė, yra pri- 
prezidentas Trumanas iš- dolerių aukso. Dabar tas žadėjusi savo ranką Grai-

fiuomenės dalinius.
Aišku, kas tuos ginklus 

gabena — Maskvos raudo
nieji kvislingai! O tuo tar
pu —

Jungtinių Tautų saugu
mo taryboje buvo iškeltas 
klausimas, kad Graikija 
stato pavojun taiką...

Lietuviui yra žinoma to
kia patarlė: “pats muša, 
pats rėkia.” Ji tinka Mask-

I vieną taikos konferenci
jos komisiją Rusijos vice- 
komisaras Višinskis buvo 
atsivedęs retą sutvėrimą, 
estų kvislingą G. Kruus.

Komisijos nariams Kruus 
buvo perstatytas šitaip:

“Tai sovietų delegacijos 
narys, o Rusijoj dar žino
mas, kaip Estijos užsienių 
reikalų ministras”...

Aišku, Kruus buvo skai-
[spyrė iš kabineto už jo nu- auksas toms tautoms grąži-^kijos princui Filipui. Tai y- vos pakalikams. Jie kelia‘tomas tik kaip delegadjoe 
sileidimų politiką Rusijos, namas. Paskirsto Amerika, ra labai reikšmingas roman- triukšmą ir dėl jo kaltina nary9, bet ne ministras.
««1 A M /V I« M 1*1  Aatžvilgiu. Anglija ir Francija. sas. kitus. St Str&tdaa.

» v
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

turi

Lietuvių Kriaučių Kontrak- 
tcrių Asociacija Paaukojo 

$500 Lietuvos Socialde
mokratams Remti

Rugsėjo 19 d. Vaiginio ir 
Šapolo svetainėj turėjo su
sirinkimą Lietuvių Kriaučių 
Kontraktorių Asociacija. Į

kuotas vietas neitų skebau- 
Iti ir nuo streikininkų duo- 
Įnos kąsnio neatimtų. Tas jo 
tuo metu kovingumas ne
tapo kriaučių pamirštas per 
musų šių dienų aktivistus, 
kurie nutarė išreikšti jam 
pagarbą suruošiant jo var
du bankietą.

tą susirinkimą LSS centro* Bankietas bus spalių 26 
komitetas pasiuntė savo at-)d„ 1946, Apreiškimo para
stovą, drg. J. Glaveską, pa-'pijos salėje. Bilietų kaina 
prašyti musų lietuviškųjų 
industrialistų paramos Lie-

$2.50. Musų manymu, kiek 
vienas kriaučius ir šiaip 
padorus darbininkas turėtų 
ateiti ir atiduoti pagarbą 

Lie--tam žmogui, kuris kovojo

tuvos Socialdemokratams 
paremti, J. Glaveskas susi
rinkime nurodė sunkią _
tuvos Socialdemokratų pa- ne tik streiko metu, bet ir 
dėtį. Tie kūne liko Lietu-‘po streiko už išlaikymą čie- 
voje, negali nieko veikti,’lybėje darbo unijas, 
nes rusų okupaci ja jokių j 
kitų politinių partijų nepri-j 
pažįsta, kaip tik komunis-

Kriaučius.

tų. Pačioje Lietuvoje So
cialdemokratų veikimas yra 
nelegališkas. Ten musų 
draugai veikia požeminiam 
veikime- Jeigu kuriuos su
gauna nišų šnipai, supran
tama, išdeportuoja į Sibi
rą arba sušaudo vietoje. 
Veikimas begalo sunkus, 
bet jis būtinas, kad iškovo
ti Lietuvai nepriklausomy
bę ir demokratinę valdžią.

Dar toliau, sako J. Gla
veskas, tie, kurie buvo 
lerio išvežti į

LOWELL, MASS.

Kanadą Aplankius
Sydney Minės Kanadoje 

randasi Nova Scotia provin
cijoj, ant Cape Breton sa
los. Ten gyvena apie 12 ar 
daugiau lietuviškų šeimy
nų ir gal būt apie tiek ar 
daugiau lietuvių, kurie ten 
yra gimę ir augę ir vedę ki
tataučius. Didžiumą salos 
gyventojai sudaro škotai ir 
anglai. Vyriausia miestuko

Hit-’pramonė — anglies kasyk- 
Vokietiją. yra Jos. Bendrai imant, žmonių

iškankinti po 
jos stovyklas, 
trukumus.

koncentraci 
jie kenčia 

Jiems musų pa

gyvenimas daug kuo nesi
skiria nuo musų gyvenimo. 
Veik kiekvienas turi čia

Net savo išvaizda 
delį panašumą. J

Kelio nuo Lowell ligi 
Sydney Minės yra 915 my
lių. Važiuojant per Nova 
Scotia provinciją tik vienas, 
aspaltuotas kelias tėra. 
Cape Breton salą skiria nuo į 
Nova Scotia provincijos 
siaura jurų sąsmauka, pa
naši į Charles River palei 
Bostoną ir Cambridge, bet 
jokio tilto nėra. Viskas yra 
keliama keltais: ir automo,-; 
biliai, ir busai, ir traukinių 
vagonai.

Tai maždaug tokie įspū
džiai iš mano kelionės per 
2 Canados provincijas, New 
Brunswic ir Nova Scotia.

L. Paulauskas.

NORWOOD, MASS.

Musų Vertelgos
Tur būt seniausiai 

verčiasi Neviackas. Jis 
draudžia automobilius 
namus nuo ugnies, nuo

SUGRYŽO Iš BOLŠEVIKU NELAISVĖS

Worcesterio Naujienos
įvairios Žinios

Scott
vo pagrobę

I Vietos muzikas Jonas 
t Dirvelis su savo orkestrą 
turi tiek darbo, kad mažai 
besuranda laiko kitiems da
lykams. Aną sekmadieni 
jis griežė žydų sinagogoj 
vestuvėms. Į tokias 20 mi
nučių ceremonijas jis labai 
dažnai kviečiamas. Bet to
kiose ceremonijose akor- 
dionas nėra madoj; ten tik 
smuikas, pianas ir saksafo- 
nas gilioja.

—o—
Lietuvių Vyčių seimas 

čia įvyko rugsėjo 20-22 dd. 
Sutraukė apie 200 delega
tų iš plačios Amerikos lie
tuviškų kolonijų.

Tas Pac.

Po vasaros ilgų atostogų 
reikia vėl prisimniti “Ke
leivį.’’

Worcesterio lietuvių ko
lonija yra didelė, tai ir vi
sokių nuotikių čia netrūks
ta. Bet korespondentai kar
tais nepraneša spaudai tų 
nuotikių, tai jie ir palieka 
nerekorduoti. Tiesa, kartais 
korespondentai yra tam 
tikrų žmonių apipurvinami 
ir apšmeižiami ir tai tik 
todėl, kad rašinėja į “Kelei
vį,” o ne į koki kitą laik
rašti. Už plunksnos darbą 
kartais tenka turėti nesma
gumų.

—o—
Musų kolonijoj yra

Čia matosi trys Amerikos lakūnai — Schussel, 
ir Nelson — kuriuos Jugoslavijos bolševikai bu- 

nelaisvėj 7 mėnesius. Jie buvo 
dienomis ir sugryžo Amerikon-

ir 
tiktaiišlaisvinti virs

50 visokių draugysčių, kuo-
mo, o jau nuogū tai ir iš Gerbiami Hartfordo ir f ir k.liuH Vasaros sezo- 
tolo nenori matyt;. apylinkės lietuviai, malonė- na?..^sJasi, iyiaz(iaug -9 sa-

- . . , Voltą duonkepy? prikepa kitę visi atsilankvti ant šių vaiclW- Todėl per vasarą du
ju ir nuo visokių perkūnų. ųbai skanios duonos musų svarbių prakalbų? Turėsite na sekmadienių, kada dvi

Jakštas labai smai 
ras su žirklėmis. Užėjęs 
kirpyklą plaukų nebeišneši 
Bet Worobovas irgi neužsi- 
leidžia, jau katras pas jį 
pakliūva, tai išeina nuskus
tas iki gyvos skuros.

Chalinskas visus ir visas 
suprosina ir sulopo. Dėka 
jam vaikštome neskylėti ir 
neraukšlėti.

Našlė Sarapienė vyrų ne
užjaučia. Ji prekiauja ir 
draugauja labiausiai tiktai 
su moterėlėmis. Tai skau
du ir gl audu.

Samovar traktiernės sa
vininkas Chalis tur būt

čia
ap-

ir
vė-

šiomis PHILADELPHIA, PA.

Auka Šventam Jurgiui
Jau aš tau sakysiu, kad 

tie Richmondiečiai tai tik
rai auksiniai žmonės. Var-

griesnus kubus, r.aa ause- nų lietuvių 
lių nepamestų. Berods, kai Užtat dar kartą mes kvie- 
kurie zurza dėl kokių ten čiame visus lietuvius atsi- 
trakumų. bet aš tai visada lankyti į šitas prakalbas 
sotus ir prišveiėiu, kad,'spalių 6*d., sekmadieni, 3
brač, net pilvas braška.

Tarnas

HARTFORD CONN.

gelba yra reikalinga ir ma-Į nuosavą namuką, turi dar- 
nome, kad Lietuvių Kont-jžą pne namo, turi skalbia- 
raktorių Asociacija* galėtų)mas mašinas, radio ir ki- 
paremti Lietuvos Socialde-i tus parankumus.
njokrat^ Partijos veikioj rimt^praHnti ..jaus,^^,

eina “Keleivis,” “Naujie
nos,” “Vienybė” ir “Drau
gas,” taipgi “Darbininkas.”
Lietuviai, pas kuriuos teko

rvirn •žinoma. 1
Lietuvių Kriaučių Kontrak
torių Asociacija gana gau
siai parėmė žydų tautinį ju
dėjimą. Taip pat mes žino
me, kad A. L. K. K. A. 
stambiomis aukomis parė 
mė ir italijonų tautos rei; 
kalus. Mes esame lietuviai 
ir mes manome, kad ne j 
vienas iš musų Liet. Kriau
čių Kontraktorių Asociaci
jos narių buvo Lietuvoje 
Socialdemokratų eilėse ir 
kovojo prieš caro valdžią.

Kontraktoriai rimtai iš
klausė drg. J. Glavesko at- 
sikreipimo Į juos. Po išklau
symo rrfusų kontraktoriai 
paaukojo iš savo iždo Lie
tuvos Socialdemokratų Gel
bėjimo Fondui penkius šim
tus dolerių. Kontraktorių 
valdyba. įteikdama Glaves- 
kui čekį, pridūrė: “Tai ne 
paskutinė auka. Pne progos 
duosime ir daugiau. Mes 
esame lietuviai, mes džiau
giamės. kad musų lietuviai 
socialistai supranta ir sto
ja už Lietuvos laisvę, už 
Lietuvos nepriklausomy
bę !”

Reikia priminti, kad mu
sų lietuviai kriaučiai kont
raktoriai yra pažangus žmo
nės. Jie dažnai paremia lie
tuviškus reikalus. Jie nepa
miršo ir Lietuvos Socialde
mokratų paremti. Garbė 
jiems!

Vyt. Katilius.

Kriaučiai Ruošia Juozui 
Urbonui Pagerbimo 

Vakarienę
Musų kriaučiai sumanė, 

kad kas metą išrinkti po 
vieną iš savo tarpo ir su
ruošti jam pagerbimo vaka
rienę. Toks jų nusiteikimas 
yra todėl, kad davus nau
jiems unijistams suprasti, 
jog reikia unijoje būt veik
liam, nuoširdžiam ir susi
pratusiam, tai tada tave u 
nijistai gerbs.

Musų Juozas Urbonas 
buvo 1913 metais smarkus 
kovotojas. Jis ne vieną 
streiklaužį pašaukė prie

-' apsilankyti, labai vaišingi. 
Kaip tai A. Bitkeriai, Gri
nevičiai, Latvaičiai, Glins
kiai, Sabaliauskai, Mačiu- 

i laitienė ir mano giminės 
Gižai (Brown), kurių čia 
yra trys šeimynos. Mes vie
šėjome pas Albertą Gižą 
(Brown). Taipgi su Grine
vičiais aplankėme vieną 
darbštų ūkininką. Zablac- 
ką. Jo ūkis randasi aukš
toj vietoj, ūkio visa apielin- 
kė puikiai matosi. Seniaus 
čia butą daugiau lietuvių, 
jie turėjo ir nuosavą svetai
nę. Dabar, sumažėjus lie
tuvių skaičiui, ta svetainė 
liko nugriauta.

Klimatas čia skirtinges- 
nis, negu pas mus. Pabaigoj 
rugpiučio arba ko ne visą 
vasarą, žmonės kūrena pe
čius ištisas dienas, nes ki
taip šalta.

Buvome nuėję pažiūrėti, 
kaip maineriai anglis kasa. 
Žingeidu pamatyti, bet dirb
ti nepratusiam nebūtų jau
ku. Mano švogeris A. Gi- 
žas parodė ir tą vietą, kur 
1938 m. nelaimei įvykus li
ko užmušta 23 angliakasiai. 
Maina jau pusėtinai sena ir 
reikia gana toli važiuoti po 
žeme, pakol davažiuoji, kur 
randasi anglis. Kaip man 
drg. Latvaitis pasakojo, an
glies jau yra iškasta apie 
4 mylios urvų ir l'A mylios 
po jurų vandeniu. Bet mai
nos sausos, tik kaip kur y- 
ra nudrykę, kaip pas mus 
žiemą nuo stogo, ledai. Tai 
jurų draskos žvakės.

Klimatas, kaip sakiau, 
šaltas. Vasaros trumpos, vė 
jotos. Didelių medžių nete
ko matyti. Daugiausiai ma
tosi egliukės nedidelės, nes 
jos labai mažai per vasarą 
teužauga.

Mano giminaitis A. Bit- 
keris, kuris tarnavęs rasų 
kariuomenėj Sibire už Bai
kalo ežero, sakė man. tas

vai. po pietų. Įžangos nebus.
A. Sabeika.

Redakcijos Atsakymai.

no-

ių dažnai matosi parašyta 
“closed.’’ Pažiūrėjęs į už
daras duris ir cimpyk sau, 
kaip tvorą palaižęs.

Navickas tai labai šiltas 
vyrukas. Jis sušildo visus ir 
visas, pristatydamas ang
lių. malkų ir aliejaus.

Amerikos Lietuvių Tarv-; ———
bos Skyrius, savo mėnesi-1 A. J. Vizniui, Bridgeport. 
niame susirinkime nutarė) “Padėties Apžvalgą” įdė- 
rengti prakalbas ši sekma-'rime artimiausiu iaiku. 
dienį, spalių 6 d.. 3 vai. po Į Kaz. Juzėnui, Philadel- 

Lietuvos Mokyklos'F hi joj — Ačiū už tą “mal- 
339 CapitoĮ Ave.jdele,” gal kada ir mes pa

Broad St. kampas. į našiai “pasimelsime.”
Bus 2 žymus kalbėtojai.! P- Sarraliui, Chicago — 

tik ką nesenai atvažiavę iš. Kalendorių ir siais metais 
Europos: J. Aleksandravi-į leidžiame. Kaina jo 50 cen

ir

cius (poetas ir mokvtojas) 
ir Dr. J. Vileišis. Abiems 
kalbėtojams teko pergyven- 

. ti vokiečių ir rusų okupaci
Lietuvių svetainės kliubo jos žiaurumus, ir jie labai: 

šeimininkė Vasiliauskienė gerai žino. ką tie du oku-' 
neišlaiko katechizmo įsakv- pantai padarė Lietuvai ir 
mų. Ji pagirdo trokštančius,! jos žmonėms per kelis oku- 
bet pakeleivingus varo na- pacijos metus.

tvarkos, kad jis į užstrei- kraštas atrodo kaip Sibiras.

liIVIV J > v* L X X V X 1 1V V X X X cx>
draugija praeitą vasarą ne-J 
turėjo nuostolių, visi pa-' 
rengimai išėjo su 
ar mažesniu neinu. Vadi 
si, lietuvių užteko visur.

