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Visoj Amerikoj Eina Dideli 
Darbininkų Streikai

Rusų Reikalavimai Jau Sukėlė 
Krizj Londono Konferencijoj

Pu visą Ameriką plinta! 
streikai. Darbininkai reika
lauja peržiūrėti darbo su
tartis, pakelti uždarbius ir 
nori užtikrinti unijų išlaiky
mą pokariniame ūkyje.

Pereitą savaitę streikai 
išsiplėtė automobilių pra
monėj. kur streikuojančių 
eiles papildė uždarytų For
do dirbtuvių darbininkai. 
Automobilių dirbtuvėse jau 
streikuoja 90,000 darbinin
kų. Eina bruzdėjimas už 
streiką General Motors kor
poracijoj. kurioje Įvairiuose 
miestuose dilba 300,000 
darbininkų.

Praeitą savaitę streikai iš 
automobilių pramonės per
simetė i aliejaus valymo 
dirbtuves. Toje pramonės 
šakoje jau streikuoja apie 
25.000 darbininkų. Kai kur 
jau pradeda trukti gazoli
no.

Pirmadieni išėjb Į streiką: 
apie 60,000 darbininkų me
džio pramonėj. Tartokų 
darbininkai ir medkirčiai 
iškėlė reikalavimą mokėti 
minimali uždarbi po $1.10
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streiką ir kitos medžio pra
monės unijos.

Mašinšapių. statybos, 
plieno liejyklų ir kitų pra
monės šakų darbininkai ke
lia tą pati reikalavimą: pa
kelti uždarbius, kad butų 
galima pragyventi. Streikų 
bruzdėjimas jau apima arti 
vieno miliono darbininkų.

Streikų priežastis visur y- 
ra ta pati. Kaip tik pasibai
gė karas, dirbtuvės visur 
grįžo prie 40 valandų darbo 
savaitės. Sutrumpėjo darbo 
laikas, bet darbininkams 
staiga sumažėjo uždarbiai. 
Vietomis uždarbiai sumažė
jo net per pusę. Atpuola 
viršvalandžiai, už kuriuos 
mokama pusantro karto 
daugiau. Tuo tarpu gyveni
mas pabrango ir už “nor
mali” uždarbį nebegalima 
normaliai gyventi. Todėl 
darbininkai visur ir kelia 
reikalavimą pritaikyti už
darbius prie pabrangusio 
pragyvenimo.

Prie to prisideda kai ku
rių įmonininkų bandymas 
pasinaudoti pokarinės kon
versijos sunkumais ir išar
dyti darbininkų unijas, ku
rios sustiprėjo per karą. 
Toks bandymas ypač aiškus 
Fordo lokaute, kur 50,000 
darbininkų buvo išmesti į 
gatvę.

PAKEITIMAI VY
RIAUSYBĖJ

Prezidentas Truman pa
skyrė į pasitraukusio karo 
sekretoriaus H. L. Stimsono 
vietą jo buvusį padėjėją R. 
P. Patterson. Stimsonas pa
sitraukė dėl senatvės. Jis at
liko milžinišką darbą karo 
metu. organizuodamas A- 
merikos kariuomenę karui 
ir dabar pasitraukia, užleis
damas savo vietą buvusiam 
padėjėjui, kurs per karo 
metus rūpinosi Amerikos Į 
armijos apginklavimu. H.: 
L. Stimsnn yra 78 metų am-' 
žirnis 1

Lietuviams pasiųsta 
daug drabužių

Rugsėjo 17 d. iš New 
Yorko prieplaukos išplaukė 
“Marshall Eliot” garlaivis. 
Jis išvežė į vakarų Europą 
lietuviams drabužių iš Ben
drojo Amerikos Lietuvių 
Fondo sandėlių 110,000 sv. 
Laivas plaukia iš New Yor
ko į Franci ją. o iš ten dra
bužiai gelžkeliais bus siuti- 
nėjami lietuviams į įvairias 
vietas.

Šis jau yra ketvirtas 
BALF siuntinys su drabu
žiais lietuviams tremtiniams 
ir pabėgėliams. Kaip žino
ma, BALF dar kovo mėne
sį pasiuntė 80,000 svarų 
drabužių į Lietuvą, per Rus-, 
sian War Relief, kartu su 
vaistais už 20,000 dolerių. 
Bet iki šiol iš Lietuvos ne
gauta jokio pranešimo, ar 
drabužiai ten nuėjo ir kas 
juos gavo.

GINČAS DEL BOMBOS 
PASLAPTIES

Henry Wallace, prekybos 
sekretorius, praeitą savaitę 
pasiūlė kabineto posėdy ati
dengti rusams atomų bom
bos paslaptį. Ką kabinetas 
tuo reikalu tarė, neskelbia
ma, bet Henry Waliace pra
eitą sekmadienį lankėsi Chi- 
cagoj ir ten profesorių ir 
kai kurių liberalų pasitari
me atomų bombos paslap
ties klausimas vėl buvo ap
tariamas. Apie Chicagos pa
sitarimus irgi nieko neskel
biama.

Sekmadienio vakare pre
zidentas Truman paskelbė, 
kad jis vienas yra atsako- 
mingas už atomų bombos 
paslapties išlaikymą, jo ži
nioje yra bombos gamini
mas, jos tobulinimas ir visi 
su ta bomba surišti klausi
mai. Prezidentas nuneigė, 
kad Henry Wallace sukėlęs 
ginčų kabinete dėl bombos 
paslapties atidengimo ru
sams.

LORDAS HAW-HAW 
TURĖS MIRTI

Anglijos prisiekusiųjų 
teismas išnešė mirties spren 
dimą “Lordo Haw-Haw,” 
tikruoju vardu James Joyce, 
išdavystės byloje. J. Joyce 
per penkis su puse metų ve
dė propagandą prieš Ang
liją per vokiečių radio, pra
našavo Anglijos galą ir į- 
kalbinėjo anglus pasiduoti 
naciams. Jovce kreipėsi į 
aukštesnį teismą jo bylą 
peržiūrėti.

NAUJAS AUKŠČIAUSIO
JO TEISMO NARYS

Prezidentas Truman pa
skyrė į Aukščiausią Teismą 
naują teisėją, H. H. Burtom 
Jis užims O. T. Roberts vie
tą, kurs pasitraukė š. m. lie
pos mėnesį. Naujas teisėjas 
yra republikonas iš Ohio, 
jis buvo senatorių. Spauda 
ii vadina “pažangiu repub- 
likonu.”

AMERIKIEČIAI JAPONŲ SOSTINĖJE

Čia yra parodyti pirmutiniai araerjkiečių daliniai Tokijo mieste, 
apžiūrinėja japonų sostinės griuvėsius.

Maistas ir kuras 
eina Europon

Amerika siunčia kas mė
nesį į Europą 1,500,000 to
nų anglių ir per paskutinius 
šių metų tris mėnesius pa
siųs ten maisto: 150 milio
nų svarų mėsos, 70 milionų 
bušelių kviečių, 28,000 to
nų nevalyto cukraus, 90 mi
lionų svarų džiovintų žirnių 
ir pupų ir 13 milionų svarų 
lašinių. Virš to, kaip tik bus 
susitarta dėl apmokėjimo, 
bus siunčiama 60 milionų
svarų sūrio. 200 mijionų sv. j mas suprasti, kad lietuviai 
kondensuoto pieno, 25 mi-!yra užsipelnę geresnio trak 
lionai svarų šviežio pieno'tavimo iš rusų pusės...
milteliuose ir 80 milionų sv. Į ----------------
nugriebto pieno milteliuo
se. o taip pat 15 milionų sv.
kondensuoto pieno.

Tas maistas nėra dova-j
nos, bet bus apmokėtas ir' 
jis neina pagerinimui Eu
ropos žmonių maisto, bet 
tiktai išlaikymui maitinimo 
tame lygyje, kaip jis dabar 
yra.

LIETUVOS VAIKUS 
VEŽA I STOVYKLAS

New York (LAIC)—So
vietų Sąjungoje šią vasarą 
buvo numatyta paimti į sto
vyklas 1.675,000 vaikų. Pa
duodama tą žinią “Pravda” 
nr. 117 pažymi, kad £ sto
vyklas pirmoj eilėj budina
mi Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vaikai. Anksčiau buvo
me jau pranešę, kad iš Pa- 
balčio šią vasarą buvo iš
vežta 60,600 vaikų.

KINIEČIŲ DERYBOS
Kinijos nacionalinė vy

riausybė jau tris savaites 
tariasi su Kinijos komunis
tų vadais dėl Kinijos suvie
nijimo. Kol kas iš tų dery
bų žinoma tik tiek. kad esą 
abi pusės “sutarė susitarti.” 
Bet koks tas susitarimas bus 
ir kaip komunistai praktiko
je jo laikysis, tai paaiškės 
tik vėliau.

