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Rusija Nesutinka Atsisakyti 
Nuo 'Veto Teises’

Mažosios Tautos Reikalauja Panaikinti “Veto Teisę”— 
Anglija, Franciai ir Kinija Nori ją Apriboti — Amerika 

Dar Laukia — Rusija Viena Stoja Piestu už “Veto”
—

Jungtinių Tautų visuoti-i 
name seime New Yorke ei
na ginčai dėl “veto teisės.”
Australija ir daug kitų ma
žųjų tautų iškėlė reikalavi
mą. kad didžiųjų valstybių Sovietų Rusijos valdžia 

veto teise butų apkarpy- w p*al.ėdvmJ kad ko. 
ta. Trys didžiosios yalsty-j t £ H kurtj sav0
hoc h fonono Antrino ir *, .v . 0 . . ,skyrius ir varyti prekybą

Bolševikai Įveda 
“Sveikas Varžy

tynes”

bės, Francija, Anglija ir 
Kinija, su tuo reikalavimu 
dalinai sutinka. Jos irgi no
rėtų, kad didžiosios valsty
bės negalėtų švaistytis su

tose vietose, kur seniau bu 
vo leidžiama laikyti tiktai 
valstybines prekių parduo
tuves. Tas padaryta tam. 
kad prekyboie pasireikštų 
“sveikos varžytynės.” Ko
kios naudos iš tų “varžyty-

„ , „ .. . . ~-Įnių” turės Rusijos vartoto-Bet Rusijos atstovas sį — cja,. neganma pasakyti, 
pirmadieni griežtai išstojo,Svarbu juksne kiekFkui. yra

savo “veto teise.” Amerika 
mano, kad dar neatėjo lai
kas visai atsisakyti nuo ve
to teisės.

už veto teisę. Rusija sako, 
veto teisė yra jai būtinai 
reikalinga ir kas yra prieš 
“veto teisę,” tas yra prieš 
Rusiją. Rusijos delegatai 
sako, kad ir kalbos apie ve
to teisės panaikinimą yra 
žalingos ir Rusija visai ne
mano atsisakyti nuo tos sa
vo teisės.

šitoks Rusijos pasisaky
mas dar kartą parodo visam 
pasauliui, kad Jungtinių 
Tautų organizacija yra tik 
nepuikus akių apgaudinėji
mas ir plepalynės centras. 
Iš tos organizacijos negali
ma laukti, kad ji bent kiek 
priesidėtų prie taikos išlai
kymo pasaulyje.

krautuvių, bet kiek krautu
vėse yra prekių, o to gero 
Rusijoj kaip tik ir trūksta.

Buvęs kalinys 
Sužeidė Keturius

Jį Nužudė Maskvos 
Agentai?

Praeitą sekmadienį Det
roite Įvyko baisi nelaimė. 
Buvęs kalinys J. C. Pavne 
įsiveržė į savo buvusios 
žmonos butą ir norėjo pa
grobti savo dukteri, kuri 
gyvena su motina. Jo buvu
si žmona, dabar ištekėjusi 
už F. Biedą. pasipriešino. 
Motinai padėio F. Bieda ir 
S. Antosik. Buvęs kalinvs 
pradėjo šaudyti ir sunkiai 
sužeidė abudu vyrus, kurie 
neleido jam vaiko pasiimti. 
Buvo sužeistos ir dvi mote
rys, Antosiko žmona ir Bie- 
dienės motina.

‘SKRAIDOMOJI VARLE’

Robert Fulton, garlaivio išradėjo Fultono ainis, 
demonstruoja savo išrastą “skraidomąją varlę.” Viršu
je matosi jo automobilis išskėstais ratais. Žemiau jis 
priduria prie to automobiliaus sparnus su lėmene. Gi 
apačioje jis jau skrenda tuo orlaiviu viršum Danbury 
aerodromo, Connecticut valstijoj. Ta jo mašina gali 
plaukti ir vandens paviršium, todėl jis jį ir pavadino 
“Airphibian,” kas reiškia skraidomąja varlę.

“Maištas” Anglų Siūlo Neįleisti Ame-

Indonezijos Respu
blika Gavo Pripa

žinimą
Olandija ir Indonezija 

padarė sutartį. Olandija 
pripažįsta nepriklausomą 
Indonezijos respubliką, į' 
kurią įeis Java, Sumatra ir 
dar kelios mažesnės salos. 
Ta respublika turės virš 50 
milionų gyventojų. Kitos 
“Rytų Indijos” salos, kaip 
Borneo. Celebes ir kitos 
gauna plačią savivaldą. In
donezijos respublika, kartu 
su autonomiška Borneo sa-

400,000 Angliakasių Stoja 
I Kovą Prieš Valdžią

Trečiadienį Nakčia “Kontraktas Baigiasi” — Valdžia 
Kviečia Mainierius Tęsti Darbą — Mainieriai Reikalau

ja Sutrumpinti Darbo Savaitę — Streikas Jau 
Prasidėjo — Levvisui Gresia Kalėjimas

Taika Padidino
o v , v. m nakties 400,000 minkštųjųbauzudyscių Skaičių anglių kasyklų darbininkų

--------- stoja į kovą už sutrumpini-
Kasmet Amerikoje nuo mą darbo savaitės iki 44 

13 iki 14 tūkstančių žmonių valandų. Mainierių unija 
1 j t j Fatys nusižudo. Karo me- paskelbė, kad nuo trečiadie
a, sūdai o Jungtines Indo-j taįs saužudžių skaičius bu- nio nakties darbo sutartis 
nezijos Valstybes sąjungo-Įvo sumažėjęs 30%, bet kaip yra pasibaigusi, o pagal 
ie su Olandija. Toki sutar- atėjo taikos metai, sau- mainierių nusistatymą, “nė- 
?S ™vo .suoaryta tarp O- žudysčių skaičius vėl padi- ra sutarties — nėra darbo.”
landijos ir Indonezijos at
stovų.

Po trijų šimtų metų vieš
patavimo Olandija pripa
žįsta Indoneziios nepriklau
somybę ir sutinka, kad tur
tinga Java ir Sumatra salos 
valdytųsi pačios be olandų 
globos. Ginčai, derybos ir 
kautynės tarp Olandijos ir 
Tndonezijos ėjo per 14 mė
nesiu. iki buvo prieitas su
sitarimas.

CIO Unijos Smerkia 
Komunistus

rin nrniu Vn-narotusi iiii_J. V.r UIUJVI r-k -TI I
sirinko į Atlantic City. N. 
T. Kongrese dešinieji ir kai
rieji unijistai sutarė priim
ti bendrą pareiškimą prieš 
komunistus. Visų unijistų 
vardu kongresas smerkia 
komunistų kišimąsi į uniių

padi
dėjo.

Karo laike saužudysčių y- 
ra mažiau, nors žmonės tu
ri daugiau vargų ir visokių 
rūpesčių. Žinovai aiškina, 
kad karo laike žmonės dau
giau gyvena bendraisiais ir 
visuomeniniais reikalais, to
dėl jiems mažiau bėra lai
ko sielotis savo asmeninė
mis nelaimėmis, dėl kurių 
daugiausiai žmonių ir nusi
žudo. Ar tas aiškinimas yra 
teisingas, pasakyti sunku. Į bia. kad mainierių unija ne 
Faktas betgi yra, kad karo, turėjo teisės sutartį nutrauk- 

I metu saužudysčiu skaičius-'ti, nes sutartis yra pasira- 
|buvo sumažėjęs 30%. Išyta visam laikui, kol vy-

------------------ 1 riausybė laiko savo ranko-
>7 - o __ • > se mainas- MaArtip.rui uniiaNori Sugriauti Bilbo aigjęjna sutartį kitaip.

Prezidentas Truman bu
vo pasiūlęs padaryti dvejų 
mėnesių paliaubas ir pra
dėti derybas tarp mainierių 
unijos ir darbdavių dėl 
naujos sutarties. Bet mainų 
savininkai nenori priimti

Mainierių darbo sutartis 
buvo padaryta ne su mainų 

j savininkais, bet su vyriau
sybe, kuri šį pavasarį mai
nas paėmė į savo rankas ir 
pasirašė su unija sutartį. 
Per vasarą vyriausybė ban
dė mainas atiduoti savinin
kams, bet daugumas savi
ninkų nesutiko priimti vy
riausybės pasirašytos sutar
ties su mainieriais.

Dabar vyriausybė skel-

Mašiną
Republikonų dauguma 

senate rengiasi atimti sena
toriaus vietą iš pagarsėju- 

veiklą i/griežtal pisfeakilg?,

ni bolševizmą ir fašizmą. 1 • -x „
Kai kurie CIO unijų vei- bilTOTrimtoSnpmeti- Vyriausybė kviečia visus

mainierius palikti pne dar-

lymo niekas neišėjo.

Suimti Du Įtartini 
Komunistai

Rinkimų išvakarėse New 
Yorke buvo žiauriai nužu
dytas -Joseph Scattereggio, 
kuris vedė karštą agitaciją 
prieš Maskvos agentus ko
munistus. Ryšium su ta 
žmogžudyste dabar Nevv 
Yorke tapo areštuoti du A- 
merican Labor Partv nariai.•z *

Dominick Petrone ir Wm. 
Donaghv, abudu įtartini ko
munistai. Jiedu pastatyti po 
$20,000 kaucijos kiekvienas 
ir dabar sėdi uždaryti kalė
jime, nes niekas tokios pa
rankos nenori už juos už
statyti.

Nužudytojo žmogaus naš
lė šermenyse per ašaras pa
sakė į tūkstantinę žmonių 
minią:

“Žmones, aš noriu jums 
pasakyti, jog jis mirė dėl 
to, kad jus galėtumėt gy
venti demokratijoj. Aš no
riu jums pasakyti, kad jis 
kovojo prieš komunizmą, ir 
štai dėl ko jis buvo nužudy
tas !...”

J. C. Payne atlikęs tą Į 
šiurpų darbą, pabėgo ir po
licija jį pagavo toli nuo De
troito pavogtame automobi
lyje. J. C. Payne seniau bu
vo nuteistas 4 metams kalė
ti, o jam besant kalėjime 
jo žmona jį divorsavo. Išė
jęs iš kalėjimo Payne no
rėjo atsiimti savo dukterį ir 
ta proga įvyko ta nelaimė.

“Gavom Pasiutiškai 
Mušti”

Darbo Partijoj
50 anglų parlamento na-

rikon Pabėgėlių
Nesenai Amerikos legio-

rių darbiečių iškėlė reika- nierių vadas Griffith griež- 
lavima. kad Antrliia keist.n tai pasisakė prieš įsileidimą

$1,000,000 HILLMANO 
FONDUI

CIO Politinės Akcijos Ko
mitetas išleido paaiškinimą 
apie ką tik praėjusius rin
kimus. P. A. Komiteto vice
pirmininkas, C. B. Baldvvin, 
pripažįsta, kad CIO remia
mi kandidatai prakišo rin
kimus ir “gavo pasiutiškai 
mušti.” C. B. Baldvvin ne
pasisekimą rinkimuose aiš
kina tuo, kad Politinės Ak- 
ciios Komitetui nepasisekė 
sukelti ant kojų “nepriklau
somųjų balsuotojų,” kurie 
paprastai svyruoja tarp de
mokratų ir republikonų.

lavimą. kad Anglija keistų 
savo užsienių politiką. Tie 
darbiečiai atstovai sako, A- 
merika rengiąsi į karą prieš 
Rusiją, tai Anglija turi da
ryti viską, kad tokio karo 
išvengus. Pirmiausias tų 
“maištininkų” reikalavimas 
yra, kad Anglija butų nuo
laidesnė Rusijai užsienių 
politikoj, neitų ant Ameri
kos pavadžio. Jei Amerika 
visvien įsiveltų į karą prieš 
Rusiją, tie darbiečiai norė
tų. kad Angliia išliktų ne
utrali. Debatai dėl užsienių 
politikos dabar eina Angli
jos parlamente.

į Ameriką daugiau imig 
rantų, o dabar už “uždarą 
Ameriką” pasisakė ir “A- 
merikos Revoliucijos Duk
terys.” Tos organizacijos 
pirmininkė Mrs. Talmadge 
sako, Amerika turi 4 milio
nus žmonių, kurie neturi 
žmoniškų butų. Reikia pir
ma aprūpinti juos butais ir 
tik tada galvoti apie įsilei
dimą daugiau svetimtaučių 
imigrantų. Mrs. Talmadge 
siūlo palikti tas pačias at
eivių kvotas, kokios yra da
bar.

kėjai sako. unijų kongrese 
kairieji pasisakė už tokį ta
rimą todėl, kad jie žinojo, 
jog nutarimas visvien pra
eis milžiniška balsu daugu
ma. Kad neparodžius savo 
silpnumo, kairieji irgi pasi
sakė prieš komunistus.

nės teisės. Jei republikonai 
tikrai išpildys savo grasini 
mą, vienas didžiausiu neg-

bo ir dirbti toliau. Bet mai
nieriai vargu paklausys vy-

“NE ŠIANDIEN PIRKAU”

Amerikos kriaučių unija 
įkūrė “Hillmano Fondą,” į 
kurį unija nori sukelti vie
ną milioną dolerių. Fondo 
pinigai bus keliami tarpe 
kriaučių ir tarpe prijau
čiančių fondo idėjai. Iš fon
do bus teikiamos pašalpos 
mokslus einantiems unijos 
nariams

GRAIKIJOJ EINA 
TIKRAS KARAS

Šiaurės Graikijoj dabar 
eina mūšiai tarp valdžios 
kariuomenės ir “partizanu,” 
kurie įsiveržė į Graikijos te
ritoriją iš Jugoslavijos. Mū
šiuose jau žuvo daug žmo
niu.

Nevv Yorke į traukinį įli
po senyva moteriškė. Ka
da konduktorius tikrino bi
lietus, moteriškė jam pada
vė savo bilietą ir trumpai 
pridūrė: “Aš tą tikietą pir
kau ne šiandien.” Konduk
torius pažiurėio ir tikrai pa
matė. kad tikietas pirktas 
“ne šiandien.” Ant jo buvo 
atspausdinti 1898 metai! 
Bet senas konduktorius at
siminė. kad tais laikais gelž- 
kelių tikietai buvo pardavi
nėjami neaprėžtam laikui, 
todėl 1898 metų tikietas ir 
dabar yra geras. Moteriškė 
savo kelione į New Haver 
galėjo ramiai tęsti, jos ti
kietas buvo tvarkoje.

PANIKA ZOOLOGIJOS 
SODE

Iš Sydney miesto prane
ša tokį atsitikimą; Sekma
dienį vietiniame zoologijos 
sode ištruko iš savo narvo 
didelis tigras. Garsiakalbiai 
tuoj perspėjo visus sodo 
lankytojus, kad tigras bė
gioja laisvas po sodą. Lan
kytojai baisiai išsigando ir 
sulindo pasislėpti į kitų

MUSU VETERANAI UŽ
SIENIŲ MOKYKLOSE
305 Amerikos buvusieji 

kareiviai mokosi įvairiose 
šalyse ir gauna iš valdžios 
paramą pagal “G. I. Bill of 
Rig’nts.” Dar keli šimtai 
veteranų rengiasi lankyti 
svetimas mokyklas ir nau
dotis valdžios parama. Da
bar amerikiečiai lanko 18-os 
kraštų įvairias mokyklas. 
Vienas amerikietis vetera
nas mokosi auksakalystės 
Islandiios saloie, o kitas 
lanko žemės ūkio akademi
ją Mauricijaus saloje. Indi
jos vandenyne. Iš viso A- 
merikos valdžia yra numa
čiusi 905 įvairias užsienių 
mokyklas, kurias veteranai 
gali lankyti ir naudotis val
džios pašalpa.

PERŠOVĖ DEVYNIŲ 
VAIKŲ MOTINĄ

Iš Lowell, Mass. pranešagyvulių narvus. Daugelis .. ...................haz. noc ko-J tokią šiurpią žinią. Mrs.rado prieglobsti pas bez- ” r4 1 % ♦džiones. kiti P« iuru šu- Freda H. Foisley. 47 metų 
niūkūs. Vėliau prižiūrėtojai
tigrą nušovė, o persigandę

rų ėdikų ir reakcininkų se-’riausybės. Vyriausybė žada 
nate gali netekti savo vie-i nen^?1^eis<kl . todėl laukia- 
tos. Tai butų pradžia anva- ma _kovo?; !kl vlena ar klta 
lymo “šautų” nuo demokra- nusileis. .

Streikas minkštųjų ang
lių kasyklose gresia visam 
ukiui ir ypač gali nukentė
ti kuro parupinimas mies
tams prieš besiartinančią

tiškų reakcininkų, kurie pa
tenka į kongresą tik todėl, 
kad ten negrams neleidžia
ma laisvai dalyvauti rinki
muose. Vienas toks šautu
reakcininkas vra ir “raudo-! žiemą. Šį pavasarį mainie-

• .. • « «« VT11 ctvOlI/GVA COCIOC covm_nasis” Pepper. kurs kalba 
neva radikališkai. bet į se
natą pateko dėka “white 
supremacy” politikai.

IŠKOVOJO TEISĘ 
SKLEISTI ATEIZMĄ

Ikišiol per Amerikos ra
dio stotis negalima buvo 
skelbti bedieviško mokslo 
arba ateizmo. Dabar Fede
ralinė Komunikacijos komi
sija pripažino ir bedieviams 
teisę skleisti jų mokslą per 
radio. Vienas ateistas iš 
San Francisco, R. H. Scott, 
kurs penkis metus tęsė ko
vą dėl tos teisės, dabar pra
neša, kad jis kas sekmadie
nį rvtais kalbės po pusva
landį per KQW radio stot’' 
apie ateizmą.

Rusijos parašiutininkų

riai streikavo sesias savai
tes ir iškovojo sau uždarbių 
pakėlimą ir “labdaros bei 
pensijų fondą” po 5 centus 
nuo tonos anglių. Dabar 

į mainieriai reikalauja su- 
Į trumpinti darbo savaitę, 
vietoj 54 valandų dirbti 44 
ir gauti tą patį uždarbį, 
kaip ir ikišiol.

Streikas mainose atrodo 
neišvengiamas. Antradienį 
jau kelios dešimtys tūkstan
čių mainierių pradėjo strei
kuoti.

Vyriausybė prašė teismą 
išleisti “indžonkšina” prieš 
mainierių uniją. Teismas 
jau įsakė mainierių unijai 
atšaukti streiką ir grasina 
kalėjimu unijos vadovybei. 
Ar Lewis bus imestas i ka
lėjimą. paaiškės už kelių 
dienų.

šeštadienTbūs SAU
LĖS UŽTEMIMASmoteriškė, devynių vaikų čempionas Vasilij Roma- 

motina. pirmadienį buvo novsk jau 1500 kartų šoko
S“"kiai f"žei?,a- I « kas'iš orlaivio su I:arilįiutu- Jfe

Jai i "laisve St tai paleido penkis revolve- apskaičiuoja, kad per savo
naivų vei . - - g.________ ^uvius. bet ji dar paiė- 1500 kartų šokimu iš oriai-'veik visoje Amerikoje. Už-

“Keleivyje” naudinga yra gė išeiti į gatve ir šauktis viu jis padarė 1240 mylių temimas prasidės 10:50 v. 
daryti visokius bimio skel- ragelbos. Policija dabar kelio ir krito neatidaręs pa- iš ryto ir tęsis iki 1:55 po 
bimus ir paieškojimus. įieško jos vyro. ,rašiuto 5 dienas. pietų.

Šį šeštadienį, lapkričio 
23 d.. įvyks dalinas saulės 
užtemimas. Jis bus matvti

« < S • ♦ " 8
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$ APŽVALGA i

tiek pat tesiskaito, kiek ji- 
skaitėsi ir su Jaltos, Potsda
mo ir panašiais susitari-

. T-“ . T mais: — jei jai naudinga,Amerikos Lietu\ių Jary- .. — — nenaudinga, ji
ba paskelbę vajų. Del \a- spjauna j susitarimus, 
jaus pravedimo eina pasita- > tai Amerika? Taigi,
nmai. Daugelis darbuotojų kietojf Amerika atsakė 5a. 
širdingai sielojasi, kaip tą . j Rusijos reikalavimą. 
vajų galima bus pi a\ erti, jj day- įsakymą grąžinti 
kaip pasiseks įtraukti pla- vasalams 600 Duno-
tesnius musų visuomenes iau* Ui Rufie buyo laiko_ 
sluoksnius j Lietuvos laisves Vok£tijoj iki paaiškės 
gynimą, kaip paskirstyti va- Dunojaus j^vės klįusimas. 
jaus naštą lygiau tarp di- ..Rietas„ Byrnes j rusų ne_ 
dėsnio skaičiaus pečių. t gįskaitymą su Paryžiaus tai- 
Tyslia\ų laikraštis uet - kog konferencįjos tarimais,
be mano kitaip. Ji ras . atsakę atidavimu 600 laivų!

“Amerikos Lietuvių Taryba Puikus “kietumas,” ne tie- 
paskelbė atsišaukimą: ‘Gelbė- sa? 
kime Lietuvą.’ Gelbėkime Lie
tuvą... vadinasi, duokime pini
gų. Bet ar visuomenė žino, 
kad iš tų pinigų, kuriuos ji 
buvo sudėjusi ‘Lietuvai gelbė
ti/ Amerikos Lietuvių Tary
bos tranas Informacijų Cent
ras jau suvalgė 51,000 dolerių?
Ar šitaip mes gelbės ime Lie
tuvą ir ateityje? Informacijų 
centrui tūkstančiai, o Lietuvai 
—nė cento. Ačiū už toki ‘gel
bėjimą’.”