—o—

dėti nauia modernišką ba- 
’ ra ir šaldymo sistemą, nors

didesniu'!“ kliu^ ir l,al?ar turi.ne- 
v„,is„„ 'blogus barus. As maniau, 

kad iš tų senųių baru tik 
kurui malkų krūva padidės. 
Ale kas tau! Štai ką man 

Rugsėjo 22 d. Lietuvių pasakė vienas senas švento 
Pil. Kliubas turėjo metinį Jurgio parapijonas Belgra- 
“Clambake.” Buvo tvarkin- de sodne:
gas ir gražus pasižmonėji-! —Karo metu musų šven- 
mas. Dalyvavo keletas mies- tas Jurgis irgi liko nuskriau- 
to aukštų viršininkų. Buvęs stas: kardą jis paaukavo
vasaros sezono vasarnamio 
gaspadorius. Jonas Kasper. 
savo pareigas atliko labai 

' tvarkingai.

ant kulkų, atsimeni kaip 
buvo valomi visi sklenai 
musų didmiesty nuo visokiu 
geležgalių karo metu ant

qai lYtiKii i< ir-
P. Grigaičio gi prisidėjo prie to vaiaus, 

nebuvau, bet paaukavo kardą ir žirgo 
gi vėliau, kaip

Nors Dr. 
prakalbose 

! kiek teko teirautis ir kalbė- patkavas.
tų. Nepoilgo jau išeis iš 
spaudos.

“Keleivis” visada yra gera 
dovana draugams ir pažįsta
miems. Užsakykit jį savo arti
miesiems

JUOZAS STALINAS

- ti su buvusiais, vvorcesterie- 
čiai jo prakalbomis yra la
bai patenkinti. Gaila, kad 
prakalbos Įvyko nepatogią 
dieną.

—o—
Worce?terio lietuvių ko

lonija susilaukė keletos lie
tuviu iš Europos. Tai nau
jausieji imigrantai. Jie at- 

i vyko iš karo audros, pergy-
vono v

— ARBA —

Kaip Kaukazo Razbaininkas 
Pasidarė Rusijos

Diktatorium
/X? •

> ’T Z. *•
• *-’ *»• v. • —

Tai nauja brošiūra, kurią išleido “Keleivis.” Joje yra surašyti visi 
Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai”— piešimas bankų, intrvgos ir suokalbiai 
net prieš savo partinius draugus. Vėliau kopimas į diktatoriaus sostą, 
žudant bolševikų “senąją gvardiją,“ likvidavimas komunistų ir jų partijų 
užsieniuose, taipgi kiti žiaurus darbai. .......

Kas nori žinot, kaip šis “Kaukazo razbaininkas pasidarė milziniskos 
Rusijos diktatorium ir kaip dėl to kenčia tos šalies žmonės, tegul įsigy
ja musų išleistą brošiūrą. Jos kaina tik 25 centai. Siųsdami užsakymus 
adresuokite šitaip:

KE LE IV 1 S
636 BROADWAY, 1 SO. BOSTON 27, MASS.

venę rusų ir nacių okupaci 
jas Lietuvoje. Kai jie ima 
pasakoti savo pergyveni
mus. tiesiog šiurpas nukrato 
ir į akis veržiasi ašaros. 
Šiomis dienomis atvyko iš

užėjo OPA ir pradėjo viso
kį maistą siųsti už debesų, 
tai prisiėio atsisveikinti ir 
su pačiu žirgu.

Ot. dabar, tai bus kas 
1 kita. Musų Jurgis galės dra- 
siai joti ant baro. Musų 
klebonas atėjo į susirinki
mą, kad pasiderėti su fren- 

. tais ir nupirkti nuo ių esan- 
jčius baras. Tie paklausė ir 
sako:

—Jeigu jus manot, kad 
• jie jums tinka, tai neškitės 
ar vežkitės. kaip jums pa
tinka.

t- , . . -x- t -i t Klebonas padėkojo na-Europos dvi hetuvaues. L,l-|ri?ms u- dov£n? pJakrikš_ 
rijimui naujų barų musųlian ir Alena Zimavičiutės. 

Apsistojo nas jųių motinos 
broli Kostanta Bušą. Jos 
abi gimusios Scranton, Pa. 

—o—
Spalių 6 d. So. Bostone į 

įvyks Lietuvai Remti Drau-į 
gijos centro valdybos ir ko-Į 
misijų posėdis Liet. Draugi
jos svetainėj. Daug worces- 
teriečiu ta dieną dalyvaus 
L. R. D-jos posėdžiuose ir 
paskui sandariečių apskri
ties vakarienėj.

—o—
Lapkričio 3 d. Sandaros 

16 kn. čia reneria prakalbas 
ir vakarienę. Kalbės nese
nai atvykęs iš Europos Dr. 
P. Dagys ii Alena Devenie
nė, abu iš Waterburio.

klebonas paaukavo keletą 
dešimtinių ir pasiėmė se
nuosius baras.

Tai ot. koki dyvai pas 
mus atsitinka.

Su pagarba,
Jūsų Tėmytojas.

PASKAITOS IŠ ŠVENTO 
RAŠTO

Sv. Rašto Tyrinėtojų paskaitos y- 
ra laikomos kas sekmadienis, vaka
rais nuo 5-kių. PECK HALĖ salėj, 
144f> E. 82nd ir Wade Park Avė., 
Cleveland. Ohio. Įėjimas iš S2nd St.. 
trečios lubos. Kviečiame vjsus. Įžan
ga nemokama, rinkliavų nebus. Kal
bės Jurgis Vanagas, temoje “Yra 
dvi bažnyčios—kuri jų yra tikra ir 
kuri netikra.“ ir “Ką šv. raštas Ka
di ja?”

L. Piliečių Kliubas atidė-' 
jo savo namo remontą ki
tam pavasariui. Tad ir kliu
bo svetainė yra prieinama 
visokiems parengimams.

L. P. Kliubo vasarnamy, 
dar įvyks piknikai sekamų 
organizacijų: Senų Žmonių 
šalpos Draugijos. Lietuvai 
Remti Draugijos 1 skyriaus. 
Lietuviu Karo Veteranų 
posto, Moterų Piliečių Kliu
bo ir choro. Vadinasi, pik- 
nikausime “po stogu” dar 
ilgai.

WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama tr “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

UORCESTER. MASS.



KELEIVIS. SO. BOSTONPuslapi* Ketvirtai

ŽODIS LIETUVIAMS Ar Verta Del Maž
možio Pykti?

Maikio su Tėvu
f

“Neregėti aušros. Taip Lietuviai tėvynėje, Sibire,' Pora metų atgal, prieš 
prailgo naktis...” Šį tautos trėmime, laisvieji Ameriko- Kalėdas, pilietis S (Del tam 
poeto ir pranašo skundą ta- je ir visose pasaulio dalyse! tikrų priežasčių vardų ne
ria šiandien kiekvieno lie- Lemiamoji ateitis iš naujo minėsiu) nuvažiavo i Mt
tuvio širdis. Naktis be auš- įpareigoja ir įgalina mus Carmel, kuris yra tik 4 my-
ros prailgo tėvynėje vi- nenuleisti galvos ir rankų, lios nuo Kulpmonto, šio to

1 siems: ir tiems, kurie lais- Įpareigoja išsilaikyti ir rtip- pasipirkti. Atlikęs savo rei-
vės netekę skaito dienas rėti vieninga, tampria ir ko- kalus jis atėjo ant kampo 
kalėjimuose, ir tiems, kurie vinga pajėga. Drausmingai laukti buso. Tuo tarpu va- 
I asiryžo dėl laisvės kovoti susijungti apie musų liki- žiavo pro šalį jo geras pa- 
ar mirti, bet tik laisvi Lie- mo vairuotojus. Jų žygiams žįstamas P. Pilietis S sušu- 
tuvos miškuose, ir tiems, organizuoti paramą, mate- ko prašančiu balsu pavežė- 
kurie tebėra savo namų ži- rialinę ir moralinę. Pasida- ti. Gi bičiulis P nesustojo 
dinv, bet kaip paskutinis ą- lyti barais laisvės ir išliki- h- nuvažiavo. Iš tikrųjų jis 

mo kovos fronte. sustoti ir ką nors daugiau
Brolai Amerikos lietuviai paimti negalėjo, nes pats 

yra pajėgiausi telkti mate- buvo prisipirkęs tokių da- 
rialinę paramą ir organizuo-; lykėlių, kurių kur kitur ne- 
ti opiniją daugiausia pašau-, buvo galima padėti, kaip 
lio likimą lemiančioje šaly- tik ant sėdynės prie rankų 

Pilietis S tuomi labai už
sirūstino ir pradėjo labai jo

Nr. 40, Spalių 2 d., 1946

PRIE PRIEGLAUDOS DURŲ

žuolo lapelis baugiau lau
kia rudens vėjų nuplėšiami 
ir sunaikinami...

Kyla dangun skundas ir 
teisingumo šaukimas panie
kinto Lietuvos žmogaus iš 
Altajaus, iš Pečoros, Ka- 
zakstano sykiu *u milionų 
paskutiniais dūsavimais...

Ir dešimtys tūkstančių 
lietuvių veltui kreipia akis 
nuo Hamburgo, Hanau. nuo 
Voralbergo ir Šventosios 
Romos ar San Paulio į tėvų 

Į namus prie Baltijos krantų...
Ilgi kentėjimo ir bandy

mo metai. Bet jie nepalau
žė lietuvių pasiryžimo būti 
nepriklausomais. Jie nesu
naikino lietuvių teisės į 
laisvę. Jie daugeliui užčiau
pė lupas, bet neišspaudė iš 
pasaulio opinijos ir Vakarų 
Didžiųjų Demokratijų žo
džio. kuriuo mes butume iš
braukiami iš turinčiųjų tei
se gyvent laisvai, demokra
tiškai ir tuo pačiu tarptau
tiniame gyvenime būt įtei
sintas ir palaimintas smurto 
triumfas.

Lietuvių tautos valia te- 
! hebeldžia atkakliai į pasau
lio sąžinę ir reikalauja tau-

Brooklyne prie vaikų prieglaudos durų buvo rastos 
trys jaunutės našlaitės, Marė 3 metų ir dvynukės Mi- 
lagra ir Secora, 4 metų amžiaus. Prie jų tėvas paliko 
raštelį, kad jis negali vaikų išlaikyti. Vaikučiai buvo 
paimti į prieglaudą auginti.

je. Niekados jie neturėjo 
tokio reikšmingo, atsakingo 
ir kovotojui garbę teikian
čio baro bendroje kovoje 
Lietuviui tremtiniui tenka' 
pakelti žvilgsni nuo kasdie
ninių nepriteklių, nuo tar
pusavio smulkių nesusipra
timų, smulkmeniškos asme
ninės ar grupinės kovos, 
nuo tų visų nuodingų dul
kių ir garų. kuriuos palai
ko ir platina dažnai musu 
tarpe vaikščiojantis musų 
siekimo priešas, kad mus 
migdytų. Tremtiniams lem
tas baras, kuriame jie bu
tų gyvieji pavyzdžiai pa
saulio opinijai, kad Lietu
vos žmonės yra verti nepri
klausomo gyvenimo: pavyz
džiai, kurie savo buvimu 
bylotų, jog -lame žmoniš
kumo ir laisvės Šukiu am
žiuje šie laisvės nusipelnę 
žmonės vra palikti be teisin
gumo. be -žmoniškumo, be 
tėvynės, kuri jiems vra prie
varta išplėšta ir dėl kurio? 
gražinimo iie yra nukleipė 
vilties kupinus žvilgsnius i 
Vakarų demokratijas, 

smurtu- Tėvynėje likusieji broliai, 
kuriuos sunkiausiai pasieks 
musų balsai, laiko didžiau
sią barą — kuriame kovo
tojas turi kovoti ir mirti 
bet nepasitraukti, kuriame 
jo kraujas ir tylus atsidūsė
jimai Įsisiurbia i žemę ir 
paverčia ją šventąja vieta, 
traukiančia jos tautiečius, 
kaip pavasaris paukščiu?

neapkęsti. P to nepaisė ir 
gyveno sau, kaip niekur nie
ko. S prie kiekvienos pro
gos nesišykštėjo numesti 
vieną kitą nepalankų žodį 
P adresu. Ir tokis antago
nizmas tęsėsi net iki šiol.

Nesenai, vieną trečiadie
nį, P, kaipo anglių išvežio- 
tojas, privažiavo anglių pri
piltu troku, sustojo prie sa
vo buto ir ruošėsi eiti pie
tauti. Tuo tarpu kaiminka 
moteris išbėgusi iš vidaus 
sušuko, kad S moteris la
bai serga ir reikalinga grei
ta pagelba, nes užsinuodi
jo grybais.

P supratęs, kad gaišuoti 
nėra kada, tris tonus ang
lių, kurias turėio nuvežti 
kitur ir net į dvi skirtingas 
vietas, išvertė ant gatvės ir 
nudumė pas sergančiuosius. 
Už kelių minutų dvi kai- 
minkos apkabinusios 
d ė sergančią moterį, o

MARGUMYNAI
ŠNAPSAS IR KULTŪRA gresia mirti-degtinė jiems 

nu pavoju!
Amerikoje, Naujosios 

Meksikos valstijoj, gyvena { 
sena indijonų Navaho gimi-į 
nė. Naujoji Meksika kadai-] 
se priklausė Meksikai. Dau-i 
gumas gyventojų ten ir da
bar dar kalba ispanų kal
ba. Naujoji Meksika yra 
vienintelė valstija Ameriko
je, kur ispanų kalba naudo
jasi lygiomis teisėmis su an
glų kalba.

Navaho indijonai gyveno 
per 400 metų po baltųjų 
“globa.” Ispanai bandė 
juos “sukulturinti,” bet tas

“METALINIS MAIKIS” 
PRIE VAIRO

Didysis anglų pasažierių 
laivas, 83,673 tonų talpumo 
“Queen Mary” dabar pra
deda dirbti “civilį” darbą. 
Per karą tas laivas gabeno 
kareivius. Dabar jis plau
kios tarp Amerikos ir An
glijos su civiliais pasažie- 
riais. Ant to laivo įvedama 
naujenybė. Prie jo sunkaus, 
140 tonų svorio vairo liko 
pritaisytas metalinis vai
ruotojas, kurs be žmogaus 
pagelbos veda laivą kartą 
nustatyta kryptimi.

Principas to naujo prie
taiso yra “žiroskopas,” ku
ris sukasi kartą nustatyta 
nlnt.nnp Kada laivui yrą 
duota kryptis, žiroskopas 
leidžiama suktis ta krypti
mi. Jei laivas iškrypsta iš 
nustatyto kelio, žiroskopas 
visvien sukasi ta pačia

keliu, o 
Pasidai

ryk savo parapijoj. Juk mo
tėm tenai nestinga. Nužiū
rėk kokią davatką ir pasiū
lyk jai savo ranką- 
’ —Aš. Maike, jau tcajinau 
taip daryti, ale pasirodė, 
kad toks kelias no gut. 

i —Kodėl?
—Kaip tik 

ranką atkišau, 
vane ir sako: 
nės nusmukę.’’ 
tų paduotas į 
jieškojimas. ji
čiugi. kad mano______
smukę.

—Aš pasakysiu, kad tė
vo ir gramatika nusmukusi.

—Ką tu nori tuo pasakyt?
—Aš noriu pasakyt, kad 

tėvas nori pačiuotis, o da 
neišmokai taisyklingai kal-

—Maike, aš noriu paša- žmonos tiesioginiu 
kyti tau sekretą, ale turi ne per laikraščius, 
man prižadėt, kad niekam
neišple; ėsi.