PREZIDENTO DOVANA 
DE GAULLE’IUI

Prezidentas Truman pa
dovanojo generolui de Gau
lle vieną transporto orlaivį, 
250,000 dolerių vertės. A-

ardė japonų ūki, kad jau liečiu unijos (brolijos) pa- ponijoj.
__ „__  ____ _______ dabar Japonijos miestuose siuntė į tą kongresą savo
merikos spauda klausia, iš yra galvbės bedarbių ir ba- 'stebėtoją, o Amerikos Dar- 
kokių lėšų ta dovana bus daujančių žmonių. Padėtis bo Federacija jame visai 
apmokėta. I žiemą eis blogyn nedalyvauja. t

• Laukė pasaulio goto
Kunigas Charles G. Long,

m v t- iš Pasadena, Calif., balta-New York (LAIO-Lie- , ki vad rcliginfe sek.
v a “ - s’ tos. žinomas vardu “Dievokalbėdamas XII AuKSCiau- Raxnvčios i ;kučiaI ” nerei-šio SSSP. Sovietų Sesijoje į "į&dier.i nebaigė 24 
iš pradžių išgyrė rusų tautą. j * A
kuri dabar džiaugiasi Iais-| jįjį
ve pu Ia.roetfc.Sarp, —
drauge, vartoSmas Umno ,as„ sWrėj k.
žodžius, primine: Negali. fadienį <jo< d 
būti laisva tauta, kuri laiko 7.99 ,.„1uit,L n o„ siJ va • P° a ba 7:33 val- 

vakare, jei “galas ateitų pa
gal Jeruzalės laiką.”

Kunigas C. G. Long sa
kė spaudos atstovams, kad

IR PALECKIS JAUČIA 
RUSŲ ŽIAURUMĄ 

LIETUVOJE

priespaudoje kitus...'’ Po šių 
žodžių suminėjo ir lietuvių 
dalį toj kovoj, lyg duoda

RUSAI TURI ATOMŲ 
BOMBĄ?

Londono “Pictorial’’ pra
neša. kad Rusija jau turi 
suradusi atomų bombos pa
slaptį. Esą. jau šeši mėne
siai, kaip rusai tą paslaptį 
suradę. Atominės bombos 
gamyba Rusijoj prasidėsian
ti maždaug po metų laiko.

Kaip Londono laikraštis 
sužinojo apie rusų paslaptį, 
“Pictorial” nesako. Su
žinoti ką nors iš Rusijos pa
slapčių galima tiktai su ru
sų sutikimu ir. matomai, ru
sai norėtų Įtikinti pasauli, 
kad jie irgi turi atomų bom
bos paslaptį.

HIROHITO KALBASI SU 
LAIKRAŠTININKU

Vienas Amerikos spaudos 
atstovas turėjo pasikalbėji
mą su Japonijos imperato
rių. Japonijos valdovas sa
ko, kad jis nep ataręs puo
limui iš pasalų ant Pearl 
Harbor, jis esąs už konsti
tucines reformas Japonijoj 
ir esąs šalininkas tekiok mo
narchijos, koki yra Anglijo
je.

JAPONAMS GRĘSIA 
DIDELIS BADAS

Ateinančią žiemą japo
nams gresia badas, sako 
Japonijos vadai. Prakištaskaras staigi demobilizacija'rese, kuris atsidarė šį ant- te, kai Acheson pakritika-j Kadangi susitarti negali- 
ktomhardavimai u“ ai^radienj. Amerikos .gelžke-l vo MacArthuro politiką
o^zis „ui VoJ lipčiii imi ios fbroliiosi na- ponijoj. nistenai k Londono važiuos

r--------------------------------- I namo. o Londone paliks ek-
Užsisakykite didelį “Ke- spėriai ir diplomatai ir tie 

leivio” kalendorių 1946 m. tęs derybas, aiškins klausi- 
j Kaina 50 centu. »mus ir ruoš “taiką.”

jam tikras pasaulio galo 
laikas buvo apreikštas 1938 
metais, rugsėjo mėnesį vie
name stebuklingame maty
me. Pasaulio galas turėjo 
ateiti staiga, Jėzus Kristus 
turėjo pasirodyti debesyse 
ir visas pasaulis turėjo su
byrėti*} nieką. Kun. Long 
sakė: “Dievas davė žinoti 
pasauliui per atominę bom
bą, kad atomai gali būti su
skaldyti. Penktadienį jis pa
rodys mums, kad atomai vi
sų 96 elementų gali susprog
ti iš karto.”

Praeitą penktadienį viso 
pasaulio atomai dar nesu- 
sprogo iš karto ir tik dėl 
to mes galime apie tą neį
vykus} pasaulio galą pra
nešti musų skaitytojams. 
Kunigo Long pranašystes 
mums prisiuntė musų skai
tytoja J. T.

ANGLIJOS ATSTA
TYMAS

Anglijos darbo ministeris 
George Isaacs sako, kad vi
duryje ateinančių metų An
glijos statybos pramonėje 
dirbs 1,250.000 darbininkų. 
Anglijos valdžia jau išdirbo 
planą Anglijos trobesių at
statymui per artimiausius 
dešimtį metų.

CIO UNIJŲ ATSTOVAI 
PARYŽIUJE

11 CIO unijų atstovų da
lyvauja Paryžiuje Tarptau
tinės Unijų Sąjungos kong-

Apie Amerikos poli
tiką Japonijoj

Gen. MacArthur paskel
bė, kad jo manymu .Japoni
jai okupuoti greitu laiku už
teks 200,000 kareivių, o skirtumas pasirodė perdide
tiek kareivių galima bus tu-; lis ir nebuvo galima susikal-
rėti iš savanorių

Dabar į gen. MacArthuro
balsą atsiliepė einąs Valsty
bės Sekretoriaus pareigas 
D. Achenson. Jis sako, kad 
Amerikos politiką Japoni
joj nustato Valstybės de
partamentas, o ne okupaci-

“,™ij.?LVafc&.£!!- kolonijas pavesti į trustĮ
tika yra toki: Baigti nugin
kluoti Japonijos ginkluotas 
pajėgas; padaryti Japoniją 
militariniai ir ekonominiai 
nebepajėgią kariauti; išrau
ti japonuose norą kariauti.

Kiek kariuomenės reikės 
tai politikai įgyvendinti, 
pareis nuo sąlygų. Gal už
teks 200,000. bet gal bus 
reikalinga ten laikyti dau
giau kareivių.

LIETUVOS ŽMONIŲ 
IŠNAUDOJIMAS ’

New York (LAIC)—Lie
tuvos ūkininkai buvo žinor 
mi, kaip ypatingo rūpestin
gumo ir darbštumo žmonės.! dono derybas Rusija "susi- 
Tačiau, naikinant privatinę tarė” su Vengrijos lėlių val-
nuosavybę ir Lietuvos ūki
ninkus varant į komunisti
nius dvarus, jų susidomėji- 
msa ūkio darbais menkėja, 
nes dirba nebe sau. Kad iš
naudoti visas žemės ūkio 
darbininko* jėgas, dabar į- 
vesta premijų ir akordinio 
darbe sistema. Karo įvar
gintiems Lietuvos žmonėms 
kolchozuose pažadėta mo
kėti premiją po 5 sv. gru
dų ir nedaugiau 2 rublių pi
nigais už kiekvieną 10 kg. 
(apie 25 svarus) gerai pa
ruoštą linų pluoštą.

LIETUVIAI DANIJOJ

Kopenhaga (LAIC) — 
Lietuvių tremtinių skaičius 
Danijoje kas kart auga. Pa 
staruoju laiku prisidėjo di 
dėsnis būrelis klaipėdiečių. 
Danų administracijos rūpes
čiu, lietuvius numatoma iš
skirti į atskirą stovyklą.

Maistas pakenčiamas. Ta 
čiau daug blogiau su rūbais, 
ypač turint galvoje artė
jant žiemą. Visai blogai su 
darbu, kurio, esančiomis ap
linkybėmis. Danijoje gauti 
visai neįmanoma. Didelio 
tremtiniams džiaugsmo su
kėlė tik ką iš BALF gauta 
piniginė pašalpa.

SENATAS PATVIRTINO

Senatas 69 balsais prieš 
vieną patvirtino Dean Ach- 
eson valstybės sekretoriaus 
padėjėjo vietoje. Buvo abe
jonių ar senatas patvirtins 
Acheson tai vietai, ypač po 
te, kai Acheson pakritika-

Londone užsienių reikalų 
ministeriu konferencija per 
dvi su viršum savaites neiš
sprendė nė vieno klausimo. 
Amerikiečiai ir anglai ne
gali susikalbėti su rusais. 
Visais klausimais, kokie tik 
buvo aptariami, nuomonių

bėti.
Taika su Italija atidėta 

tolimesniam laikui. Rusai 
reikalauja sau italų koloni
jų, Jugoslavijai jie nori per
leisti Triesto uostą ir siūlo 
duoti gabalą Italijos Aust
rijai. Amerika siūlė italų

naujai Jungtinių Tautų Or
ganizacijai, o • po 10 metų 
suteikti nepriklausomybę 
Tripolitanijai, kurios reika
lauja rusai.

Balkanuose dėl taikos su 
Rumunija, Vengrija ir Bul
garija neprieita prie nieko. 
Rusai nesutinka, kad Bal
kanų šalyse butų pravesti 
laisvi rinkimai. Rusai neno
ri įsileisti amerikiečių ir an
glų Ivgįomįs teisėmis i tu 
šalių valdymą. Del Balkanų 
šalių rusai mano, kad nei 
Francija, nei Kinija neturė
tų į tų šalių klausimus iš vi
so kištis. Berengiant Lon-

džia ir paėmė savo “globon’ 
pusę Vengrijos ūkio gyve
nimo. Kinams rusai nepri
pažįsta balso net spren
džiant Italijos tąjką.