GELBĖK LIETUVĄ — 
NEDUOK PINIGŲ!

KELEIVIS, SO. BOSTON

NEW YORKAS SVEIKINA ANGLIJOS SOCIALISTĄ

Balta rodyklė parodo važiuojant Xew Yorko gatvėmis socialistą Emes-» • . i i,——i___ „j: ... ;

Kas Savaite
Toji Paryžiaus Taika Chicagos Daktaras Kalba

Paryžiuje buvo taikos Brooklyno “Vienybė” 
konferencija. Susirinko at- kartoja SLA Daktaro-Kvo- 
stovai nuo 21 tautos, kad tėjo žodžius, pasakytus ry- 
padaryti taiką su penkio- šyje su ALT vizitu pas pre- 
mis ašies valstybėmis. zidentą Trumaną.

Susirinkusieji svarstė Dr. Biežis nepatenkintas 
jiems pasiūlytus taikos pro-

Ponas Tysliava “ačiuoja” 
ir kviečia neduoti pinigų’. 
Bet nemanykit, kad ponas 
Tysliava nenori Lietuvą 
‘‘gelbėti.” O ne! Ta pati 
“Vienybė” tame pačiame 
puslapyje praneša:

“Nauji Amerikos Lietuvių 
Misijos žygiai Sostinėje, šau
kiamas lietuvių suvažiavimas 
Washingtone.”

Misionierių suvažiavimas 
rengs Washingtone bankie- 
tą, užmegs kontaktą su kai 
kuriais kongresmonais, į- 
teiks kam nors memorandu-Į 
mą, prašys tą ir kitą, žo-i 
džiu, “gelbės Lietuvą.’’ Bet 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
Tysliava pataria neduoti pi
nigų, nes ji nemoka “Lietu
vą gelbėti.” Bet užtat mi
sionieriams net ir Tysliava 
nepasigailės parašyti porą 
eilučių, kad kas nors auko
tų...

Vargšė Lietuva! Ji tiek 
daug turi “gelbėtojų,” dėl 
jos gelbėjimo tysliaviniai 
ablavukai tiek sielojasi, 
tiek seilioja Amerikos Lie
tuvių Tarybą, tiek spiaudo 
į Informacijų Centrą, tiek 
prunkščia ir stena, kad, iš 
tiesų, ta vargšė Lietuva, jei 
ji galėtų, jis iš savo rusiškos 
nevalios paprašytų Tyslia- 
vą mažiau sielotis ir mažiau 
spiaudytis “vardan tos Lie
tuvos...”

Kita žinia dar labiau ga
li nustebinti Amerikos pilie
čius. Amerikos karo specia
listai dabar vykdo visokius 
manevrus ir ginklų bandy
mus šaltose Šiaurės Ledi
nuoto vandenyno srityse. 
Ten bandomi ginklai, tyri
nėjami keliai ir daromi ko
kie tai kiti manevrai. Bet 
Rusijai tie manevrai nepa
tiko. nes šiaurės kelias yra 
kelias i Rusiją.

Kad neerzinus jautriojo 
Stalino, Amerika nutarė vi
sokius bandymus perkelti i 
pietų šaltuosius plotus, kur 
rusai negalės rodyti nepasi
tenkinimo. Bandymai bus 
daromi, bet ne šiaurėje, o 
prie pietų poliaus.

Vadinasi, Rusijos užgeri- 
nimas eina visais garais. 
Kaip savo laiku su Japoni- 
ia: Amerika “protestavo” 
ir statė japonams gazoliną, 
plieną ir kitką, iki japonai 
pasijuto užtenkamai stiprus 
Perlu Uostui...

FRANCIJOS BĖDOS

Francijoj po karo galo 
buvo jau tris kartus renka
mas parlamentas. Rinkimai 
vyko 1945 m. spalių 21 d., 
1946 m. birželio 2 d. ir da
bar 1946 m. lapkričio 10 d.

Pirmuose rinkimuose 
Francijos komunistų parti
ja, stipriausioji Rusijos a- 
gentura Vakarų Europoje, 
gavo 5.004,121 balsą (26 
nuoš.). Antruose rinkimuo
se ta partija surinko 5,145,- 
325 balsus (26%) ir da
bar surinko 5,410,000 bal
sų (28%). Dabartiniuose 
rinkimuose komunistai pra
vedė į Francijos parlamentą 
186 atstovus.

Socialistai Francijoj eina 
menkyn, jų balsuotojai vie
ni bėga Į dešinę, kiti pas

MINKŠTAS KIETUMAS

Nežinia koks gudruolis 
paleido gandą, kad J. Byr
nes, musų Valstybės sekre
torius, yra “kietas” žmogus 
ir laikosi kokių tai niekam 
nežinomų aukštų principu 
sudarant Europos taikos su
tartis. H. Wallace išsišoki
mas prieš J. Byrnes tą “kie
tą” ganda dar labiau sustip 
rino ir šiandien J. Byrnes

tą Beviną, Anglijos užsienio reikalų ministerį, kuris anądien atvyko čionai i 
“Keturių Didžiulių” konferenciją. New Yorko laikraščių apskaičiavimu, jį 
sveikino" 100,000 newyorkiečių.

Pavergtoj Lietuvoj bas tik bolševikams galima 
; suderinti...

Rugpiucio 23 d. “Tieso-

jektus, jie ginčijosi ir bal
savo, bet...

Taikos dar nėra — “Ta 
avelė bet avelė,” vėl eina 
ginčai, vėl sunarplioti abu
du galai.

Dabar tie ginčai eina 
New Yorke. Ginčijasi “ke
turių didžiųjų” užsienio rei
kalų ministeriai. Molotovas 
siūlo vieną, Byrnes kitą — 
kartojasi senas diplomatų 
maratonas — ginčai be ga
lo ir krašto.

Buvo sunku laimėti karą, 
bet dar sunkiau laimėti tai
ką. Sunku dėl to, kad ją 
sabotuoja “musų didysis 
talkininkas” šiaurėje. 
Kruopštus Plepetojas

(Laiškas iš Francijas)
Ka* Valdo Lietuvą?

Rugpiucio 20 d. Lietuvos
Ūkininkų Likvidacija

Visi valdžios ir partijos

tuo, ką ALT delegacijai pa
sakė Truman. Girdi, prez. 
Truman sakė, kad Lietuvos 
atžvilgiu musų vyriausybės 
pozicija lieka ta pati — 
“padėtis nepasikeitė.”

“O tačiau’’ — sako Dr. 
Biežis — “tikrenybėje ji 
taip greitai keičiasi, kad 
netrukus gali netekti nei 
vieno lietuvio Lietuvoje. 
Tada nebereikės nei ko 
laisvinti. Lietuva nori aktu
alios pagelbos”...

Tiesa, tiesa — bolševikai 
naikina Lietuvą. Bet dakta
ras turėtų žinoti daugiau. 
Vienas Truman, net viena 
Amerika, Lietuvą neišlais
vins. Tai aišku, kaip diena.

Reikės visų laisvę mylin
čių tautų akcijos ir Ameri
kos simpatijos bus svarus 
faktorius.
Vėl Rado—“Geležėlę”

Francijos parlamento rin
kimai sujaudino komunis
tus. Chicagos raudonųjų 
kvislingų organas “Vilnis” 
šaukia:

“Komunistai francuzų 
tautos priešakyje!... Franci
jos komunistų partija gavo 
daugiau balsų, negu bent 
kuri kita partija.”

Bet išleidęs savo “štymą” 
tas pat rašytojas reiškia a- 
bejonės. Girdi, “bet gali būt 
ir kitaip” — komunistai ne-

je” įdėtas švietimo srities! Viename New Jersey val
stijos mieste gyvena retas 
tipas, komunistų spaudai 
žinomas kaip Jonas Kaškai- 
tis ir “nusipelnęs literatas.”

Profesija jis yra gydyto
jas, o savo literatiniais pa
linkimais — tuščias plepė- 
tojas. Kartą pradėjęs rašy
ti jis nebegali sustoti—ra
šo paskutinį nonsensą. Štai 
pavyzdis:

“Temo, temo ir sutemo. 
Draugės ir draugai pradėjo 
išsivadėt. Sode pasidarė 
tamsu. Metas ir mums na
mo” (“Laisvė,” lapkričio 
12. 1946)...

Rašytojas kalba apie savo

darbuotojų suvažiavimo ap
rašymas. Ten konstatuoja
ma, kad Lietuvoje mokyto
jai dar “nepersiauklėję."komunistų partijos organas organai įkinkyti į ūkininkų . . ..

“Tiesa" skelbia LTSR aukš-'likvidavimo darbą. Visa Girdi, dėstydami literatu- 
, i , j _ I ra. įstorna. vamtos mokslusčiausios tarybos įsaką-zoko- spauda daug vietos skiria 

ną apie daliną pakeitimą Į valstybinių mokesčių-pilia- 
komisarų tarybos narių, i vų išjieškojimo reikalui, 
kurie dabar “ministeriais”
vadinasi. Budingos šios pa
vardės: 1) Sokolov’as—mi
nistrų tarybos pirm. pava

Spauda iš vienos puses pa
žymi, kaip “entuziastingai” 
lenktiniaudamos raudono
sios gurgolės traukia su pi«• • • • TY ,duotojas, 2) Skodin’as — liavomis į miestus. Iš kitos 

vietinės pramonės ministe
ris, 3) Lasypkin’as — žuvų 
pramonės, 4) Sviščov’as — 
komunalinio ūkio, 5) Jevi-

liavų neatlikimą.
, , , , . “Tiesa” liepos 2 d. apra-
?S 77 ,v?1?tybes ?auSu- šo Suvalkų Kalvarijos teis

mo ir 6) Liubimcev as —1 spren;Jirus, kuriame:
statybinių medziaeru minist. j-,^

• 1 JL J UNSVBBK3 v -

Dar yra vienas kitas “mi-' ka už piliavų neatlikimą 
nisteris” sulietuvinęs pavar- nubaustas dvejus metus ka- 
dę. Užtenka paminėtų pa- Įėjimo ir konfiskuotas visas 
vardžių, kad suprasti,"koki jo turtas: 2) Vincas Pudi- 
pasitikėjimą tun Lietuvos mauskas nubaustas ta pačia 
raudonieji kvislingai pas bausme ir atlikus ją ištrė- 
“genialiausį tautų vada” mimu iš tarybų Lietuvos; 
draugą Staliną. Lietuvių ko- 3) Juozas Bartuška nubaus- 
munistų neužtenka net su- tas pusantrų metų kalėjimo 
darvmui “ministrų” tarv- ir konfiskuota jo karvė ir 
bos. Lietuviškas “Stalinas” šešios avys; 4) Vaclovas 
— komunistų partijos gene- Šerkšna nubaustas pusantrų 
ralinis sekretorius Sniečkus metų kalėjimo ir t.t. 
pamiršo lietuviškai. Gegu- Visame kultūriniame pa- 
zės 1 d. iškilmėse \ įlmuie sauiyje valstybiniai mokes- 
Smeckus pasakė kalbą tik.ęjaj jieškomi privaloma 
rusiškai. tvarka, bet niekur ištrėmi

mais nebaudžiama. Bolševi
kai Lietuvoje siekia sulik- 
viduoti lietuvi ūkininką ir 
tam Įkinko visą valdžios a- 

; paratą.
Rugpiucio 2 d. “Tiesoj” 

teisingumo ministras Doma
ševičius skelbia savo nuta-

1941 m. vienas iš arti
miausių raudonojo “prezi
dento’’ Paleckio bendradar
bių, rašantį šias eilutes pa
tikino, kad viskas buvo pa
ruošta įvesti Lietuvoje ru-

komunistus. Jie gavo bai- s}ską šriftą.^ Muravjovo-ko- 
1 sų: pirmuose rinkimuose

4,191,152 (23%), antruose
rinkimuose — 4,187,747
balsus (21%) ir dabar jie 
gavo 3,400,000 balsų (18 
nuoš). Socialistai parlamen
te beturi 108 atstovus.

Krikščionys demokratai 
išsilaikė vietoje, jie dabar- 
iniame parlamente turi 

162 atstovus. Bet Francijos 
narlamente dabar yra nau
ja jėga — 85 “dešiniųjų”

gali daryti rusams visokias Į atstovai ir iš numirusių ten 
nuolaidas, jis visvien atro- prisikėlė “radikalų’’ partija
do “kietas” ir jau.

Dabar iš New Yorko, iš 
keturiu didžiųjų ministerių 
posėdžių praneša, kad Ru
sijos :

“Užsienių reikalų ministeris 
Viačeslav M. Molotov dar vie
ną kartą užblokavo (užveta- 
vo) svarstymą klausimo apie 
laisvą laivų judėjimą Duno
jaus upe... ponas Molotovas 
pasipriešino įtraukimui tokio 
nuostato į taikos sutartį su 
Rumunija.”

Paryžiaus taikos konfe
rencija nubalsavo dviem 
trečdaliais balsų, kad susi-

su 63 atstovų. Dešinieji 
Francijoj yra generolo de 
Gaulle šalininkai ir tai yra 
auganti, kovinga jėga. Fran 
cijoj stiprėja pilietinio ka
ro partijos — viena iš de
šinės, kita iš kairės. Val
džios sudarymas tokiose są
lygose bus sunkus ir pati 
ta sulopyta valdžia bus ne
pastovi ir šlitinės politiko
je, kaip ir ikišiol.

Iš balsavimo rezultatų 
matyti, kad Francija dar 
toli nuo “atsistatymo.” Jei 
dezertyras ir krašto išdavi
kas Thorez, komunistų va
das iš Stalino malonės, pa

siekimas Dunojumi turi būt sidarytų Francijos vyriau

rą, istoriją, gamtos mokslus 
ir geografiją mokytojai 
skleidę senas buržuazines 
ideologijas. Be to, komjau
nimo ir pionierių organiza
cijos mažai buvo mokytojų 
remiamos. Švietimo skyrių 
vedėjams ir mokyklų direk
toriams trūksta komunisti-pusės skelbiama pavardes 

nubaustų “buožių” už pi-;n!° hudnimo. Ant galo ra-

riko maldaknvgės rusiško-
!ietuvifk-a? rimą apie Kaišedorių teisė- 

Vel-buių ?P.leid«| io Boreišos atleidimą iš
Z Fa5 SVle?os- pareigu. Jis kaltinamas.Nuo gegužes 1 d. gimimo *kįitžsi buožiu k.

domu sabotažu ir &
ma rašyti ir rusų kalba.

Lietuvos universitetuose 
buvo siūlyta dėstyti paskai
tas rusų kalba: profeso
riams atsisakius, buvo klau-

niai juos baudęs. Jo spren
dimai atatinkamose bylose 
panaikinami ir perduodami 
spręsti kitiems teisėjams,
kurie “ministerio" manymu 

simas atidėtas. Iš visų po- Į paskirs buožėms “pelnytą” 
žymių matosi, kad tai yra į bausmę.
rusifikacijos plano įgyven
dinimo pradžia.

Kolonizacija vykdoma 
pirmiausia miestuose. Dau
giausia burliokų apgyven
dinta Vilniuje ir Kaune. Vii 
niuje jau įsteigtas valstybi
nis rusų teatras. Kaimų ko
lonizaciją trukdo partizanų 
veikimas.

Iš teismo sprendimų gali
ma spręsti ir apie mokesčių

gina švietimo vadovus re
formuoti tarybinę mokyklą 
ir apvalyti ją nuo antitary
binio elemento... 1941 m. 
birželio 14-22 d. 30% mo-

Luitą ia T i cUUTV IO UIVtUTUO IO=
vežta į Sibirą. “Tiesa” ma
tomai ruošia dirvą antram 
vežimui.

Po tokių “apvalymų” ar 
besusiras Lietuvoje žmonių 
norinčių mokytojo pareigas 
atlikti. Daugely vietų jau ir 
dabar pradeda “lietuviai 
barzduočiau” mokytojauti.

Kazys Biržėnas.

kelionę “per Teksu ir Kali- bus priešakyje, 
fomijos kraštą.” Į Navatnas žmogus. Komu-

Gali būt kad tuose kraš- msUi ^vo apie 170 vietų, 
o ten yra virs 600 vietų ir 
— “komunistai

Draugu Talka
Aukų “Keleivio” namui 

išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: S. Pazukas iš Bal
timorės — S2.50; J. M. Ku- * 
džius iš Detroito—SI.50; 
Mrs. Valerija Bielan iš 
Mansfield, Mass.—SI; Mrs. 
N. Puzen iš Edgewater, N. 
J. — SI: J. Bernatonis iš 
Clevelando — 25c.; Mrs. 
M. Rakshys iš Wilkes-Bar- 
re. Pa. — 50c.

Visiems aukavusiems 
draugams tariame širdingą 
ačiū.

MAIKIO TĖVUI PO 
PENKINĘ

Prisiuntė sekantieji drau
gai : K. Bukaveckas iš Cliff- 
side, N. J., Raymond Yan- 
kus iš Cambridge, Mass., 
P. Chapas iš Belmont, Mass. 
Mrs. Julia Godeli iš Sche-

dydi. Pav., iš Pudimausko neetady, N. Y., Mrs. N. Pu- 
už 1945 metus reikalauja- zen iš Edgewater, N. J., 

Mrs. S. Wiaskis iš Bayon
ne, N. J., A. Yuškevičius iš 
Waterbury, Conn., A. Ma- 
sinauskas iš Kearny, N. J.

ma nuo 27 ha žemės 965 
klgr. grudų (2,020 svarų) 
ir 5000 rublių (1000 dol.) 
mokesčių pinigais. (Mokes
čiai yra progresyvus: nuo 
daugiau ha didesni ir mo
kesčiai). Tokių valstybinių 
mokesčių ir Amerikos tur- 

sio ligotumo negalima bu- tingas fanneris nepajėgtų 
‘ , Tntų ir išmislyti. Thorez karo 

pradžioje buvo pašauktas į
sumokėti

Net mokytojai į piliavų
armiją ir iš jos pabėgo į surinkimo darbą įkinkyti 
Maskvą, kur slapstėsi, iki, Liepos 30 d. “Tiesoje’’ ran- 
amerikieciai išvadavo Fran-;dame. kad kultūros ir Švie- 
ciją. Tada jis grįšo ir dabar timo skyrių vedėjai taip pat 
tas Hitlerio-Stalino liokajus, “įsipareigojo” dalyvauti

_____ Jrancijos vyriau- peršasi į krašto vadus. Apie ’ derliaus nuvalymo ir grudų
laisvas, bet Rusija su Pary- sybės galva, tai tikresnio į- Francijos socialistų silpnėji-, surinkimo valdžiai akcijoj, 
žiaus taikos konferencija rodymo Francijos supuvu- mą teks kalbėti skyrium, j Rekvizicijos ir švietimo dar-

KIEK DIRBANČIŲ 
AMERIKOJE

tuose randasi išsivadėjusių 
“draugių ir draugų” — ne 
musų reikalas. Bet Jonas 
Kas kaitis ne tik išsivadėjęs, 
o ir surūgęs plepetojas. 
Stalino Vergai Šiaurėje

Vienas laikraštis prane
ša, kad Rusijos tolimoje 
šiaurėje, Varkutoje, randa- 

Įsi 100,000 lietuvių.
Tai bolševikų teroro au

kos, tremtiniai. Jie dirba 
anglies kasyklose, kaip 
Stalino vergai, be vilties 
grįžti į savo tėvų kraštą.

Varkutos sritis randasi 
prie Ledinuotojo Vandeny
no. Ji begalinių šalčių kraš
tas ir kraštas dar aršesnių 
vargų tremtiniams.

Varkutos anglies kasyk-į 
lose greta lietuvių dirba 
latviai, estai ir kiti.

Tūkstančiai tų vergų jau 
žuvo, kiti tūkstančiai lau
kia tokio pat likimo.

Gal ateis laikas, kada Į 
Varkutą turės vykti nela
bųjų stalincų gengė.
Taika Washingtone?

Demokratų partija liko 
mažumos partija. Naujame 
kongrese republikonai turės 
51 senatorių ir 246 atstovų 
buto narius. Demokratams 
liko 45 senatoriai ir 188 
kongresmenai.

Prezidentas Truman pa
siūlė, kad užsienių ir vidaus 
politikos klausimais abi par
tijos laikytųsi auksinio vi
durio — užmirštų savo par
tinius reikalus ir tarnautų 
visos tautos interesams.

Republikonai šitą siūly
mą priėmė, bet su rezerva
cijomis. Prezidentas turįs 
nutraukti ryšius su nauja- 
dalybininkais ir Politinės 
Akcijos Komitetu.

Tai savo rūšies ultimatu

francuzų 
tautos priešakyje”...
Marshall Fieldui Užteko

Chicagos milionierius 
Marshall Field sukišo pen
kis milionus dolerių į New 
Yorko dienraštį “PM.”

“PM” — liberališkų vėjo 
pamušalų lapas.

Field atsisakė duoti dau
giau milionų ir ponas Inger- 
soll pasitraukė iš savo vie
tos. kaip vyriausias redak
torius.

Nėra pinigo — nereikia 
“aukštųjų idealų.”

“PM” dabar ims skelbi
mus. kurių iki šiol neimda
vo. Kažin, ar tai jam pa
dės?
Maskvos Žulikai Lietuvoje

Lietuvos pramonę ir svar
besnes valdžios įstaigas kon 
traliuoja iš Maskvos atsiųs
ti komisarai — Bubnovai, 
Serebriakovai ir kiti.