—Sakyk paslaptį, tėve, 
ne sekretą.

—Žinai, Maike k<*d aš 
pastanavijau apsizen; .

—Ar turi mergi. .?
—Da ne.
—Tai kaip be merginos 

apsivesi?
—Mat klaike, a pirma 

noriu pa J v*i tavo rodos, 
kaip l.. rokuoji apie tokį 
biznį: ar verta trajyt, ar~^9 nc ;

—Tėvas esi jau nebejau
nas žmogus, tai turėtum ge
riau už mane tokiais i Jau
simais nusimanyti. Bet vi
sų pirma, man rodos, turė
tum susirasti sau moterį.

—Olrai;, Maike, tai pa
imk alupką ir parašyk į ga-bėti.

i.i

ko

as jai savo 
ii apžiurėjo I
“Tavo keli-[tos vardu, kad tie principai.
O jeigu bu 
gazietas pa- 
nebutų ma- 
kplinės nu-

tu nori nuo manoizietas pajieškojimą. Rašyk,' —O 
kad staršas vyčių vaisko ge- kalbos? 
nerolas nori ženytis ir pa- —Tėvas darai daug gra- 
jieško bagotos našlės ar matišku klaidų savo kalboj, 
gyvanašlės, kuri negeria nei Pavyzdžiui, sakai kad “ke- 
šnapso, nei alaus. linės nusmukę.”

—Bet tai nebus teisinga.] —Na, tai kaip sakyti jei- 
tėve. Pats gersi, o moteris gu jos nusmunka? 
turės žiūrėti. —Reikia sakvt: “Nusmu-

—Čia ne tavo biznis, kusios kelinės.”
Maike. Aš noriu ženytis, o —Bet “nusmukę” geriau 
ne tu. [skamba, Maike.

Ir nesakyk, tėve, “ženy- —Bet netiksliai, 
tis.” Sakyk, “vesti.” | —Kodėl?

—Okei, parašyk kad aš —Todėl, kad kelinės yra 
noriu vesti. Tik gražiai su- moteriškos gimties daiktas, 
dek. kad gerai skambėtų. XT v i * ,
Pasakyk, kad aš esu dailus „ Nebalamutyk seno
vyras, matęs daug svieto, ]?m,?^us’ ^aiP
tai poričiapsot bile. kaip man būt moteriškas
ant stalo nepadės, ale tun (^ai^tas, kad
būt pasmozytas su cibuliais 
ir pabarstytas pipirais. Pri- 
durk da. kad gera boba tu- 

' męs gerą gyven i- 
luri turėt pinigu ir 
geros noturos

kurie didžiųjų demokratijų 
buvo paskelbti naujojo pa
saulio pagrindu ir kuriais 
tyri būti atstatytos 

, pagrobtos valstybės 
žinta teisė patiems 
ratiškai savo valia 
kad tie principai butų 
komi ir lietuvių tautai.

Kova su laisvės ir demo
kratijos priešu nėra baigta. 
Ir Lietuvos byla nėra iš- 

! spręsta. Tvenkiasi naujas 
lidžiosios pasaulio evoliu-

ir grą- 
demok- 
reikšti. 

tai-

cijos etanas, kuriame ir lie- skrajūnus, ir verčiančia de’

išve- Jiems nepavyko. Navaho 
p indijonai išlaikė iki šių die- 

įsnese sergančią 4 metų'nŲ savo tikybą, papročius ir 
mergaitę ir visi susėdę tro- savo seną ir gilią kultūrą, 
kan nuvažiavo į Shamokin, Amerikos valdžia norėtų 
State Hospital. Ligoninėj,1 Padėti Navaho indijonams 
F prašant, padaryta greita išiaiK.yti toliau jų kultu- 
opėraciia ir nuodai išpum- Hnj skirtumą. Iki karo tas 
puoti. Už kelių valandų a- £erai ir sekėsi. Navaho in- 
bidvi pasveiko. į di jonai gyveno savo skirtm-

Taip tas įsivaizduotas gju gyvenimu ir su baltai- 
nevidonas” išgelbėjo nuo siais nesimaisė.

mirties dvi gyvybes!
J.

Dabar praneša iš Navaho kryptimi automatiškai

tai yra vyriš
kas rūbas?

—Tokia yra musų gra
matikos vpatybė, tėve- Pa- 
vyzdžiui, sijonas yra mote
riškas rūbas, bet turi vyriš- 

r\ ką gimti, ir ji reikia atatin- 
karnai linksniuoti.

—Jeigu tavo gramatika 
vra tokia durna, Maike, tai 
aš jos visai nepripažįstu, 

pajieškoiimo —Gramatika

tuvių teisėtas ir teisingas 
reikalas turės rasti išspren
dimą. Mėginamos ir de- 
demonrtruojamos technikos 
galybės. Dar didesniu in- 
tensyvuęnu telkiamos dva
sios pajėgos. Minties. įsiti
kinimų evoliucija vyksta 
nervingoje tyloje ir dideliu 
tempu, kaip įžanga į nau- 
’us laikus.

Tai lemiamai ir neišv°n- 
riamai ateitie?; valandai lie

tuviu jėgos turi būti.paruoš
os. Paruoštos nuo viršūnės 

iki pat apačirtfc.
Broliai lietuviai, seses 

Uždarytieji, išblaškytieji.
kankinami ir kovojantieji

res pn< 
mą. tik 
turi būt 
oi.

—Ar žinai, tėve, ką aš 
pasakysiu?

—6 ką?
—Iš tokio

naudos nebus. Amerikoj vi- nei mano. nei tavo. Tai yra 
si tave pažista, todėl mote- mokslas, kuris aiškina kal- 
rvą tik juokus iš tokio pa- bos taisykles. Kas jos neži- 
jieškojimo darytu- Sakrtų, no, tas negali skaitytis ap- 
pats senis plikas kaip bizu- šviestas žmogus, 
nas. o Įieško turtingos mo- tai. Maike, tai
teriškės. Visi iš to juoktųsi, tu pamokyk mane tos gra- 

—Kas čia do per juokai, matikos mandrybių. Gal aš 
Maike eigų vyras nori sau ^af^a. bagotesnę gyvanašlę 
poros? J k ir rasta šventas ?ausiu-
liepia ta,, daryti. Dievas. a ef-m a,piS ^-ai Pa‘ 
sutvėrė Adomą, o paskui kalbėti kitu kartu, teve.

tev« ner-

GROMYKO

’os gyventi ir kovoti. 
Broliai! Subendrinę ir

suintensyvinę kovos pajė
gas viršūnėje, suvienvkime 
ir sustiprinkime jas iki pat 
apačių. Ta proga pagerbki
me savo širdyje visus musų 
žinomus ir nežinomus tau- 
*os kovotojus ir kankinius, 
•^aiauskime dėkingumo te- 
bekovojantiems politiniu 
žygiu, plunksna, pinigu ar 
’ritu budu ir eikime toliau 
kiekvienas savo pareigas 
nagai savo sąžinę, kaip ko
vojančio? tauto? rinktiniai 
nariai. Eikime ias ne va- 
}andą, ne savaite, bet vis? 
laiką, kol musu šventas rei
kalas bus laimėtas, tikėda
mi su poetu: “O tačiau Lie- 
’uva iuk atbus...”

Tad. Vardan tos Lietu
os...

Vyr. Lietuvos Išlaisvin 
Komitetas.

BEDIEVIS DANGUJE

turėio duoti jam frentą: bet 
nedavė nei Petro, ru 
bo. ale rastoroio Ji.vą. Tai 
reiškia, Maike. kad ir man 
reikalinga kokia nors Ag
nieška ar Prigyta.

Prieš ta aš nieko naša- 
1-gu tėve. Bet man r°des 
kad dr ug geriau jie kati

reikia eit mo-Dabar man 
Joku- kyklon.

—Na, tai gudbai!

Diktatoriaus Stalino agen
tas Andrei Gromyko. kaip į 
Sovietų delegatas Jungtinių1 

-iTautų Saugumo Taryboj Jis
i • • ,» •• ' “pasižymėjo” tuo, kad ke-Keleivyje naudinga yra Raįus pabė?0 g posė.

daryti visokius biznio skel- džių, kuomet buvo kalba-
bimiK ir pa j ieško i imu* ma aP^ mažųjų tautų lais-
----------------------------------- vę.

Bedievis mirė ir prie dan
gaus vartų sušuko: “Netei
sybė !”

“Ar tu netiki manim nei 
pomirtiniu gyvenimu?” pa
klausė iį Dievas.

“Ne !” atkirto laisvama
nis. “Aš tikiu tik visata, ku
riai nėra nei galo, nei pra
džios. ir kurioj nėra jokių 
pojūčių. Aš tikiu, kad su 
mirtimi baigiasi viskas: ir 
žmogaus evvenimas ir są
voka apie jį.”

Dievas susimąstė.
Pagalvojęs valandėlę, jis 

tarė bedieviui:
“Tikėti tokia baisia ir ne

įtikima visata reikia didelės 
drąsos ir didelio tikėjimo. 
Eik šen į dan<ni.”

Howard Blakė.

indiionu krašto, kad ju per
,šimtmečius išlaikyta ir iš
saugota kultūra n^beatsilai- 
ko, jų seni papročiai nyks
ta, ių puikus sugyvenimas .

: giminės ribose krykšta irĮkri'Ptimi.
----- ;— i jauni indijonai nebepaiso ve-10’ nei

Jėzuitų ordinas yra vie- savo tėvų papročiu, 
nas iš^ galingiausių katali-’ Bet Navaho indi jonus pa
kų bažnyčioj. Vien Ameri- vilioio ne aukštesnė ameri- 
koje jėzuitų yra 6,300 ir jie konišką kultūra. Jei tain 
čia turi 15 universitetų, 10 butų, tai nebutu jokios gali 
kolegijų ir 38 aukštąsias ir tragediios. Nelaimė vra|DRijcKno 
mokyklas. Visame pasauly-,ta. kad Navaho papročius 
je jėzuitų ordinas priskai- griauna šnapsas. Per karą 
to 28,000 narius. j daugelis jaunu indijonų tar

ias dienas jėzuitai išsi-navo kariuomenėj’ o kiti 
rinko sau naują ordino vir-, dirbo karo pramonėj (prie

D. T.

Jėzuitai Turi Naują 
Generolą

paleidžia į darbą 
torą,” kuris laivo 
suka pagal žiroskopo kryp
tį. Su tuo prietaisu laivas 
visada plaukia ta pačia 

nebodamas nei 
vilnių.

Laivo patarnautojams ši
tas prietaisas sutaupo daug 
darbo. Laivas plaukia tie
siu keliu ir gali greičiau pa
daryti savo kelionę.

“telemo- 
vairą pa-

DŽIOVYKLOS

šininką, vadinamą genero
lu. Juo išrinktas belgų jė
zuitas Giovanni Battista 
Tanssens. flamų kilmės. 
Paskutinis jėzuitų ordino 
generolas buvo lenkas Le- 
aochowskis. iis stovėjo or
dino priešakyje per 27 me- 
lus ir mirė- 1942 metais. 
Del karo jėzuitai per 4 me
tus neturėjo savo rinkto 
~enerolo.

PRASITARĖ APIE KA
TINO ŽUDYNES

New York (LAIC)—Var- 
-uvos slaptasis (pogrindžio) 
’aikraštis “Polska” rašo:

“1946 m. rugsėjo 21 d., 
vienoje Varšuvos kavinėje 
girtas raudonarmietis kapi
tonas Dipkov iš 52 pėstinin
kų pulko, besiginčydamas 
su lenkų karininku, sušu
ko: ‘Aš tokius kaip tu, šim
tais sušaudžiau Katyne!’ 
Kiti raudonosios armijos 
karininkai čia pat Dipkovą 
paėmė už parankių ir išsi
vedė.’’

Kaip žinoma, Katin miš
kas randasi netoli Smolens
ko. Ten 1940 metų pava
saryje. NKVD, buvo sušau
dyta apie 10.000 lenkų ka
rininku belaisvių

atominių bombų gamini
mo!) ir uždirbo daug pini
gų. Seniau veikė įstatymas, 
pagal kuri indijonams Na
vaho krašte buvo draudžia
ma pardavinėti degtinę. 
Dabar tas įstatymas nebe
veikia. Išsiplatino girtavi
mas. o su girtuoklyste ir se
na indijonų kultūra eina 
niekais. Ju sueigose dabar 
dažnai Įvyksta muštynės, jų 
seniūnai, kurie seniau bū
davo gerbiami, dabar laiko
mi už nieką, o kartais ir 
natvs tie seniūnai lenkia 
stikliuką. Degtinė po musų 
akimis griauna seną indijo
nų tvarką, jų papročius ir 
mainais nič nieko neduoda.

Indijonų seniūnai šias 
dienas kreipėsi į valdžia, 
kad ių krašte vėl butu už
drausta pardavinėti baltųjų 
žmonių nuodai — degtinė. 
Indijonai atsilaikė prieš vi
sokius persekiojimus, bet

Buvo tai karininkai pa
imti į ru«ų belaisvę 1939 
m. rudenyje, daugumoje ki
limu iš rytinių Lenkiios sri
čių. Jų tarpe nemažai vil
niečių. Iš viso. lenkai nasi- 
renda anie 15,000 karinin
kų. Kur buvo sušaudyti ki
ti — žinių tuo tarpu nėra.

Druska yra kasama iš že
mės arba imama iš jurų 
vandens. Viena kompanija 
prie San Francisco įlankos 
per metus -iš juros pagami
na 500,000 tonu druskos. 
Ji ima druską iš vandens 
džiovinimo budu. Ji daro 
šitaip: Turi didelius prūdus, 
kuriuos nrileidžia juros van
deniu. Tie prūdai turi 28,- 
000 akrų pločio. Vanduo 
tuose prūduose laikomas per 
visus metus ir jo dalis iš
garuoja. Juros vandenyje 
druskos yra 3’/<,%, o po 
metų džiovinimo prudu van 
denyje druskos yra 25%. 
Tada vanduo iš prūdų iš
leidžiamas Į kitus prūdus, 
kur iis laikomas vėl apie 
metus laiko. Antruose prū
duose druskos vandenyje 
yra jau tiek daug, kad ii 
“kristalizuojasi’’ ir sugula 
prūdų dugne iki 5 colių sto
rumo sluoksniu. Visas van
duo neišgaruoja, tndel liku
sį vandeni nuleidžia ir su
naudoja įvairiose chemijos 
dirbtuvėse netoliese, o su
gulusia ant dugno druską 
su traktoriais “suaria,” su
rankioja ir dirbtuvėse dar 
karta ištirpdo gėlame van
denyje, išima nereikalingas 
dalis ir dabar iau katiluose 
vandenį išgarina. Likusi 
druska yra malama, pilsto
ma i dėžutės ir siunčiama 
vartotojams.

p i 1
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‘Sųuatteriai” Kanadoje ' Rusai Melžia
Ir Kanadoje pasirodė Amerikos diplomatas W. 

“squatteriai.” 40 benamių Thorp Paryžiuje apskaičia- 
šeimynų Ottawos mieste už-! vo, kad Rusija jau paėmė 
ėmė tuščius karo laivyno ir iš Rumunijos už vieną bi 
buvusius moterų korpuso
barakus. Benamiai apsigy
veno barakuose ir žada ten 
pasilikti, iki jiems valdžia 
duos kur gyventi.

J slepiasi apgaulė ir suve
džiojimas.