Rusai visai atvirai siekia 
sudaryti aplink Rusiją blo
ką valstybių, kurios butų vi
siškai nuo Rusijos priklau
somos ir į kurias nei Ame
rika, nei Anglija negalėtų 
kištis. Kartu Rusija deda 
visas pastangas, kad Ame
rika ir Anglija nesuorgani
zuotų savo įtakoje Europos 
vakaru valstybių. Rusija ir 
nemano grąžinti nepriklau
somybės ir laisvės Jugosla
vijai ir Lenkijai, jau nekal
bant apie Baltijos šalis.

Pr iešingumai iškilo ir dėl 
Tolimųjų Rytų tvarkymo. 
Rusai nepatenkinti, kad A- 
merika viena tvarko Japo
niją ir padeda Kinijai. Ten 
jie reikalauja “lygybės.” 
kurios jie nepripažįsta A- 
merikai ir Anglijai Balka
nuose ir rytų Europoj.

Priešingumai iškilo ir dėl 
grąžinimo sovietų piliečių į 
Rusiją. Molotovas reikalau
ja. kad Amerika ir Anglija 
pagreitintų sovietų vergų 
medžioklę ir išduotų Stali
no žandarams tuos sovietų 
piliečius, kurie nenori grįž
ti į savo kraštą.

Kiekviename klausime, 
koks tik buvo svarstomas 
Londone, interesų priešin
gumai pasirodė labai dide
li.
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LIETUVIŲ KARO 
AUKOS

tarsi ir nebūty buvę. “Chris- 
tian Science Monitor” ap
tardamas skirtumus “trijų 

t “Keleivyje’ 36 nr. ^buyo j įdžiųjų” šeimoje, sako, 
d
‘Pagrindinis dalykas visuose 

skelbti visų lietuvių žuvusių, tuose klausimuose neabejoja- 
sužeistu ir buvusiu belais-! ma* Yra tas laktas, kad vaka-

iškeltas sumanymas skelbti! j 
lietuvių karo aukas. Redak
cija tam pritaria ir sutinka

vių vardus pavardes laikraš
tyje. Kai kurie musų skai
tytojai jau atsiliepė, bet rei
kia daugiau talkos.

Prašome visus musų skai
tytojus siųsti mums žinias 
apie lietuvius Amerikos ka
reivius, jurininkus ir pa
kraščių sargyboj, kurie žu
vo šiame kare, buvo sužeis
ti ar buvo belaisviai.

Reikia pažymėti vardas, 
pavardė, kur žuvo, buvo su
žeistas ar paimtas Į nelais
vę, kur gyvena tėvai ar ki
ti artimieji.

BE PRINCIPŲ

Londone eina užsienių 
reikalų ministerių pasitari
mai. Tai pirmoji po šio ka
ro taikos konferencija. Ko
kie principai bus dedami 
dabar sudaromos taikos pa- 
grindan? Stebėtojai sako, 
kad Londone ministeriai a- 
pie principus užmiršo. Jie 
pripažįsta tik “švento ego- 
zmo” principą, kas reiškia 
paneigimą visų principų. 
Palyginus su Versaliu, da
bar sudaroma taika bus mil
žiniškas žingsnis atgal. Do- 
rothy Thompson apie Lon
dono derybas sako:

ru sąjungininkai ir Sovietu Są
junga ilgai vartojo tuos pa
čius žodžius, bet davė tiems 
žodžiams skirtingą prasmę. Y- 
patingai tas yra teisinga var
tojant tokius žodžius, kaip 
‘demokratija’ ir ‘laisvė,’ tiek 
spaudos tiek ir asmens bend
rai. Tatai buvo galima tiek il
gai kęsti, kol ėjo "karas...”

Karas pasibaigė, laikas į- 
gyvendinti puikius pažadus, 
bet, pasirodo, kad demok
ratijų ir sovietų vadai kal
bėjo skirtingas kalbas, jų 
žodžiai turėjo vienokią pra
smę Maskvoje ir visai kito
kią Vakarų valstybėse. Aiš
kinimosi darbas reikia pra
dėti iš pradžios, nuo papras
čiausios abėcėlės, o tuo tar
pu “išvaduoti” kraštaf yra 
okupuoti, demokratija ten 
yra naikinama ir pavergtos 
tautos turi laukti, kol ga
lingieji išsiaiškins, kas tai 
yra ta “demokratija” ir 
koks tai padaras yra ta 
“laisvė.”

MUSŲ KONGRESAS

‘Skaitant nedaug aiškumo “Amerika 
duodančius pranešimus iš Lon
dono, aš turiu įspūdžio, kad 
mes moraliai -ir intelektualiai 
nuėjome atgal.

“Versalyje buvo daromas ga
na širdingas bandymas klausi
mus suvesti prie tam tikrų 
principų. Wilsono ‘tautų apsi
sprendimo teisė’... tada vie
naip vien buvo minima.”

Del Chicagoje kviečiamo 
visuotino Amerikos Lietu
vių Kongreso, Brooklyno

rašo:

KELEIVIS, SO. BOSTON

AMERIKOS RAITELIAI ŽYGIUOJA J TOKIJĄ

Amerikos raitelių divizija, generolo \Villiams Chaso vadovaujama, Įė
jo i Tokijos miestą pati pirmutinė.
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Nauji vėjai Wa»bingtone laikraštis sako, kad Rusijos 
o x : “aukščiausias prezidiumas”
Senato įumai atmete Pie‘ nutarė apdovanoti ordinais 

zidento Tiumano pasiuly-jjr mddaiįajs buvusius Lietu-
mą, kad jedai biai gautų po, vos pa,*tįzanus

dol. per _.b savaites. Didžiuma ordinus gavu-
Vž prezidento planą bal

savo 29 senatoriai, prieš—
51. Su pastaraisiais balsavo 
ir 19 demokratu — visi iš

siu tačiau yra rusai. Bet 
keisčiausia, kad tuos ordi
nus gavo Justas Paleckis, 
Salomėja Neris-Bučienė, L.

Karalienės Vatos imperijos, Gira, Gedvilą. Šimkus, Ven- 
pietų valstijų. islova, Korsakas, Cvirka ir

Musų Kongresas Laiškai iš Lietuvos
‘Nieko neberadau”

Amerikos Lietuvių Tarv- daugiau įtakos , . .
ba nutarė šaukti visuotiną visuomenėje, juo plačiau T ..aitytoja ponia 
Amerikos lietuvių- kongresą pastatys tą klausimą. Mes i iene ,ls,.?n^eY?tel’
Chicagoje, lapkričio 29, 30 lietuviai sielojamės dėl lie-;^ass' laišką įs Uetu- 
ir gruodžio 1 dienas. Nuta- tuvių tautos ir dėl pačios xos’nuo eĮ1U0n0i?- Laiškas 

Lietuvos likimo. Bet mes ži-1 eJ° 4 menesius. Jame rašo:

Amerikos

rimas priimtas, vieta paskir
ta, kongreso tikslas api-mome, kad Lietuvos laisvės 
brėžtas. Belieka visiems lie-' atstatymas pareina nuo to, 
tuviams, visoms musų or-

svės principas, ar, priešin-

Brangųs užjuriečiai:
Jūsų laišką gavome ge-

ar pasauly vvraus tautų lai- SU^ės 7 d. Lemta jam bu\o 
ur nri^Sin- pasiekti tą numylėtą kraste-ganizacijoms pasirūpinti, 

kad lietuvių Kongresas ge- gai, didžiosios pergalingo-

Be to, likviduojama fede- 
raliai darbams parūpinti 
biurai; juos perima pavie
nės valstijos.

Taigi, mažu-pamažu grįž
tame į “privatę enterprise” 
anarchiją. Visos kalbos apie 
Keturias Laisves lieka tik 
gražus atsiminimas.

\Vashingtone pučia nauji

visa litanija tarybinių bėg
lių.

Vokiečių okupacijos me
tu jie tupėjo Maskvoje ar 
Kuibiševe. Tad kokiu budu 
šitie tipai galėjo būt parti
zanais?

Jie buvo pustytų padų 
partizanai.

y ‘‘Lordas” eis ant kartuviųvejai — kada ir uz kurio:
kampo jie atpus hoovėrinę į Karo metu buvo labai

paskilbęs vienas nacių pro
pagandistas “Lord Haw 

1 Haw.”
Chicagos “Sun” ir Bosto- Visomis jam galimomis

negerovę:
Dingės Mussolinio auksas

lį. Labai esame patenkinti solinį

no “Globė” sindikato bend
radarbis John M. Mecklin 
paskelbė labai charakterin
gą žinią. Jis sako, kad Ita
lijos komunistai apvogė bu
vusi diktatorių Benito Mus-

Į tautų apsisprendimą šio 
karo pergalėtojai nekreipia 
jokio dėmesio. Sovietų Ru
sija daro viską, kad po šio 
karo Europa liktų suskaldy
ta, amžinai supiudyta ir pa
skendusi -netvarkoj. Doro- 
thy Thompson sako:

“Sukūrimas praplėstos (fede
ralinės) Europos sistematiš- 

. kai trukdomas siūlymais, ku
rie neišvengiamai įamžins ne
santaiką tarp visų Europos 
valstybių; tarp Lenkijos ir Vo
kietijos, tarp Austrijos ir Ita
lijos, tarp vakarų Vokietijos 
ir Francijos. Ir kada tik siū
loma koks konstruktyvis 
sprendimas. Sovietų Sąjunga 
jam priešinasi, kaipo naujam 
‘cordon sanitaire.’ Tuo budu 
Europa sistematiškai skaldo
ma į smulkias dalis, nes tarp 
Trijų Didžiųjų nėra pasitikėji
mo, o tuo tarpu Azijoje Sovie
tai įtraukia į savo įtaką teri
torijas didesnes už Jungtines
Amerikos Valstybes.”