Pasirodo, kad jie yra ei
liniai žulikai. Vagia Bubno
vai. vagia Serebriakovai, 
vagia kiti.

Apie tai jau kalba “so
vietinės” Lietuvos spauda, 
pav., “Tiesa.” Girdi, Bub- 
novas apvogė muilo įmonę, 
Serebriakovas — Priekalo 
fabriką, ir t.t.

Tikras rojus Maskvos žu- 
1 i kams, argi ne?
Ore Atomai, Rojuj Adomai

Brooklyno komunistų 
“Laisvė” praneša tokią nau
jieną:

“Sovietų mokslininkai 
Vasilovas, Lukirskis ir Par- 
filovas praneša, jog atras
ta, kaip visatiniai spindu
liai aukštuosiuose oro sluo
ksniuose skaldo atomų bran 
duolius”...

Fine! Yra “pie in the

Cenzo biuras praneša, 
kad Amerikoje spalių mėn. 
buvo 57,360,000 dirbančių 
žmonių. 1,950,000 žmonių 
jieškojo darbo. Dirbančių
jų skaičius spalių mėnesį _______
truputį sumažėjo, bet labai mas. Jis rodo, kad menka sky,” bet kas yra Stalino ro- 
nedaug. Į aukščiau paduotą kibirkštėlė gali sukelti di- juje? 
skaičių neįeina vyrai ir mo- delį gaisrą ir vietoj taikos Tik nudriskę bolševikiški 
terys tarnaujantieji karo turėsim seną ir dažnai gan Adomai ir jų “atomai”... 
pajėgose. ' žalingą partijų karą. St. Stratda*.

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio Naujienos
Gerai Pavyko Prakalbos [čius lietuvių išgabeno prie'

prievartos darbų į šaltąjį 
Sibirą. Argi pergyvenęs tuos 
baisumus kalbėtojas negali 
pasakyti teisybę ir turi tik 
apie vokiečius kalbėti, nu
tylėdamas rusų šunybes ir

Lapkričio 3 d. Lietuvių 
Ukėsų kliubo patalpose čia 
įvyko Sandaros 16-tos kuo
pos ruoštos prakalbos. Kal
bėjo kun. Dr. P. Dagys ir 
ponia Devenienė. Dr. Da- žiaurumus? D. J., gyvenda- 
gys plačiai nupasakojo Lia- mas Bostone, manėsi ge- 
tuvos žmonių pergyvenimus riau žinąs lietuvių padėtį.

vokiečių okupacijų negu žmogus, kurs pats perrusų ir
laikais. Šiurpiais pavyz- gyveno okupacijų baisu- 
džiais kalbėtojas nupasako- mus. Aš patarčiau D. J. va
jo, kokius persekiojimus lie- žiuoti į Lietuvą, tada greit

“sovietizaciją.” 
jie bai-

tuviai iškentėjo iš rusų, a- 
reštus, trėmimus, krašto ru- 
siminimą ir
Kai atėjo vokiečiai, 
gė plėšti, ko rusai nebuvo
išvogę. Kada antru kart ra
sai grįžo i Lietuvą, daugy
bė Lietuvos žmonių stengė
si pabėgti nuo iu ir bėgo. 
palikę viską, Į Vakarų Eu
ropą. Žmonės bėgo gelbė
dami savo gyvybę nuo ru
sų, kuriuos jau buvo paži
nę ir po kuriu jungu žmo
nės nebenorėjo gyventi ir 
kentėti.

Įspūdingai kalbėjo ir p. 
Devenienė, kuri mus lanko 
jau ne pirmą kartą. Žmonių 
į prakalbas prisirinko labai 
daug, tiek klausytojų retai

atsikąstum rusiškų malonu
mų ir galėtum džiaugtis 
tuo, ką šiandien giri.

D. J. bando paniekinti 
menininkus. Jam nepatinka 
dainos ir dainininkai. Jis 
bara jaunojo Vincuko Mo- 
tiejaičio mokytoją M. Mer
kienę ii- jaunąjį dainininką, 
kurio dainomis gėrisi ne tik 
lietuviai, bet ir kitų tauty
bių žmonės. D. J. mano, 
kad Vincukas tun dainuoti 
taip, kaip Rusijos agentams 
patinka, visai nesuprasda
mas, kad menininkai nesi
vaiko politikos ir jąja ne
užsiima. D. J. bando panie
kinti vietinius biznierius 
Kielus, kurie yra seni Wor- 
ccsterio gyventojai ir mums 

žmonės. D. J.

DVI GALVOS GALVOJA

Prezidentas Trumanas (su akiniais) ir Vyriausiojo į 
Tribunolo teisėjas Black tariasi “svarbiais rtikalais.”

nas Rusas, vicepirm. — L. į pagerbimo. Taipgi labai 
Paulauskas, nut. rast. — R. j garbingai yra kviečiamos ir 

žuvusių karo veiksmuose 
karių motinos.

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

kada teko matyti musu pra- ?erai žinomi 
kalbose. " barasi, kodėl Kielienė ėjo

Po prakalbų apatinėj kliu rinkti aukų, bet Kielai lan- 
bo svetainei atsibuvo vaka- ko visokius parengimus ir, 
rienė. kurioje irgi suėjo jei kas paprašo ką padirbė- 
daugiau žmonių, negu buvo ti. p. Kielienė neatsisako, 
tikėtasi. Buvo svečių ne tik Garbė jai už pagelbą, o D. 
iš VVorcesterio, bet ir apy- 'J- nerimtus priekaištus v 
linkės miestų.

wor-
iver-

Šio viso parengimo pirmi
ninku buvo 16-tos kuopos 
pirmininkas J. Pupka. o su 
juo dirbo J. Krasinskas, L. 
Jablonskis, P. Miliauskas, 
W. Ašmenskas, J. Endzelis, 
K. Šimkonis, A. Kriaučialis, 
J. Dvareckas ir kiti darbi
ninkai.

P. Miliauskas.

cesteriečiai žinos kaip 
tinti.

D. J. bando kaltinti Wor- 
cesterio sandariečius, kad 
laike jo iškeltų klausimų 
sandariečiai jį norėję Su
mušti ar išmesti iš salės. 
Čia D. J. aiškiai apsimela
vo. Dalykas buvo taip:

Stanilionis, fin. rast. — K. 
Baudzevičius, iždin. — Sta
sys Sauiėnas. Kasos globė
jai: J. Mikalopas, B. Sed- 
lickas. Board direktoriai: 
pirm. J. Kasparas, M. Jan
kevičius, B. Baumilas, P. 
Sauiėnas, J. Verseckas, mar 
šalka — A. Sabaliauskas. 
Knygų perž.: V. Ramanaus
kas, M. Andriuškevičius, J. 
Milius, C. Manty. Kliubo 
gaspadorium lieka pirma 
buvęs A. Raudeliunas.

Iš 17 kliubo valdybos na
rių rnes turime 10 jaunosios 
kartos veikėjų ir 7 senosios 
kartos. Taigi, jaunieji su
daro jau didžiumą. Linkė
tina jauniems veikėjams 
tvarkingai vesti kliubo rei= 
kalus taip, kaip ir senosios 

■karots veikėjai vedė ligi 
šiol.

Šiame susirinkime išrink-

MONTELLO, MASS.

Sandariečių Seimas
Spalių 27 d. Montello 

mieste Įvyko ALT Sandaros 
pirmojo apskričio seimas, 

į Seimą atidarė pirmininkas 
i K. Jurgeliunas. Kol ėjo 
j mandatų patikrinimas pir- 
Į mininkas pakvietė pasakyti 
!• keletą žodžių du Bostono 
, darbuotojus — A. Tuinila ir 
i J. Arlauską. Abu kalbėjo 
Į Lietuvos klausimu, kaip bu
tų galima sušelpti lietuvius 
patekusuis į vaigą iš praū
žusio karo priežasties.

Mandatu komisija prane
šė, kad seime dalyvauja 30 
delegatų ir 4 valdybos na- 

j riai. Be to buvo ir svečių, 
į taip kad seime dalyvavo a- 
pie 100 žmonių.

Paaiškėjo, kad Sandaros 
pirmas apskritis šiuo metu 
turi kasoje anie 500 dole
rių. Buvo išklausyti valdy 
bos pranešimai ir priiri'; 
eilė nutarimų. Perrinkto 
valdyba 1947 metam.’. į i? 
įėio: pirm. K. Jurgeliunas 
vicepirm. — Petras Jankus 
rast. — K. Mereškevičius ii 
iždin. — J. Lekys. Nutarto

ban-. kitą metą seimą laikvt' 
iš j Worcestery. Seimą’ užsida

rė 5 vai. pavakarėj.
Po seimo Sandaros 27 kn 

Montelloj suruošė delega
tams gardžius užkandžius 
ir labai maloniai pavaišino. 
Jei neklystu, Montello san
dariečių organizaciia vra 
turtingesnė už visas kitas 
sandariečių kuopas. Ji turi 
nuosavą, visai išmokėtą, 
gerą namą. Namas yra ge
rai užlaikomas. Jame yra ir 
biznis, laisnis gautas, todėl 
ir iš biznio apyvartos orga
nizacija turi gera Da-amu.

Mes vvorcesteriečiai laba’ 
esame dėkingi MontePo 
pneteliams už malonu pri 
ėmimą ir geras vaišes.

P. Miliauskas

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajiečkomi čia asmenys malonės kreiptis i Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pa j ieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Įla-N’armontas, Juozas ir Kazy?
.ių vai., gyv. Chicagoje.

Numgaudaitė (Grigulienė Bronė. 
Oratovsky Romualdas, arba jo sū

nūs Romualdas, gyv. Chicagoj. 
Ostrowski Stella.
Padaigis, Augustas ir Stasė, Vep

rių vai., gyv. Chicagoje.
Pakalnienė Veronika, iš Miežiškių.! 
Palaima Juozas, Veprių vai., Uk

mergės aps., gyv. Chicagoje.
Paulaitytė (Diginienė) Marcelė, iš! 

Jurbarko vai., gyv. Chicagoj.
Pavilonis Antanas ir jo dvi sese-1 

rys, Antanina ir Elena, gimę Ame-' 
rikoje, gyv. Chicagoje.

Pavilonytės, Antanina ir Elena, Į 
gyv. Chicagoje.

Petriką, Juozas ir Kazys 
Juozo, gyv. Chicagoj.

Petroievičius (Galinauskienė) 
z.ė, ir jos brolis, gyv. Chicagoj.

Pikšrys Silvestras.

Atsakymas Nerimtam 
Klausytojui

Aš paimu “Laisvę,” ar 
geriau pasakius “Nelaisvę” 
penktadienio, lapkričio 8 
d. Žiuriu įdėta iš VVorceste
rio žinutė apie atsibuvusias 
čia prakalbas, kurias suren
gė Sandaros 16 kuopa. Pra
kalbos įvyko lapkričio 3 d. 
Tas “L” korespondentas 
pasirodė tikras žmonių 
šmeižikas, jis pasirašo D. 
J. Jis atėjo į prakalbas ir, 
nemokėdamas elgtis, pasta
tė patsai save i nemalonią 
padėtį, o paskui kaltina ki
tus žmones. Jis bando pa
juokti kalbėtoją kun. Dr. P. 
Dagį, prikišdamas iam “na
cizmą” ir kam jis nepa
smerkęs vokiškų nacių. D. 
J. supratimu “geras kalbė
tojas” turi taip kalbėti, 
kaip Rusi ios agentas Bim
ba. Jei kalbėtojas, pergyve- 
nes rasų ir vokiečių okupa
cijas. pasako teisybę apie 
savo pergyvenimus, tai D. 
J. iau ir nepatenkintas.

Vokiečiai žudė žydus, o 
rusai žudė ir žudo lietuvius, 
vokiečiai vežė lietuvius, tą 
daro ir rasai, kurie tukstan-

VVORCESTER, MASS.

CHESTNEYS
CANTEEN

Norintieji dalyvauti 
kiete, prašomi pranešti 
anksto.

Bus ir programas, susidės 
iš kalbėtojų ir muzikos.

M. Stakionis.

BROOKLYN, N. Y

Iš LSS 19 kp. Susirinkimo
Lapkričio 8 d. buvo LSS 

19 kuopos susirinkimas Pi
liečių Kliubo name. Nors i 
susirinkimas gana svarbus, 
buvo šauktas per atvirutes 
ir garsinta laikrašty, o iš 
virš 40 narių vos tuzinas 
atsilankė. Tai labai prasta. 
Priklausyt prie kuopos, mo
kėt duokles ir neateit į su
sirinkimus, tai daugiau ne- 

!gu apsileidimas!

Povilaičiutės (Povilaitytės), Ona i 
Uršulė ir Marcė., dukterys Stasio, 
Kražių vai., gyv. Chicagoje.

Povilaitytė Alfonsija, Smilgių va!.,j 
Panevėžio aps.

Pranaitytė Julė.
Prunckunienė (Kasperaviėiutė, 

Teofilė, Smilgių vai.
Rabačauskienė Ona.
Kačkaitytė Ona, iš Seredžių, Kau

no aps., gyv. New Yorke.
Račkauskas Kazys, gyv. Clrieaeoj
Radzevičius Leonas, dirbęs 

Banke Kaune, gyv. Brooklyne.
Ragauskas, Steponas, Vladas ir 

Stasys, Kulių vai.
Raibikis Juozas.
Ramanauskaitės, Uršulė (Spudie- 

nėl ir Marė (Akelienė).
Ramanauskas Jonas, gimęs 1889 

metais, gyv. Chicagoje.
Katkus Antanas, sūnūs Benio, iš 

Joniškio vai., gyv. New Yorke.
Raudoniutė Petronė, Pajevonio 

vai., gyv. Philadelphijoj.
Remeikienė (Bružaitė) Marė, Gau

rės vai., gyv. Chicagoje.

Varikunas Petras, iš Vabalninku.
Varopnickas B., (lakių vai., gyv. 

Chicagoje.
Vasiliauskaitė (Jucienė), ir jos 

vyras Mykolas, gyv. Chicagoje.
Verbickaitė (Vaicelevičienė, Ona, 

Sisikų vai.
Virbickas Teodoras, gyv. Detroite.
Virbickas Teodoras, Gelgaudiškio 

vai., Šakių apsk.
Virbiekienė Marcelė.
Virkutytė Bronė, gimus 1912 m.. 

Viekšnių vai., gyv. Chicagoje.
Vizgirdaitė (Saldukaitienė Petro

nė, našlė.
Žakis, Aleksas ir Pranas, Akme

nės vai., gyv. Chicagoj. 
j Žąsytis, Kazys ir Domicėlė (Ka- 

sunųs činaitė), gyv. Chicagoj.
| Zeidotaitė, Seredžiaus vai., Kauno 

Ka-, apskr.
Į Zeidotas Juozas, Seredžiaus vai., 
Į gyv. \Vashingtone.

žudžius, Kazys-Jonas, Taujėnų v., 
Ukmergės apsk., ir jo duktė Milda.

Zurbo (Kudukytė) Sofija.
Jieškomieji asmenys arba apie juos 

žinantieji prašomi skubiai atsiliepti.
CONSULATE OE LITHUANIA. 

30 N. I-a Šalie St., Chicago 2, III.

Abrailis Jonas, sūnūs 
Adiiz Helena. 
Aleknavičius (Gracas)

Vinco.

, , ir jo duk-
UkioJ terys: Viktorija ir Elzbieta.

Aleksiunas Karolis, gyv. Chicagoj. 
Aližauskienė (Zabielytė) Laibai a, 

Dusetų vai., Zaiasų apsk., ir jos 
vyras Karolis, gyv. New Yorke.

Andriunas Romualdas, iš Žiežma
rių.

Ardavičius (Adar ar Ardar) Jur
gis, sūnūs Jurgio. Jėzno vai., Aly
taus apsk., gyv New Yorke, vėliau 
Brunsvick.

Babilienė (Ambrozaitytė) Ona.
Bacevičienė (Rimkevičiūtė) Palio- 

: nė, Plokščių vai., Šakių apsk., gyv. 
i Pittston, Pa.

Rimkus Pranas, Šimonių vai., Pa- Bagočienė Genė 
nevėžio apsk. Philadelphijoje.

Rumbutis, Kazys ir Kazė, ir jų Bairiuna-s Petras, 
vaikai Danielius ir J ieva, Salantų v. Panevėžio apsk.

Saldukaitienė (Vizgirdaitė) Petro- Bajerčienė (Rimkevičiūtė) Agota. 
nė> našlė. J Plokščių vai., Šakių apsk., gyveno

Šamas (Banys) James (Dzidorius) Pittston, Pa.
*D'v- Chicagoje. Balalis Vinacs. iš Riklių, Seinų

Šaulinskaitė (Norkienė) Marcijo- apsk.. gvv. Brooklvne. 
naš Chicagoje. J Balčiūnas Ignas, Vaškų vai., Bir-

Šepka Ignas, iš Rokiškio, atvyko - žų apsk.
Amerikon I92i m., gyv. Chicagoj [ Balsis Peter, Navadolės kaim., Vir-

Serbintas Juozas. .... į balio vai., gyv. Chicagoje, jo namuo-
Jonus, Pašvitinio vai., • 5, v buvo bankai.

*yy. Chicagoje. __ Į Baltrūnas Jonas, Taujėnų vaL, Uk-
Slrvens, Taujėnų vai., Ukmergės mergės apsk. 

apsk. —
Šiultė

ryv. Eotanic Av., 

Pušaloto valse..

Dr. P. Dagio ir ponios De- . deieaatai i ALT raukia-1 Reikėjo rinkti LSS Cent- 
venienės prakalbų klausėsi „ fžiavi‘ a iaįkrič?o ro Komitet4 Reikėjo bal- 
kokie 500 žmonių ir visiems ~ ? « R * p Vutars suoti kai kuriuos LSS kons 
prakalbos patiko .išskiriant-tremti- putais;.mųs. pačios

' dėjo'statai savo “mandrius niam3 i Vokietiją 5 pokus 
klausimus.” publika pasipik
tino ir kai kurie žmonės no- . ... , „Lapkričio 3 d. žymaus 

v i- biznieriaus Jono ir Stefani- 
m---- čausku jaunesnis

HARTFORD, CONN.

CARE maisto, 
-o-

rejo rusišką paklausėją 
mesti pro duris, bet
sandariečiai, kaip tai Budi- Alk- i T
r.avičius. J. Krasinskas ir !sun“? Albinas vede p-lę Ju- 
kiti sulaikė publiką ir pra-!“ Z.leba.' 13 Lawrence. Lui
se palikti paklausėją ramy- 3au-
bėję. Niekas jo ir neužkabi- na p

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Cia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais

90 MILLBURY STREET 
VVORCESTER, MASS.

no. Todėl D. J. turėtu būti 
dėkingas sandariečiams, 
kad jį apsaugojo nuo nema
lonumo. Bet vietoj dėkingu
mo, jis rašo visokius prasi
manymus.

Kas tai yra tas D. J.? 
Tai mano geras draugas ir 
buvęs “sklokos’’ organiza
torius Domininkas Jusius 
Ar atsimeni. Domininkai, 
kaip mudu dėkavojom Leo
nui Pruseikai, kada jis 
mums aiškino “Laisvės” 
slaptybes ir pasakoto, kad 
tas laikraštis vra tiktai ra
sų prooagandos laikraštis 
ir tarnauja svetimai valsty
bei? Aš ir šiandien esu dė
kingas Leonui Pruseikai už 
jo pasakytus teisvbės žo
džius. o ką mano Dominin
kas Jusius? Mes rengiamės 
vėl prikelti “skloką” Wor- 
cestervje. tai kviesime ir 
Domininką Jusiu susiprasti 
ir ateiti mums į pagelbą or
ganizuojant apsivalymą nuo 
rusiškų agentu ir svetimos 
diktatūros garbintoių.

Peter Miliauskas.

L. Paulauskas.

LAWRENCE, MASS.

LOWELL, MASS.

Kliubo Susirinkimas
DLK Vytauto Kliubas 10 

lapkričio laikė savo metinį 
narių susirinkimą. Buvo iš
rinkta 1947 m. kliubo val
dyba, kuri susideda iš se-

Pagerbimas Buvusių 
Kareivių

Jau pirmiaus buvo “Ke
leivyje” minėta, kad Lietu
vių Ukėsų Kliubas rengiasi 
pagerbimui visų buvusių ka
rių taipgi ir visų merginų, 
katros tik tarnavo Dėdės 
Šamo tarnyboj laike karo. 
Tai dabar pranešu, kad pa
gerbimas Įvyks sekmadienį, 
gruodžio 1 d., savoj svetai
nėj, 41 Berkeley St. Prie 
ragerbimo yra prisidėjusios 
šios draugijos: Liet. Motera 
Pil. Kliubas ir šv. Onos 
Draugija.