Pirmas tikro demokrato 
reikalas yra griežtai atsiri
boti nuo totalitarininkų bol
ševikų, kaipo diktatūros ša
lininkų ir kaipo imperialis
tinės Rusijos agentų. Tik
tai taip atsiribojus, kova 
prieš konservatorių ir libe-

lioną ir 100 milionų dolerių ralų reakciją bus aiški ir

Salvadore Neramu
Salvadoro respublika per

gyvena neramias dienas. 
Darbininkai ir tarnautojai 
ten paskelbė generalini 
streiką, prie streiko prisidė
jo studentai ir pirkliai. 
Streikininkai reikalauja pa
daryti pakeitimus valdžioje 
ir policijoje. Sako, gana 
sauvalės ir kyšininkavimo!

reparacijų” ir dar nori 
gauti virš biliono dolerių. 
Rusijos Višinskis pripažino, 
kad tie skaičiai teisingi. Ru
siški “vaduotojai” mėgsta 
savo aukas išmelžti sausai.

Danijos Kolonijos
Maža Danija po karo ran

kioja savo kolonijas. Ji vėl 
paėmė savo globon didžiulę 
Grenlandiją, o dabar nori 
grąžinti “namo” ir Faero

Geraširdė Amerika
Dabar tik paaiškėjo, kad 

1944 metais Amerika dayė 
Stalinui už 100,000,000 do
lerių karo laivyno orlaivių, 
išmokė rusus lakūnus skrai
dyti tais orlaiviais ir jei 
šiandien rusai turi karo lai
vyno aviaciją, tai ji visa y- 
ra Amerikos padovanota. 
Orlaiviai buvo duoti su nau
jausiais slaptais išradimais.

Mėsos Mįslė
Amerikoj dingo mėsa. 

Žemės ūkio departamento

tikrai demokratiška. Susi
metę su bolševikais į ben
drą jovalą, demokratiški 
socialistai negali patarnau
ti nei demokratijai, nei dar
bininkų reikalams. Jei kas 
nors iš komunistų įeitų į to 
naujai kuriamo “Winnipeg 
Citizen” redakciją, tai tas 
dienraštis negalės būti de
mokratiškas, jame, kaip ne
sveikame obuolyje, sėdės 
kirminas, kurs jį griauš iš 
vidaus.

Todėl palinkėtume Win- 
nipego lietuviams aiškiai 
pažiūrėti per “bendro fron
to” miglas į tikrąjį kai ku
rių to laikraščio kūrėjų ir 
kai kurių rėmėjų veidą —- 
išvysite “saulės” usus ir 
Fred Rose ilgas ausis.

KVOČIA JUGOSLAVIJOS ATSTOVĄ

Amerikos laikraštininkai klausinėja Savą Kosanov- 
ką, Jugoslavijos agentą Washingtone. Jis stovi kairėj.

I KONTRABANDISTŲ
ROJUS

POLEMIKA IR KRITIKA

salas. Tos salos buvo nubal- vadovas Anderson sako, 
savusios būti “autonomiš-j kada 52,000,000 galvijų ir 
kos.” bet Dani ja pareikala- 58,000,000 kiaulių suės 160,- 
vo dar karią balsuoti. Fae- 000,000 tonų pašaro, tada 
ro salose gyvena danai. Bal- ’ bus daug riebios mėsos. Bet 
savimas įvyks šį rudenį. Į kada tas bus, žemės ūkio

--------  i departamento vadovas ne-
Irano Vargai ! pasakė.

Visame Irane eina dideli i
neramumai. Šiaurėje šeimi-į 4 Didieji New Yorke 
ninkauja rusų pastatyti kvisj Po spaliu 15 dienos “ke- 
lingai, pietuose sukilo kelios turi didieji” ministeriai su- 
giminės, kurios reikalauja sirinks New Yorke. Pary- 
autonomijos, o viduryje kur- žaus taikos biznį jie laiki- 
dai su rusų pagelba šaudo nai atidės ir suvažiuos į 
centralinės valdžios atsto- New Yorką į Jungtinių Tau- 
vus. Irano valdžia “grasina”, tu seimą. Ta proga visi di- 
su geležine kumščia su-'dieji ministeriai vėl tarsis, 
drausti sukilėlius, bet tas kaip tvarkyti pakrikusį pa- 
nelabai sekasi. šaulį.

Kas Mums Rašoma
Atiduotų ir Žmonas?

Gerbiama “Keleivio” re- 
f]51 kpiip •

Skaitydamas “Keleivį” 
randu daug juokingų pagar
sinimų. Anądien “Keleivio” 
38 nr. po antgalviu “Die
vas davė — klebonas paė
mė” aprašytas juokingas at
sitikimas.

Yra žmonių didelių gera-

imta į kariškas šalies pa
jėgas 1,100 vyrų. Praėjusį 
mėnesį iš musų valstijos bu- 

Francijoje buvo iškilęs 4 vo paimta kariuomenėn tik- 
dienų streikas. Streikavo tai 500 vyrų.
muitininkai. Jie reikalavo'-----------------------------------
pakelti jiems algas.

Keturias dienas kontra- 
bandistai turėjo tikrą rojų.
Iš Belgijos, Liuksemburgo 
ir Šveicarijos galėjai vežti 
į Franciją, ką tik norėjai, 
jokių muitų niekas nereika
lavo. Kontrabandistai ne- 
žiopsojo. Francijos iždas, 
sako, neteko daug milionų 
pajamų. Dabar kalbama,
kad Francijoj ir policija of lhe Keien-i. and that the m-

• « //1 v v . • , j .vr loving is, to the l»est oi h»sstreikuos. Apašai, kiše n- and belief. a truc statement of the

vagiai ir plėšikai rimtai
ruošiasi prie to streiko. Jie 
sako, jei pasipelnė kontra
bandistai, tai kodėl mes 
turėtume žiopsoti. Tegu tik

STATEMENT OF THE 
Ownership, Management, Etc.
Reųuired By The Act of Congreas 

of August 24, 1912,
OF KELEIVIS 

(Litnuaman \Acckly) 
Publlshed Weekly at Boston. Mass..
Suffolk County, for October 1. 19f6

Be fore me, a Notary Public In and for 
the State and cx>uuty aforenard, persoa- 
ally appeared Stanley Michelson. who 
having been dūly swom aecording to law, 
depoe<es and says tliat be is the Bus algr.

nabernas. Kažin, vyrai, ar 
nebūtų galima nuo tokios

-------- perdėtos fanaberijos pasi
Jau buvo “Keleivy” rašy- gydyti?

ta apie “lietuviškos fanabe- Dar noriu atkreipti dėme- 
rijos” žmones, kurie dažnai i sį į vieną visų lietuviškų or- 
del mažiausių menkniekių!ganizacijų rykštę — tai į 
užsiožiauja ir tada iš jų pletkavimus. Kartais be jo- 
bet kokiai organizacijai ar ’ '
veikimui nebėra jokios nau
dos. Jie pradeda “izoliuo
tis” nuo visuomeninio dar
bo, o kai kurie pradeda net 
koją kaišioti kitiems, kad 
bendram darbui pakenkus.

Tokių žmonių yra visose 
organizacijose, visose sro
vėse, visose kolonijose ir.

DANTŲ GĖLIMO 
POLITIKA

širdžių. As manau, jei koks tur but visose uutose. Kai 
klebonas nueitų j tokių ge- kurie tįki„ žmoniu nei g 
rasirdzių žmonių namus, nci iš t„ ima ’ <«sįrgti” 
paimtų jų žmonas ir vai- neveik]um0 ijga. .Jei tokius 
kus, jmvBvien nieko nesą- menis banda; «paguostį” 

. . _ ______ k/tų- Prieš valdžių gal pne-' ir j >. jie į,.
Jo bet P.nes -kleboną;gainiui pradeda pykti. Po

[ySLUUCtlOS f S IPeI Yra .an‘.sl°5 asaf« I>a- kokio laiko iie pradeda ne-
" .k®’"®®..y.“0KI’» “4’rimauti ir, nežinia už ką

ir kalbėti. I įęrjyti. Teko matyti žmo-
‘n nių, kurie patys save po va*

riuitaio, n. izoliavo nuo visuomeni-
įnio darbo ir, teisybę pasa
kius sunku butu tiksliai at-

Winnipegiečių Su«i 
rinkimas

Spalių 6 d. š. m., 2 vai. 
po pietų, Winnipego Lietu
vių Kliube, po adresu 240 
Manitoba Avė., atsibus

į bus Manitobos universiteto 
I profesorius Ferns, Master 
’of Arts laipsnio mokslinin
kas, ir Kanados centralinio 
parlamento narys, C. C. F. 
atstovas, Stanley Knowles. 
Jis pereitais metais atstova-

W-innipego ir apylinkių lie- vo Kanadą Jungtinių Tau 
tuvių masinis susirinkimas, tų parlamente Londone. Ta 
Tikslas aptarti, kaip dėtis proga S. Knowles lankėsi 
prie organizuojamo leisti Paiyžiuje, Berlyne ir Mask- 
demokratiško dienraščio voje ir yra susipažinęs su 
“The Winnipeg Citizen” Europos padėtimi. Iš tokių 
parėmimo. kalbėtojų lietuviai galės

Naują dienraštį organi
zuoja spaudos darbininkai, 
kurie liko pašalinti iš dar
bo iš vietos dvejų dienraš
čių. po pralaimėjimo uni
jos streiko. Naujas dienraš
tis žada būti tikrai demok
ratiškas. Jo įkūrimą remia

daug ką išgirsti nauja ir 
kiekvienas Winnipego ir 
apielinkės lietuvis turėtų 
nepraleisti progos paklau
syti jų kalbų.

Tam susirinkimui vado
vauja C. C. F. lietuvių or
ganizatorius drg. K. Beniu-vietos inteligentai ir vietos,^ Kanados Lietuvių Sūnų 

darbininkų unijos Uz JO|Dukteru veikėjas J Pali- 
jalaikymą pasisakė Kana-j „unas įr M Vidrukas. A. 
dos socialistai — C. C. F..iL D L D yietos ku 
kūne vi^s salies purlamen-j irmininkas.
te turi 29 atstovus, o Mani- p 
tobos provincijos parla-Į 
mente turi 9 atstovus ir j Redakcijos Prierašas:
Sascatchewan provincijoje į Mes dedame “C.C.F. Na- 
turi net parlamento daugu- rjo” pranešimą apie Win- 
mą ir valdžią. C. C. F. Kėi- nįpegO lietuvių rengiamas 
nadoje yra visų progresin-i prakalbas. Bet norime at- 
giijų politinė vadovybė ir kreipti Winnipego lietuvių 

j’ pasisakė už naujo dėmesį, kad “L. P. P.”, ar- 
dienraščio rėmimą, tai ga- ba “progresyvių darbininkų 
Įima neabejoti, kad naujas partija” yra komunistų par- 
dienraštis eis demokratišku

C. C. F. Nary*.

Del Tų Streikų
I pasakoti, kaip jie prie to-

Gerbiama redakcija: 1 kio izoliavimosi priėjo.
Jus įdėjote mano laišką šiaip jau. rodos, tai žmonės 

apie “streikus ir kas nuken- supratlyvi, kartais ir apsi- 
čia,” bet gerokai pakeitėte.1 švietę; jei jie ką dirba — 
Gal ir reikėjo kalbą padai- dirba gerai. Bet, vot. uzei- 
linti, o mano pagrindinė na liga ijj žmogus pradeda 
mintis paliko, kaip aš ją trauktis iš judėjimo, 
parašiau. Manau visi dar
bininkai turėtume pagalvo
ti, kaip vesti musų kovas už 
geresnį gyvenimą, nedary
dami tokių nuostolių, kurie 
krinta ant musų pačių pe
čių.

Iš to streiko aš turėjau 
tiktai keturių dienų nuosto
lius. Tai pakeliami nuosto
liai. bet jie visai nereika
lingi. O jei sudėtume visų 
darbininkų nuostolius iš ju
rininku streiko, tai gautųsi 
milžiniškos pinigų sumos.
Iš tų nuostolių niekas nepa
sipelnė, nei darbdaviai, nei 
darbininkai, o visas kraš
tas nukentėjo. Panašiai yra 
ir su kitais tokiais streikais/dito.

Yra ir kitos rūšies izo
liacininkų." Tai žmones, 
kurie serga “persidirbimo’ 
liga. Paklausyk tokių žmo
nių, tai, rodos, jie kalnus 
nuverčia ir taip sunkiai dir
ba. kad sunku ir suprasti, 
kaip jie dar kojas paneša. 
Jei toks žmogus ką nors 
padirba organizacijoj, jis 
ilgą laiką vaikščioja pilnas 
nusiskundimų dėl sunkios 
naštos, kuri buvo užkrauta 
ant jo pečių. Tokius žmo
nes vienaip vien reikia gir
ti, drąsinti, kelti į aukštą .jų

keliu.
šalia C. C. F. partijos 

nauią dienraštį remia ir L. 
L. P. Tai yra “darbininku 
progresyvių partija.” Prie 
jo rėmimo dedasi ir įvai
rios darbo žmonių oreani- 
zaciios, kaip pašelpiniai 
kliubai ir k.

Labai malonu priminti 
kad per C. C. F. Winnipe- 
go ir apielinkės lietuviu 
grupes organizatorių drm 
Kaži Beniušį i rengiamą'! 
susirinkimą yra pakviesti 
du įžymus visuomeninin
kai. kaino kalbėtojai. Jie

tija, o Kanados “Sūnus ir 
Dukterys,” kaip ir A. L. D 
L. D .yra komunistų veda
mos organizacijos. Taigi 
Winnipege lietuviai daro 
bandymą su “bendru fron
tu,” jie kviečia bendrą mi
tingą su šnipo Fred Rose 
šalininkais kurti “demokra
tišką dienraštį.” Viskas tas 
skampa labai miglotai. Ko
munistai. tiek Kanadoje, 
tiek ir kitur, dedasi į “ben
drą frontą” tiktai ten, kur 
jie gali ant “bendrafronti- 
ninkų” sprando pajoti. C.

Man atrodo, kad tokie 
streikai įrodo ne tiktai mu
sų tvarkos negerumus, bet 
parodo ir darbininkų orga
nizacijų nemokėjimą ginti 
darbininkų reikalus. Ką u- 
nijos viena ranka duoda, 
ios kita ranka iš visų dar
bininkų atima. Pagalvoki
me.

K. S-is, 
Brockton, Mass.

BOLŠEVIKAI PERTAISO 
ŠV. RASTĄ

New

and belief, a true statement of 
ownership, maname m e® t (and if a daiiy 
paper. the circulatlon), etc., <»f the 
aforesatd puhlication for the dale shown 
in the above capt hm, reųuir^d by the 
Act or Ausust 24. 1912. embodied m eec- 
tlon 411. Poetai La'vs and Regulations, 
printed on the reverse of this form. to 
wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, »*4ia»r, maiuigmg editor.

«• •• .v . '•'•j .ind ..usnies* įiMttftgei*policija įseis j streiką, o Publisher—Keleivis Publislūng Co. 
mes jau žinosime, kaip ta 836 Br.«dwa>-. s©, juss.

. , , . Editor—Jonas Jahinskies,proga pasinaudoti. 636 Broad way, So. Boston. Mass.
Managlng Editor—Jonas Januskis,

636 Broad way< So. Boston. Mass. 
Business Manager—Stanley Michelson.

636 Broad way, So. Boston. Mass.

2. That the owner is: (If cwued by a 
Corporation, its name and address mušt 
be stated and also lnunediately there- 
under the narnės and addresses of 
stockholders ouning or Holding one per 
cent or mere of totai amount of stock. 
If not owned by a Corporation, the 
narnės and addresses of the ind'.vidual 
ovvners mušt be given. If ovvned by a 
firm, coinpany, or other unincorporated 
concern, its name and addreas. as well 
as those of each individual mernber. 
mušt be given.)
Keleivis I’ublislung Co.

1,100 Vyrų į Armiją

Šį spalių mėnesį iš Mas
sachusetts valstijos bus pa-

Reamatiški Skausmai

kios blogos valios kas nors 
pasako ką nors apie kitą 
žmogų. Tas išgirsta iš tre
čių ar ketvirtų lupų (daž
nai su mažesniais ar dides
niais perdėjimais) ir tada 
prasideda velniava. Prasi
deda piktumai, nauji plet- 
kai ir ilgainiui gaunasi be
reikalingas šnairakiavimas. 
Mokėti valdyti savo liežuvį 
yra kiekvieno žmogaus di
džiausias papuošimas. “Žo
dis žvirbliu išlekia, o jaučiu 
parlekia” — sako lietuviš
kas posakis. Kad tą posakį 
dažniau atsimintume, butų 
visiems naudingiau.