“Visuotinis lietuvių seimas 
turės pareigą lietuvių tautos 
valią pareikšti pasauliui ir iš 
atsakingų valstybės vyrų gau
bi sutikimą, kad butų nuimti 
priespaudos ir vergijos varž
tai.
“Nėra nė reikalo minėti, kad 

šis žygis yra nelengvas. Jin 
turi prisidėti kiekvienas lietu
vis ir lietuvė, kuriam yra 
brangi jo tėvų žemė ir tos ša
lies laisva ateitis.”

“Am.” sako, kad vienas 
iš svarbesnių klausimų mu
sų lietuviškoj dirvoj bus 
duoti lietuviams pabėgė
liams kultūrinę pagelbą. De
ja, tame reikale mes visa
da buvome imančioji pusė 
ir kai atėjo laikas duoti, 
stovime tuščiomis rankomis.

rai pasisektų.
Skelbiant kongreso vietą 

ir laiką, nebuvo paskelbta 
nurodymai, kaip organiza
cijos turi rinkti atstovus, po 
kiek atstovų nuo kiek na
rių skaičiaus ir kokios or
ganizacijos yra kviečiamos 
dalyvauti. Tokie nurodymai 
bus paskelbti sekančiame 
“Keleivio” numeryje, tuo
met galėsime imtis darbo, 
rinkti atstovus.

Drumstoj pokarinėj at
mosferoj Lietuvių Kongre
sas turės iškelti prieš Ame
rikos visuomenę ir vyriau
sybę vieną klausimą: Kaip 
po šio karo bus daroma su

sios valstybės ves dalybų ir 
grobimo politiką.

Lietuvių Kongreso įtaka 
bus didesnė, jei lietuviai į 
jį suvažiuos vieningi, be 
savitarpių vaidų ir be pa
rapijinių ambicijų. Yra lie
tuviuose organizacijų, ku
rios nei tiesioginiai, nei per 
vietos ALT skyrius nėra 
prisidėjusios prie A. Lietu
vių Tarybos. Į kongresą vi
soms toms organizacijoms 
kelias bus atviras. Jos turi_1 « L-> >£9iir<xui\u r\r.v»/-lvnį vx:iiuiq

lietuvišką, ^daibą, jos turi 
progą išeiti iš savo siauro 
veikimo į platesnį ir nau
dingą darbą. Daugybė kliu-

mazomis tautomis" Kara"i b^’ PašelPinh* ^augijų turi mazomn. tautomis. Kai a. gaiįmvbės pažiūrėti plačiau 
buvo kariaujamas uz laisvę f - vjsį' bendrus‘ reika. 
ir demokratiją. Atėjo laikas j Y«af ,?etuviški kliubai_ 
duot. žadėtą laisvę pąverg- (, fjs g j sumaniai ir 
toms tautoms. Atėjo laikas bizn8ieriškai ”dami_ su Lie. 
grąžinti savivaldą ir suve-

ir linksmi, kad po tiek lai
ko gavome žinutę apie jus. 
Labai dėkojame ir skuba
me rašyti tuojaus atgal ir 
suteikti šiek tiek žinių apie 
save ir visus kitus. Aš gy
venu Veliuonoje, esu svei
kas, bet dirbti jau nebega
liu.

Frontui atūžiant savo vis
ką buvau paslėpęs slėptu
vėj, o pats buvau pasitrau
kęs į saugesnę vietą, o kai 
sugrįžau, savo nieko nebe
radau. Tai su viskuo yra 
sunkiau.

Leonas mokosi universi
tete Kaune, eina penktą 
medicinos kursą, o Julius 
su dukrele Lione gyvena 
Jurbarke, abu mokytojauja 
ten pat. Tuo laiku visi esa
me sveiki ir linkime jums 
daug laimės ir sveikatos...

Į komunistų rankas pate
kę Mussolinio užrašai ir 40 
milionų dolerių, būtent: 
36,000.000 lirų, 18.000,000 
Šveicarijos frankų, 9,000,- 
000 svarų Anglijos sterlin
gų ir 36 kilogramai aukso 
plytų. Tai buvęs Mussolinio 
“valdžios” (šiaurės Italijo
je) iždas.

Aišku, tuos pinigus Mus

priemonėmis “lordas” nie
kino Anglijos ir Amerikos 
demokratijas.

Sumušus Vokietiją tas 
“lordas” buvo pagautas. Pa
sirodė, kad tai Brooklyne 
gimęs ir anglų pilietybę įsi
gijęs AVilliam Joyce.

Pereitą savaitę Londono 
teismas jį pasmerkė mirti. 
“Lordas” savo karjerą baigs 
ant kartuvių.
Jiems vaidinas hitlerinkai

Amerikos lietuvių komu
nistų spauda vis garsiau šū
kauja apie tuos lietuvius.solinis pavogė iš italų vals- ku|- prjegiaudos an-

tybes banko; savo ruožtu &
dabar juos pavogė komunis
tai.

Lietuvis žino tokią pa
tarlę: “Puodas katilą vano
ja, bet abudu juodi.’’

Tiesa—komunistai smer
kia fašistinius plėšikus, bet 
ir jie yra plėšikai!

KITĄ SAVAITĘ

Ateinančią savaitę “Ke
leivis” paskelbs įdomius da-: 
vinius apie lietuvių pabėgė
lių padėtį Europoj ir Rusi
jos agentų pastangas tuos 
pabėgėlius pagauti į savo 
nagus. Pranešimas atėjo iš 
Europos, iš labai patikimų 
žmonių, kurių antifašistinis 
nusistatymas mums senai y- 
ra žinomas.

PAMIRŠO LINCOLNĄ
TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 

BABELIO BOKŠTAS

Skirtumai tarp demokra
tinių valstybių ir Sovietų 
Rusijos ne šiandien tik reiš
kiasi. Tie skirtumai buvo 
visiems aiškus ir matomi 
jau senai, bet jie buvo “už- 
mozojami” tuščiomis frazė
mis ir nieko nereiškiančiais 
posakiais. Geriausias pavyz
dys tokio vienybės lipdymo 
yra Jaltos nutarimai, kurie 
liečia Rytų Europos ir Bal
kanų kraštus. Kiek ten pui
kių žodžių pasakyta apie 
demokratiją, laisvus rinki
mus ir kitus gražius daly
kus. Bet Jaltos autoriai pui
kiai žinojo, kad visi jų pa
žadai Rytų Europos ir Bal
kanų tautoms nič nieko ne
reiškia. Dabar visi tų kraš
tų klausimai vėl savaime iš
kyla, o Jaltos nutarimų lyg

renes teises toms tautoms, 
kurios karo eigoje neteko 
savo savivaldos ir suvere
nių teisių. Tokių tautų skai
čiuje yra ir lietuvių tauta.

tuvių Kongresu gauna pui
kios progos pažiūrėti per 
“baro biznį” į labai svarbų 
ir bendrą visų lietuvių rei
kalą: kaip pagelbėti Lietu
vos žmonėms, kaip pakelti

‘Žuvo negarbingai’

Lietuvių Kongresas, kel- balsą už teisingą demokra- 
damas savo balsą u? mąžų-‘tišką taiką ir kaip įsitraukti 
jų tautų laisvę, turės juo’ į bendro darbo eiles.

Atsiliepimai Keleivio' Reikalu

“Naujienos” dėl sovietų 
piliečių medžioklės Europo
je sako:“-..nelaimingiems rusams, ukrainiečiams. armėnams, balt gūdžiams ir kitiems, kurie 1939 metais gyveno ‘sovietų erdvėje,’ pasigailėjimo nebuvo. Didžiųjų demokratijų vadai juos paaukojo Stalinui, priimdami jo nuosavybės principą, kuris neskiria žmonių nuo gyvulių arba daiktų: Kas valdžiai priklauso, tą ji turi teisę pasiimti. Amerikoje šitą principą kitąsyk praktikuodavo vergų savininkai, ir valdžia jį remdavo, medžiodama pabėgusius vergus; tik Pilietinis Karas tam padarė galą.

“Prezid. Rooseveltas, matyt, 
buvo primiršęs apie didįjį E- 
mancipatorių Izncolną, kada 
jisai Jaltoje konferavo su Ru-' 
sijos diktatorium.

Draugui Michelsonui.
Gerbiamas drauge:
Perskaičiau malonią ži

nią apie jūsų suteiktą bran
gią dovaną musų visuome
nei. apie perleidimą jos 
naudai įtakingo, ilgamečio 
“Keleivio,” laisvos minties 
skleidėjo, kuris yra žinomas 
ir mėgiamas kiekvieno ap- 
sišvietusio lietuvio visame 
lietuviškame pasaulyje. Tą
ja proga leiskit man bent 
asmeniškai išreikšti jums ir 
jūsų žmonai mano nuoširdų 
padėkos žodį.

Jūsų atminčiai joks tur
tuolis negalėtų geresnio pa
minklo pastatyti, kokį judu, 
dar gyvi būdami, patys sau 
pasistatėt.