Taigi, Lawrence ir visos 
apylinkės lietuviai kareiviai, 
slaugės ir mergaitės,, kurios 
yra tarnavę ginkluotose pa
jėgose, kviečiami ant ban- 
kieto, įėjimas nemokamas. 
Kviečiame, kurie negavote 
pakvietimo per paštą (ad
resą visų neturime), tai pa
tys praneškite per laiškutį 
arba patvs ypatiškai duokit 
žinoti Kliubo svetainės gas- 
padoriui, kad iųs busite 
Praneškite iki šio mėnesio 
20 d. Taipgi yra kviečiami 
visi lietuviai dalyvauti ant 
šio iškilmingo ir garbingo 
bankieto pagerbti musu 
sūnūs, brolius bei seseris^

organizacijos vardo pakei
timas ir t.t. Kuomet narių 
mažas skaičius teatsilankė, 
tai nutarta matyti kiekvie
ną LSS 19 kuopos neatsi
lankiusį narį ir įteikti jam 
balsavimo blankas ir kitus 
referendumu leidžiamus 
klausimus. Kuopos komite
tas nori, kad kiekvienas jos 
narys dalyvautų balsavime. 
Aišku, daug darbo, bet ge
ras pasibrėžimas išjudinti 
nors į balsavimą musų kuo
pos narius.

Išklausyti pranešimai iš 
įvairiu komitetų. Raportuo
se pažymėjo, kad kovo 8 d.,

kančių narių: pirm. — Jo- kurie yra užsipelnę didelio

Banevičienė (Meškunaitė) Marė, 
gyv. Waterbury.

Bangel (Cioderytė) Marė, jos vy
ras Petras ir vaikai. Mary ir Adol
fas. gyv. Bostone.

Škimilaitė Akvilija, ištekėjus, iš J Baukuvienė Petronė, gyv. Brook- 
Skuodo vai ..Kretingos aps., arba jo lyne.

Beržinskis Pranas, kilęs ar turė
jęs giminių Raseinių apsk.

Budreckas Aleksas, sūnūs Joku-

Antanas, iš Laižuvos, Ma
žeikių aps., turi krautuvę Chicagoj 

Šivickis (Savickį Juozas, Šiluvos! 
vai., gyv. Chicagoje.

vaikai.
Skukauskienė Ona, gyveno 

W. 69th St., Chicagoje.
Mirė Geras Lietuvis

Spalių 8 d. mirė Jurgis 
Grybas, sulaukęs 69 metų
metų amžiaus. Kilimo bu-, Spudienė (Ramanauakaitė) Uržu. 
VO nUO Gelgaudiškio, Sakių t le ir jos vyras Pranas, gyv. Brook- 
apskr. Nors be pradinio
mokslo, pats prasilavinęs, 
skaitė musų pažangiąją 
spaudą, Keleivį, Naujienas 
ir prie visų progų ragino 
kitus skaityti ir lavintis.
Taipgi protarpiais neapsiei
davo ir be Vienybės. San
daros. dargi ir išsigimėlių 
Laisvės, kad pamatyti ir ju 
“raštus” ir kur nors viešai 
ra išsigimėliais padiskusuo- 
ti. Dirbo per daugelį metv 
Underwood rašomų maši
nėlių dirbtuvėie: taiDgi nuo

Smilgaitytė (šuopienė), 
K ras Pranas, šakių apsk. 

Kilimo bu-iter0bury-.cona

1947 m. LSS 19 kuopa ruo-j šaliai dar užsiimdinėdavr 
šia savo metini bankietą. Į nejudomos nuosavybės oar- 

Kalbėta apie
platinimą. Nutarta užsisaky
ti 100 “Keleivio” kalendo
rių.

Susirinkimas pasibaigė 
gražioje nuotaikoje.

LSS 19 kp. Koresp.

literatūros davinėjimu. Priklausė SLA
ir vietinėj šv. Jono Evange
listo draugijoj. Paliko naš
lę žmoną, dukterį ir‘du sū
nūs.

Gaila gero lietuvio.
Jo Draugas

UŽSISAKYKIT

KALENDORIŲ 1947 METAMS

“Keleivis” išleido puikų, didelį kalendorių 
Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant 
laikraščio prenumerata ar atskirai.

1947 metams. 
50c. kartu su

2640

lyne.
Stakytės, Marė (Grinienė) ir 

rata (Jonėnienė), iš Panevėžio, 
na ji) gyv. Chicagoej.

Stanislavičius Juozas.
Stasiūnienė (Libonaitė) Anelė, 

Smilgių vai., Panevėžio apsk.
Steponavičius, kilęs nuo Sedos, 

lankėsi pas Mockaitę, gyvenusią ne
toli Mažeikių.

Stukas, gyv. Chicagoj.
Suopis, Pranas ir Petronė (Smil

gaitytė), iš Šakių, gyv. Waterbury.
Švanaitė (Cukurienė) Valė, iš 

Radviliškio, gyv. Chicagoje.
Šveikauskas, Kražių vai., gyvenęs 

Chicagoje.
Šveikauskas Domininkas, Sodalės 

km., gyv. Chicagoje.
Syrtowt Bronius, iš Raseinių, gyv. 

Chicagoje.
Talkauskas Andrius, Šventežerio 

vai., gyv. Chicagoje.
Tamašauskas Jonas, Žarėnų vai., 

gyv. Chicagoje.
Tamašauskas, Kazys ir Marė (Au- 

gustauskaitė), gyv. Dayton, O., 205 
Alaska St.

Tamošauskas J. ir jo žmona Zno- 
"inaitė, (lakių vai., gyv. Chicagoj

Tamošiūnas (Tomash) Andrius ir 
Viktoras, gimę Amerikoje.

Trutkevičius.
Tully (Jarusevich) Julė, gyv. Sa

cramento ar Los Angeles, Calif.
Umbražunas Aleksandras, gyveno 

Roselande, Chicagoje.
Urbšaitė (Steponavičienė) Ona, iš 

Suvalkijos, ir jos sesuo arba jos vai-
Vaina Jonas, Trakų apsk. 

kai.
Vaitaičiai, arba ju giminės, arba 

Alberto Vaitaičio krikšto tėvas, gyv. 
Chicagoje.

Vaitekaitytė Zuzana, iš Seredžiaus 
Kauno apsk., gyv. New Yorke. 
goję.

Vaitiekus, du broliai, gyv. Chica-
Valeikienė (černauskaitė) Kristi

na, Želvos vai., gyv. Chicagoje.

Kalendorius 
jis tuoj pat

jau išėjo iš spaudos 
išsiunčiamas.

ir visiems užsisakiusiems

1947 metų kalendoriuje yra daug straipsnių, informacijų, 
patarimų, eilių ir lengvų pasiskaitymų su paveikslais.

u K ei ei
636 E. BR0ADWAY,
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ir jos vy-jbot Šilalės vai., Tauragės apsk. 
gyv. Wa- Boleslovas Vytautas.

Bumba B., Pajevonio vai., Vilka
viškio apsk.

Butenaitė Elzbieta, iš Biržų apsk.
Butkus Alfonsas, gyv. Chicagoje.
Cvilikienė Jadvyga, nuo Jurbar

ko, gyv. Chicagoje.
Damaševičius Vincas, Baisogalos 

vai., Kėdainių apsk., mokęsis dva? 
sinėje seminarijoje.

Danyla Barlx>ra, gyv. Westwood 
ar panašiam mieste, Mass. valstijoj.

Daraškaitė Felicija, ištekėjus, iš 
Baisogalos vai., Kėdainių apsk., gyVj 
Chicagoje. * '

Dargait Stella. ištekėjus.
Dirmauskas (Dermansky) Jonas, 

Šimkaičių vai., Raseinių aps., siu
vėjas, gyv. Spruce St., PhiladelDhia.

Dorelys George. Žiūrų km., šakių 
apsk., gyv. Brooklyne.

Dorinąs Jurgis. Mariampolės aps.
Drungelaitės, Stasė ir Žuzana. iš 

Darbėnų vai.
Skeleu-itsh Elzbieta, Karužiškių 

kaim., Panevėžio apsk., gyv. New 
Yorke.

Filimonavičius Zigmas, sudus Sta
sio, gyv. Vilniuje.

Fitzgerald (Dirmauskaitė) Antosė 
Helena. Šimkaičių vai.. Raseinių ap.. 
gyv. Newton St., Bostone.

Francas William. gimęs Lietuvo
je, gyv. Milwaukee.

Gaidys Petras. Pušaloto vai., Pa
nevėžio aps.

Galdekienė (Rancaitė) Barbora, iš 
Darbėnų vai., gyv. Brooklyne.

Gaušys, Ignas ir Martynas, kilę 
iš Miroslavo (Slabados) vai., Sei
nų (Alytaus) apsk.

Gedvikas Charles (Karolis), su 
Amerikos kariuomene 1945 m. buvęs 
Vokietijoje, Wellan mieste, gyveno 
Chicagoje.

Gedvilą Aleksas. Šilalės miestelio, 
Tauragės apsk., gyv. Chicagoje.

Gilius Vincas, Alvito vai., gyvenęs 
PbiladelDhijoje.

Gindrenas (Ginderson) Juozas, iš 
Andrioniškio, Anykščių vai., gyveno 
Fort Dodge.

Glamba. iš Gudelių. Mariampalės 
apskrities.

Glebavičius. Feliksas ir Genė, vai
kai Kazio, Molainių km., Panevėžio 
vai.

Glebavičius Jurgis, sūnūs Juozo, 
Ramygalos vai.. Panevėžio ansk.

Glebavičius Kazys, sunns Karolio. 
Šilų km., Panevėžio apsk., gyveno 
Brooklyne.

Griciunas, Jonas ir Juozas. Šau
kėnų vai.

Grigalionis Jonas, sūnūs Antano, 
iš Vaškų vai. Biržų apskr.

Grigas, Andrius ir Martynas, bro
liai Vinco. Josvainiu-Ariogalos mies
telio. K.edainiu apsk., gyv. Chicago,.

Grikenelis. Liudvikas ir Kasėjas. 
Daugailiu vai.. Utenos aps., gyveno 
Clevelande ar Detroite.

Jieškomieji ar apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliaoti:

Consulate General of Lithnania,
41 W. 82nd S.t. New York 24, X. Y.

Da-
vie-

13

PHILADELPHIA, PA.

LSS Susirinkimas
Socialistų 1-mos kuopos 

susirinkimas vyksta šį sek
madienį, lapkričio 24 d. 2 
vai. po pietų, kaip visuo
met, Lietuvių Muzikos salė- 

jje. Prašome visus narius at
eiti ir atsivesti naujų drau- 
trų įrašyti į kuopą. Tarp 
kitų reikalų turime aptarti 
žiemos veikimo programą

Koresp,
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imas 
Maikio su Tėvu

OI* I* * *1- kaip jos laukė ir daugelis Kenčia ne rusai ir ne ame- išvaduotojai važiuotų na-
/^AkPITIII riPnVKMAnfl VPI^IP kitų tautų. Bet vietoj lais- rikiečiai, bet korėječiai. j mo ir paliktų korėjiečius

• *2* 11V ij ivjldili. Vblolv vėg didžiosios pasaulio tau- Kenčia todėl, kad didieji vienus. Bet kas skaitosi su
--------------- tos korėjiečiams davė ba- melavo, nesilaikė savo pa- silpnos tautos norais? Ko-

Amerikoj daugiau negu buvusį bosą. kad tas jam dą, priespaudą ir visai ne- žadu ir riejasi ant silpnos rėjoj dar kartą matome,
kur kitur pasaulyje žmonės neduoda to paties darbo, tikrą rytojų. tautos kupros. kiek veidmainiški buvo Sta-
mėgsta lažybas. Amerikos kurį tas. veteranas turėjo Nelemtos atminties Jai- Korėjiečių didžiausias lino - Roosevelto susitari-
žmonės ant visokių “betų” prieš išeidamas į karą. Žili toje Rooseveltas ir Stalinas noras yra, kad amerikiečiai mai Jaltoje. 23 milionai ko-

sutarė, kad Korėjoj rusai ir rusai jiems leistų pa- rėjiečių laukia savo laisvės,
šiaurėje, o amerikiečiai pie- tiems valdytis, kad jų kraš- kaip jos laugia ir 120 imlio
tuose muš japonus. Sutari- tas butų sujungtas į vieną nų europiečių.
mas lietė tiktai karo vedi- daiktą ir kad pagaliau jų’ P-s.

ir lošimų išleidžia per me- teisėjai ilgai kraipė savo 
tus apie 15 bilionų dolerių!; gudrias galvas, kada jie iš- 
Arklių lenktynės, sūnų len--girdo, jog to buvusio karei- 
ktynės, gaidžių “faitai,” Į vio darbas prieš karą buvo 
kumštininkų imtynės, beis- dirbimas klastuotų kauliu- 
bolo rungtynės, rinkiminiai kų! Dirbtuvės bosas aiški- 
“betai” ir galybe kitokių no, kad dirbtuvė klastuo- 

tus kauliukus nepardavinė
ja rinkoje ir jau jokiu bu
du neparduoda jų gemble- 
riavimo tikslams. Bet teisė- 

, . . ... x. „ jai visvien kraipė savo ži-
a,b? H"?® ?etlaa\ .g? las galvas. Yra dirbtuvė.

kur dirbama “loduoti kau
liukai ! Su tokiais kauliu
kais nesunku laimėti ir ap
statyti kokį sakerį. Yra kor- 

i • -«.• d * - lošimo specialistų, kurie 
nas NORI laimėti. Bet įs yra tikri, kad jie laimės

gembleriavimo” būdų suė
da bilionus dolerių.

I Žmonės, kuriexdeda savo 
pinigus į visokias lažybas.

“sakeliai,” arba liurbeliai 
kurie duoda save išnaudoti. 
Kiekvienas lažvbininkas 
mano, kad jis išloš, kiekvie
nas tikisi laimėti, kiekvie-

mą. Numatomas rubežius 
karo veiksmams tarp rusų 
ir amerikiečių ten buvo nu
matytas ant “38-tos parale
lės,” perkertant Korėją 
maždaug į dvi lygias dalis.

Karas prieš Japoniją pa
sibaigė netikėtai greitai. 
Rusai vos suspėjo į talką ja
ponus pribaigti, o Korėjoj 
rusai iš viso nė vieno šūvio

MARGUMYNAI
DIRBTINAS PENICI

LINAS
GAZOLINAS IŠ KORNŲ 

GALVŲ

Pagarsėjęs vieno anglų Suėmus kornų derlių ir 
daktaro surastas vaistas, iškulus grudus, palieka ga- 

... ... penicilinas, dabar yra vi-r lybės komų tuščių galvų,
pnes japonus nepaleido. siems prieinamas. Tas vais- į kurios ikišiol eidavo nie- 
Bet nišai okupavo siaurinę tas vartojamas daugeliui Ii-įkais. Dabar iš tų kornų gal-

—Tegul bus pagarbintas, trys parapijos, tai žmonės 
Maike! tarp jų pasidalija. Dėlto

—Ir vėl '“pagarbintas”? kunigėliai ir pyksta viens 
—Jes, Maike, reikia po- ant kito. 

ną Dievą garbint, ba sud- —Maike, aš su tavim ne-
na diena jau nebetoli. soglasnas. Kunigams rupi 

—Tėvas jos da nesulauk- ne doleriai, ale žmogaus du
si. šios išganymas. .

—O ar tėvas gali atlik
ti velykinę išpažintį neuž-

visokių betų pasipelno ne 
tie, kurie pinigus deda. o 
tie. kurie “tarpininkauja.”
Milioniniai turtai buvo su
krauti iš betų. bet lažvbi- 
ninkai nepralobo. Pasidai- 
rykite apie save ir parody-; da*ro ^iTionines apyvartas 
kit bent vieną .žmogų. kurs Į g visokių betų, lenktynių, 
butu pralobęs is lažybų, isįsporto rungtynių ir kitokiu 
arkliukų” ar kitokiu gemb-i varžvtvni„ Kitos bendrovės 
lenavimu. Bet kiekvienas is|daro didelius pelnus iš vi- 
musų gali išvardyti nema- soki iošiiro mašinu, kur 
zai žmonių, kurie prakišo maža Aliuką gali iš- 
daug pinigų ant visokių la- bandyti savo laime. Viena-
zyb]J- „ . me lietuviškame kliube sto-

Daugumas lazybimnku ii- vi toki maMna su plyšiuku 
garniu! ‘ ateina į protą, ne nikeiiui imesti ir kas‘savai- 
supranta. kad betai vra tik- t į t viena mažą skvlutę

nes jie yra lošime profesio
nalai. Yra galybės “book- 
makerių,” kurie krauna mi
lionus iš žmonių palinkimo 
sakeriauti ir “bandyti lai
mę.” Milžiniškos bendrovės

Korėjos dalį iki “38-tos pa 
ralelės.” Tarp rasų ir ame
rikiečių okupuotų zonų Ko
rėjoj nėra jokio susisieki
mo : nevaikšto traukiniai, 
neina prekyba, neleidžiama 
žmonėms pereiti. Korėja Ii 
ko padalvta į dvi visai vie

gų gydyti. Bet gydytojai ne
pasitenkino naturališku pe
nicilinu, gaminamu iš tam 
tikiu pelėsiu. Jie pradėjo 
dalyti bandymus padirbti 
“sintetinį peniciliną.’’ Dr. 
du Vigneau. iš New Yorko 
dabar praneša, kad jam

na nuo kitos -atskirtas dalis. pasisekė pagaminti dirbtiną
Korėjos nelaimei, jos u- Peniciliną. Jjs turi pagami- 

kiškas gyvenimas eina “iš miligramų naujo

šiaurės į pietus.’’ Šiaurėje 
yra visa krašto pramonė, 
anglies kasyklos, o pietuose 
yra žemės ūkio kraštas. At
skyrus pramone ir kasyklas 
nuo žemės ūkio produktų, 
gavosi visiška suirutė. Šiau

vaisto. Po bandymų, kada 
bus ištirtos visos naujųjų 
vaistų ypatybės, bus gali-; 
ma gaminti daugiau “sin
tetinio penicilino.” Dakta
rai mano, kad naujas peni
cilinas padės gvdyti daug

—Negali žinot, Maike. 
Velnias jau pradėjo savo

į-ų tikriausių sakerių ama- suienda už 200 dolerių ni- ri maisto, o pietuose mais-
•as. Bet tas supratimas pa- kekų! O kiek tokiu mašinų to yra, bet nėra jokių kitų 
nrnstoi utcmu r»n ctęiiirUine • • , • _ ~ •____ n ___•_________  i i •_prastai ateina po skaudžios gtovi visokiuose užeigose? 
pamokos, po to. kai daug Visi esame girdėję apie

rėje žmonės badauja, netu- ^a1.^ galės pagydy
ti džiovą ir slogą.

vų bus gaminamas kuras 
motorams. Iš Pecria, III. 
praneša, kad ten jau yra 
pastatyta bandomoji dirb
tuvė, kuri galės gaminti 500 
galionų kuro motorams per 
dieną.

Gamyba gazolino iš kor
nų varpų yra gana paini. 
Pirma kornų varpos yra su
malamos, paskui iš ių iš
traukiama cukrus ir iš cuk
raus daromas spiritas, bu- 
tanol ir acetone. Apskai
čiuojama, kad iš vienos to
nos komų varpų galima 
gauti 90 galionų motorams 
kuro.

Naujoji dirbtuvė darys 
bandymus ir su kitomis 
farmų atmatomis. Dirbtuvė 
nori išbandyti ir apskaičiuo
ti, ar toks perdirbimas far
mų atmatų į motorų kurą 
galėtų apsimokėti. Pagal 
žemės ūkio specialistų apr 
skaičiavimą, Amerikos faiv 
mose kasmet lieka apie 200 
milionų tonų visokių auga
linių atmatų, kurias galimą 
butų perdirbti į skystą ku
ri. j

NACIONALINIŲ PARKŲ 
LANKYTOJAI

prekių, kainos kyla į pa
danges, žmonės vargsta ir

yrą išleista besivai- kruvinus gengsterių karas nežino, ko jie susilauks. 
jSČia S\aionę ir ne- ,Tx,IV „Iciiaco h, rronircto. v!arorct!i ir clri

pinigu 
kant tu onę ne- jr vejk vjsuos,e tų gengste- 

Nesenai Ke- “karuose” painiojasi
ar bus dūšia išganyta, jeigu j mašinų “karaliai” ir
HnUrin notiirAsi? • kaip kai kūne Phi.adeiphi- kįtokie sakeriu kunigaikš-

Įos nėriniai nuvaziato į ^jak kurie melžia pinigus 
New Jersev najun betmti iš žmonių kvailumo ir daro 
ant arkliukų ir parėjo res- nuįku .mrarima, 
ti namo,” palikę savo pini-

simokėjęs savo klebonui , , . -
penkinės? Kitaip pasakius. ?e.ln^a, N

rlnčia iiapnvtp ipim, I kivyje buvo
kilpas statyt. Visokių zbit- 
kų katalikams pridaro.

—Nesuprantu, apie ko
kius “zbitkus” tėvas kalbi, dolerių neturėsi?

—O ar tu. Maike, ne- —Tu čia manęs nespavie- 
skaitei gazietose, kad per dok, ba as supyksiu. 
BALFo seimą Naujurke .—ua, «ve, icirm j iu«w 
kunigai užmiršo maldą su- simą atsakytu o ne pykti

Amerika turi 169 nacio
nalinius parkus. Iki spalių 
mėnesio šiais metais tuos 
parkus aplankė 21,682,782 
žmonės. Daugiausiai lanky
tojų turėjo Šiaurės Caroli
na ir Tennessee nacionali
nis parkas Great

kalbėti? Tik ant pabaigos 
susigriebė, kad pradėjo be 
poterių. Kunigas Končius 
davė didelį raportą neper
sižegnojęs. Paskui “Kelei
vis” ir “Vienybė” tą jo ra
portą iškritikavo. Sako, 
buvo perdaug ilgas, nuobo
dus ir tuščias. Girdi, kuni
gas nepasakė nei kiek jis 
pinigų išleido po visokius 
otelius besisvečiuodamas. 
“Darbininko’’ redaktoriui 
ponui Kneižiui net ant dū
šios pasidarė negerai de! 
tu kritikų. Sako, kam rei-

—Palauk. Maike. aš irgi 
galiu tau kalusima užduo
ti, bet ar tu galėsi atsaky
ti? , ’

—Galėsiu ar negalėsiu 
bet pykti del to nepyksiu. 
Prašau klausti.