Mums lietuviams ypač 
svarbu mokėti tarpusavy 
draugiškai sugyventi. Musų 
yra nedaug. Musų organi
zacijos nėra skaitlingos 
Tie patys žmonės turi vi
sur bėgioti, visur dirbti 
Kiekvienas veikėjas mums 
yra brangus ir reikalingas 
Bereikalinga fanaberija, 
pletkai, tarpusaviai nesuti
kimai silpnina visą musų 
visuomeninį darbą. Pagal- 

įvokime apie tai!
V. K-us,

Brooklyn, N. Y.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKENS OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Nevrark 1. N. J.

PARSIDUODA KALDRA

Plunksninė, visai nauja, nevartota 
kaldra (antidotas) parsiduoda tuoj 
pat. Kaina 12 dolerių. Galit matyti 
kasdien nuo 5 vai. pavakarėj. Ad

sas: 2252 24th St.,
Detroit 16, Mich.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau mano giminaičio Čelkio, 

anksčiau gyvenusio Montreal, Kana; 
doje. Jis pats ar žinantieji apie jį 
prašome pnnešti man jo tikslų ad
resą, už ką busiu širdingai dėkin
gas.‘snioiAaTnonva stsnojty 

Stramsgarden, Doktorsvegen,
Sodertalje, Svveden.

Pajieškau savo giminių ir pažįsta
mų Amerikoje. Norėčiau su jais su
sirašinėti. Jeigu kurie iš mano drau
gų bei giminių skaitytų šį pajieško
jimą, prašau jų atsiliepti žemiau 
paduotu adresu. Aš esu kilęs iš Če
dasų miestelio. Rokiškio apskr. (41

JUOZAS GALVANAUSKAS,
39 Mission St., Gardner, Mass.

Trustees:
John Andrevs, 52 Wcod Avė.,

Somerville, Mase.
William V. Aneota, 8 Mayhew St.,

Dorchester, Mass.
Paul A. Brazaitis, 34 Kenberma. R<i..

Dorchester, Mass.
Paul J. Kruchas, 72 Tremont St..

NorwoodU Mass.
Jonas Januskks, 636 Broodway,

So. Boston. Mass.
Napoleon Jonuska. 15 Cotton St..

K/*riindale, Mass.
Jonas A. Yankauskas. 6 De Wo4fe St..

Dorchester. Mass.
Frank X. Raman, 125 Brooks Avė.,

Arlington, Ma-ss.
Stephen Strazdas, 450 E. 7th St.,

So. Boston. Mass.
Anthony VValeiko, 2 Wlnslow St.,

Cambridge, Maas.
The above trust»*e«? a<-t for the Dithua- 

nian Sccialist Federati*»n of America, a 
Corporation dūly orjęanized and existinj? 
accorriinjr to te Iaws of the State of 
Xew Jersey.

3. That the knovvn bondbolders, rnort- 
rugee*-'. and other security h'dders own- 
;ng or hoklfnft J per cent or more of the 
totai amount of bende, mortgages, or 
other securities are: None.

4. That the two paragp-aphs next 
above. jriving the narnės of the owners, 
stockholders. and security holriers. if 
any. oontain not only the lįst of stock
holders and security holders as thev ap- 
pear upon the lx»oks of the cooipany but 
also, in. cases vrbere the Htoclvolder or 
security holder appeara upon the books 
of the compan.v as tnistee or in any 
other fiduciarv relation, the name of the* 
person or Corporation for whom «uch 
trustee is acting, is liveri: also that the 
said two paragraphs contaln statement s 
embracinsr affiant’s full knotvled^e and 
belief as to cireumstances and condi
tions vnder wMch stockhoMera ;»n«i >e- 
curity holders who do not appear upon 
the books of the eornpany as trustees, 
hold stock and securities in a capactty 
other than that c.f a bona fide owner: 
and this affiant ha«c no reason to helleve 
that any other person. association. or 
Corporation has anv interest direct or 
Indirect In the said stock. bonds. or 
other securities than as so stated by 
hlm.

5. That the avera«e mimber of co- 
pies of each issne of this publication 
sold or distributed. throujjh the mail or 
othersrise. to pald subeeribers dūrinu 
the twelve rnonts precedinx the date 
shown a« above is 6546.
(Sipned) Stanley MicheLson. Bus. Mgr.

Swom to and suhaeribed before me 
this lst day c f Octoher, 1946.

Joaeph A. Hopkins. NoCary Public.

Pajieškau pusbrolio Juozo Palio
nio, kilusio iš Rumbonių parapijos,
Panemuniky kaimo, jryvenusio Brook
lyne. Kas jj žino, ar jis pats, teik
sis atsišaukti šiuo adresu: (40)

ONA PALICAUSKAITĖ 
(po vyro Sarpalienė)

14 N. Elmwood Avė., Baltimore, Md. My Commissrion expires Oct. ii. 1946.

BALF Seimo Vaka
rienė New Yorke
BALF seimas bus baig

tas jaukia vakariene, kuri 
įvyks spalių 19 d., McAlpin 
viešbutyje. 7 vai. vakare. 
Vakarienėje dalyvaus daug 
įžymių svečių.

Šalia kelių svarbių kalbų, 
meninę programą išpildys 

didelį pasišventimą organi- artistė Barbara Darlys ir
zacijos labui. Jei tik toks 
“persidirbėlis” negavo “kre- 

•dito,” jis jau jaučiasi nu
skriaustas ir pradeda skųs
tis savo sunkiais darbais ir 
naštomis.

Tokie fanaberijos ir

pianistė Giedra Gudauskie 
nė.

Artistė Darlys yra vi
siems gerai žinoma meno 
pajėga. Ją visada malonu 
išgirsti. Giedra Gudauskie
nė Nevv Yorke pasirodys

York (LAIC) — 
Kaip praneša IP agentūra, 
komunistinė cenzūra Lenki- 

. . - ,’oje pradėjo ištaisinėti net
C. F. Narys ta turėtų žino- šv. Rašto tekstus. Pav.. vie
tų Jei komunistai pasisako no.ie vietoje, kur pasakyta,
1,7 L’flVi nr>l-c “rlam Alzrofič L-o/4 __ It fr • .

“persidirbimo” kankiniai i pirmą kartą kaip gabi pa
veda ta ka aš vadinčiau nistė kompozitorė. Ji nese- 
dantų gėlimo politika. Ju,nai atvyko iš Vakarų Eu 
obalsis yra: “Vot, kas aš!"
Jei nori, kad tokie žmonės 
dirbtų kokioj nors organi
zacijoj, juos turi vienaip 
vien glostyti, girti, jų pra
šyti. Ir paprastai buna taip. 
kaip nors ir kada nors. to
kiems niurnekliams neįtik
si, o tada jie ir pradeda ves-

ropos ir apsigyveno Chica- 
goje.

Vakarienės bilietų dai 
galima gauti pas platinto
jus: J. Ginkų. J. Žilevičių 
(Elizabethe). J. Brundzą 
J. Jankienę. VI. Dilį (New- 
arke ir E. Orange, N. J.), 
V. Stašinskienę. Pr. Lapie

ti tą “dantų gėlimo politi- nę. St. Subatienę. Ambro- 
ką.” Juokinga, bet kartais zaitvtę-Jolkovvski. N. Stil- 
tokie žmonės išgalvoja net sonienę, O. Valaitienę, J. 
“principinius skirtumus" Jokubavičių (Patersone). 
savo ligui?tai fanaberijai į K. Baltramaitį (Elizabethe) I 
pateisinti. BALF sandėlyje. 101 Grand!

Bendrai imant, lietuviai, St.. Brooklyne ir____ ________ Brooklyne ir BALF
pasižadėjo Winnipego b’^- už koki nors “demokratiš- kad žydai nužudė Kristų, vra kuklus -monės. Bet jei Centro raštinėje. 19 West 
tuviams pasakvti prakalbas ką" reikalą, po tuo “demo- ištaisė taip: “Valdantieji kur pasitaiko koks fanaber- 44th St.. New York. N. Y. 
spalių 6 d Tie kalbėtojai kratiškumu” neišvengiamai sluoksniai nužudė Kristų.” nas. tai ri” perdaug fa- Ribėta* kaštuoja $5.00.

HANDICAP 
Pridėta $10.000

Daily Double Baigias 1:10 I’. M. 
Po to iki 1:30 P. M.

Baseball Playoff
Inningas po Inningo

Nuvažiuot ifalima EI. B. & M. ir Bušais
Daug Nemokamos Vietos Karams

8 Šiurpios lenktynes Kasdien ||
Iki Spalių 26

Subatos Ypatybė

PAUL REVESE

l l i
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Moterų Skyrius
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Blogi Vaiku Papročiai
Viena motina nesenai jautrus ir labai džiaugiasi,, 

skundėsi turinti labai daug jeigu tėvai jų darbą įverti- 
gėdos ir širdperšos del blo- na. Tokiu budu jie jau nuo 
gų papročių, nemandagumo pat mažens išmoks, kad pa- 
ir nepaklusnumo savo 7-nių klusnumas ir mandagumas 
metų dukrelės. yra geras daiktas. Tuomet

“Negaliu jos nei išmoky- nereikės motinoms skųsti3, 
ti, nei suvaldyti,” sako toji kad vaikai neklauso, 
motina. “Turbut ji jau taip
atsigimė... Gal aš čia pati 
esu kalta, nes jos laukda
ma nemokėjau kaip reikia 
užsilaikyti. Nuolat su savo j 
vyru bariausi ir priešinausi 
— gal del to ir mano mer-'
gaitė tokia...” Kaimai Laisvi Nuo

Re'kia pasakyti kad ne Bolševizmo
tiktai ta motina, bet ir ki- .<Gimdnžs Gal.sai.-> kuri 
tos moterys tiki. jog vaikas , idžį u ; pitonų 
visados bus toks, kokia ou- g • Amerikoje, išspau- 
vo jo_ motina Ji nešiodama. Xo idomų laišką, gautą 
Bet kiek man žinoma dar .. LietuV0S Įtaptu į'eIfu g 
niekas nėra Įrodęs kad is- jo turinio kad g
tikrųjų taip butų. Papročius į žvalgvba vra įsigaiėju- 
zmones neatsineša ateidami gi tiktaj tietuv’os mįeltucse.l
į si pasaulį, jie juos įgyja Kaimai gi yra partizanu 
vėliau. Ypač jaunas vaikas rankose į įd£miau5ia;.
yra palankus bet kokiai ita- Lieluvos _įc, į dirta iš.
kai ir blogai ir gerai. Jis... . i — & i . vien su partizanais.greitai visko išmoksta.

Kapsi.

Lietuvos Moterys
Eina Išvien su 

Partizanais

Štai to laiško turinys: 
Nors karas pas mus nė-

pač jį veikia namų atmos-1 
fera, tėvų nuotaika. Jeigu! 
tėvai elgiasi gražiai man- ra paskelbtas, bet formaliai 
dagiai, tai tokie bus ir jų karas eina. Partizanai pla- 
vaikai. Bet jeigu tėvas su į čiai veikia, nes visa tauta 
motina nuolatos barsis ir 1 su jais. 
koliosis, ir jeigu jie šiurkš- “Lietuvos kaimas yra!

laisvas nuo bolševikų oku
pacijos, nes kaimai yra par-1 
tizanų rankose. Visi laukia! 
laisvės, laukia išganymo iš1 
Vakarų ir Amerikos...

“Miestai okupantų ran- 
nuos sunku patenkinti. Ka-'kose. Ten kiekviename na

ciai elgsis su savo vaikais, 
tai negalima tikėtis, kad 
vaikai butų aniuolėliai.

Tėvai turi būt racionalus. 
Vienas neprivalo reikalauti 
iš kito tokių dalykų, ku-

da reikalavimus bei prašy
mus nesunku bus išpildyti, 
.tai nebus reikalo nuo to ir

ŠLEBĖS VAKARAMS IR ŠOKIAMS

Čia turime keletą suknelių pavyzdžių, kurie tinka tiktai šokiams ir ki
tokioms vakarų progoms. Jos paprastai būna ilgos, be rankovių ir aptemtom 

lėmenėm, gi apačioje plačios. Dienos laiku jos netinka.

i”Keleivio” Knygos
i ---------------------------------------------------------

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, 
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti j kelias dienas visų veislių 
gyvūnus, kurie gyvena išsimėtę po 
tisų že;nės kamuolį? Kai.) jis ga
lėjo tuos gyvūnas prastoj savo ar- 
kcj sutalpinti? Iš kur ėmėsi tiek 
vandens, kad visų žemę
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 

, iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras- 
I ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis 
' iių žmonės ? šitie ir šimtai kitų
klausimų. į kuriuos negali atsakyti 
jckis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................ 25c.
TABAKAS.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pust 63........................... 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

šis veikalas trumpais ir aiškiai* 
faktais parodo, kaip iki šiol keitės: 
draugijos formos, ir kodėl turės bu V 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61..........25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Valadka.

DELKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT? I

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienai mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- 

apsemtų? mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 16c.
LYTIŠKOS LIGOS.

ParaM
itii. Antra, peržiurė-

o jų apsisaugoti. 
D-ras F. Matulait

Parašė kun. M
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25

darbininkai. Visi veda mir- ir jos tikra3 brolis, kuris bu- šyk, supilk šaltam vandeny KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
tiną ir didžią kovą. ir visi vo su ilgais batais, lyg žūk- ištirpytą kornų krakmolą ir-GARBINO SEN0V6JE? 
tiki, kad naujas karas neiš- liauti pasirengęs, ir tas at- dabar viską kariu pavirink į Panašios knygos lietuvių kalboj* 
vengiamas, ir kad tas ka
ras pašalins didžiąją žmo
nijos bausmę — bolševiku
okupaciją. Žmonija susi- nedjdeįį skietj įįkįetus. su.
lauks geresnės ateities.'

ne yra šnipas. Šnipai seka'
dekvieną miesto gyvento-'

me
kiekvieną miesto gy
ją. Miestuose suparaližiuo-

atsisakinėti. O kuomet tė- ta visokia veikla... Krašto
vai vienas kito klausys ir 
visados vienas kitam padės, 
tada ir vaikus lengva bus 
prie to paties pripratinti.

Taigi, vaikų papročiai 
priklauso nuo auklėjimo

produkcija krito iki 70 nuo
šimčių. Kaimas nieko, apart 
druskos, negauna miestuose 
nusipirkti...

Tauta gyva. atkakli ir 
veda žūtbūtinę kovą. Par-

Jeigu jų papročiai blogi,, tizanus yra apėmusi tokia 
tai reiškia, kad auklėjimas kilni dvasia, kad jie svai- 
blogas. Čia gali būt kalta ginamų gėrimų visai nege- 
motina, gali būt kaltas tė- i ria ir niekas nerūko. Kovo- 
vas, bet dažniausia bunase dalyvauja ir lietuvaitės.
kalti abudu.

Reikia da pridurti kad
Krašto gyventojai remia 
partizanus — visas kraštas

vaikus reikia mokinti gra-! vieningas,
£umu, o ne žiaurumu. Ne-! “Daug ūkių žųsta. nes 
reikia jų mušti, tačiau ne-, kuriuos (žvalgyba) Įtaria, 
reikia ir pataikauti, nes tas kad turi ryšių su partiza- 
irgi juos gadina. Už paklus- nais, tuos sušaudo, o jų u- 
numą, už atliktą darbą, rei- kius sudegina.
kia juos pagirti. Jie labai “Kovoja ir ūkininkai ir

IŠGAMOS DŽIAUGIASI

Nesenai trispalvė 
Skaisčiai plevėsavo, 
Lietuviai vartojo 
Vien tik kalbą savo.