Belieka vien palinkėti, 
kad musų vienminčiai suge
bėtų išlaikyti tą brangią do
vaną ir nustatytą kryptį vi
suomenės naudai.

Draugiškai jūsų,
V. B. Ambrose.

Chicago, III. |

Gerbiamasis Keleivi! 
Sveikiname ir linkime ge

riausių pasekmių LSS-gai

darbuotis dėl visuomenės 
labo.

Su pagarba,
Mr. ir Mrs. C. K. Braze.

Miami, Fla.

Gerbiama “Keleivio 
Redakcija:

Skaičiau gerą naujieną a- 
pie perėjimą “Keleivio” į 
visuomenės rankas. Esu se
nas “K.” skaitytojas ir ma
tau. kad laikraštis eis ir to
liau. kaip ėjo ikišiol, bus 
pažangus, darbininkiškas ir 
visų mėgiamas.

Žinau, kad laikraštį leisti 
nėra lengvas dalykas, todel 
noriu prisidėti prie jūsų 
naštos palengvinimo. Pasių
siu nuo savęs $50 ant įsigy
venimo, ir noriu sukelti iš 
kelių vienminčių, gal suda- 
rysim iki šimtinės.

Linkiu gero pasisekimo. 
Jūsų,

Ch. Jesulis.
Fall Creek, Col.

Laiške iš Lietuvos nuo 
Svėdasu,, viena korespon
dentė, kokio tai agitatoriaus 
plunksna rašo, o bolševikų 
spauda skelbia laišką, ku
riame sako:

“Pranas Repšys žuvo ne
garbingai, nes jis buvo su
sidėjęs su vokiškais fašis
tais žmogžudžiais.’’

“Susidėjimas su fašistais” 
gali viską ir nieko nereikš
ti. Jei rusai pagavo, sušau
dė. tai prikergti “susidėji
mą” ne taip jau sunku. Bet 
tokios piktos pastabos ro
do, kad Lietuvoje žmonės 
žudomi už jų praeitį. Rep
šys ^ebuvo teisiamas, bet 
stačiai “žuvo negarbingai.” 
Kai bolševikai šaudo, žmo
nės žūva “negarbingai,” o 
kai naciai šaudė, tai tada

Rusų “interesai” Afrikoje...
Mes sakėme, ir neklvdo- 

me. kad Stalino apetitai nė
ra pasotinami. Iš Londono 
atėjo tokia naujiena:

Rusija nori gaut kelias 
salas Agėjo juroje; ji nori 
kontrolės buvusiom italų 
kolonijom Tripolitanijai ir 
Eritrėjai...

O tuo tarpu Italijos ko
munistų vadas Togliatti sa
ko. kad Italijai nereikia ko
lonijų. Esą:

“Jokių kolonijų Italijai 
nebereikia... Kolonijos reiš
kia imperializmą’’...

Bet Maskvos reikalavime 
Togliatti nemato imperia-

glų ir amerikonų okupuotoj 
Vokietijoj. Tai esą pirmo
ouivu jiivicr niurnai, nanc
“žiuri per rakto skylutę” ir 
Lietuvoje mato visokiausių 
baisenybių, kurių ten nėra.

Komunistų “senos ožkos 
barabanščikas” Pruseika la
bai pyksta, 'tuos lietuvius 
jis tituluoja šitaip:

“Nuo apj’akimo iki idio
tizmo tik vienas colis”...

Koks mandrumas! Bet ar 
Leonas žino, kad komunis
tui nuo melo iki išdavystės 
nėra nei vieno colio?
Stalinas “kvitins”?

Paryžiaus žurnalistas 
Yves Delbars paskelbė sen
sacingą straipsnį. Jis sako, 
kad Rusijos diktatorius Sta
linas - Džiugašvilis serga 
“rimta kepenų liga” ir ne
užilgo trauksis iš savo vie
tos.

Kiek šiame pranešime tie-
lizmo: jis — klusnus Stali-Įsos, sunku pasakyti. Bet aiš

ku tiek: niekas dar negyve
no su saule, nei diktatoriai. 
Stalinas turi specialinį ins
titutą. kurs tyrinėja “žmo
gaus amžiaus prailginimo 
problemas.” Bet ir diktato
riaus institutas dar negali 
įdėti naujų kepenų, jei se
nosios supuvo.

no diktatūros mauras
Komunizmas virto bega

line šlykštybe.
“Gromata’’ konsului

Senelis Dr. A. L. Grai- 
čiunas parašė “atvirą laiš
ką Lietuvos generaliam kon

žmonės žuvo “garbingai.” sulatui New Yorke.” Jis 
Ir prie vienų ir prie kitų kalba apie kažkokį “mon-

key business’ ir savo “gro- 
matą” baigia šitaip:

“Didelį tvirtą baslį įkišęs 
į riedančius ratus ‘Nepri
klausomos’ Motulės Lietu
vos kontinuiteto. Tvirtas 
baslys kontinuiteto riedan
čius ratus sulaužė! Kalti
ninkas, Dr. A. L. Graičiu- 
nas.”

Ši “gromata” tilpo Brook
lyno komunistų “Laisvėje.” 
Bet ar jos redaktoriai ga
lėtų “išvirožyti,” kas čia 
norima pasakyti?

Nutilk, proteli, kalba mi- 
zarijada...
Pustytų padų partizanai

. . . „ . . , . šių metų kovo mėnesį fe- Vilniuje yra leidžiama
1 leivio kalendorių 1946 m. jeraiė vyriausybė karo rei- maskvinės “Pravdos” kopi- 
Kaina 50 centų. kalams išleido daugiau kaip' ja. Lietuviams ji žinoma

aštuonis bilionus dolerių. kaip “Tiesa.” Tas Vilniaus

lietuviai žuvo ir žūsta nuo 
svetimo okupanto rankos.

AR ŽINOTE, KAD-
Anglijos lordų rūmuose 

langai niekuomet nėra ati
daromi. Rūmų ventiliacija 
gaunama per stogą.

Jungtinėse Valstybėse pa
tentai galioja 17 metų.

Vardą “molekulė” sugal
vojo italas mokslininkas 
Amadeo Avogadro. Lotinų 
kalboje jis reiškia mažylį 
daiktą.

Užsisakykite didelį “Ke-

Civilizuoti barbarai
Lueneberge, Vokietijoje, 

eina skandalinga byla. Tei
smo atsakomybėn yra pa
traukti Belsen koncentraci
jos stovyklos pareigūnai ir 
pareigūnės.

Jų tarpe randasi Joseph 
Kramer — “Belseno žvė
ris.” Jisai buvo stovyklos 
komendantas, ir jo skirti 
pareigūnai bei pareigūnės 
nuožmiai kankino internuo
tus žmones. Moterys turė
davo išsirengti ir paraduo
ti, vėliau jos buvo sugrus
tos į dujų kamerą ir nutroš
kintos.

Tai civilizuoti barbarai, 
pralenkę ir kryžiokus. Jie 
susilauks užsitarnautos bau- 

' smės.
St. Strazdas.



KELEIVIS, SO. BOSTONNr. 39, Rugsėjo 26 d., 1945

VAIZDAI Iš TOKIJO

LIETUVIU GYVENIMAS

Trečia* potlapi*

KAS SKAITO. RA£O 
TAS DUONOS NKPRA&O

Worcesterio Naujienos
Sėkmingas drabužių vajus kų nuo savo giminių. Bet iš

-------- į tų laiškų nieko negalima •
Drabužių rinkliava nuo patirti, kaip ten žmonės gy- ‘i • _  i* ± __ — *TV1.karo nukentėjusiems lietu

viams Worcesteryje buvo 
labai pasekminga. Reikia 
stebėtis Worcesterio pilie
čių duosnumu ir geraširdiš
kumu. Jie jautriai atsiliepė 
j lietuvių vargą ir daug pri
sidėjo prie musų brolių gel
bėjimo nuo besiartinančios 
žiemos. Didelių žmonių at
sišaukimas paremti lietu
vius su drapanomis, gerai 
veikė.

vena. Tik parašo, kad svei
ki ir gyvi. Laiškai rusiškos j 
cenzūros stropiai iškošti.

—o—
Worcesterio dirbtuvės.

kurios dirbo karo reikme
nis, paleido darbininkus. 
Bedarbių yra daug. Bet 
žmonės nesiskubina i dar
bus civilėj gamyboj, nors 
daug dirbtuvių dabar rei
kalauja darbininkų. Jieško 
darbininkų audinyčios, sli- 

Ypatingai pagelbėjo mu- pinės, čeverykų, medžio il
sų miesto majoro Wm. Ben- odos dirbtuvės, bet tos dirb- 
nett išleista proklamacija i tuvės moka daug mažiau, 
vietos gyventojus, o taipinegu karo dirbtuvės mokė- 
pat Springfieldo vyskupo jo. Pirmiau darbininkai čia 
raštas į tatalikų bažnyčias.! uždirbdavo virš šimto dole- 
Vietcs radio garsinimai po fių i savaitę, o dabar reikė-, 
kelis syk per dieną ir musų tŲ eiti dirbti už 30 dolerių 
miesto spaudos priminimai, savaitėje. Tai darbininkai 
visi prisidėjo prie drabužių nesiskubina i jas eiti dirbti, 
vajaus gero pasisekimo. ;Worcestery randasi apie 6 

Drabužių rinkliava tęsėsi Mmtai vkoki» dirbtuvilJ ir
nuo rugsėjo 6 d. iki rugsė
jo 16 d. Suaukota daug ir 
gerų drabužių.