—Detrojuje anais metais 
viena merga pridarė kuni
gėliui tiek trobelio. kad su- 
sibuntavojo visa parapija ir 
išnešė dvasišką asabą su 
visais arnotais iš bažnyčios 
ir išmetė ant strvto! Na, 
tai dabar pasakyk man, 
kas čia buvo kaltas?

Korėja vargsta ir skurs
ta todėl, kad rasai negali 
susikalbėti su amerikiečiais.
Rusai nori užkarti Korėjai 
bolševikišką “kvislingų” 
valdžia, o Amerika norėtų, 
kad visos Korėjos partijos 
įeitų į Korėjos valdžią ir ji 
tvarkytųsi demokratiškai. Į kalnuose, jį aplankė 
Bet nei rasai negali ameri-1377 žmonės. Antrą vietą! liejo didelis ir įdomusK’ — •__„a: —________________________ x___ ___i__ ‘ i « i • —

x ... , Palinkimas į gembleriavi-
gelius ant arkliu uodegų O mą ir be;us m°itina tuks-
kiek tokių sakeriu vra Iję-.taiičius žmonių ir maitina —  ------ ,,— ..
UX1Ų. tarPe\ .Kiek ziODlio jabaj ererai Darbininkas. į kiečių priversti nusileisti,'užima Yellowstone parkas “Keleivio” kalendorius 1947 praleidžia rinigus ant m- ----- _ —

<rer pul” ir kitokiu “geimiu.”
kurie kainuoja tiktai “k#»Hs 
centus.” nors iš tu “keli” 
centų” susidaro milionai pi
nigu. bet tiktai ne tiems, 
kurie pinigus deda.

-Yra žmonių, kurie’ tik 
“retkarčiais” bando savo 
laimę. Bet jei tie žmonės 
paskaičiuotų, kiek jie pini
gų per ilgesni laiką išlei
džia ant betų. jie pamaty-

Smoky į
ė 1,147,-

kia kunigą kritikuot. Ir jis . , , . . .
kalba teisybę, Maike. Ku- Pnes savo_ Kunigą, tai r.ė- 
nigų kritikuot nevalia. ra a e Jonės, kad jisai bu 

—Kodėl? Juk pats tė-ivo kada.'.
vas sakai, kad jie daro klai-i -11 neziT}aL
das. Užmiršta net poterius' u Paskaitytum šventą ras-
cuUalhpt tai žinotum, kad kuri

-Čia Maike, ne jie kai- «a? neSa‘i hut .kaltas-. C!a 
ti. Čia zlvdukas daro štu-į^Y? .kalt.as 6vel”,a? "'J0 
kas. Ve, iš Laurenso miestoita!klnmkaL,šv?nt,as. rastas 
davatkų kumitetas atleido!aI? kial Pa:'ako’Ikad kWA® i 
man gromata. kad ju mies-inlaI ',aU Y'Y 't " ' 
te yri trys kunigai, ale gy- "®luncla bo,b«; TaIpa ,cla 
vena didžiausoij nezgadoj. buvo met ga kala, o ne ki

Negali net ant mitingo visi n,^a%. 
trvs pribūti. Jeigu vienas -Tėvas ėst senas zmo 
atvažiuoja, tai kitų nebus. lr turetl™ ZInOt1’ kaf

—Jeigu katalikai sukiloĮtų, kad ir “retkarčiais” be 
tinant ar gembleriaujant, 
išeina daug pinigų.

Šias dienas vienas kare 
veteranas apskundė save

Tai kaip tu rokuoji, ar čia 
* ne velnias jų vienybę ar

do?
—Aš. tėve, nematau čia 

jokio “velnio.”
—Na. tai kodėl tie kuni

gai tarp savęs pykstasi?
—Tėvas turėtum ' žinoti, 

kad ne vien tik kunigai 
pykstasi. Aš žinau tris ad
vokatus. kurie taip pat pyk
stasi. Jie netiktai pykstasi, 
bet šmeižia viens kitą. Ga
lėtų viens kita pakarti.

—Tai ko jiems trūksta?
—Jiems trūksta klientų, 

tėve. Jiems dabar sunkus 
gyvenimas, nes musų žmo
nės jau pramoko angliškai 
ir nueina su savo bėdomis 
nas kitataučius advokatus. 
Taip vra ir su kunigais, tė
ve. Jie tokie pat biznieriai,

ne moterys gundo vyrus 
bet vyrai veda jas iš kelio 
Tą faktą žino visi.

—Aš, Maike. turiu kito 
kius faktus. Šventas rasta 
sako, kad prieš sudną die 
ną nusileis ant žemės pek 
los kunigaikštis ir prade: 
naikinti Dievo karalyste 
Katalikams tada prasidė 
visokios bėdos ir smutka; 
Net “Darbininko” redakto 
ripi teks apsiverkti, kad 
bedieviai kunigus kritikuo- 
ia. Valuk to aš ir sakau 
Maike kad sudna diena jau 
nebetoli.

—Ar žinai ka. tėve? Eik 
namo ir išsimiegok, gal ta 
da nekalbėsi niekų.

MUZ1KANTŲ
STREIKAS

New Yorke anądien su
streikavo 30 didžiųjų vieš-

kurs savo sunkiai uždirbtu? nei amerikiečiai rasų. To- Wyominge, pats didžiausias metams. Kaina 50c. Užsa- 
ninigus Dialošia visokiuose del Korėja neturi savo vai- ir gražiausias Amerikos kymus su pinigais rrašom 
betuose. maitina armiją pa
razitu. Kiekvienas tu para
zitų “sarmatvtųsi” taip gy
venti. kaip gvvena tie dar
bininkai. kurie juos maiti 
na. Parazitai gyvena labai 
ištaigingai ir gali gvventi. 
nes ju paiamos yra didelės 
sakeriu juk netrūksta!

Kai kur policija persekio
ja visokius gemblerius. Pef 
persekiojimą? nieko n<*-a- 
deda. Jei žmonės nori “b*5- 
tinti.” joki policua nems 
negali uždrausti, visada iuk' 
atsiras ukvatninkas. kur~ 
paims betininko pinigu*3’
Draudimas yra lvg ta “pm 
hibicija”: valdžia draudė 
o žmonės lyg tyčia dar dau 
giau gėrė ir iau.

Sakeriu veislė vra nenv’’<- 
^anti. Nenvkctanti ’ r » j- 
parazitų veislė, kuri iš sa
keriu gvvena. Tain ir maiti 
na sakel iai parazitus.

S. P-s

džios: šiaurėje valdo rasai, narkas. Jis turėjo 814,000 
o pietuose amerikiečiai, lankytojų.

Apgauta Tauta

Antras pasaulinis karas 
paliko daug apviltu ir iš
duotų tautų. “Keturių T ais 
viu” ir Atlanto Čarteric ‘ 
veidmainiški pranašai šau
kė ir garbino tautų laisvę 
kol ėjo karas. Bet kai ka 
ras pasibaigė, visos “ketu 
rios laisvės” su Atlanto 
Čarteriu ir su visomis kito
mis gerybėmis buvo išmes
ti į šiukšlyną ir galingieu 
pasaulio valdovė teikėsi už
miršti savo žodžius.

Viena toki apgau’a ir su
vedžiota tauta no šio karo 
yra Korėia. Galingieji Pa
saulio viešpačiai nutarė k''Išėjo didelis ir įdomus, .. . • » . ... — , .. .: bučių muzikantai, kurių u- , rejieciu tautą išvaduoti n

‘Keleivio” kalendorius 1947 nija priklauso prie Ameri- paskelbė ta savo nutarimą
kai” ir kiti? Kiekvienas jų metams. Kaina 50c. Ūžta- kos Darbo Federacijos. Čia vienoje “didžiųjų” konfe-
nori. kad žmonės neštų sa-!, ... „ matosi vienas pikietų. Jie rencijou Korėjiečiai manė.
vo dolerius tik ia^. Bet; mus *u P|n,gais Prasom reikalauja 25% daugiau ai- kad didieji savo pažado
jeigu vienoj kolonijoj \ra siusti “Keleivio” adresu. gos. , laikysis. Jie laukė laisvės.

‘Keleivio” adresu.

Nėra kito Ale visiškai Cokio 

kaip PICKWICKm jo skonio 

švelnumas atskiria ji nuo kitu 

Alės.

12 One? Bateliuose Dabar Galima Gauti.
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ir jau pradėjo važinėti, tai
gi dirbkime visi!

J. S-y*.

Kinijoj Nėr Taikos
Generolas Čankaišekas 

buvo paskelbęs sustabdyti 
karo veiksmus lapkričio 12 
d. Kada atėjo ta paskelbta 
paliaubų diena, komunistai 
pradėjo didelį puolimą 
Mandžurijoj ir visas taikos 
planas nuėjo niekais. Man
džurijoj eina kruvini mu-v • •
šiai.

Rinkimai Lenkijoj
Lenkijos bolševikiška 

valdžia skelbia, kad rinki
mai i Lenkijos parlamentą 
atsibus ateinančių metų 
sausio 17 d. Varšuvos lėlių 
valdžia tikisi užtenkamai 
paruošti dirvą bolševikams 
linkimus laimėti. Tūkstan
čiai opozicijos darbuotojų 
sukišta i kalėjimus, daug 
išžudyta, krašte siaučia te
roras, tai valdžia mano lai
mėti.

Kinų Kunigų Maištas
Kinijos policija praneša, 

kad netoli Pekino viename 
Taoi sektos vienuolyne su
kilo kunigai vienuoliai ir 
sudegino ant laužo to vie
nuolyno perdėtini ir vieną 
jo pagelbininką. Maišto 
priežastis buvusi ta, kad 
vienuolyno perdėtinis nesi
laikęs kokių tai vienuolyno 
taisyklių.

Švedija Prakaituos
Švedijos parlamentas pa

tvirtino sutartį su Rusija, 
pagal kurią Švedija duoda 
Rusijai vieną bilioną kro
nų (270 milionų dolerių) 
paskolos. Debatai parlamen 
te tęsėsi 10 valandų, o po 
karštų ginčų dauguma nu
tarė duoti rusams riebius 
kreditus ir turėti ramumą 
iš rusų pusės.
Molotovas Morgano Kėdėj

Stalino ministeris V. M. 
Molotovas New Yorke nuė
jo į garsiąją Metropolitan 
operą. Ten patarnautojai 
jam davė atsisėsti į milio- 
nieriaus J. P. Morgano sė
dynę. Draugas Molotovas 
buvo labai patenkintas sė
dėdamas milionieriaus ke 
dėje, o New Yorko “aukš
tenybė” žiurėjo į jį, kaip į 
teatrą.

Potviniai Filipinuose
Filipinų centralinėse sa

lose siautė baisi audra, ku
rią sekė dideli potviniai. 
Tūkstančiai žmonių liko be 
pastogės, o gyventojai pa
kėlė labai didelius nuosto
lius. Daugiausiai nuostolių 
audra ir potviniai padarė 
Gebu saloje. Filipinų val
džia siunčia nukentėjusiems 
pagelbą.

DEL TŲ PARTIZANŲ

eina ant kartuvių

Teroras Rumunijoj
Rumunijos rinkimai ėjo 

baisaus teroro sąlygose. Ru
su pastatyto i i rumunų val- 

P. Groza priešaky- 
pasirvžusi žūt būt 

“laimėti” rinkimus į parla
mentą ir paskui jau valdyti 
“legališkai” pagal Rusijos 
pageidavimus. “Rinkimus”

Japonų Vagys ir Policija
Generolas MacArthur lei

do japonų policijai naudo
tis iš vagiu atimtais auto- j džia su 
mobiliais. Tokio mieste po-Įie yra 
licija visai legališkai nau
doja 38 automobilius, atim
tus ir vagių. Automobilių 
savininkai gali tuos karus _ 
atimti iš policijos, jei jie at- iš valdžios pusės veda žino- 
sižįsta savo karą policijos mas fašistas Tatarescu, ku- 
rankose. ris nuėjo tarnauti rusams.

Iš Lietuvos “aplinkiniais 
keliais” ateina žinių apie 
partizanų veikimą. Jau se
niau teko skaityti, kad Lie
tuvoje kokiuose tai miškuo
se yra “30,000 partizanų.” 
Kitą kartą ateina praneši
mai, kad partizanai neįlei
džia į kaimus bolševikų val
džios atstovų. Vienas pra
nešimas net skelbė, kad 
partizanai pagavo . kur tai 
Dr. Ambrozaitį (buvusį fa
šistini demagogą) ir prof 
J. Kriščiūną ir juos išplakė 
už bendradarbiavimą su 
bolševikais...

Iš tų pranešimų galima 
įsivaizduoti, kad Lietuvoj? 
“partizanai veikia.” Bet už
tenka rimčiau pagalvoti a- 
nie tas paduodamas žinias 
ir suprasime, kad visas tas 
partizanų veikimas yra po
pierinis padaras.

Imkime pranešimą apie
30,000 partizanų.” Koks 

kvailys tą žinią paleido, aš 
nežinau. Bet daug smege
nų tos žinios autorius tik
rai neturėjo. Ką reiškia 
“30,000 partizanų”? Tai 
yra dvi pilnos divizijos ka
riuomenės. O kiek suvaldo 
per dieną viena divizija, 
kiek jai reikia vežimų, gin
klų, patalpų, amunicijos ir 
kitokių reikmenų? Mato
mai, tos’ žinios “išradėjas” 
neturi nė mažiausio supra
timo. kas tai yra “30,000,” 
todėl iam lengva gimdyti 
partizanus, kaip sapne.

Panašiai fantastiškai 
skamba pranešimai apie 
tai, kad partizanai neįlei
džia i kaimus bolševikų val-

Policininko vedamas, buvęs Čechoslovakijos nacių 
vadas ir žydų žudytojas J. Joekl eina ant kartuvių. Jis 
buvo pasmerktas mirti už savo žvėriškumus.

tojas nelaukia iš tos parti- šmėklojasi įvairiose Lietu- 
zanščinos kokių noi-s pasi- vos vietose. Ar Lietuvoje 
keitimų Rusijos valdžioje, daugiau banditų, ar parti- 
Partizanų nuraminimas yra zanų, galas žino. Bet nėra 
tik klausimas kurio laiko, jokios abejonės, kad bolše- 
kada valdžia galės pasiųsti vikų iščiulpiamas kraštas 
daugiau kariuomenės ar turi dar nešti ir partizanų 
žandarmerijos ir išgaudyti išlaikymo našta. Ginkluoti

džios atstovu. Kam tokius

POLEMIKA IR KRITIKA
LIETUVOS IR LIETUVIŲ pristatydavo plakatus, visą

reikalingą ir turimą tais lai
kais literatūrą ir visi susi- 

j rinkimai, prakalbos pasi- 
“Keleivio” 44 nr. k. V-s sekdavo šimteriopai. Net 

parašė labai naudingą atsi- tokiose vietose, kur lietuvių 
liepimą, kaip mes sukelsi- gyvendavo keliolika šeimv- 
me Amerikos Lietuviu Ta- nų ir tai Marius atsilanky- 
rvbai ketvirtdalį miliono davo (pav. kai Springfield. 
doleriu. Tarybai ninigai rei- Mass., Lincoln. N. H., etc.) 
kalingi kuogreičiausiu lai- ir su vienu kitu vietos lie
ku. Butų reikalinga, kad, tuviu atlankydavo visas lie- 
kuo daugiau musų tautiečių,tuvių šeimynas ir surinkda- 
veikėjų susiinteresuotų, į vo apsčiai aukų. taip nau- 
veiktų. dirbtu, kad sukėlus dcs buvo ir abiems fondams 
tuos pinigus. Mes visi žino- ir pačiam kalbėtojui (kelio- 
me, kad oolitiniai gelbėti nė. pragyvenimas).
Lietuvą kaiD tik šiuo laiku yies nernažai turime, be
yra reikalinga, o, be to.

GELBĖJIMO REI
KALAIS

reikia remti ir tremtinius, 
išblaškytus po visą pasaulį, 
kurie nebegali sugrįžti į sa
vo gimtinį kraštą, kada dar 
tenai nėra laisyės, kada te
nai totalitarizmas, diktatū
ra ir vergovė. Paremti tuos 
musų brolius ir sesutes būti
nai greitu laiku reikalinga 
nemaža pagelba. Juo dau
giau mes balsų ir gerų pata
rimų išgirsime, juo daugiau 
mes pagelbos susilauksime.

Kaip tik laiku Amerikos 
Lietuvių Taryba siunčia po 
visas musų kolonijas kalbė
tojus: R. Skipitį ir B. Bud- 
giną. Kad šie kalbėtojai pa
siektų visas musų vietas, 
tai būtinai reikia visiems 
susirūpinti ir kiek galint 
daugiau pasidarbuoti.

Aš atsimenu kai pirmojo 
pasaulinio karo metu Lie
tuvos Gelbėjimo ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondai 
pasiuntė po visas musų vie
tas Marių, o žinome, kad a. 
a. Marius nebuvo kažkoks 
didelis kalbėtojas, bet tiems 
dviem fondams padarė daug 
naudos, surinko daug pini
gų. Tų fondų sekretorius 
kreipėsi i draugijas, pas ži
nomus vietų veikėjus, kurie 
neatsisakė pasidarbuoji ir 
prakalbas <«npngti. Fondai

veik visose svarbesnėse vie
tose, ALT skyrių, tai sky
riai netik ant vietos pas sa
ve galėtų pasidarbuoti, bet 
ir tose vietose, kur nėra sky
rių; reikėtų tiktai susinešti 
su žinomais veikėjais, drau
gais, pažįstamais ir papra
šyti jų, kad jie surengtų 
prakalbas. Pas mus rytuose, 
beabejo užklius Br. Budgi
nas. vakaruose R. Skipitis, 
bet aš kaip rytietis, tai no
riu. kad Br. Budginas vi
sose lietuvių gyvenamose 
vietose atsilankytų. Kalbė
tojas geras, ugningas ir 
naudos klausytojams daug 
padarys.

Pereitą vasarą lankėsi su 
prakalbomis J. Savaitis; 
daug skaitlingų vietų buvo 
pralenkta, išsikalbėta, kad 
tai vasara, karšta ir naudos 
nebus (tie, kurie nerengė 
daug žalos padarė, nes ir 
karštyje lietuviai susirenka, 
’ei tik nori pagelbėti musų 
vargstančiai Lietuvai ir ios 
išsklaidvtiems sunams). P V

BALF KALĖDINIAI AT
VIRUKAI SMARKIAI 

PERKAMI

Gražus, lietuvio dailinin
ko lietuviškom meno puoš- 
nomis pagražinti BALS iš
leisti kalėdiniai atvirukai 
sveikinimai trumpu laiku 
yra susilaukę plataus priė
mimo ne tik lietuvių, bet ir 
kitataučių tarpe. Šie lietu
viški atvirukai, kurių yra 
keturios rūšys, platinami po 
aštuonis už dolerį, o per
kant už penkis dolerius gau 
narna šeši rinkiniai arba 48 
atvirukai.

Pažymėtina, kad šie lie
tuviški kalėdiniai atvirukai 
buvo parduodami Baltic A- 
merican Societv skyriuje 
Women’s International Ex- 
position, kuris įvyko New 
Yorke lapkr. 3-10 d.

Atsižvelgiant į tai, kad 
šių kalėdinių atvirukų yra Į 
atspausdinta palyginamai 
nedidelis kiekis ir kad gau
tas pelnas eis šelpti vargs
tančius lietuvius tremtinius 
Europoje, patartina nelau
kiant užsakymus siųsti se
kančiu antrašu:

ten siaučiančio 
demokratiškas 
partijas. Amerika reikalau
ja, kad lapkričio 19 d. rin
kimai butų teisingi ir kad 
opozicinės partijos nebūtų 
smaugiamos, kaip ligšiol.

Sekretai FKEE Dovanai
Tie, kurie užsirašys 32 puslapių 

Lietuvių Naujienas ant 2 metų už 
$2.00. (raus dovanai sekretų, kaip 
pasidaryti namie alaus, vyno ir sai- 
derio. (5,

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

teroro prieš 
opozicijos

Reumatiski Skausmai
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 įmo
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 dėže 

-j 16-oz S5.00. (29-7)
DEKEN S OINTMENT CO.

P. O. Box 666. Newark 1. N. J.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

besislapstančius partizanus. 
Panašiai yra Rusijoj, Ukrai
noj, panašiai yra ir Lietu
voje.