Lietuviškos dainos 
Tenai tik skambėjo,
Nes Lietuvos vaikai 
Tėvynę turėjo.

Dabar pasikeitė 
Mus brolių buveinė, 
Trispalvę ant kūjo 
Išgamos išmainė.

Dabar jau kacapai 
Lietuvą užplūdo.
O Lietuvos sūnūs 
Sibiran išgrūdo.

Gilumoj Sibiro 
Nuo šalčio ir bado 
Ne vienas mus genčių 
Kapus jau atrado.

Pjautuvas ir kūjis 
Lietuvai grūmoja.
O išgamos džiaugias 
Ir rankomis ploja.

Vargo Duktė.

Ir kaip nuo
•-ras F. Matu . .

c* ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, auriuoe 
žmonės kuria per amžiui ? _ Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos ao- 
riaidemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina .............................. 1®«-
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ 
Labai įdomus senovės filosofų da-

leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL .................................. 10c.
DŽIAN BAMBOS SFYCIAL 

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na
gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėj‘imai,_ humoria- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina............  26c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Na-
uisitikintia Vyras; (2, žydinti Gina, 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... lie.

gaivą kratydamas, dar 5 minutes, ir bus tJ
-—.urint to, kad lietus j as- Duok ,val?XPk?P-|iSS !

dar smarkiau ovlė motina aioa sausai išvirtais iy_ivai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- ‘ j kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 

! MATERIALISTIŠKAS
________ i ISTORIJOS SUPRATIMAS.

1 paintė obuoliu sunkos (ap-1 Si knygelė aiškina proletariato fi- lizofijos mokslų. Jei non žinotų kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausios nuotf- 
kios, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ....................... 28c

knią pasiraičius, marš i gat 
vę, vandeniu patvinusią. 
Jai skersai gatvę einant vos 
automobilis neužvažiavo. 
Pas ją buvo tik viena min
tis, išgelbėti sūneli. Ji dau
giau brangina savo sūnų, 
negu savo gyvastį. ,

Už kenų mir eių ji, vi
sa peršlapus, po pažasties 
pasiėmus vaikutį parsinešė, 
lyg katė katu ką.

Tai motinos neišsemiama 
meilė!

J. D. T.

APIE VALGIUS
‘Chop Suey” su Grybais

ziais.

Pončas iš Obuolių ir 
Vynuogių

pie cider).
1 paintė vynuogių 

, (grape juice).
3 lemonų sunka.
1 orandžio sunka.
1 puodukas cukraus.
1 puodukas šalto vandens.
Viską gerai sumaišyk,

perkcšk ir duok šaltą gerti. 
Kad greitai atšaldžius, įdėk 
ledo.

sunkos

y>TaTB « nrm »> » m~nn

Dovana

Nusideginus ar nusišuti- 
nus odą. pabarstyk baking 
soda ir pridenk šlapia ske- 
netaite. Kiaušinio baltvmas

1% sv. lės, mėsos, suplaus- sumaišytas su alyvų aliejų-!
mi (olive oil) taipgi geras

iKSUSO.

austytų salierų. 
joiausty;u svo-

vaistas.

KARO NUOTAKA 
KALĖJIME

KARO GRAFTO LIUDININKĖS

Motinos Širdis
Lietus pila, kaip iš vied- 

ro. Gatvės patvino vande
niu. Vaikai bėga iš mokyk
los pietų. Daugelis jų su 
skiečiais, o kurie jų neturi, 
tie, lyg žvirbliai, šokinėja 
nuo vienos pastogės iki ki
tos. Gi Pisarskių šeimyna 
stovi ant prieangio ir jų vi
sų akys nukreiptos ton pu
sėn, iš kur vaikai parbėga.

tytos i gabal ’.ius.
1 nepilnas puodukas virimui 

aliejaus.
2 šaukštuk; cukraus.
3 šaukštai tiršto “sov sauce“.
1 šaukštuką “Worceštershi-

re sauce.”
1 šaukštas
1 kvorta si
1 puodukas 

gunų.
2 puoduką i pupelių diegų 

(bean sprouts).
1 puodukas -upiaustytų gry

bų.
2 šaukštukai druskos.
1 šaukštas kornų krakmolo 

(corn starch).
į karštą kauradą supilk 

pusę aliejau- ir jame pavi
rink bent i ą minutu su
dėtus mėsos abalėlius. Da
bar sudėk c ;rų, “sov sau
ce,” “worces: rshire sauce”

Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia lovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.

Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.
“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami »T alpi

namieji gėrimai atsiliepia įų vai
kams. Kas yra arba tikisi kaca nor« 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
•arakaityta šitą knygutę. Kama l&e.
EILES IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25e. 
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

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

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiško*, reyolicciorieriikoa.
niškos. Visos skambios, visos geras 
Tinka visokiems apvsikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina................ 28c.
KUNIGŲ CELIBATAS.

Si knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istoriia, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškuos 
nupuolimas. Šią knygą turėtų per

is kaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend For, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ..................................... 28e
KODfiL AŠ NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jl» 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Ksina tos 
knygutės .................................. SOc

KUR MUSŲ BOC1Ą1
‘gyveno?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ................... 25c
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23................... 10c.

“Keleivis,” 63$ Broadvray,

Šitos dvi moterys, Jean Bates ir Eleanor Hali, tar
navo kaip raštininkės ginklų kompanijoj, kuri dabar 
ra kaitinama giaftu. Senato komisijoj jos parodė, kad 
karo metu tūli senatoriai ir kongresmanai nuolatos te- 
lefonuodavo jų kompanijai, reikalaudami kyšių.

ir uksusą. 7 /ui paverda o 
minutes, nu iatos maišant.
Kiton skaurt ’on ar i ne
didelį puodą supilk antrą 

Mat, jie laukia parbėgančio! dalį aliejaus ir Į karštą su
gavo 6 metų vaikučio, Ba-idėk supia -• -.tus salierus, Airijos pilietė, kuri ište- 
bi. j svogūnus, diegus ir grybus. kėjo už Amerikos kareivio

Vaikų bėgimui praretėjus. 'Užpilk puo< <ą karšto van-1 Anglijoj ir dabar atvykus 
motina pradėjo klausinėti dens, tegul averda 5 mi- nušovė jį. Čia parodyta Ne- 
kai kuriuos prabėgančius 'nutes. Daba viską sumai- vados kalėjime.
vaikus, ar nematė jos su- __________ ~_________ ____________
nelio. Vienas berniukas pa
lypėjęs ant laiptų, jai pa
sakė :

—Jūsų Babi ana kur!
(piritu rodydamas į vaka-j 
rus) stovi medį apkabinęs 
ir bijo per vandenį eiti.

Motina tą išgirdus puolė 
prie vieno, puolė prie kito, 
prašydama, kad eitų jos 
vaiką parvesti. Niekas ne
nori, niekas nesutikna per 
tokį didelį lietų eiti. Net

SIELOS
BALSAI

0T KNYGA!

■4^

Didysis Lietuviška* 
SAPNININKAS

Nauja, virš 300 puslapių knygai 
kurioje yra išaiškinta daugiau’ 

kaip 3000 sapnų
Nustatyta kaina yra $2.00. bet.* 
‘•Keleivio“ skaitytojams tik S’-OO 

Užsakymus adresuokit taip: P 
KELEIVIS

636 Broadway. So. Boston 27, 
Masa.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų, 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairią eilią.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS: 

TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas tarėte papaoM savo knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs ta kaygą paaidkianga. Piniyua gerinusia 
siųst “Money Orderiu." Popierinlua galima siunti tie.«iog papras
tame konverte, bet reikia alikiai atrašyti savo ir “Keleivio“ ad 
re«ą ir nepamirškit prilipyt oi8 centas marką.

-KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Okupantų Teismai 
Lietuvoje

Žmonių Kankinimas — Politiniams “Prasikaltėliams” 
Bausmes Skyrė Tardytojai — Bolševikai Grįžo ir Daro 

tą Pat — Nacizmas Dar Gyvas

Pusiapis Septmčaz

(Laiškas iš Europos)
(Pabaiga) ,cizmas giliai buvo įleidęs

Vokiečiu Sadizmas 8370 šaknis ir dar dabar 
Jei visa to neregėtum, kam ^nka gyventi Austri-

vargu net galėtum patikėti,: J°J? V1S1. Junta svetin? 
kau taip buvo, o vienok taip sah9 stlPn3 neapykantą ir 
dėjosi tame krašte, kuris atrugas Bet buvo
didžiuojasi savo kultūra,!^a?P . e.mtau kar Austrija 
savo filosofais ir kuris no- i«iin?in?iau>lsslsuko is tų be- 
rėjo valdyti visą pasaulį. dl2 ir stai Jau veik savaran-
Kas galėjo patikėti, kad kiai tvarko savo valstybę.

kaip ir dauguma paviršuti
niškai linkusių žmonių į ju
morą. Taip austrai mėgsta 

i pajuokauti, bet jų tasai ju
moras yra labai pigus ir 
plokščiai paviršutiniškas.

Kaip tenais bebūtų, gali
ma tik vieną konstatuoti, 
kad austrai Europos tautui 
tarpe paliko kartumėlį, j 
Kam teko tenai gyventi, j 
arba kas tenais dar likimo 
verčiamas iš kitų Europos 
tautų tenais gyvena — aus- 
ti'us geru vardu neminės, 
jais nepasitikės.

Karo metu Austrijoje bu
vo per pusę miliono fran
cuzų belaisvių, iš jų niekas 
ir niekas iš austrų jokios 
paslaugos nėra sulaukęs...

T. J.

KELEIVIS, SO. EOSTON
SUĖMĖ GEMBLERIŲ LAIVĄ

"T? *0^ AUKOS AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBAI

vokiečių tautos tarpe gale-f‘e, dabar šaukte saukia,
jo atsirasti tokių niekšų, k?.d nieko ,ben.fIra J,16 Pa
protiniai ir moraliai neuž- reJ£ su vokiečiais, kad bu- 
augų. Kas galėjo patikėti/ v0 ‘lk .?k“Pu.otl: Bei: gi karo 
kad net vokiečių mokslo vy-'P1^ Jie kojP į.k.°^ zenge 
rai daktarai ir kiti sava- partu_ su vokiečiais ir nete- 
rankiai prisidėjo prie žmo- k® girdėti, kad kada nore 
niu kankinimo ir ju mari- kur, P0.1? butP pasipnesi- 
ninio? Kas galėjo manyti, n«, yokieciams ir naciams.
- - - - - Lietuvoje vokiečių oku

Kolumbas be Vizos

kad vokiečių tautoje tiek 
daug tūnojo sadizmo pajė
gų? Šias visas sadizmo pa
jėgas suorganizavo ir subū
rė nacizmas, tasai žmonijos 
suskis, kuris apniko veik vi
są Europos vidurį. Jokios 
viduramžių inkvizicijos ne
gali prilygti šiam dvidešim
to amžiaus rafinuotam na 
ciškam sadizmui. Jis savai- 
mi negalėjo atsirasti. Šio
je tauto ie jau iš seno tūno
jo šios šėtoniškos jėgos, ku
rios ilgainiui išplaukė į gy
venimo paviršių.

Nacizmas Dar Gyvas 
Tiesa, dabar šio sadizmo 

kaltininkai daugumoje jau 
atsisėdo į kaltinamųjų suo
lą. Pasaulio teismas juos ne 
tik baudžia, bet kartu ir 
viešumon iškelia visus jų 
niekšingus darbus. Tų niek
šybių sumanytojai ir jų vy
kintojai bus tinkamai nu
bausti, bet iš čia dar nese
ka, kad visa vokiečių tauta 
viena akimirka tuo pačiu 
persiauklės. Dar ir dabar 
jaučiamos vokiečių viešame 
gyvenime nacizmo atrugos. 
Dar ir dabar jie nenori taip 
pigiai pasiduoti. Dar ir da 
bar visur jauti svetimšalių 
gyvą neapykantą ir norą 
kerštauti. Tiesa, jie bejė
giai, jie negali įvykdinti sa
vų norų, bet tai neseka, kad 
nacizmo atrugos jau butų 
visai išnykę. Vokiečių tau
ta yra reikalinga stipraus 
persiauklėjimo, o tai vie
nais. ar kitąis metais neį- 
vykdoma. Tik rasi sekanti 
vokiečių tautos karta galu
tinai nusivalys nacizmo pėd
sakų. Tai ilgesnio laiko dar
bas. Okupacija Vokietijoje 
vra būtina ilgesniam laikui. 
Bet kokie sentimentai čia 
ne vietoje.

Austrai

pacijos metu nemaža buvo 
austrų pareigūnų, kurie sa
vo darbais neišsiskvrė iš vi
sų kitų vokiečių. Lietuvoje 
karo teisme butą taip pat 
nemaža austrų teisėjų, ku
rie akylai vykdė visus na
cių parėdymus. Lietuvių 
tauta tuo metu nei viešai, 
nei slaptai nejuto, kad aus
trai bet kuo butų išsiskyrę 
iš vokiečių. Jei bent tuo, 
kad jie kaltais viešai pasi
sakydavo, kad esą austrai 
ir tik tiek. Daugumoje veid
mainingi austrai, suktos mo
ralės, karo metu ėjo nacių 
vedami. Retas kuris aust
ras tuo metu drįso bent 
slaptai prasitarti, kad jie 
nepritaria Vokietijai. Tik 
senoje kartoje tekdavo ap

18 estų atplaukė į Ame
riką mažame laivelyje. Jie 
plaukė iš Baltijos juros į 
Amerikos laisvą šalį 75 die
nas. Kiek vėliau mažiuku 
laivuku atplaukė dar 11 es
tų ir 1 suomis, vardu John 
Madison. Antroji narsių ju
rininkų grupė plaukė virš 
dvejų mėnesių mažame žve
jų laivelyje. Amerikos imi 
gracijos prižiūrėtojai atsisa
kė šitiems ateiviams suteik
ti teisę gyventi Amerikoje. 
Jie, mat, neturi vizų.

Vienas amerikonų laik 
raštis klausia, ar Kristufas 
Kolumbas turėjo vizą, ka
da jis plaukė į Ameriką 
1492 metais? Tas pats laik
raštis taipgi nėra tikras, ar 
“Mayflower” bėgliai turė
jo vizas važiuoti į Ameri
ką? Kolumbas jieškojo “In
dijos” ir plaukė į nežino
mas juras. “Mayflower” ke 
liauninkai jieškojo laisvės ir 
plaukė į laisvės kraštą. Bet

Kad apsisaugoti nuo policijos, Long Beach, Cal., 
turtingi gembleriai nusipirko laivą ir išvažiuodavo į ju
rą lošti iš pinigų Bet pakraščių sargyba jų laivą areš
tavo. Šioj nuotraukoj matosi laivo dalis ir valdžios 
agentai.

Londono Squatteriai’
Anglijoj dar daugiau, 

kaip Amerikoj, trūksta gy
venamų namų. Anglijoj per 
šešius metus niekas namų 
nestatė, o vokiečių bombos

sauvaliskas užėmimas sve
timų namų vadinamas 
“sąuatterių” judėjimu. 

Žodis sąuatter” reiškia
daug namų išgriovė ar ap-i * lėmėjas.” d*s pagarsėjo 
ardė. Pirmas pokarinio “at-'Australijoj ir Amerikoj, 
sistatymo” reikalas Angli- kur P1?™™“” ?ssigyd™- 
joj yra statyti namus. Bet dav0 užimti laisvas ze- 
nelaimei, tokių skubių rei- P165 .ir ,PaskuU sakydavo, 
kalų Anglija turi ir daugiau. kad J V užimtos žemės jiems 
Reikia importuoti duoną ir priklauso. Iš to paėjo 
žaliavas, o importą galima: “^uattenų garsas. Amen- 
apmokėti tiktai su ekspor- koJ.e ir Australijoj ‘sąuatte- 
tu, išvežant pramonės išdir- riai pasisavino dideles 
binius į užsienius. Anglijos platybes žemės. Bet tos ze- 
kapitalai užsieniuose per m®s buvo skaitomos Jais" 

vos, ar pnklause mdijo-

(Nuo š. m. kovo 15 d. iki ALT metinio suvažiavimo 
Washingtone š. m. rugsėjo 21-22 dd.)