Liet. R. D-jos piknikas

dirbtuvėlių. Tai didelis in 
dustrijos miestas, tik savo 
prieplaukos neturi.

Lietuvių Moterų Piliečių 
Kliubo choras, vedamas M. 

; Meškienės-Jablonskaitės va
žiuos spalių (Oct.) 28 d. Į 
Fort Devens, Lowell bend-

Rugsėjo 30 d., ateinanti 
sekmadienj, Lietuvai Remti

^rnuotGa:
rengia pikniką. Jis Įvyks Į 
Lietuvių Piliečių Kliubo va
sarnamy, “Bungalow.” Wor- 
cesteriečiai kviečiami gau
siai dlayvauti. Jei oras bus 
puikus, pasinaudosim pas
kutiniais rudens smagu
mais, o jei oras butų apsi
niaukęs, pastogėj pasilinks-
minsim. Piknike kalbės iš Iietuviai į N Yor.

Keleivio’ S. Michelsonas ką ir parduos £ydams. To_
: kių šlykščių melų skleidime 
Į pasižymėjo keletas senber
nių, kuriems butų perdaug

linksminti savo dainomis 
kare sužeistus jaunuolius- 
karei vėlius.

—o—
Worcesterio Stalino ab- 

lavukai, pradėjus lietuvių 
drabužių rinkimo vajų, 
skleidė “propagandą,” kad 
tuos suaukotus drabužius

Čia palodyta pora vaizdų iš sugriauto Tokijo mies
to. Viršuje matosi Ginza, šauniausia Tokijo gatvė. 
Apačioje matosi buvęs karo reikmenų fabrikas. Trio- 
besio jau nebėra, likusios tik sudaužytos mašinos.

mas Virdon, Ilk BROOKLYNO LIET UVIŲ NAUJIENOS
iki mano akys galės įžiūrėti. -----------------
žinoma, gal jau ir ne per ilgai Redaktorius ir šuva , ėjo darbininkai užeigą šluo- 
galėsiu tą daryti, bo jau esu Į ---------- i ti.
62 metų amžiaus, bet dar ga- Brooklyno Grandstrytis' Darbininkai atidarė du
bu pagrevezuoti, taį ir skaity
siu iki galėsiu...

Kad klaida nepasikartotų, 
prisiunčiu $5 ir malonėsite pri
siusi/ man “Keleivio” kalendo
rių ir tą garsiąją bibliją saty
roje. Viso siunčiu $6.

Su pagarba, J. Chasonis.
. Detroit, Mich.

Pastaba. “K.” administracija 
draugu-'. J. Chasoniui nebuvo 
laikraščio sulaikiusi, tik buvo 
pasiųstas perspėjimas.

yra viso musų kultūrinio ir ris, prikėlė redaktorių ir a- 
mažiau kultūrinio gyveni- budu nakties draugai išėjo 
mo ašis. Apie tą ašį sukasi į laisvę...
raibas lietuviškas veikimas. į 
Lietuviškoji Grandstryčio 
dalis yra nusodinta “girtuo
klių stacijomis,” kurias mes 
čia vadiname užeigomis 
Jei kas tame Grandstrytyje

Cirineuia*.

DARIAUS-GIRĖNO PA
MINKLO REIKALU

ir j. januškis.

įvairios žinios
siuntė p. P. A. Deltuva $50.00 

Ansonia ALT skyr., persiutė 
p. J. Radzevičius .......... $26.00

Skaitytojų Balsai

Rugsėjo 16 d. ^Worceste- ^e^aiijraštL Tai^gėdžiųj New Haven, Conn, skyrius,
Gerbiama Redakcija:

i
bončius.ris apvaikščiojo V-J dieną.

Gatvėmis žygiavo apie 10,-
000 žygiuotojų, O žiūrovų Worcesterio Įjetuviai tlI. 
gatvėse buvo. vietos _pOl.ci-;rėt su|,rusti iusti ko 
.tos apskaičiavimu. loO.OOO da^ausia ats^ f Lietu.
žmonių. Buvo suvažiavę viu kongresą Chicaįoj lap
ienių ir is apylinkių mjęs- kričjo 3« j 
tebų. Musų mieste tai mr- dd Ypatingai musu kliubai mas toks puikus Pradas la F £ jie
buvo daromas. I turtingi pinigais, o todėl

j o j • galėtų pasiusti savo atsto- ^uSseJ° Į d. Sandaros V11S Kitns Hraiicnins ir nr- 
16 k p. turėjo savo
Babrausko

Aš gavau nemalonų praneši
mą, kad “Keleivis” man sulai
komas. Man tai labai nemalo
nus pranešimas. Įvyko klaida. 
Parašiau laišką ir Įdėjau pini
gus jums rugpiučio 3 d. ir įda- 

jvžau sunui nunešti į paštą. Jis 
LRKSA 35 kp., persiuntė p. Į paėmė, maniau viskas bus O.K.

persiuntė p- J. Tamulis $100.00

Mr. Paul .Atkinson, Chicago, 
Illinois ............................. $5.00

Mr. Anton Ražaitis, Chicago, 
Illinois ............................. $5.00

MAIKIO TĖVUI PO
penkinę:

Prisiuntė šie draugai: Mrs. 
Anna Strolis iš Philadelphijos, 
Mrs. Stella Mockus iš Idaho 
Springs, Colorado, Mrs. Julia 
Aleksa iš Mexico, Me.. V. Kas- 
tant iš Cambridge, Mass.. Ant. 
Raclovich iš Mt. Carmel, Pa., 
Mike Valonis ,iš Chicagos, B. 
Cernasky iš Monroe, Mich., A. 
Lucason iš Worcester, Mass., J. Chasonis iš Detroito, H. Ho- 
ranth iš Brooklyno prisiuntė 8 
dolerius.

ŽINIA TREMTINIŲ 
REIKALU

Prie A. L. T. veikiančio 
Tremtinių Komisijos pirmi
ninkas ir sekretorė, rugsėjo 
18 d. lankėsi atatinkamose 
įstaigose, patirti tremtinių 
saugumo būklę, išreikšdami 
susirūpinimo dėl pasklidu
sių gandų spaudoje, kad 
Londono Konferencijoj, šis 
klausimas bus išnaujo 
sprendžiamas.

TX __auszižtiiitjr mu. _ Ui_ _gailine

J. Šimkus ...................... $8.00
Roselando Demokratų Kliu

bas. pers. A. Laurutanas $15.00 ku. Nugi jis žiuri savo kote, 
Mr. J. M. Šaltenis. Chicago,'laiškas ten ir dabar kišęnėj gu-

Diknika*VUS' Kit0S draugijos ir or- Illinois ........................ $5.00 Ii, užmirštas pavysti... '
P oanizaeiies kurios nnvie- Liet. Piliečių Kliubas, Wor-| žinoma aš niekada nčgaliu

cester. Mass..................$100.00 apsieiti • fce

Bet gaunu jūsų pranešimą. 
Klausiu sūnų. kaip su tuo laiš-

... T . ganizacijos, kurios pa vie
m paA*l!05?’ ^"iniui negali pasiųsti savo at- 

cester, ilass. Piknikas pa- stoVy turi susidėti ir pa- 
vyko neblogai, bet dėl tų si kad jr nu0 keli 1 
dieną įvykusio pergales pa- vj* atst Jau ,^k^ 
rado. publikos nebuvo, kiek tu0 ’radėtj r’pintis Kai su.

remsim petys į petį, tai tu
rėsim ir pasekmes ko pui
kiausias.

—o—

galėjo būti. Piknike kalbė
jo adv. K. Kalinauskas, K. 
Jurgeliunas. Buvo svečių iš 
Bostono, mačiau S. Joku- 
bauską. Roką Žukauską su 
žmona, Petrą Jankų. Bronių 
Pečiulį, Bronę Stravinskie
nę, Adomą Aleksiuną. Jur
gį Mozuraitį.

Piknike darbavosi J. Pup- 
ka. A- Šablinskas, V. Mitri- 
kas, J. Krasinskas. J. En- 
dzelis, K. Žurlis, J. Kaman- 
dulis, J. Dvareckas. Iš musų 
leidžiu mačiau dirbant M. 
Mitrikienę, M. šablinskie- 
nę, M. Endzelienę, J. Ne- 
viackienę ir K. Pupkienę.

Worcesterio lietuviai pra

Rugsėjo 16 d. Worceste- 
rio lietuvių jaunimas buvo 
išvykęs į juras žuvauti. Par
vežė nemažai žuvų. Daly
vavo išvažiavime 30 ypatų. 
Visi linksmai traukė žuvis 
ir smagiai praleido laiką. Į 
juras važiavo specialiu bu- 
SU. Paliepiškis.

AUKOS AMERIKOS LIE
TUVIŲ TARYBAI

{>ra* 
aiš-

VVORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTEK, MASS.