Kiek galima spręsti apie

partizanai turi iš ko tai mai
tintis ir jų maitintojas yra 
tas pats valdžios apiplėštas 
valstietis. Ant to valstiečio, 
kaip šarančiai, krenta ir 

partizanų veiklą Lietuvo je į plėšikų gaujos, kuriu del 
remiantis ne fantastiškomis'karo sąlygų priviso visuose 
žiniomis, bet rimtesniais da- Europos kraštuose, neišski- 
viniais, tai visas partizanų riant nė Lietuvos, 
veikimas reiškiasi užpuldi-' Sunkus Lietuvos žmonių 
nėjimu ant atskiru “Tary-; gyvenimas dabartiniu lai
bų” Lietuvos pareigūnų, ku. Lietuvos žmones smau- 
šaudymu valdžios agentų gia valdžia, juos kankina 
tolimesnėse nuo centru vie- plėšikai, bet jų gyvenimo 
tose, o kartais ir “baudimu”! nelengvina nė tie partiza- 
vieno ar kito žmogaus už nai, apie kuriii žygius mes 
bendradarbiavimą su vai- taip dažnai ir perdėtai gir-

melus skleisti? Kas juos 
skleidžia ir kokiu tikslu?

Užtenka paimti į rankas 
bet koki bolševikišką laik
rašti iš Lietuvos ir pamaty
sime. kaip tie partizanai 
“neįleidžia” bolševikų į 
kaimus. Tuose laikraščiuose 
mirgėte mirga pranešimai, 
kaip valstiečiai yra baudžia 
mi, jų turtas konfiskuoja
mas' už nepristatymą “pa
ruošų” valdžiai. Valstiečiai 
Lietuvoje yra bolševikų val
džios iščiulpiami iki pasku
tinio pieno lašo, iki pasku
tinio grūdo, iki paskutinio 
• aršiuko. o idiotiški prane
šimai apie “didvyrius” par
tizanus mums plepa, kad 
partizanai neįleidžia sovie
tų valdžios atstovų į kai
mą. O iau apie partizanu 
“didvyriškumą,” kaip jie 
r lakė sugautus žmones už 
neva bendradarbiavimą su 
bolševikais, geriau ir nekal
bėti. Tokius “didvyrius” 
reikėtų prie gėdos stulpo 
prikalti, o ne jų chuliganiš
kus žygdarbius skelbti.

Pasiskaičius žinių apie 
partizanų veikimą Lietuvo
je ir rimčiau pagalvojus, 
gaunasi įspūdis, kad apie 
partizanus žinias skelbia 
žmonės, kurie stovi toli nuo 
šūvių, toli nuo tų partizanų 
veikimo lauko. Tokias ži
nias fabrikuoja “partiza
nai.” kurie vargu kada yra 
parako uostę, vargu kada 
yra matę frontą. O gal tai 
daroma musų, amerikiečiu 
“dvasiai pakelti”? Jei toks 
žinių tikslas, tai jos savo 
tikslo nepasiekia. Fantazi
jomis galima žmones kuri 
laiką maitinti, bet ilgainiui 
jos pasirodo savo tikroje 
šviesoje ir vietoje “dvasios 
pakėlimo” išeina visai kas 
kita.

Partizanų Lietuvoie. be 
abejo, yra. Partizanaii vei-

dabar jau vėsu ir išsikalbę- kia ne tik Lietuvoje, bet jų 
iimo neturi buti, visur turi yra Lenkijoje. Ukrainoje ir 
būti surengtos prakalbos, net pačioje Rusijoje, kur 
Skyriai turi kuo greičiau su- po'karo nenusistovėjęs gv- 
sinešti su centru, o skyriai venimas ir opozicingumas 
su tomis vietomis, kur skv- režimui gimdo ginkluotą! 
rių nėra. Rr. Budginas jau rasipriešinimą valdžiai J 
pasirengęs su prakalbomis Bet nė vienas rimtas stebė-

džia. Maži būreliai partiza- dime. 
nų. kaip ir plėšikų gaujos, B. K-is.

Pastaba Norvcoodiečiams

Senas posakis, kaip greit 
akių, taip ir iš minties. 

Taip tikrai didžiumoj ir y- 
‘ ra. Pakol žmogus turi jėgų, 
pakol sveikas ir drūtas, pa
kol veikia organizacijose, 
tol jį visi mato ir gerbia. 
Bet jei kas nors gyvenime 
atsitinka, kad jis turi pasi-

įs
Aš turėjau progą buti 

Nonvoode. Buvau nuėjęs ją 
atlankyti. Vargiai bučiau 
pažinojęs, jei kur kitur bu
čiau pamatęs, nes ji labai 
sumenkus, ir, matyt, ji yra 
rimtai suimta ligos. Bet kai 
pamato pažįstamą, tai esti

United Lithuanian Relief 
Fund of America,

19 W. 4 lth St., New York 18, 
N. Y.

AMERIKOS PROTES
TAS DEL RUMUNIJOS 

TERORO

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jįe 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjnsios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusias 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančiu kojų. Legulo 

Prejerio, Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order j 

LEGULO, Dpt 2 
4847 W. 14th Street,'

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

l

Amerikos vyriausybė pa
siuntė protestą ir perspėji
mą Rumunijos valdžiai del

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau tėvo, Kosto 

kilusio iš Šakių apskrities, Kidulių 
valsčiaus, Karališkių kaimo. Žinau, 
kad jis gyvena Amerikoje. Aš su 
juo susirasinėjau iki 1939 metų pa
baigos, kuomet gyvenau laisvoj Lie
tuvoj. Dabar mano adresas toks: i 

PRANAS PREJERIS, t
Camp 135-B, D. P. Assembly 22-1351 

Controi U n it 800, BAOR, į
y;a (lyyat. Kritai n 4847

Stem Pharmacy
W. 14th st.. Cicero 50, IU.

Pajieškau sesers, Stasės Karosie- 
nės arba Igno Karoso, kilę iš Grin
kiškio, Amerikon išvykę prie D. Ka
rą. Pajieško:

Stepanė Ancevičaitė-Berentienė, 
Camp 135-B, DP Assembly 33-135, 

Controi Unit 80b,
BAOR, via Great Britain.

labai linksma ir gauna dau- 
traukti iš veikimo del ko-!giau energijos ir vilties pa-į 
kių nors gyvenimo sąlygų!sveikti. Bet sužinojau, 
arba ligos, tai jau tuomet:ją norvvoodiečiai pamiršo, 
lieka pamirštas nuo visų. i ir kuomet ji serga, tai neat- 

Štai ką aš noriu pastebė- eina nei atlankyti, neatsi- 
ti Norwoodiečiams. Jau nuo žvelgdami į tai. kad ji svei- 
liepos mėnesio Nonvoodo ka būdama, pasitarnavo, 
ligoninėj randasi Elzbieta
Zūrbaitė, kuri per eiles me-

Aš, Juozas Dičpetris, iš Linkuvos 
miestcffo. Šiaulių apskrities, pajieš
kau Antano ir Julės Motiejūnaitės 
.Mickevičių, abudu rubsiuviai ir gy- 

! vena Brooklyne. Meldžiu greitai at- 
kad 1 sišaukti, arba kas juos žino, pra

šau pranešti man jų adresą, už ką 
iš kalno tariu ačiū. (48)

JUOZAS DIČPETRIS,
P. O. Box 285, Oxford. Mass.

Žolės ir Šaknys
Mes parduodame 

visokias žoles ir vi
sokias šaknis jūsų 
sveikatai, ir pasiun- 
čiam į jūsų namus, 
bet užsakymas ne
turi būt mažesnis, 
kaip už $1.00. Žolės 
ir žiedai po 1 unc.

Europos Ramunė...................25
Liepos žiedai ..............................25
Imbieras baltas.........................20
Trukžolių šaknys .....................25
Alavijų sakai ............................20
Valerijono šaknys ................. 20
Devinmacės žiedai ...................25

25
Raudonalksnio žievės............ 20
Karališka mėta......................... 20
Metelė Pe'yna ..........................25
Gyvatgalvio lapai ............... .25

tų veikė progresyviame įu- 
dėjime, kaip organizacijo
se, taip ir dailės rateliuose. 
Čia nėra reikalo aiškinti 
smulkmeniškai, nes apie jos 
darbus bei veikimą netik 
norvvoodiečiai. bet ir kitų 
kolonijų lietuviai gerai ži
nojo. Bet dabar, kuomet ji 
serga, tai liko visų užmirš
ta.

Pajieškau trijų seserų. Marės ir 
Petronėlės Petraityčių ir Kaziunės 
Kibartienės. Girdėjau, kad Petrone- 

norvvoodiečiai i buvo ištekėjus, bet nežinau vyro;
‘'pavardės. Tūlas laikas atgal jos gy-:Ajaru Šaknys 

veno Čambridge, Mass., 22 Hastings 
St. Kas duos man žinoti, kur jos

Draugai 
turėtų nueiti atlankyti ją ir į 
suteikti jai daugiau energi
jos ir vilties greičiau pa
sveikti, ir kovoti su jos di
džiausiu priešu — liga.

Aš nuo savęs linkiu Elz
bietai ko greičiausiai pa
sveikti ir vėl buti tarpe 
sveikųjų.

John A.

randasi, gaus $5.00 dovanų. (49) 
JOHN PETRAITIS,

2438 W. 45th PI., Chicago 32, III.

Motiejaitis.

‘MAN, TAI ‘ALGOS PARNEŠIM AS—NAMO’!

per

Pajieškau Jono Vaičiūno, kilusio iš 
Pranių, Gelvočių valsčiaus, Ukmer-1 šampoo 
gės apskrities, Kauno rėdybos. Prieš1 1 
karą jis gyveno Kanadoje ir ketino
keltis į Jungtines Valstijas. Meldžiu

Plaukams Tonikas ................ 50
plaut galvą............. 50

Vitaminai B Complex .. $2.75
atsiliepti šiuo adresu;

PETER SHARKA.
121 Cherry St., Čambridge 39, Mass.

(47) j ALEXANDER’S CO.,
414 W. Broad way, 
So Boston 27, Mass.

galimi, 
džia!

“Faktinai viskas aprūpinta — 
JO medikalis ir dantų gydymą-, 
hutas, drabužiai, pašto lėšos; MU
SŲ pasitraukimo pensija ir $1500 
ekstra painiosimas nuo lak-ų 
už metine- pajamas. Mes gaunam 
primokėjima »ž mane. mokesnį 
už Diek's maistą, iki 30 dienų ap
mokamų ato-togą per metus. Mes 
sutaupom ant apdraudos. judžių, 
gelžkelio lėšų. Mes gaunam tri
gubai dide-niua nuošimčius už sa
vo sutaupy mus, negu civiliai.

"Taip. mes TURIME sutaupą. 
Man. tai 'algos pamešimas-namo.’ 
Tai tik viena iš priežasčių, kodėl 
aš džiaugiuos, kad Diek taip pa
sitenkinęs -a^o užsiėmimu, jaučias 
išmokstą- tiek daug ir tikrai 
aukštyn ky ląs.”

t”

“Būti žmona Regu barės 
vyro. tai pu'ku—daugiau 
vieno atžvilgio!

“Imant, pavyzdžiui, algą. 
Diek įstojo kaip Eilinis, tie 

mėnesį atrodė man
Bet iš tikro—tai

veik

a eooo ros ro# rop
U. S. Army

■. CtĮOOSC THIS 
riMc p*orrsšro$r nowt

55 Tremont Street. Boston. Mass.

LENGVAS RUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Ma**.

f t 1



Puslapis Šeštas KELEIVIS, SO. £53703 Nr. 47, Lapkričio 20, 194b

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kaip Moteris Suprovojo 
Kunigą

S. C. mieste, Amerikoje, ir kur yra geresnių ir pi- 
viena lietuvė buvo privers- gesnių įstaigų jam gydytis, 
ta kelti prieš kunigą bylą Ir ji laimėjo. Kunigas buvo
ir laimėjo ją.

Šitos bylos istorija tokia: 
Vieną lietuvį, kurį čia

pavadinsiu raide K, ištiko 
skaudi nelaimė. Kraujas už
liejo jo smegenis ir jį reikė
jo vežti ligoninėn. Kadangi 
jis buvo nevedęs ir neturė
jo čia giminių, tai prie jo 
prisitaikė ligoninėj kunigas 
ir patarė pasirašyti testa
mentą, kuriuo tas kunigas 
paskiriamas jo turLo admi
nistratorium. 0 turto tas 
žmogus turėjo nemažai: 
keletą namų, gatavų pini
gų ir kitokių gerybių. Ma
tyt, kunigėlis tikėjosi, kad 
ligonis greitai mirs. Bet pa
gulėjęs ligoninėj jis atgavo 
sąmonę ir pradėjo taisytis, 
tiktai kalbėti negalėjo. Gy
dytojas patarė jam važiuot 
namo, jeigu yra kas jį pri
žiūrėtų. Jį prižiūrėti sutiko 
kaimyno moteris ir gera jo 
draugė. Bet kunigas paėmė 
ligonį, išvežė iš to miesto 
už 100 mylių ir atidavė į

i teismo priveistas savo au
ką atvežti atgal. Bet ligo
nis buvo jau nepanašus į 
save. Nebegalėjo paeiti, ne
begalėjo ant kojų pastovė
ti. Draugų pakviestas dak
taras pripažino, kad jis bu
vo badu marinamas.

Tada toji moteris iškėlė 
antrą bylą ir pareikalavo, 
kad butų nuimtas kunigas 
administratorius. Kunigas 
pasisamdė advokatą ir sten
gėsi testamentą apginti. Jis 
šmeižė tą moterį ir gąsdino, 
kad Dievas ją nubausiąs. 
Bet ji rankų nenuleido. Pa
statė liudininkus, kurie pa
rodė, kad ligonis, kai buvo 
dar sveikas, visada nuo ku
nigų šalindavosi, todėl ir 
dabar negali norėti, kad 
kunigas šeimininkautų ant 
jo turto.

Ir tą bylą ji laimėjo. Tei
smas išmetė kunigą iš ad
ministratorių, o jo vieton 
paskyrė tos moteries advo-

RANKINUKAI IGIJA VIS DAUGIAU SVARBOS

Čia yra parodyti keli rankinukų pavyzdžiai. Tolyn tie krepšiai vis svar
besnę vietą moteriškoj aprangoj užima, ir jų kaina siekia SI00 ir daugiau.

Keleivio”, Knygos

katalikų beprotnamį, many--katą.
damas, kad iš tenai jis jauĮ O ligonis, iš kunigo ne
nebeišeis, mirs. į laisvės išgelbėtas, pradėjo

Tūli kaimynai nuvažiavo: jau taisytis, kasdien išrodo 
tenai jį aplankyti, nes ji?’stipresnis ir jau Dradeda 
buvo geras žmogus. Minyš-J lengvus darbus dirbti, 
kos tačiau lankytojų nepri-! " Korespondentė.
leido prie ligonio, aiškinda-' ------------------
mos. kad toks esąs kunigo;▼ ------------- C. - - į
įsakymas. Esą, jei norite ši-; 
tą ligonį pamatyti, tai gau-’ 
kitę iš kunigėlio leidimą. '

Taigi lankytojai turėjo 
grįžti atgal, prašyti, kad 
kunigas duotų leidimą, ir 
vėl važiuoti apie 100 my
lių pas ligonį.

Bet ir su leidimu nuva
žiavus prie ligonio nelei
džia kiek ilgiau pabūti. Mi- 
nyška atrakina niūrų rūsį, 
kurio langai užkalti geleži 
nėm grotom, ir pati neatsi- Padaryt paprastos pajui 
traukia. Ji kartu su lanky- tešlos ir išklot su ja blėtą. 
tojais įeina ir kartu išeina. Obuolius reikia nulupti ir 
Išeinant vėl kalinį užraki- supiaustyti į keturias dalis, 
ną, lvg koki prasikaltėlį. Tapijoką reikia sumaišyti 
Nors lankytojai buvo labai su miltais ir tuo mišiniu pa- 
tuo reginiu sujaudinti ir teškenti tešlą blėtoj. Smeto- 
norėjo kalinį gelbėt, tačiau ną reikia sumaišyt su cuk- 
bijojo užrūstinti kunigą, nes rum ir cinamonu, padažyti 
buvo karšti katalikai. joje obuolius ir sudėti į blė- ’

Atsirado betgi drąsi mo- tą ant tešlos. Likusią sme- 
teris, kuri patraukė kunigą toną užpilti ant obuolių ir 
teisman už tokį elgesį su padėti į karštą pečių (400 
nelaimingu ligoniu. Ji pa- laipsnių). Po 15 minutų 
reikalavo, kad ligonis butų karštį sumažinti iki 300 
sugrąžintas atgal į savo laipsnių. Pajus bus gatavas, 
miestą, kur jis turi draugų kai obuoliai bus minkšti. 

AMŽINAS NACIZMO ŽENKLAS

APIE VALGIUS
OBUOLIŲ PAJUS 

OLANDIŠKAI I

6 ar 8 obuoliai.
1 puodukas rūgščios Smeto

nos.
1 puodukas cukraus.
1 šaukštukas cinamono.
2 šaukštai miltų
1 šaukšats tapijokos.

TURĖKIM VILTIES
Saulė nusileido, sutemo diena,
Verkia nukankinta musų Lietuva.
Bet, broliai lietuviai, turėkim vilties.
Kad musų Tėvynė kančias iškentės.

Nors ji yr’ parduota rusų pragaran. 
Tremiami jos sūnus šahan Sibiran.
Bet, broliai lietuviai, turėkim vilties,
Musų partizanai kovoj ištesės.

F

Kai ašaras tiktai kardas pavaduos,
Tada musų broliai laisvę atvaduos.
Bet, broliai lietuviai, turėkim vilties,
Kad kovoj už laisvę lietuviai laimės.

Musų partizanai priešą sunaikins,
Rusus ir Paleckius šakon pakabins.
Tik, broliai lietuviai, turėkim vilties,
Kad auštantis rytas vėl mums patekės.

Tad Bimba ir Prūsas galės sau raudot, 
Mizar ir šolomsky jiems paturavot.
Tad. broliai lietuviai, turėkim vilties,
Kad Lietuvoj laisvė vėl mums sužibės.

Marcelė Janulienė.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo. o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, 
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti i kelias dienas visų veislių 
gyvūnus, kurie gyvena išsimėtę po 
\ isą žemės kamuolį? Kai > jis ga
lėjo tuos gyvūnus prastoj savo ar
ki j sutalpinti? Iš kur ėmėsi tiek 
vandens, kad visą žemę apsemtu ? 
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsiras
ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis
lių žmonės? Šitie ir šimtai kitų 

1 klausimų. į kuriuos negali atsakyti 
i jokis 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- 
amės rūkę! Pagal A. Apolovų n 
Iaugelį iš gyvenimo patyrimų pa- 
ašė K. Stiklelis. So. Boston, Ma«° 
909 m., pusi. 63.........................  26c.
<OC1ALIZMO TEORIJA.

Sis veikalas trumpais ir aiškiai, 
aktai* parodo, kaip iki šiol keitėsi 
iraugijos formos, ir kodėl turės bu f 
jakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
NIHILISTAI

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

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboj* 
ki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko 
dus dievus garbino senovės indai be 
irijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai į 
ietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die 
/ai vadinosi, kur jie gyveno ir ko 
<ius jie santikius su žmonėmis turi 
o. Knyga staml i ir labai užimanti.
Tai yris tikra tikėjimų istorija. $1.0

MATERIALISTIŠKAS 
(STORUOS SUPRATIMAS.

24 d. surengti “penny sale” 
ir išleisti “turkę’’ laimėji
mui, kad sukėlus pinigų iš- 
vietintiems lietuviams pa
remti. Surengimo komisijon 
įėjo: pp. Jankauskienė, Ai- 
bekienė, Bakanauskienė,
Paplauskienė ir A. šaukis.

Visus kviečiame atsilan-Įg^j^Sn&ajęT nerileąnoS° 
kyti ir paremti musų pa
stangas, kad sukelti dau
giau paramos musų nelai
mingiem broliam ir sesu-i 
tėm.

I. Kurie dar prie BALFo 
nepriklausot, tuos kviečia
me prisirašyti, o senus na
rius prašome ateiti ir užsi
mokėti metinę mokestį.

S. Paplauskienė.

i

Kaip Pašalint Spuo
gus Nuo Veido

to
kai

gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti 
kius, tai perskaityk šitą knygelę 
Kalba labai lengva. Knyga protau 
jan tiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ...................... 28c

xrrrorrrrr»Trrnnnnr»Ti

Dovana

Reizė Gruncveig, 14 metų amžiaus žydelkaitė, ku
ri dabar lanko BrooKlyno mokyklą, rodo ant savo ran
kos nacių išdegintą numerį.

VeL PRASIDEDA KOVA upės, daviau per galvą ir 
įstūmiau į vandenį. Jis nu- 

KONTROLĘ į skendo. Paskui iškilo ir su-
Amerikoj yra tokia f- ±''A<’‘ 

ganizacija, kuli stengiasi v ? cL8?1 ^leziedzių_stie- 
legalizuoti gimdymu kont- ,-?r;iikrl
rolę. Ji vadinasi: “Planned'^Į1?! ■? van^Sį.1B<* vel 
Parenthood Federation of pa3ulere lr nebeiskilo.
America.’' Nesenai ta orga-; HAVERHILL, MASS. 
nizacija pneme rezoliuciją. _ _
reikalaujančią, kad visoj BALFo 59 Skyriaus Veikla 
šaly butų duodamos tėvams Spalių 27 d. BALFo 59 
informacijos, kaip kontro- skyrius laikė savo mitingą, 
liuoti šeimynų prieauglį. į kurį atsilankė daug narių 

Šitą rezoliuciją viešai pa- ir svečių, šiame susirinkime 
rėmė Amerikos Unitarų delegatės į BALF seimą 
Associacija, o dabar ją už- New Yorkan. pp. M. Mato- 
gyrė dar 500 protestonų ir nienė ir S. Paplauskienė, 
žydų dvasiškių Massachu- davė savo raportus. Nariai 
setts valstijoj. ‘ ijoms padėkojo atsistojimu,1

Kituose musų valstijos nes jos Seiman nuvyko sa- 
rinkimuose, kaip rodos, vo lėšomis. Jų garbei buvo
gimdymų kontrolės klausi
mas vėl bus pastatytas re
ferendumui.