Boston, Mass., Committee for Lith. Independente .. $1.289.73 
(dvi aukos, $703.18 ir $586.55)

Waterbury. Conn., ALT Skyrius ...................... . ......... 1,000.00
(trys aukos, $500, $200 ir $300)

Brockton, Mass., Bendras Komitetas .................... .. 889.05
(dvi aukos $755.00 ir $134.05)

Kenosha, Wis., ALT Skyrius ......................................... 450.00
Lake County, Ind., ALT Skyrius .................................. 300.00
Pittsburgh, Pa., ALT Skyrius ......................................»• 300.00
Pittston, Pa., lietuviai ...................................................... 177.88
Baltimore, Md.. Lietuvių Draugijų Taryba .................. 137.26
Chicago, Ilk. ALRK Federacijos 19 sk............................. 120.00
LRKSA seimo delegatų aukos, Cleveland, 0..................... 1)5.00
Toronto, Ont., Lietuvių Taryba ...................................... 308.32
Akron, O., ALT Skyrius .................................................. 100.00
Binghamton, N. Y., ALT Skyrius .................................. 100.00
New Haven, Conn., ALT Skyrius .................................. 100.00
South Range, Mich., Andrius Mickus .............................. 100.00
New York, J. Savaičio prakalbos .................................. 77.65
Cicero, III., Savaičio-Piežos prakalbos .......................... 76.00
Norwood, Mass., ALRK Federacijos 10 sk.................. 72.47
Chester, Pa., kun. E. Paukštis.......................................... 70.00
Grand Rapids, Mich.. ALT Skyrius .......................... .*. 59.00
Chicago, Ilk, Roselando 9 Wardo Liet. Demokratų Kliubas 57.82
Bayonne, N. J., J. Savaičio prakalbos ........................
Brockton, Mass.. lietuviai per K. čirbulėną ................

............ 50.00
.............. 50.00

Lavvrence, Mass., Lietuvių Ukėsų Kliubas .................. 50.00
Norwood, Mass., Am. Liet. Piliečiu B-vė ...................... 43.85

šešis karo metus sutirpo. 
Šiandien Anglija yra sko
linga ir Indijai, ir Argenti
nai, ir Kanadai ir daugeliui 
kitų šalių.

Po karo Anglijoje val-

nams (Australijoj neg
rams), su kuriais nebuvo 
reikalo daug ceremonijų 
daryti. Londono mieste bet 
gi namų užėmimas nieko

tikti socialdemokratų ir bu-. šiandien be vizos nė iš vie 
vusių partinių katalikų tar-įtos. Nori vykti į laisvės ša
pe, kurie nedviprasmiai pa- lį? — stok prie konsulato
3K«xnjuavu,
yra tikras žmonijos priešas 
numeris pirmas, bet jauno
ji karta buvo pamėgusi na
cizmo kruvinus kelius.

džią paėmė socialistai. Jie neišspręs. Tas tik sukelia 
r “judėjimą, didina nepasi

tenkinimą ir kai kam poli
tiniai toks bruzdėjimas duo

durų į eilę, pristatyk du af= 
fidavitus, gauk garantijas 
ir pristatyk liudijimą, kac 
esi apmokėjęs kelią laivu 
bendrovei. Tik tada gal pa
teksi į “kvotą” ir gal pa
sieksi Ameriką. Kitaip buk 
tu nors pats Kolumbas, ar 
tikriausias bėglys nuo per
sekiotojų, tau vietos Ame
rikoje nėra.

Tie narsieji estai, kurie 
perplaukė Atlantą mažiu
kuose laiveliuose, jie nežus. 
Jie ras kur nors dar tokį 
kraštą, kurs priima narsius 
žmones ir be vizos. Tokie 
pasiryžėliai papuoš bet kurį 
kraštą. Tokie žmonės visur 
bus reikalingi.

Vienos Miestas
Vienoje, Austrijos sosti

nėje, iš kurios visai Euro
pai spinduliavo kurį laiką 
socializmo idėjos ir katali
kybė, ir čia nacizmas buvo 
giliai įleidęs savo šaknis.
Visa tai pačiam teko patir
ti kurį laiką šiame mieste 
gyvenus. Čia šovinizmas ra
si giliau buvo įleidęs savo 
šaknis,..... negu net pačiame 
Berlyne. Vienoje karo me
tu ne visai buvo saugu kal
bėti ne vokiečiu kalba. Vi- . ••» , -
sur jautei čia svetimšalių . t-uTe5 Pu?s‘

v™----- ? tolio 1S tokio “kieto” įmig-

noroms nenoroms turėjo u- 
kio atstatymą pradėti nuo 
eksporto didinimo. Bet An
glijos socialistai neužmiršo 
nė namų statymo reikalo. 
Šias dienas Anglijos val
džia davė parlamentui ži
nių, kaip eina pokarinė na
mų statyba, štai ką sako 
skaičiai:

Jau baigta statyti naujų 
namų — 13,000. Dabar sta
toma 109.440 namų. Baig
ta atstatyti 2.000 karo lai
ke sugriautų namų ir dar
bai eina prie atstatymo 8.- 
281 namo. Pataisyta 92.000 
per karą apgriauti namai. 
Jie jau gyvenami. Baigia
ma taisyti 18.600 namų.

da naudos. Butų trukumą 
gali išspręsti tiktai statyba.

Žv.

Bridgeport, Conn., ALT Skyrius ...................................... 40.00
Chester, Pa., Holy Name Society .................................. 35.00
Chicago, III., Lietuvių Tautiškos Kapinės .................. 25.00
Chicago, III., žemaičių Kultūros Kliubas ...................... 25.00
Pittston, Pa... Lith. Citizens’ Club .................................. 25.00
Montreal: Que., Lietuvių Taryba .......... ....................... 23.60
Milwaukee, Wis., šv. Gabrieliaus parapija .................. 21.00
Chicago, III., Klovainiečių Kliubas .................................. 20.00
Los Angeles. Cal., ALT Skyrius .................................. 18.50
J. B. Aglys, Chicago, III.....................................................
N. N.........................................................................................
Chicago, III., Anton Ražaitis ..........................................
Chicago, III., J. M. Šaltenis ..............................................
Cleveland, O., Labdarių Draugija ..................................
Edwardsburgh, Mich.. Bessie Masiliūnas ......................
Pittston, Pa., SLA 7 kuopa ..........................................
Pittston, Pa., LRKSA 7 kuopa ......................................
Superior, Wis.. John žilis .............................................
Rockford, ALT Skyrius ..................................................
Port Griffith, Pa., LRKSA 233 kuopa ..........................
South Range. Mich., J. Camauskas ...........................

Viso

neapykantą, nors karo me
tu Vienoje buvo žymus sve
timšalių skaičius.

Taip, pigiai austrai iškei
tė savo kailį. Na. jei bent 
tuo gali juos pateisinti, kad

Veik panašiai butų gali- jie išsviso savo budu yra 
ma kalbėti ir apie austrų lengvatikiai, giliau ir pla- 
daugumą. Čia taip pat na- čiau negalvoją žmonės.

10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.50
4.00
1.00

$6.191.63

ĮVAIRENYBES
Luxemburgo palocius Pa

ryžiuje, kur dabar vyksta 
taikos konferencija, būda-’ 
votas 17-me amžiuje. Jį pa
statyti ėmė 26 metus laiko.

—o—
Daugiau, negu pusė Bo

livijos žmonių yra tyro 
kraujo indėnai.

—o—
Prašalinimui kirmėlių

Visiems aukotojams, skyrių valdyboms ir veikėjams, 
kurie prakalbas bei minėjimus rengė ir aukas rinko, ta
riame širdingą ačiū.

Amerikos Liet. Tarybos Vykt. Komitetas.

1946 m. rugsėjo 23 d.

Laikinu namų pastatytaa ......... — ....... V'"" i
35.000. Juose jau gyvena kiaulėms yra rekomenduo-Į
žmones, o 26.333 laikinų 
namų dar statoma. Virš 
20.000 šeimynų liko apgy
vendintos perdirbtuose na
muose, kur iš didelių butų

Vi

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengva? 
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, Maaa.

racijos įstatymo aiškinimo.
Į kvotą pateks kiti, su af- 
fidavitais, su pinigais, su 
parankomis ir vizomis. Bet buvo padaryti nedideli bu- 
tokių narsių pasiryžėlių A- 
merika per kvotą gali ir ne
gauti.

O ką kalbėti apie ameri
kiečių “sportiškumą.” Jei 
koks amerikietis 38 pėdų 
laivuke perplauktų Atlantą, 
jis butų garsinamas, kaipo 
didžiausias didvyris, sporto 
karalius. Apie jį spauda 
bliautų ir radio spiegtu.
Bet kada narsus žmonės iš 
anapus vandenyno atvyks
ta į laisvės šalį, ta šalis už
sidaro: jos pareigūnai pri
sidengia kvotomis, vizomis, 
o narsiems žmonėms, kurie 
myli laisvę, parodo duris.

Sereilris.

APIE PYPKORIUS

Anglijos daktarų žurna
las išaiškino, kodėl žmonės 
mėgsta rūkyti. Jis sako pyp- 
koriai del to čiulpia pypkę, 
kad jie pasiilgsta žinduko. 
Kaip mažas vaikas, čiulpda
mas motinos krūtis ar bu
telio žindiką, maitinasi, 
taip pypkorius grįžta į kū
dikystės amžių ir čiulpia ei
ti ūką. Taip .mokyti daktarai

tai.

jama sodium floride.

Trys Europos valstybės 
turi kolonijas Amerikos 
kontinente: Britų, Francu
zų ir Olandų Gviana Pieti
nėje Amerikoje.

—o—
Pirmi Califomijos alyvos 

medeliai buvę įgabenti iš 
Meksikos per Franciškonus

Taip atrodo namų staty
mas Anglijoje skaičiuose.
Kadangi namų trukumas y- 
ra didelis, tai ta statybos 
programa nėra užtenkama, misionierius. 
Namų trūksta ir dar tiuks 0
ilgoką laiką. Anglijai grei
tu laiku reikalinga turėti 
4,500.000 naujų vienos šei
mos butų!

Anglijoje miestų savival
dybės duoda leidimus na
mus statyti arba pačios na-

Alpstu statomi 18"Omus stato. M estų statomi 
namai kainuoja nuo $3.600 
iki $4,800. Privatiems asme
nims leidžiama statyti na
mus nebrangesnius, kaip 
$6,000 vertės.

Kadangi butų Anglijoje 
labai trūksta, todėl be
namiai žmonės pradėjo su
simesti į grupes ir pradėjo 
užiminėti viešuosius pasta
tus, o vėliau ir turtuolių na
mus, kurie stovi tušti arba 
pustušti. Tokių turtuolių na

AR ROMOSv- 4 t • 4

opiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

Reynolds Scott pirmas 
parašė ir išleido brošiūrą 
apie kiaulių auginimą ir 
priežiūrą Anglijoj 1574 me
tais.

—o—
Jungtinėse Valstybėse 

m. buvo užregistruota
tik 16 automobilių. Gi da
bartiniu laiku yra 25,500,- 
000 užregistruotų visokios 
rūšies karų.

Mažiausia pasauly pašto 
stotis randasi sąsmaukoje 
prie Magellano. Yra tai 
nedidelė numaliavota skry
nutė, ant grandinio prira
kinta prie akmenų taip, 
kad gali liuosai plaukioti 
ant vandens. Praplaukianmų Londone vis dar yra. ,__

Žinoma, jei tik kur yra bė- tis laivas pasiunčia mažą
da, ten tuoj prilimpa ir ko
munistai. Jie daugiausiai 
šūkauja, kad benamiai žmo

išaiškina visą rūkymo pa- nės eitų ir užiminėtų priva- 
slaptį. i čių turtuolių ramus. Toks

laivelį, kuris vienus laiškus 
nuveža, kitus parveža. Ta 
pašto stotis globojama vi-,' 
sų šalių laivų.

J. D. TT. V.

SKYRIUS 1. Aiškinama laikai ir aplinkybė* kada į Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laiko vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijoa bažnyčia. 
(8) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
KK YRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Būtys, Kaune Kunigų Se
ni man joje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino aotuų 
*aama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis priaave didelę reikšmę monarcnijoms, bet tik su tokio 
mia lormorau, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vaidai iš devinto šimtmečio ir jų darnai 
SKYRIUS Vi. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas ii. iunvizt- 
ctja ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurto* tų revoliucijų iššauk* 
Komo* bažnyčia Ispanijoj ir Aieasikoj.
SKYRIUS Vili. Siandien.nl* supratimas tikinčiųjų lietuvių api* 
anas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai u pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų ji* reisaiauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežių* Leoną* X pardavinėjo indulgencija*.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, m* joj* ra* daug reikalingų dalykų ir geriausiai gale* 
susipažint su visa kataliaiško* baznycio* praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris ton vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
ainrmų plačios visuomenė*, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. laip aiškina savo knygoj* kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aedimo viršeliam, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA S2.UU.
Tvirtam popieros viršeliai*, kaina 11.tt.

Galima gaut pas aaOrių. sakančiu adresu:
REV. M. VALADKA. R. D. 1. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų ouordyta kaina ir

"KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

>
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Vietinės Žinios
KUR RASTI JUODĄ 

TURGŲ?

ĮSIKŪRĖ “DAINOS” 
DRAUGIJA

BALSUOTOJŲ REGIST
RACIJA VISAME 

BOSTONE
Praeitą savaitę So. Bos

tone įvyko Dainos mėgėjų Pradedant nuo šio trečia- 
susirinkimas, kurie pasita- dienio iki šio mėnesio 16 d. 
rę įkūrė draugiją “Dainą.” Bostone eina gyva balsuo- 
Taipgi nutarė tuoj organi- tojų registracija. Balsuoto- 
zuoti ir chorą, kuriam va- jai bus registruojami visuo- 
dovauti apsiėmė artistė p-lė se 22 warduose. Registravi- 
Amelia Tataroniutė, kuri mo vietos bus aiškiai pažy- 
jau kelinti metai labai pa- mėtos.
sėkmingai vadovauja ame- Pradedant birželio mėne- 
rikiečių chorui. Pirmam pa- siu, nuo kandidatų statymo 
sirodymui bus lavinama tik- balsavimų, registruotis, ga- 
tai nedidelė merginų gru- Įima buvo miesto valdyboje, 
pė. kurios pirmutinė repe- Bet tiktai 75 balsuotojai 
ticija įvyks šį ketvirtadienį, kasdien užsiregistruodavo’ 
spalių 3 d., p-lės Tataroniu- Dabar registracija eis vi- 
tės studijoj, Three Arts suose miesto dalyse ir visi 

piliečiai turėtų nepraleisti 
progos užsiregistruoti, kad 
ateinančiuose lapkričio mė
nesio rinkimuose galėtumėt 
balsuoti.

Studio, 480 Boylston Street, 
ant antrų lubų. Visos mer
ginos, kurios nori šiame 
pirmame pasirodyme daly
vauti. yra kviečiamos nu
vykti tenai 7 vai. vakaro- 

Tuo pačiu laiku yra orga
nizuojamas ir mišrus cho
ras, į kurį kviečiami visi, 
kurie tik mėgsta dainuoti. 
Choristams jokių duoklių 
nėra. Visom choro išlaidom 
rūpinsis “Dainos” draugi
ja.