Nuo 1945 m. rugpiučio 1 
iki 31 d. Amerikos Lietuvių 
Tarybai prisiuntė šias au
kas:LRKSA 93 kp., persiuntė Mrs. Zausytienė ..... $36.00Boston Committee for Lithuanian Independence .. $139.42

Mrs. Vera Mikušauskas, iš 
Baltimore, Md.................. $3.00

Mr. M. Cicėnas. Cleveland, 
Ohio.................................$300.00

Mr. P. Motiečius, Waterbury. 
Conn................................... $5.00

Mrs. Philomena Medlin, SLA 
42 kp., Grand Rapids .. $6.50

Mr. J. Grudis, Spring Valley, 
Illinois............................... $5.00

Mrs. X, Chicago .... $5.00
Rockfordo ALT skyrius, per-

Spalių 14 d. Brooklyno ir 
pakyla lankyti stacijas, ima apielinkių lietuviškos drau- 
daug laiko iki visas apvaik- gijos yra kviečiamos i pla
to. Daugumai žmonių ne-'čią konferenciją, aptarti ga- 

ažtenka jėgų visas stacijas lutinai Dariaus-Girėno pa- 
apeiti, prisieina pakelėje su- minklo statymą. Konferen- 
klupti...

Toki nelaimė atsitiko ir 
vienam musų redaktoriui.
Jis pakilo nuo čigono užei
gos, lankė visas paeiliui ir 
kai daėjo jau beveik iki 
Grandstryčio galo, visai ne
toli nuo rivės, įvyko nuoti- 
kis, apie kuri noriu papasa
koti.

Redaktoriaus butą stip
rių įsitikinimų, drūtos svei
katos ir didelio užsispyri
mo vyo. Jis butų daėjęs iki 
stacijų galo, jei pakelėj ne
būtų susitikęs jūreivio. Jū
reivis, kaip jūreivis: puikiai 
kalba lietuviškai, turi kietą 
galvą, stiprius kumščius, 
daug “common sense” ir
dikčiai pinigų. Musų redak- konferencijoj.

cija įvyks spalių 14 d., 2 v. 
popiet. Liet. Pil. Kliubo sve
tainėj, 280 Union Avė.

Konferencija turės galu
tinai nutarti dėl vietos pa
minklui statyti ir turės iš
spręsti lėšų klausimą. Iki 
šiolei aukų paminklui sta
tyti yra surinkta $2,698.76. 
bet už tuos pinigus pamink
lo pastatyti negalima

Dariaus-Girėno pamink
lui statyti* komitetas išsiun
tinėjo draugijoms laiškus 
su pakvietimais dalyvauti 
minėtoj konferencijoj, bet 
jei kuri draugija ir nebūtų 
gavusi pakvietimo, visvien 
yra kviečiama dalyvauti

tuo tarpu tik tiek viešai pra
nešti: Dalykai vystosi mums

torius nutarė pamėginti at
vesti jūreivį į tikrąjį kelią: 
pradėjo jam aiškinti aukš
tos politikos gilias paslap
tis. Aiškina, guldo, dėsto ir 
įrodinėja. Jūreivis kantriai 
klauso, dedasi į galvą ir pa
galiau sako:

—Tu gerai aiškini, tu pui
kiai kalbi, aš tave myliu; 
išgerk vieną ant manęs.

Redaktorius nnėmė _ 
kėlė stiklelį ir sako: “Svei
kas ant Maskvos.” Jūreivis

na.

palankiai? USA ir Aliantų; ®ako
vyriausybių nusistatymas y- ’ 
ra tvirtas—garantuoti trem
tiniams politinę neliečiamy
bę, t. y., jie nebus tremia
mi prieš savo norą į šalis, 
iš kurių jie yra prasišalinę 
dėl politinių persekiojimų.

Tremtinių Komisija.
New York,

1945 m. rugsėjo 19 d.

šia pasaulio bažnyčią, 
je Tttnrti

M. Praninskas, Chicago $5-00 skaitau jau nuo 1913 metų, l du maldininkai, nedaugiau!

Sveikas ant Maskvos.” Jū
reivis taip giliai įtikėjo į 
redaktoriaus išmintį, kad 
paprašė ir po kitą, ir po tre
čią... Vėl išgėrė “ant Mask
vos.” Jūreivis išsiima de
šimkę, deda ant baro ir pra
šo daugiau. Abu geria ir vis 
“ant Maskvos.” Ties jūrei
vio stikliuku guli pinigų 
krūvelė, o jis pats kažin kur 
nušapo. Redaktorius, nieko 

Kovmgtone, Kentucky negalvodamas, ima tą pini- 
Va sV^* .gu krūvelę, deda. į savo ki- jQ_

niekada neganu, šia pa$ąniw-aaznycia;; Ja-įlen>u ir dairosi*"kur čia 
Kelejyįo.^ as jį,je gali — kūritgąs^Ar'jo išmokytas jūreivis dingo.

L^eoeooeeeooooooooooooeooeooooeeoooooooooooooeoooooooeoseooeieeooooooeeeoooeg

U2SISAKYKIT

Kalendorių 1946 Metams!

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

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

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

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

M IBSOOOIM

Po konferencijos, toje 
pat salėje, apie 6 valandą 
bus vakarienė. Įžanga $1.25.

Komitetas.

Redakciies Atsakymai.
Z. Jankauskui, Philadel

phi jo j — Aplinkraštį, koks 
turėtų būti lietuvių seimas, 
nedėsime. Bus toks, kokį 
patys padarysime.

Fr. Juzėnui, Detroite. — 
Ačiū, dėsime į laikraštį ir 
grąžinsime, kaip liepiate.

Ania Rūkas, Chicagoje— 
Gavome Tamstos laišką ir 
dėl jo norime atsiliepti laiš
ku. Todel bukite malonus 
prisiųsti savo adresą redak
cijai.

PAJIEŠKOMI ASMENYS

Karalius Stasys, iš Telšių apsk.,
Į USA atvykęs prieš 1914 m. , ,

Stanys Dominikas, iš ’ Mažeikiu ap
skritie?, atvykęs prieš 1914' m.

s, muzikas, iš Mažei- 
vykęs prieš 1914 m.

Nodus (Naudtfžas) Jonas, iš ‘Šiau
lių apskr., tryv. Chicagoj.

Marcell Jonas, iš Vilkaviškio apsk., 
buk gyvenęs S. Maplewood Avė., 
Chicagoj.

Francutis Frank, atvykęs j USA 
prieš 1914 m.

Dičius Jurgis, sūnūs Gabrio.
Elsbergas Stasys.
Sabalys Jurgis.
Rupkalvis Jonas, sūnūs Jono. Tau

ragės apskr., atvykęs prieš 1914 
m., buk gyvenęs Chicagoj

Karaliauskienė - Jagminaitė Vincė, 
Tauragės apsk., atvykus apie 1928 
m., buk gyvenus Chicagoj.

Žilionytė Izabelė, iš Dzūkijos.
Balčiūtė Ona, atvykus apie 1938.
Petrašunas Motiejus, Šakių apsk., 

atvykęs apie 1912 m.
Neverauskas Juozas ir Antanas, 

Šakių apskr., atvykęs po didžiojo 
karo, gyvenąs Chicagoj ar Detroite.

Sakalauskienė-Grybaitė Marcelė, iš 
Šakių apskr., atvvkus po didžiojo 
karo, buk gyvena Nevv Yorke.

Zanauskaitė Fruzvna. Kretingos 
apskr., atvykus po didžiojo karo.

Stonis Vincas, Telšių apskr., at
vykęs po didžiojo karo, buk gyvenąs 
Chicagoje.

Gernytė Emiliia. Rokiškio apskr., 
atvvkvs po didžiojo karo.

Navickienė-Jutėlytė Ona. Panevė
žio apskr., buk gyvena Chicagoj.

Grigaitis Kazimieras ir Irena, buk 
gyvena Bostone.

Kodis Frank, buk gyvena Bostone.
Domeikienė Nastė ir Ona, atvy

kus 1937 m., buk gyvena Bostone.
Jurkevvicz Stasys, sūnūs Valento, 

Ukmergės apsk.. Imk gyv Brooklyne.
Valaitis, Eddy ir Ona, Vilkaviškio 

apsk., buk gyvena Nevv Yorke.
Ganiprauskas. buk gyvenąs Chi- 

ca-'-oj ar St. Paul, Minn.
Brenner Irena, buk gyv. Chicagoj
Meškauskienė-Vaškevičiutė Marė. 

buk gyvena Brooklyne ar Chicagoj.
Kvietkus Izidorius.
Mikševičius-Mikšas Petras.
Puidak Juzefą. Kėdainių apsk., at

vykus prieš 1914 m., gyv. Rockford*.
Žemaitienė Salomėja. Kėdainių ap. 

skrities, gyv. Schenectady, N. Y.
Jieškomieji ar apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti j:
Vienas išmiegojo, kitas iš-! Lithuaaian „American Informati« 

budėjo, iki pat ryto, kol at- 233 Broadvvay, New York 7, N. T.

Grįžta ir jūreivis. Žiuri, pi
nigų nėra. Kreipiasi į užei
gos bosą. kur jo pinigai? 
Bosas sakosi padėjęs ant 
baro, prie stikliuko. Jūrei
vis, nieko nelaukdamas, i- 
ma į nagą redaktorių ir sa
ko jam:

—Tu, rupuže, už mano 
pinigus geri, Maskvą svei
kini ir mano pinigus nori 
nukniaukti.

Ištaręs tuos žodžius, jū
reivis paleido kumštį į dar
bą. o vargšas redaktorius 
suprato apsirikęs, ištraukė 
pinigus ir atidavė. Deja, re
daktorius jau eiti nebega
lėjo. Perdaug buvo paėmęs 
“ant Maskvos,” buvo ir su
sijaudinęs, ir pritrenktas. 
Bosas jį nuvedė į kampą ir 
paguldė ant grindų pa
snausti. Kai atėjo laikas už
eigą uždaryti, redaktorius 
taip smagiai knarkė, kad 
niekas negalėjo prižadinti. 
Teko jį palikti ten, kur jis 
buvo užmigęs.