JI PRIGIRDĖ 8 METŲ 
AMŽIAUS VAIKĄ

Kansas City mieste 17 
metų amžaius mergaitė pri
girdė 8 metų amžiaus vai
ką, Ross Key, kuris nega
lėjo kalbėt, tik rėkaudavo 
nesuprantamais garsais.

“Jis vis slankiodavo pas
kui manęs ir keistai rėkau
davo,” aiškinosi policijai 
mergina. “Jis užmušė mano 
šuniuką ir traukdavo mane 
už plaukų. Pagaliau jis į- 
metė purviną akmeni į ma
no pintinę su švariais skal
biniais. Aš pasiryžau juo j 
nusikratyti: nuvežiau prie I

Veido spuogai dažniau
siai apsireiškia pas jaunus, 
ir reikia pasakyti, kad tiem 
jaunuoliam, kurių veidai 
labai spuoguoti, tenka pa
kelti labai daug nemalonu
mo. Kad spuogų išbėrimą 
prašalinus, pirmiausia rei
kia nesigailėti muilo ir kar
što vandens. Vaistinėj rei
kia nusipirkti pusę kvortos 
“Rose Water,” į kurį tegul 
vaistininkas įmaišo vieną 
šaukštuką karboliaus rakš
ties (carbolic acid). Kas
nakt, einant gulti, reikia 
veidą nuvalyti šiltu vande
niu ir muilu, nušluostyt ir 
po to suvilgyt “Rose Wa- 
ter.” Tas reikia atkartoti 
kas vakarą, tik reikia sau
gotis, kad nepatektų į a- 
kis.

Kad pašalinti spuogai 
nesugrįžtų, nereikia valgyt 
taukuose keptų ir stiprių 
(spiced) valgių, karštų py
ragų ar duonos su perdaug 
sviesto, ir kitų riebalų. Taip 
pat reikia mažai gert kavos, 
arbatos ir alkoholinių gėri-

Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.

Tokia Jovana 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.
<

t
*»miinn. .mtim

sudainuota “Lai gyvuoja 
Lietuva, mus brangi tėvy
nė,” vadovaujant Z. Kaz
lauskienei. Po to moterys 
pridėjo valgių ant stalo, ku
riuos suaukavo delegatėms' mų. Geriausia gerti pieną, 
pavaišinti. Delegatės joms orančių sultį ir pakankamai 
širdingai padėkojo. į vandens. Reikia valgyt daug

Skyrius nutarė lapkričio daržovių.

0T KNYGA! Didysis Lietuviškas 
SAPNININKAS

Nauja, virš 300 puslapių knyga, 
kurioje yra iiaiškinta daugiau 

kaip 3000 sapnų - i
Nustatyta kaina yra $2.00, bet 
“Kekei vio" skaitytojams tik $1.00 

Užsakymus adresuokit taip: 
KELEIVIS

636 Broad w a y, So. Booton 27,
Mass.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT? *1

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
joriai, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
lruakos ir kitų paimsiu dalykų'! Ko
dėl jam reikia riebalų ? Situos kutust- 
•nus suprasi tiktai is šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. 
uYTISKOS LIGOS.

ir kaip nuo j*. -guli. t ar ase
J-raa F. Matulaiti*. Antra, per.iure 
a ir papildyta laida. Kaina .. 26c.
vURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kurtu.** 

monės kuria per amžius'.' 5, mirt 
.uojantį politiskai-ekuiiuiniską kink
iniu aiškina garsuis Vokietijos Ms 
taldemokratų teoretiką* Kari Kauta 
y. Kama ................................. lt»»

iAIP SENOVĖS ŽMONES PERSl- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

I abai įdomus senovės filosofu da- 
‘eidirnai apie žemės išvaizdą. Pagal 
iaugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “išvirkščias mu
ksiąs arba kaip Atsirado Kalbos.'* 
Parašė Z. Alekna.
10 pust ..................................... 10c.
•)Ž1AN BAMBOS SFYClAL

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, n*- 
gu Amerikoj mur.šaino. Šioje knyge
le telpa net 72 “Džian Barnbua spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, bumeri**- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25c
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1/ '*«- 
ažsitikintis Vyraa; (2/ Žydinti Gir«a , 
<3) Klaida: (4, Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kias prietarus, burtu* ir tt. . — 1 £<-.
ALKOHOLIS IR KŪDIKI Al

Arba kaip tėvą vartojami **»*igi 
oamieji gėrimai atsiliepia ią vai 
karna. Kas yra arba tikisi kana nor* 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėt*, 
oerskaityti šitą knygutę. Raina 1C*.
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilė*, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kains 2A-
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
ius katalikas ir sočiai istas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina ...................................... Ite
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

gų ir deklamaciją, 
darbininkiškos, revoliueionierisko* 
lantiūVna hunanristiškos ir laisvam*
niškos. Visos skambios, visos gero* 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................
KUNIGŲ CELIBATAS

Si knygele parodo, kodėl Romo* 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja Čia 
išaiškinta visa ją bepatystės istorija 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoe 
nupuolimas, šią knyga turėtą per 
skaityti kiekvienas vyras, tėvą” ir 
jaunikaitis, kurie geidžia. kad ją mo- 
terįs, dukterjs ir mylimosios nepa 
pultų j tokią kunigą globą Para'* 
kun. Geo. Tovmsend Fox. D D «c 
lietuvino Ferdinand de Samceitia
Kaina ..................................... 25-'
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėi ji- 
negali tikėti. Pilna ai guminių. kuria 
-lesumnš joks jėzuitas Kama to*
knygutes .....................................

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roją 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manom* 
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.

“Keleivi*,” 838 Broad way. 
South Boston. Mas*.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papooftta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS: 

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

Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarais $1.25

savo knygyną minė** knyga
_ gą pasidžiaugs. Pinigas aertau-i* 

Poptšrinius galima siųsti ties og papras- 
bet reikią aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” art 

resą ir nepamirškit prilipyk ut3 centus marke.
“KELEIVIS”

636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

Kiekvienas tirėtų 
Kiekvienas nusipirkęs 1 
siųst “Money Orderis."
tame konverte,

f
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Visi Esame Surašyti biuru.” Kas dešimts metų 
cenzo biuras daro visų gy
ventojų surašinėjimą. Visi

------------------ gyventojai, nuo mažiausio
Amerikoje gyvename be turėjai registruotis (tokių iki seniausio yra surašinėja-:

žmonių. kiek vyrų, kiek 
moterų, kiek vedusių ir ne
vedusių, kiek vaikų ir pa- 

sė- 
ne-

to galva neskauda; nerei- gistruotis (11,000,000 rė
kia eiti i policiją “užsiregis-. kordų). Jei esi biznierius, 
trtioti,” nereikia niekur pra- tavo rekordai guli įvairio-

Bet klaida butų manyti, 
kad valdžia apie mus nieko 
nežino. Žino ir dar kaip! 
Teisybę pasakius, nuo mu
sų galvos ir plaukas nenu
krinta, kad valdžia apie tai 
nežinotų. Mumis į-upinasi, 
apie mus galvoja, mus už-

esi buvęs kariuomenėj, ta
vo rekordai liks Karo, Lai
vyno ar Pakraščių sargybos 
archyvuose.

Karo metu visi suaugę 
vyrai turėjo registruotis. 
Buvo suregistruota Ameri
koje 43,833,000 vyrų. Iš jų 
tik maža dalis buvo pašauk-

rasinėja ir “registruoja” ta i karo tarnybą, bet re- 
tukstančiai klerkų visokio-'kordai visų paliko. O jei 
se Įstaigose. Visokios agen-' atsimenate, tai žinote, kad
turos, OPA, mokesčių ko
lektoriai, policija, teismai, 
natūralizacijos ir imigraci

registravimo lapuose buvo 
galybės klausimų ne tik a- 
pie šeimos sudėtĮ, bet apie

jos ofisai ir galybė kitokių , mokėjimą dirbti, apie svei- 
Įstaigų dirba be paliovos irjkatos stovį, apie žmoną ir 
vis seka musų visus žings-j vaikus, apie tėvus ir seseris, 
nius. apie brolius ir dėdes.

Ar tai tikrai taip? Nugi 
pažiūrėkime. Jei kas norėjo 
valgyti nuo 1942 metų iki 
dar visai nesenų laikų, jis 
turėjo turėti “racionavimo 
knygutes.” Reiškia, turėjo 
užsiregisti-uoti, paduoti sa
vo gyvenamą vietą, vardą, 
pavardę, savo gimimo vie
tą, šeimynos sudėti ir turė
jo net pasakyti, kiek jis 
cukraus ar kavos turi savo 
šėpoje namuose. 132 milio
nai amerikiečiu išsiėmė ra-

Valdžia turi musų visų 
rekordus. Jei esame atei
viai, musų atvykimo rekor
dai guli imigracijos archy
vuose ir kasdieną gali būti 
surasti. Jei esame naturali- 
zuoti piliečiai, musų rekor
dai guli teismuose. Bet ir 
tas dar nėra viskas.

Federalinis Investigacijos 
Biuras (FBI) turi Washing- 
tone pirštų nuotraukų ar
chyvą. Ten yra apie 90 mi-

Policija turi savo rekor
dus. Teismai savo. FBI irgi 
turi rekordus. Miestai turi 
visokių biznierių rekordus. 
Mirusi OPA turi milionus 
visokių rekordų. Visi tie re
kordai yra valdžios žinio
je ir vargu yra bent vienas 
žmogus Amerikoje, apie ku
ri valdžia neturi daugybę 
žinių. Todėl valdžia apie 
mus “viską žino,” ji viską 
mato, viską girdi.

Kaipo pavyzdį paminėsui 
politini atsitikimą iš ką tik 
praėjusių rinkimų. Wiscon- 
sin valstijoje demokratų 
partija išstatė tūlą Bobro- 
wicz kandidatu Į kongres- 
monus. Bobrowicz’iaus prie
šininkai pradėjo rėkti, kad 
jis komunistas. Wisconsino 
demokratai atsidūrė gana 
kvailoje padėtyje: jie ban
dė savo kandidatą ginti, 
bet ir jie patys nebuvo vi
sai tikri del Bobrowicz’iaus 
politinės čystatos. Pagaliau 
jie pasiuntė vieną saviškį į 
Washingtoną pasiteirauti 
“kur reikia” apie Bobro- 
wicz’iaus politinį nusistaty 
mą. Atsakymas atėjo, kad 
Bebrovvicz FBI rekorduose 
skaitomas komunistu. De
mokratai tada nuo jo pra
dėjo kratytis ir patys agita-

KELKIVlS._SQ. BOSTON

SVĖRĖ TIK SVARĄ, DABAR “VYRAS”

Mažiukas Richard Mann, kada jis gimė 1946 m. 
rugpiučio 15 d., svėrė tiktai vieną svarą. Jis buvo lai
komas ir auginamas ligoninėj. Dabar vaikutis jau sve
ria 5 svarus ir 7 uncijas. Daktarai sako, kada jis svers 
6 svarus, jį bus galima vežti namo. Čia parodytas “už
augęs” vaikutis laike maudymosi.

, . tt- ilionų pirštų nuotraukų,cionavimo knygas! Visų Kje£vien^ aJ>eivis kiekv£ 
jų rekordai yra valdžios, kareivi kiekvienas tei- 
rankose Visi esame sura-L^ asmu0 kiekvienas tar
šyti sukataloguoti, suregs-1 kQkioj nors valdžiosi . _
truoti ir sunumeriuoti. Bet Į jstaįgOj; taksių draiveriai ir'™ Pnes į*Y° Ka®4*“**-j skurdžioji Chicagos miesto

tai nėra viskas.
Jei kas dirba, turi savo

galybė kitų žmonių turi sa 
vo pirštų nuospaudas FBI 

socialinio draudimo” re-i rekorduose ir per penkias
kordą. Kiekvienas apdraus- minutes FBI agentai, pagal
tasis turi savo ilgą numeri, musų pirštų nuotraukas ga- 
pavyzdžiui, 136—13—4526. ii pasakyti, kas mes esame
Tas numeris ir plačios ži
nios apie kiekvieną apdrau
stąjį yra “sočiai security” 
rekorduose, bet žinantis

kur gyvename, ką dirbome 
ir ką dirbame.

Kasmet 90 milionų ame
rikiečių įteikia valdžiai ži-

žmogus ir iš pliko numerio inias apie savo pajamas, 
gali pasakyti, kokioj vietoj: Kasmet žmonės valdžiai 
apdraustasis gyvena, o pa-i spaviedojasi anie savo už- 
sirausus po rekordus, nesun- Į darbius, savo ligas, savo iš- 
ku surasti apie kiekviena i laidas labdaringiems tiks- 
apdraustąjį ir daugiau ži-įlams, savo įmokėjimus į 
nių. i bažnyčių kasą ir t.t.

Tokių numeruotų sociali-: Jei jieškai darbo, eini į 
nio draudimo užrašytų pi-.USES ir užsiregistruoji. Ten 
liečiu ir nepiliečių Ameri- turi užpildyti ilgą popierį 
koje yra 86 mil. Iš to skai- ir duoti apie save daugybę 
čiaus ne visi yra dirbantie- žinių. Kur dirbai, ką moki 
(ji, kai kurie žmonės jau ne- dirbti, kur gimei, kaip ta- 
bėra apdrausti, bet jų re- vo tėvo ir motinos pirmas, 
kordai visvien yra laikomi, vidurinis ir galutinis var- 
“ Aktingų” apdraustų iu das, ir galybė kitų žinių 
žmonių Amerikoje yra 75 turi paduoti apie save. Dar- 
milionai. Bet ir tai nėra vis- bo tarpininkavimo biurai 
kas. • (USES) Amerikoje turi 138

Ne tik valgymui buvo rei- milionus rekordų darbinin- 
kalingos racionavimo knv- kų jieškojusių kada nors 
gutės. Jei turi automobilį, darbo per tuos biurus, 
esi registruotas. Jei norėjai Amerikoje yra toki įstai- 
gauti gazolino ir padangų,'ga, kurią vadina “cenzo

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.............................................................$1.00

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass.

Maištas Prieš ’Veto’
Mažosios valstybės Jung- “Maištas” prieš veto tei- 

tinėse Tautose New Yorke sę turėtų reikšti, kad Jung- 
kelia “maištą” prieš penkių tinių Tautų visuotinas sei- 
didžiųjų “veto teisę.” Jų mas pakeičia Jungt. Tautų 
atstovai teisingai skundžia- čarterį. Bet čarteriui pa
si, kad veto teisė daro iš keisti reikia, kad du treč

daliai Jungtinių Tautų sei
mo dalyvių balsuotų už pa
keitimą ir paskui reikia,

Jungtinių Tautų organizaci
jos svieto pajuoką.

' Įsivaizdinkim sau tokį 
teismą, kur visi sprendimai (kad du trečdaliai visų Jun. 
turi būti priimami vienbal- 'gtinių Tautų narių tą pakei- 

Į šiai. Ir įsivaizdinkim sau timą ratifikuotų (patvirtin- 
teismą, kur kaltinamasis tu- tų), įskaitant į tuos du treč- 
ri teisę balsuoti ir be jo, dalius visus permanentinius 
balso joks nutarimas nega-j (nuolatinius) Saugumo Ta
li būti priimtas! 1 rybos narius. Vadinasi, čar-

Jungtinėse Tautose “ve- teriui pakeisti reikia, kad 
to teisę” turi penkios di- visos didžiosios valstybės 
džiosios valstybės. Bet da- atsisakytų pačios nuo savo 
bar taip iau yra, kad tik veto teisės, 
didžiosios valstybės gali! Ar Jungtinėse Tautose y- 
pradėti ir vesti karą. Ir kaip ra bent vienas diplomatas, 
tik tos didžiosios valstybės kure mano, kad -Rusija su- 
naudoiasi veto teise. ‘ Jos tiks atsisakyti nuo “veto tei-v — )) ei — - - -
pačios save teisia, pačios ,sės . Jei toks yra, tai jį 
svarsto savo reikalus, pa- J reikėtų pasiųsti į ligoninę į

Skerdyklų Kaimynystė
Chicago yra garsi savo viena organizacija turi savo 

skerdyklomis, arba “stock- 
yardais.” 120,000 čicagiečių 
gyvena didžiųjų skerdyklų 
kaimynystėje. Ten gyvena

gydytojų priežiūrą, o ne lai
kyti laisvą New Yorke...

* S. D.
čios save teisina, o jei kas 
nors jas kaltina, jos sako 
“aš vetuoju” ir visas skun
das nueina ant šuns uode
gos.

Toki Jungtinių Tautų or
ganizacija yra tikra pajuo
ka, išsityčiojimas iš sveiko 
proto, išsityčiojimas iš tei
singumo ir dargi iš papras
čiausio padorumo. Teisin
gai kartą sakė Kinijos at
stovas apie tą veto teisę. 
Jis sakė: —Jei mus užpuls 
Korėja, Jungtinės Tautos 
gali mus apginti, nore mums

NORMALIŠKAS PULSAS

Normališkas sveiko žmo
gaus pulsas (širdies plaki
mas) nėra vienodas. Juo 
žmogus jaunesnis, juo pul
sas greitesnis. Suaugusio 
žmogaus pulsas muša per 
minutę nuo 70 iki 75 kar
tų, o senatvėje pulsas be- 
muša nuo 60 iki 75 kartų 
per minutę.

atstovą “tarybos” ekzeku- 
tyviame komitete. “Kaimy
nystės taryba” pasistatė sau 
tikslu įgyvendinti taiką 

vokiečiai, airiai, lenkai, lie- skerdyklų apylinkės gyven
tojų tarpe.

Neapykanta tarp žmonių 
kyla del nepažinojimo vie
nas kito. Kada žmonės su
eina, susipažįsta, supranta 
vieni kitus, neapykantai ne
bėra vietos. O kada žmonės 
imasi vykinti kokį nors ben
drą dalbą, tada tarp jų at
siranda sutikimas ir savy- 
tarpis sugyvenimas.

Chicagos stokjardų “kai
mynystės taryba” ėmėsi 
praktiškai už darbo. Pir-

tuviai, cechai, slovakai, uk
rainiečiai ir meksikiečiai. 
“Back of the Yards” yra

Rinkimus Bobrowivz praki-Į dalis. Įvairių tautybių atei 
šo, nors lietuviška “Vilnis” viai ten per ilgą laiką gyve-
už jį guldė savo rusišką gal
vą...

Vadinasi, taip. Valdžios 
įstaigose visi esame surašy
ti ir sunumeruotu

G. J. Pawraxa».

Čili Turi Naują
Prezidentą

...
Nuo lapkričio 3 iki 11 Či

li respublikoje vyko nepa
prastos iškilmės. Naujas 
prezidentas ten perėmė val
džią. Jungtinės Amerikos 
Valsytbės iškilmių proga 
pasiuntė į Santjago vande
nis penkis karo laivus, su 
45,000 tonų talpumo karo 
didlaiviu “Wisconsin” prieš 
akyje. Argentina nenorėjo 
atsilikti ir taip jau pasiun
tė 5 savo karo laivus daly 
vauti iškilmėse. Argentinos 
didžiausias karo laivas yra 
“Moreno,” 28,000 tonų tal
pumo jurų gelda.

Čili įvykiai yra įdomus 
tuo, kad ten pirmą kartą 
komunistų remiamas prezi
dentas perima valdžią. Ko
munistai ir seniau yra pa
dėję širinkti Čili preziden
tus. bet šį kartą prezidentas 
Gabriel Gonzales Videla y- 
ra išrinktas daugiausia dė
ka komunistų partijos pas
tangomis. Naujas preziden
tas buvo pažadėjęs įsileisti 
3 komunistus į savo vyriau
sybę.

G. Gonzales Videla įve
dė komunistus į čili vyriau
sybę. Tai yra pirmas 
atsitikimas Amerikos kon
tinente, kad komunistai įei
na Į kokią nors vyriausybę. 
Čili respublikoje komunis
tai yra gana įtakingi ir, pa
lyginus. jie ten yra daug 
stipresni, kaip kitose Ame
rikos šalyse. Nesenai ten 
komunistai paveržė iš so
cialistų vadovavimą unijo
se.

G. Gonzales Videla rin
kimuose negavo gyventojų 
daugumos pritarimo. Rinki
muose buvo 3 kandidatai, 
o Gonzales gavo tik dau-

no amžinoj nesantaikoj:
Lietuviai ir ukrainiečiai 
skaitė lenkus savo priešais; 
cechai nesutiko su slova
kais; visos taufybės šnairai 
žiurėjo į vokiečius; airiai 
skaitė visus, kas tik ne ai
ris, “svetimšaliais”; negrai 
buvo skaitomi visų “prie- miausiai ji pradėjo rūpintis 
šais” ir kai negrai vykdavo vaikais. Jos pastangomis
1 skerdyklas dirbti, juos 
dažnai užpuldavo baltieji ir 
apkumščiuodavo. Kada pa
sirodė meksikiečiai darbi
ninkai, jie pasidarė visų ne
kenčiami, nes ėjo dirbti į 
skerdyklas už mažesnį už
darbį. Taip toje skurdžioje 
miesto dalyje įvairių šalių 
ateiviai nekentė vieni kitų. 
Taip buvo per ilgą laiką.