Čia bus labai gera proga 
pralavinti savo balsą po la
bai gabios ir patyrusios mo
kytojos priežiūra. P-lė Ta
taroniutė yra baigusi Rad- 
cliffe Kolegiją su A. B. ir 
M. S. mokslo laipsniais. Be 
to, ji lavinosi mozukoje Pa
ryžiuje ir Italijoj. Per eilę 
metų ji vedė įvairias moky
klas. Dabar ji atidarė savo 
muzikos mokyklą, žinomą 
kaip Three Arts Studio, kur 
mokina piano balso ir dai
navimo. Tai yra profesiona
lė mokytoja, kurios patar
navimas suteiks lietuviams 
daug naudos ir malonumo-

Taigi, kad parodžius p-lei 
Tataroniutei, jog mes mo
kam įvertinti jos gabumus 
ir norą mums patarnauti, 
visi, kurie tik norime ir ga
lime šiek tiek dainuoti, sto
kim į naujai organizuojamą 
chorą, o tie kurie mėgsta 
klausytis gerai išlavintų 
balsų prisirašykim į “Dai
nos” draugiją.

“Dainos” Komitetas.

Regitsracija vyks veik vi
sose mokyklose. Pažiūrėkit 
savo artimiausioj mokykloj, 
ten bus iškabos apie regist
raciją. Registravimo valan
dos bus kasdien nuo 6 vai. 
pavakarėj iki 10 vai. vak.

Patartina visiems balsuo
tojams, dargi tiems, kurie 
praeituose rinkimuose bal
savo ir nepakeitė savo gy
venamos vietos, nueiti pa
tikrinti, ar jų vardai yra są
rašuose-

Partijos ir įvairios orga
nizacijos turi sutelkusios 
žmonių ir turi savo patari
mų biurus, kur galima gau
ti žinių ir patarimų del re
gistravimosi.

Surado 6,000,000 Svarų 
Mėsos

IŠ BALF VEIKLOS

to, prisipažino ir pats neži
nąs-

Parašiau laišką į redak-
Jau trečia savaitė kas-jciją. Gavau atsakymą: 

dien penktadienis. Ir bedie-j “Kaip sužinosi pranešk 
viai ir geriausieji katalikai ’
nevalgo mėsos. Paukštiena 
visiems įgriso. Žuvis irgi 
jau iš tolo kvepia. Visi no
ri mėsos, o mėsos nėra.

Anądien taip užsinorėjau 
mėsos, kad žūt būt nuta
riau jos gauti. Bet kur? Pa
klausiau šeimininkės, kur 
gauti mėsos. Ji man pa
šnibždėjo į ausį:

—Eik į juodąjį turgų, 
gausi. Parnešk ir man porą 
svarų.

Bet kur tas juodas turgus 
yra, ji man nepasakė. Sa
kėsi pati nežinanti. Išėjau 
teirautis juodojo turgaus.

Klausiau pažįstamoj krau 
tuvėj- Nežino. Paklausiau 
policininko. Tas prilipo, 
kaip beržo lapas pirtyje.
Sako:

—Einam su manim, pasi
aiškinsi, kokio juodojo tur
gaus biznio nori daryti.

Vos atsikalbėjau.
Užėjau į mėsos krautuvę.

Ten tik vištų ir kalakutų 
krūvos pridėtos, o mėsos nė 
pauostyti. Nuvažiavau į vi
sų kliubų pikniką, sakė bus 
gubernatorius ir viską iš
aiškins. Nei gubernatoriaus, 
nei mėsos. Grįžau alkanas.

Užėjau pas pažįstamą 
žydą. Manau: “žydai gud
rus, jie viską žino.” Išklau

ir mums.
Kurį tik klausiu, visi sa

ko: juodajame turguje mė
sos plenti, bet kaip tik pa
klausiu, kur tas juodasis 
turgus yra, niekas nežino. 
Sako, policija rado kur tai 
6,000,000 svarų, bet aš tik 
svaro jieškau ir nerandu.

Taip ir vaikštau paukš
tienos, kaip pluksnų pripū
tęs. Noriu mėsos, bet adre
so neturiu. Kas galėtų man 
pagelbėti?

Žuvėdra.

‘Klebonas” Vėl Atsirado

Sandariečiai Rengia 
Vakarienę

RADUO PROGRAMA

Ateinantį sekmadienį, 
spalių 6 d. sandariečių pir
mas apskritis rengia vaka
rienę Piliečių Draugijos 
svetainėje, E ir Silver gat
vių kampas. Vakarienėj da
lyvaus Dr. P. Dagys, nese- 

i nai atvykęs iš Švedijos. Bus 
svečių iš apielinkių, ypač 
laukiama nemažai svečių iš 
Worcesterio. Vakarienėj 
bus ir dainų programa. Po 
vakarienės šokiai-

Rep.

$5,000,000 Parkinimo 
Vietoms

Kunigas Kubilius, kurs 
buvo kur tai dingęs iš Bos
tono, dabar vėl laimingai 
randasi musų tarpe. Žmonės 
pasakoja, kad jis nori grįž
ti į savo seną bažnyčią su 
visais savo parapi jonais. 
Jei jam pasisektų atgauti 
tą mažutę, bet gražią baž
nytėlę, jis žada daug karš
čiau melstis prie pono Die
vo, bet žada neužmiršti ne 
apeigų Juozui Stalinui.

Kaipo ištikimas “bendra
keleivis,” jis ir dabar dir
ba, kiek jo krikščioniškos 
jėgos leidžia, kad Bostono 
lietuviai iš visos širdies tar-

. _ ___ ,______ ________ .nautų gąlingąjam ūsoriui
sė mane, paguodė, bet juo- Maskvoje. Jei visagalis lai
dojo turgaus adreso neda-'mins musų kunigo dievo- 
vė. Sako, labai pavojinga, baimingas pastangas, visi 
policininkai mėsos išalkę, bulšiai ateis jam į talką., 
tai sekioja, it vilkai. O, be Maskvos Davatka.

Bostono miesto taryba iš i 
kelinto karto jau svarsto! 
paskirti 5 milionus dolerių 
parkinimo vietoms mieste 
įrengti. Bet miesto taryba 
ir dabar tų pinigų paskyri
mą nenubalsavo. Ji nori 
pirma gauti iš miesto val
džios aiškių planų, kur pi
nigai bus padėti, kas ir ko
kias parkinimo vietas rengs. 
Klausimas po labai karštų 
diskusijų atidėtas.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1— Armonistas J. Shuri- 
la iš W. Roxbury.

2— Dain- A. Bucevičienė 
ir Frances Palionis iš So. 
Bostono, ir Ona Savichunie- 
nė iš Roslindale.

3— Komikas J. Krukonis 
iš So. Bostono.

4— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program. 
Boston, Mass. C. Minkus.

REIKIA VYRŲ

Reikalingi tvirti vyrai, kurie 
galėtų dirbti prie “bailing pre
so” vilnoms rišt į pundus. Dar
bas pastovus, 5 dienų savaitė. 
Kreiptis šiuo adresu: (-)

229 A Street, So. Boston.

REIKIA MOTERŲ

Nr. 40, Spalių 2 d., 1946

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyklą:

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston St., Boston, Mass. 

Tel. KENmore 3571 
Namų, ELIot 8222

THIS WEEK!
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BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu

Gubernatoriaus Tobino į- 
sakymu valstijos policija 
patikrino didžiuosius šaldy- 
tuvus-sandėlius Bostone ir 
viename jų surado 6 milio
nus svarų mėsos. 2 milio
nai svarų tos mėsos priklau
so armijai, o kiti 4 milionai! 
priklauso mėsos išdirbinių 
fabrikantams, kliubams, di
diesiems restoranams. Kiek 
iš tos mėsos pateks ant ei
linio bostoniškio stalo, dar 
nežinia. Greičiausiai niekas. 
Gubernatorius prašė, kad 
armija užleistų 500,000 sv. 
savo mėsos ligoninėms, o

-r. - - —* -r , - i del kitos surastos mėsos sa-
Vietims BALF skyrius vininkų, dar eina aiškini-

savo visuotiname narių su
sirinkime išrinko sekamus 
delegatus į BALF seimą 
New Yorke: Mrs. K. Na- 
maksy, Dr- Jakimavičių, J. 
Jankauską, Dr. Kapočių, J. 
Steponaitį. A. Mockienę, A. 
Zokienę, V. Jankų, S. Straz

mas. O mėsos, sako, dar 
truks 3 savaites-

Dorchesterietis įkliuvo į 
Kaminą

Jaunas dorchesterietis,
dą, S. Jokubauską, J. Tu- Vemon Lunt, aną savai 
mavičienę ir K. Mereškevi- tę nakčia bandė per kami 
čių. ną įsileisti į vieną krautu

Tame pačiame susirinki- vę per kaminą. Bet atsiti- 
me į vajaus komisiją buvo ko nelaimė: jis įkliuvo. į 
išrinkti: Dr. Jakimavičius, kaminą ir nebegalėjo nei į 
adv, J. Gailius, Dr- Myka-; krautuvę įsileisti, nei išlip- 
lonis, prof. Galinis, N. Mi- ti lauk. Kaimynai išgirdo, 
chelsonienė. J. Steponaitis, kaip jis šaukėsi pagelbos ir 
J. Lekys ir M r. Ivaška. ' pašaukė policiją, kuri pa.- 

Vakarienei rengti komi- šaukė gaisrininkus ir jį 
siją sudaro: L. Stasiulis šiaip taip iškrapštė iš tos 
gaspadorius, K. Namaksie-; bėdos. Dabar jis ligoninėj, 
nė, Kropienė, Svilienė, A. o paskui turės pasiaiškinti 
Mockienė, Stravinskienė. P.Į policijai, ko jis jieškojo po 
Jankus ir Gedamavičienė. i pusiaunakčio krautuvės ka- 

Rcp-1 mine...

VAKARIENĖ
Su DAINŲ, KALBŲ ir MUZIKOS PROGRAMA 

Rengia ALT. Sandaros 1-mas Apskritys 
SEKMADIENI, SPALIŲ-OCTOBER 6, 1946
LIETUVIŲ SALĖJE, 309 E St.. So. Boston, Mass.

6 vai. vakare
Kalbės svečias kun. d-ras Petras Dagys, ką tik atvykęs iš 

Europos ir yra pergyvenęs bolševiku ir nacių okupacijas Lietu
voje. Dainuos dainininkų grupė vadovaujant muz. Stasiui Pau- 
rai. Taipgi bus smagios muzikos.

Kviečiame Bostono ir apielinkės lietuvius dalyvauti šioje 
vakarienėje, kur išgirsit įspūdingą kalbą, linksmų liaudies dainų 
r muzikos. RENGfiJAI.

PIKNIKĄ PO STOGU
IR

GRAŽUOLIŲ BALIŲ
(INDOOR PICNIC)

— Rengia — r
LIETUVIŲ RADIO KORPORAČUA

Columbus Dienoje
SPALIŲ - OCTOBER 12, il»4S

MUNICIPAL SALĖJE
* I

So. Bostone, ant Broadway, tarpe G if H gatvių
Prasidės 7:30 vai. vak. Durys atdaros nuo 6:30 vai. vak.
PROGRAMA: Gros populiari Jono Dirvelio orkestrą lietu
viškus ir amerikoniškus šokius; bus Jaunimo Polkos kon- 
testas; “Papės ir Mamės” šokių kontesta?; Valso šokimo 
kontestas su gražiom dovanom. Laimėtojams gražias do
vanas duos Bernardas Koritis. Bus graži Kailių Paroda, 
kuriame dalyvaus, apart kitų, ir pati gražuolė “Miss Lithu
ania of N. E.” Linksmas lietuviškas liaudies dainas dai
nuos Birutės Merginų Radio Choras. Bus traukimas gra
žių dovanų ir traukimas “Atsilankymo Dovanos.”

Kailinis Koutas,
leidžiamas Piknike 

po Stogu, kaipo 
pirma 

dovana.

lšpildykit, nupieškit ir atsineškit su savim į “Pikniką po 
Stogu” Spalių-October 12 d.
Please Fili Out, Tear Off, and Bring this with you to the Indoor 
Picnic and Autumn Festival, Columbus Day, Sau-day, Oct. 12th— 
Everyone is Cordially Invited.

YOUR Name

Address

City

Name of Family or Housewife you wish to >end "Thanksgiving 
Day" 15 pound Turkey to:—No Cost to you—Free of Charge.

Name

Address

City

KONCERTAS
(Rečitalis)

Penktadienį, Spalių 4, 8 P. M.
Huntington Chambers Hali 

30 Huntington Avė., 
Boston, Mass.

Koncertą duos Simfoninės 
Konservatorijos studentai dve
jų metų sukakčiai pažymėti.

Visus lietuvius kviečia Kon-. 
servatorijos direktoriaus John ‘ 
Gabriel (Grinkaičio) motina, 
Agota Grinkaitienė. Įžanga ne
mokama, tiktai atsineškit šitą 
skelbimą.

Reikia moterų sortuoti vil
nas. Darbas pastovus. 5 dienų 
savaitė. Kreiptis šiuo adresu:

229 A St., So. Boston (-)

NAMAS IR STORAS
Pardavimui Arba Nuomai

Prieinama kaina parsiduoda 
10 šeimynų namas ir storas. 
Rendų neša $170 per mėnesį. 
Kaina $15,000, o gal ir pigiau. 
Yra įrengtas Beauty Parlor, 
dabar neužimtas. Yra du geri 
kambariai iš fronto bet kokiam 
bizniui—kam reikia, gali gauti 
ant rendos. Kreiptis: (40)

TONY KASTIK,
490 W este m Avė., 

Brighton, Mass.

Dorchesterio Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas
--- X^zx^xc»

PIKNIK 4
ATEINANTjPNEDELDIENJ,

Spalių-October 6 d., 1946
KEISTUČIO DARŽE, E. DEDHAM, MASS.

Dorchesterio kliubiečiai kviečia suvažiuoti vi
sus vietos ir Bostono apylinkės lietuvius, nes tai bus 
gal jau paskutinis šios vasaros piknikas. Pelnas ski
riamas Kliubo namui atnaujinti.

Visi yra laukiami ir bus priimti tikrai broliškai.
KOMITETAS.

SPALIŲ 5-ta yra
svarbi diena

Visiem vyram, kurie savo noru įstoja j naująją Regu- 
liarę Armiją 1946 m. Spalių 5 d. ar pirmiau, yra užtik
rinta visa mokslo nauda pagal G. I. Teisių Bilių už iš
tisą jų įstojimo terminą—1, 1%, 2 ar 3 metams, žiū
rint, kiek jie pasirenka.

Vyrams, įstojantiems po Spalių 5 d., tokia nauda pa
gal G. I. Teisių Bilių eis tiktai tol, kol tęsis šis nepa
prastas laikotarpis. Kada karas oficialiai pasibaigs, tai 
bus sustabįyta tokia nauda.

Ši nauda, kuri, tarp kitko, duoda progą gauti pilną 
mokslą kolegijoj, amatinėj ar biznio mokykloj, yra labai 
svarbi kiekvienam vyrui, kuris planuoja įstoti į naująją 
Reguliarę Armiją. Žiū
rėkite, kad gautumėte vi
sus tuos faktus pirm 
Spalių 5 d. iš arčiausios 
jums J. V. Armijos Re
krutavimo Stoties.

COOD 1OB FO P YOU

U. S. Army
C H O o S f T H I s 

r / *» f r P O f f I O N N O W ?

55 Tremont St., Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrama ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. , (30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.:-ŠOU 3141.

(-)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

West Kox būry, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nao 7 iki 8

506 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 

T^efonaar SOUth Boston 1320 -

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St., arto Central 8ų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky 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 vakaru 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonvealth 4578

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakorius
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaru

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

OR. 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. kaadien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-Į
limas vietas. _____ ___________
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MAS3. 
TcL £OUti Eoaton 461$

r
✓ 4 I