Bet prieš šešius metus at
sirado vienas jaunas žmo
gus, Saul Alinsky, kurs su
manė įgyvendinti taika ir 
sugyvenimą Chicagos sker
dyklų kaimynystėje. Jis sa
kė, jei “Back of the Yards 
gyventojai geriau pažintų 
vieni kitus, priešingumai 
tarp jų išnyktu, jie pasida 
rytų kaimynai ir gražiai su
gyventų. Saul Alinsky ap
lankė visų tos apylinkės 
tautybių vadus ir visiems 
siūlė ką nors daryti, kad 
tarp tos apylinkės įgyven
dinti gražu sugyvenimą. Jo 
pastangomis buvo įkurta 
Chicagos kerdyklų * “kai
mynystės taryba.”

Į tą “kaimynystės tary
bą” dabar įeina įvairiu tau
tų 185 organizacijos. Kiek-

gu jis. Bet pagal čili kons
tituciją, jei nė vienas kan
didatas negauna daugumos, 
tai kongresas skiria prezi
dentą. Kaip rinkimuose, 
taip ir kongrese dešinieji 
nesusitarė ii Gonzales bu
vo patvirtintas prezidentu.

Tolimesnę Čili respubli
kos politiką bus įdomu ste
bėti. čili yra viena iš ne
daugelio Pietų Amerikos 
valstybių, kur rinkimai vyk
sta be revolverių pagelbos.

bendradar-

Jaunystėie pulsas muša 
ių pagelba visai nebus rei-j greičiau. Ką tik gimusio
kalinga. Bet jei mus užpuls 
Rusija, tada mums pagelba 
bus reikalinga, bet mes jos 
negausime, nes Rusija turi 
veto teisę...

Mažųjų tautų maištas 
prieš nelemtą veto teisę y- 
ra visai suprantamas daly
kas. Bet iš to “maišto” nie
ko nebus ir nieko negali 
būti.

kūdikio pulsas siekia nuo 
130 iki 140 kartu per mi
nutę. Pirmais vaiko metais 
pulsas yra 115 iki 130 kar
tų per minutę. Antrais me
tais pulsas muša nuo 95 iki 
110 kartų, trečiais metais 
— nuo 85 iki 95 kartų, nuo 
septintų iki keturioliktų 
metų — nuo 80 iki 90 kar
tų. Paskui jau pulsas atei
na | “siiaugusio žmogaus”

rinimo tarp savo apylinkės

vaikučiams mokyklose ir 
vaikų darželiuose buvo pra
dėti duoti karšti priešpie
čiai; paskui taryba susirū
pino paaugliais vaikais, jos 
įkurtas “committee of de- 
iinųuency” pradėjo studi
juoti kriminališkumą jaunų
jų tarpe ir stengėsi ateiti į 
pagelbą jauniesiems pate
kusiems į bėdą. Svarbiausiai 
buvo susirūpinta, kaip ati
traukti paauglius nuo krimi- 
nalizmo.

Taryba atkreipė ypatingą 
dėmesį į neapykantą tarp 
įvairių tautybių ir rasių 
žmonių. Specialus komite
tas pradėjo studijuoti to? 
neapykantos priežastis. To 
komiteto darbuotojai pradė
to sekti gandus ir paskalas, 
iš kurių kyla neapykanta. 
Kartą pasklido tarp baltųjų 
gandai, kad juodukai gat- 
vėkariuose tyčia stumdo 
baltuosius, lipa jiems ant 
kojų ir šiaip jau “nemoka 
elgtis,” kaip žmonės. Ko
miteto paskirti žmonės pra
dėjo tyrinėti, kaip juodukai 
elgiasi gatvėkariuose. Štai 
ką jie sudaro: Chicagos 
gatvėkariai kamšaties va
landomis yra perpildyti, o 
kada gatvėkariai yra prisi
grūdę, tai visiems ankšta. 
Bet komiteto žmonės niekur 
nepastebėjo, kad negrai ki
taip elgtųsi gatvėkariuose, 
kaip baltieji. Gandai apie 
negrus pasirodė visai nepa
matuoti...

Panašiai to komiteto žmo 
nės išaiškino ir daugiau to
kių gandų. Apie savo paty
rimus kpmiteto atstovai' 
skelbė viešai, jie aiškino 
žmonėms, kad gandai, ku
rie .gimdo neapykantą, yraAr bandymas

. ....___biauti su komunistais čili,nepamatuoti.
giau balsų, kaip jo konku- radikalams pasiseks, paro- Chicagos stokjardų kai- 
rentai. Abu jo priešininkai dys tik ateitis. mynystės taryba daug pn-
surinko daugiau balsų, ne- St. sidėjo pne santykių page-

normą.
Ligonių pulsas- r-. — .i uii;viiių puiocu muša

gyventojų. Panašių organi-, daUg. greičiau ar daug lė- 
zacijųyia kituose Amerikos čjau Pulsas vra pirmoji ro- 
rmestuose, kur gyventojai y-Įd klė kad žmoęus gerga. 
ra maišyti. Geras noras ir G. N.
pažinojimas savo kaimynų ________________________ _

Išėjo didelis ir įdomus 
“Keleivio” kalendorius 1947 
metams. Kaina 50c. Užsa
kymus su pinigais prašom 
siųsti “Keleivio” adresu.

visur šalina neapykantą ir 
stiprina taikų žmonių sugy
venimą ir bendradarbiavi
mą.

FLIS.

AR ROMOS
opiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS i. Aiškinama laikai ir aplinkybė kada į Hasau'j atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4| Romiškoji bažnyčia 
SKYRIUS 13. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Kataliką*’ 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučya, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fmdamentalinę teologiją, aiškino nokiu 
•sama valstybėje adunnu racijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jia pridavė didelę rei šmę monarchijoms, bet tik su tomo 
mis formomis, kaip Siandi n yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vaidai is devinto šimtmečio ir jų dartuu 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urboną* lt. Inkvizi 
cija ir popiežių prakeikiu ai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1SSH5 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
aitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų paaisventnnai ir pa 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja D»evt> 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indu.geriem*

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perai art, t M 
knygų, nes joje raa daug reikalingų dalykų ir grriauaiai 
susipažint ea visa katalikiškos bažnyčtoe praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienoki ar kitokį au 
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislą ir tam 
sinima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aadime viršeliais, grasiai sidabrinėse raidėm japsuaiaa kny

gos vardus, KAINA >2.00.
Tvirtais popieraa vMntlais, kalas >1-2*.

Galima gaut pas autorių, sakančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. X. D ALTON PA

Taipgi galima gaut tų knygų noordyta kaina ir

‘KELEIVIO" KNYGYNE
tx BROADWAY. SO. BOSTON. MASS.

I
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Turim Sukelti Mass. Valstijoj $50,000
Bostonui Nustatyta $12,000 Kvota

Pereita nedėldienį South I BOSTONĄ ATVYKSTA 
Bostone įvyko Massachu-i KUN. DR. KONČIUS 
setts lietuvių suvažiavimas.! -—;— j
kad nustatyti Amerikos Lie- šį_šeštadienį. lapkričio L31
tuvių Tarybos vajui tvarką. 

Visi jau žinom, kad A
merikos Lietuvių Taryba y- 
ra nusistačiusi sukelti 
16 vasario $250,000 Lietu
vos Nepriklausomybės by
lai ginti. Massachusetts val
stijai yra nustatyta $50,000 
kvota. Suvažiavę kolonijų 
atstovai nutarė šitą sumą 
paskirstyt kolonijoms se-
Voripioi •

Bostonui $12,000. 
Worcesteriui 10,000. 
Brocktonui 5,000. 
Lavvrence 5,0dt). 
Cambridge 3,000. 
Haverhill 2,000.
Norwood 2,000.
Nashua 1,500.
Brighton 1,000.
Lynn 1,000.
Athol 1,000.
Providence 1,000. 
Manehester 500. 
Bridgevvater 500. 
Stoughton 500.
W. Hanover 500. 
Gardner 500.
Westfield 500.
Levviston, Me., 500. 
Rumford, Me., 500. 
Visoms kitoms 1,500. 
Konferencijoj dalyvavo 

iš kolonijų 46 delegatai. 
Pinigams kelti buvo nusta
tytos šios priemonės:

’ 1. Prakalbų maršrutas.
2. Biznierių lankymas.

d. į Bostoną atvyksta BALF 
pirmininkas kun. Dr. Kon
čius. Ta proga pobažnytinėj, 

iki svetainėj, ant Fifth Street. 
7:30 vai. vakare Įvyks 
BALF veikėjų ir šalpos 
darbu suinteresuotų lietuvių 
susirinkimas. BALF pirmi
ninkas padalys pranešimą 
apie nutartą BALF vajaus 
pravedimą ir painformuos 

1 apie kitus šalpos darbo rei
kalus. BALF pirmininkas 
trumpai painformuos susi
rinkusius ir apie lietuvių 
tremtinių padėtį Europoje, 
nes jis juos per kelis mėne
sius lankė ir susipažino su 
jų padėtimi.

Ii SLA Antro Apskričio 
Suvažiavimo

3. Kontaktas su farme- į ba?
’ jų-

Praeitame “Keleivio” nr. 
buvo minėta, kad lapkričio 
10 d. Brocktone įvyko SLA 
antro apskričio kuopų su
važiavimas. Tame suvažia
vime dalyvavo 50 delega
tų nuo Susivienijimo kuo
pų. Iš suvažiavimo tarimų 
verta pažymėti, kad SLA 
Antras Apskritis nutarė pa
aukoti $300 Amerikos Lie
tuvių Taiybai ir $100 Ben
dram Amerikos Lietuvių 
Fondui. Suvažiavimas taip 
pat ragina visas SLA kuo
pas veikliai dėtis prie da 

Hptnviški? va-vtzizIo
V CT4aiIIl£ IXV7t V< V

nais.
4. Dienos uždarbio pasky

rimas.
Prakalbų maršrutas pra

sidės jau šį mėnesį. Kalbė
tojas bus Dr. Pranas Pa- 
dalskis. nesenai iš Vokieti
jos atvykęs Lietuvos veikė
jas.

Sekančios kolonijos jau 
rengia jam prakalbas:

Haverhill — 30 lapkričio.
Worcester — 1 gruodžio.
Norwood — 3 gruodžio.
Brockton — 5 gruodžio.
Vajui vesti išrinktas ši

Suvažaivimas priėmė pa
dėkos pareiškimą preziden
tui Trumanui už priėmimą 
A. L. Tarybos delegacijos 
ir už pareiškimą, kad Ame
rika pripažįsta Lietuvos ne
priklausomybę ir nesiren
gia pripažinti rusų okupaci
jos Lietuvoje.

Delegatas.

Harvey H. Bundy,

Naujas bostoniškio Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas.

Ii LDD Susirinkimo

Praeitą penktadienį Lie
tuvių Darbininkų Draugi
jos 21 kuopa turėjo savo 
narių susirinkimą L. Pilie
čių Draugijos svetainėj. At-' 
silankė virš 30 narių. Aptar
tas dalyvavimas bendrai, 
ruošiamoj pažangiųjų va
karienėj gruodžio 8 d.; nu
tarta suruošti vėliau vien 
LDD kuopos pramogą; ap
tartas centro pasimojimas 
leisti savo žurnalą ir pasi
tarta kitais Draugijos rei
kalais. Susirinkimas praėjo 
gyvai.

Be to. šiame susirinkime 
paaiškėjo, kad LDD 21 kuo
pa jau turi 70 narių. Iki 
šiol daugiausia narių prira
šė drg. J. Taurinskas. Žada 
pasidarbuoti ir kiti nariai. 
Jie sako, kad iki Naujų Me
tų ši kuopa jau turės visą 
šimtą narių.

Narys.

Mirė Marija Romaniene

Praeitą savaitę, lapkričio 
12 d., Bostono miesto ligo
ninėj po sunkios ligos mi
rė Marijona Romanienė, 
Jono Romano žmona. Mirė 
vos sulaukusi 46 metų am
žiaus. Palaidota praeitą 
ketvirtadienį Naujos Kalva
rijos kapuose.

Bus Šauni Metinė 
Vakarienė

Juozas Sabulis Įvažiavo į 
Traukinį

Gruodžio 8 d., sekmadie
nį, So. Bostone įvyks meti
nė pažaugiųjų vakarienė. 
Rengia socialistai ir LDD 
kuopa. Vakarienė žada su
traukti daug svečių ne tik 
iš Bostono, bet ir iš arti
mųjų apylinkių. Vakarienės 
šeimininkės užtikrina, kad 
svečiai bus maloniai priim
ti ir gardžiai pavaišinti, o 
vakarienės komitetas kvie
čia jau dabar visus apsirū
pinti tikietais ir gausiai at
silankyti.

R.

Praeitą sekmadienį Jo
seph Sabulis iš Chelsea, 27 
metų amžiaus, važiavo au
tomobiliu per gelžkelio til
tą Chelsea St., Everette. Jis 
nepastebėjo, kad ateina 
traukinys ir pataikė tiesiai 
po traukiniu. Traukinys jį 
vietoje užmušė, o jo karas 
buvo visai sulamdytas. 
Traukinys vilko jo karą 200 
jardų. Policija turėjo var
go kol išėmė sulamdytą Sa- 
bulio lavoną iš karo.

‘Keleivio” Ofise Galima 
Nusipirkti Kalendorių

Communitv Fund Vajus 
Eina Sėkmingai

Ar Pažįstat tą Vyrą? NORVVOODE NAMAS SU 
SU GARAŽU

2 šeimynų namas, 3 karų ga 
ražas ir 1 akras žemės. Kaina 

>$11,000. Del platesnių infor
macijų kreiptis pas: (47)

Louis Stankiewicz,
530 VValpole St., Noruood, Mass

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.

1947 metų “Keleivio” ka
lendorius jau išėjo iš spau
dos. Jį galima nusipirkti 
musų ofise darbo valando
mis. Kalendoriuje yra daug 
straipsnių, informacijų, len
gvų pasiskaitvmų ir eilių. 
Prašome užeiti nusipirkti. 
Kaina 50c.

Bostonas turi sukelti 7 
milionus dolerių į “com- 
munity fund.” Ikišiol jau 
sukelta virš pusės tų pini
gų. Jau surinkta $3,578,000. 
Dar trūksta pustrečio mi
liono dolerių. Vajus tęsia
mas.

Po Penkių Metų Atgavo 
Atminti

Philip Skerrey. taksiukų 
šoferis, šį pirmadienį atėjo 
į policiją ir pasisakė, kad 
jis esąs Harvardo mokyklą 
baigęs mokytojas. Penkis 
metus jis buvo netekęs at
minties ir nežinojo, kas e- 
sąs. Maža nelaimė su auto
mobiliu “prižadino” jo at
mintį ir jis pradėjo atsi
minti. Policijai Skerrye pir
miausiai nusiskundė, kad 
jam kas tai pakeitęs drapa
nas, jis tokių “nušiurusių” 

| niekada nesąs turėjęs. Ka 
da policija jam pasakė, ko
ki diena ir metai dabar y- 
ra, jis tada suprato, jog 
penkis metus buvo be at- 

' r gyveno, kai“ 
Daktarai sako. kad

LIETUVIŠKI KALĖDI
NIAI ATVIRUKAI

BALF turi pagaminęs Kalė
doms ir Naujiems metams gra
žių lietuviškų atvirukų. Jie at
spausdinti lietuviškomis spal
vomis. su gražiais lietuviškais 
sveikinimais.

Kas prisius $1.00, tas gaus
5 atvirukų rinkini.

Perkant už $5.00, gaunama
6 rinkinius, iš viso 48 atviru
kus.

Visas gautas pelnas eis varg
stantiems lietuviams šelpti.

Užsakymus su pinigais reikia 
siųsti šiuo adresu: (52)

U. Lithuanian Relief Fund. 
19 W. 44th SU 

New York 18, N. Y.

Tai Juozas Stalinas, ka
da jis buvo dar jaunas ir 
bankus rubavojo. Plačiau a- 
pie Juozo Stalino gyvenimą 
skaitykit knygutę: “Kaip 
Kaukazo Razbaininkas Pa
sidarė Rusijos Diktatorių.” 
Galima gauti “Keleivio” 
administracijoj, kaina 25c.

REIKIA MOTERŲ

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

229 A St., So. Boston (-)

minvica
sapne.
toks
šia

• RADIJO PROGRAMA

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

1— Muzikantai: Steponas 
Vaitkunas, Kazys Vaitku- 
nas ir Al. Šakalis.

2— Birutės Radio choras, 
vadovaujant V. Minkienei.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

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

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

.4. .1. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

Mest Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

atsitikimas su “amne- 
vra labai retas.

BALF Vajaus Komisija 
Posėdžiavo

Praeitą penktadieni po
sėdžiavo vietinio BALF 

i skyriaus narių susirinkime
--------- ! išrinkta vajaus komisija.

Sekmadienį, lapkričio (Nov.) Aptarta planai dėl ateinan-
--------- f 24 d.. 1 vai. popiet, įvyks LIN- čių metų vajaus pravedi-

sekmadienį. lapkričio Į KSMŲ ŽINIŲ susirinkimas, baž- mo. Apie tuos planus dar 
nytinėj svetainėj. E 4th ir At- plačiau bus pasiaiškinta ŠĮ 
lantic Sts., So. Boston. Mass. šeštadieni, kada bus iš-

Socialistų Susirinkimas

ši

PRANEŠIMAS

24 d., 10 valandą iš ryto, 
tokioVąstato valstijos komi-' “Keleivio” patalpose įvyks- 
tetas • ita LSS 60 kuopos narių su-

Adv. J. Grigalius, pirm. sirinkimas. Visi nariai ir
K Jurgeliunas. vicepirm. norintieji įstoti į kuopą na- J. T. Latak. iš Quincy, Mass. Į dymą.
S. Michelsonas sekr. rais prašomi atsilankyti. Bus giedamos giesmės. j Vajaus komisijos nosėdy-
J. Arlauskas, iždin. Susirinkime be kitų klau- Kviečiame visuomenę gausiai: je be kai kuriu valdybos na-
Kun. Juras ir adv. Mille- simų aptarsime pasiruošimą'atsilankyti. Įėjimas nemokamai.Įrių dalyvavo Dr. Mikalonis, 

ris, iždo globėjai. (prie musų metinės vakarie- Privažiuot galima visais Cityjadv. Gailius. Mrs. Michel-
Be to, kiekviena koloni- nės. Point karais. Išlipk ant kampo j sonienė, prof. Galinis ir kt.

Cai girdėsite pamokslininkus, }jausyta Dr. Končiau? pra- 
l. Talačką iš Philadelphijos ir nešimas apie vajaus vyk-

ja turės savo vietinį vajaus, 
komitetą. Šitų komitetų se
kretoriai palaikys kontaktą 
su valstijos komitetu. Į 

Į šitą vajų kviečiamos 
stoti visos kuopos, draugi-’ 
jos, kliubai ir kitos organi-' 
zacijos. Kolonijose reikia 
rinkti komitetus, kad aplan
kytų visus biznierius, pro
fesionalus ir iš visų prašytį 
aukų.

Kliubai, kurie turi po ke
liasdešimts tūkstančių dole
rių, galėtų lengvai paskirti 
po dešimtdalį savo iždų. 
Lietuvos nepriklausomybė 
mums yra brangesnė už vis
ką!

Pagaliau, suvažiavimas 
kiekvieną atskirą lietuvį ir 
lietuvę prašo paaukoti tam 
tikslui vienos dienos uždar
bį. '

Europoj vra jau susida
riusi Nepriklausomos Lietu-' 
vos laikinoji vvriausvbė ir 
jai reikalingi pinigai.

Nori Pagauti “Tarzaną”

Valdyba. Broadway ir Dorchester St. Rep.

KETVIRTIS & C0.
379 W. Broadway, So. Boston

Tel. ŠOU 4649

Bul o va
EtteUenen

J GROUP
21 jewels

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

LIETUVIŲ LIAUDIES

MENO VAKARAS!

W. Roxbury daužosi vi-' 
sai nuogas žmogus: karsto-i 
si po medžius, buvo užpuo-J 
lęss vieną mergaitę. Polici-i 
ja to “Tarzano” nepagauna.

Rengia Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupė 
SEKMADIENĮ

LAPKRICIO-NOVEMBER 24 DIENĄ, 10A0
MUNICIPAL BUILDING SALĖJE

East Broadway (tarp G ir H gatvių), So. Boston, Mass.

Pradžia 3 vai. po pietų

Tautinių Šokių Grupė susidedanti iš apie 50 dalyvių (nuo 3 iki 17 m. 
amžiaus), vadovybėje Onos Ivaškienės, išpildys gražią programą Progra
moj dalyvauja garsioji Rūtelė Kilmonytė iš Montreal, Canada, Universiteto 
studentė Anelė Jokubauskaitė irgi iš Kanados; Lucė Zaikienė-Piliponytė. 
ir Lietuvos našlaitė Valentina Naujokaitė, nesenai atvežta iš Vokietijos.

Maloniai kviečia visus — RENGĖJAI.

proudly present "The 
Ezcellency Group’’— master- 
pieces of gentrationi of fina 
craflsmaiubip.

PMNCETON -21 Jesrek >52.50 
STATISMAN —21 Jewek >71.50

Te!. 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 Sų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organo 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 vakare 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių 
Šildytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi 

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

South Boston Radio Service Center
652 E. Broadway, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7. vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 461| _

i I r