Uždarant užeigą, kaip 
kas naktį, gaspadorius įve
dė į vidų savo gerą namų 
sargą, budrų juodsnukį šu
niuką. Redaktorius visą 
naktį ramiai miegojo, o šuo 
visą naktį šalia jo budėjo 
namą saugojo ir miegančio 
redaktoriaus veidą retkar
čiais švelniai bučiavo. Taip

i



Ketvirta* puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON

Maikio su Totu

Varžytines del Aliejaus
jus, bet spėjama, jog dide
lės “juodojo aukso” atsar
gos randasi ir Arabijoj: po 
Arabijos dykumos smilti
mis, sako, yra visa jura a- 
liejaus...

“Aliejus via toks keistas 
skystimas, kad kur jia pa
sirodo, ten ir kraujas teka,” 
sako aliejaus paslapčių ty
rinėtojai. Kur pasirodo alie
jus, ten eina varžytynės del 
to, kas tą aliejų išgaus iš 
žemės gelmių. Del aliejaus 
ir dabar jau prasideda var
žytynės tarp galingųjų pa
saulio valstybių.

Amerika užbėgo už akių 
kitoms šalims ir gavo iš A- 
bisinijos imperatoriaus alie
jaus koncesiją visoje Abisi-i 
nijos teritorijoje. Kai musų 
miręs prezidentas Roose
veltas grįžo iš Jaltos konfe- 
rencijos, jį karo laive ap- 

ug mažiau todėl, kad ten trys Rytų šalies ara-
įa aliejaus, o at\eztinis u:sv-i VaraKai ir ton K,ivr»

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Labas rytas, tėve!
—Jes, Maike, rylas ne-, 

šlėktas, ale Dievas žino 
kaip ilgai mes gyvensime.

—Kodėl tokios tamsios 
mintys pas tėvą? Gal koks 
graborius pasveikino?

—Ne. Maike, graboriaus 
da nemačiau, ale gazietos 
rašo, kad Stalinas žada kvi- 
tyt. Sako, jo jaknos suak
menėjo.

—O ką Stalino jaknos 
turi bendra su tėvo sveika
ta?

—Iš vienos pusės. Maike, 
tas nieko su manim netun. 
o iš kitos turi.

—Aš nesuprantu, ką tai 
reiškia.

—Jei nesupranti, tai rei
kia paaiškinti. Rokunda čia 
tekia. Maike, kad aš syki 
buvau nuėjęs pas daktarą, 
tai jis pažiūrėjo j mano no
sį ir sako: “Negerk taip 
daug šnapso. ba ilgai negy
vensi. Jaknos nuo alkoholio 
suakmenės ir bus kaput!” 
Aš jam nevierijau. kad nuo 
šnapso jaknos galėtų pavirs
ti i akmenį; ale kai dabar 
išgirdau, kad Stalino jak
nos jau suakmenėjo, tai 
j radėjau bijoti, kad ir man 
gali tas pats atsitikti. Todėl 
aš ir sakau, kad niekas ne
žino, kaip ilgai mes gyven
sime.

—O kodėl tėvas nesusto
ki gėręs, jeigu manai, kad 
nuo degtinės gali mirti?

—Tas nieko nemačys, 
vaike, ba aš jau esu primir
kęs šnapsu į valias. Kai ta
ve paragintas nuėjau andai 
į Raudoną Kryžių duot sa
vo kraujo Amerikos vais
kiu, tai nursė įdūrė į ranką 
ir paskui apznaimino. kad 
mano kraujas negeras, ba 
perdaug šnapso. O jeigu 
taip. tai gal ir jaknos jau 
suspoilintos. Ką gali žinot. 
Maike, gal smertis jau visai 
nebetoli. Ir pereitą naktį 
sapnavau piktą dvasią.

—Tokios mintys tėvą ka
muoja del to, kad neturi jo
kio darbo. Jeigu turėtum 
kokį užsiėmimą, neturėtum 
laiko apie mirtį galvoti.

—Galvosi ar ne, galas at
eis, Maike. Ar tu neskaitei 
gazietose, kad vienas kuni
gas jau pranašauja sudną 
dieną? Sako, pradžia jau 
matosi. Japonijos jau nebėr. 
Atomas nukrito, ir žemė su
simaišė su dangum. 0 tokių 
atomų esą labai daug. Vi
sas svietas iš jų padarytas. 
Ir kai jie visis antsyk plyš, 
bus svieto pabaiga. Taigi, 
jeigu ne nuo šnapso, tai nuo

atomo, o smertis vistiek bus.
—Kunigai, tėve. senai 

jau pranašauja svieto pa
baigą. bet kol kas ji da ne
atėjo. Todėl neverta nei 
klausyti, ką jie pranašauja.

—Ar tai tu rokuoji. Mai
ke. kad svietas niekad ne
pasibaigs?

—Tai yra painus klausi
mas. tėve. Visų pirma aš tu
rėčiau aiškiai žinoti, ką tė
vas vadini ‘‘svietu.” Jeigu 
tėvas turi galvoje žemę, tai 
ji pasibaigti negali. O jei
gu ‘^svietas ’ pas tėvą reiš
kia tik žmones, tai jie kas
dien miršta ir kasdien gim
sta. Kartu vyksta ir pabai
ga ir pradžia. Toks jau 
gamtos įstatymas. Todėl 
kalbėti apie “svieto pabai
gą” gali tik kunigai ir da
vatkos, kurios savo žinoji
mą semia iš maldaknygės ir 
sapnininko.

—Maike, kunigų tu ne
kritikuok. Juk anais metais 
visos gazietos rašė. kad ar
tinasi svieto pabaiga. Pa
dangėmis tada lėkė kažin 
kokia vuodeguota kometa 
ir jeigu ji butų su savo ge
ležine vuodegą sudavus į 
žemę, tai visiems ir viskam 
butų buvęs galas. Atsime
nu, kai kurie farmeriai net 
savo galvijus išpardavė, kad 
kometa jų nenušluotų kur 
ners į skradžias.

—Kometa, tėve, nėra jo
kia naujiena. Jų yra daug. 
Astronomai visados jas pa
stebi, kai jos lekia dausomis 
netoli žemės. Tuo tarpu gi 
kunigų pasakos apie pasau
lio pabaigą yra tik tušti žo
džiai; jos neturi jokio pa
grindo. Todėl aš ir sakau, 
kad jų pasakoms nereikia

Galima ginčyti, kas yra 
svarbesnis, aliejus ar ang
lis. Seniau neabejojamai 
anglis buvo svarbiausias jė
gos šaltinis. Dabar aliejus 
vis labiau išstumia anglį, o 
ypač karo biznyje, aliejus 
karaliauja be konkurenci
jos. Aliejus varo karo lai
vus, jis varo tankus, orlai
vius, trokus. Be aliejaus nė
ra automobilių, nėra karo 
faivyno, nėra aviacijos.

Aliejus, kaipo jėgos šal
tinis, yra begalo svarbus 
dalykas. Jis yra viena iš pa
grindinių žaliavų, kuri yra 
būtinai reikalinga. Amerika 
išvystė savo automobilių 
gamybą ir kiekvienas penk
tas amerikietis įsigijo auto
mobilį tiktai todėl, kad A- 
merika turėjo daug aliejaus. 
Europoje automobilių buvo 
dau
nėr
aliejus iš Amerikos ar iš 
kur kitur, buvo brangus. 
Vokiečių ir japonų aviaci
ja. paskutinėmis karo dieno
mis. negalėjo skraidyti, nes 
ten nebebuvo gazolino or
laiviams varyti. Jau per pir
mą pasaulinį karą francu
zų premjeras Clemenceau 
kartą prašė Amerikos žūt 
but siųsti Francijai aliejaus, 
nes “aliejus yra taip pat 
reikalingas karui, kaip krau 
jas.” sakė jisai. Antrame 
pasauliniame kare

karaliai ir ten buvo 
kalbama apie aliejaus kon-j 
cesijas Arabijos smėlynuo
se. Persijoj (Irane) eina vos 
pridengta kova tarp rusų ir 
anglų-amerikiečių del to 
krašto aliejaus šaltinių. Ru
sai kartą prašė Persijos yy- 
riausybę duoti jiems alie
jaus koncesiją. Persai atsi
sakė, o įusai tuoj apšaukė 
persų vyriausybę “fašistais” 
ir ją nuvertė. Rusai ir ang
lai okupavo Persiją. Beje, 
yra sutarta, kad Persija po 

, , , . karo bus laisva, bet daug
buvo dar svarbesnis. Bet ir ^as sutarta... Jei Persijoi 
ne vien tik kare. Imkime nebutų aliejaus, ten rusai 
musų^ kasdienini gyvenimą nematytų nė “fašistų,’’ ten 
u pažiūrėkime, kokios svar- jje nekurstytų maišto prieš 
bos mums visiems turi alie- fersŲ vyriausybę. Bet. kur 
jus: be jo nevažiuosi auto-' smirdi aliejus, ten kraujas 

turi tekėti. Persijoj jis jau 
teka, o to krašto ateitis yra

—Tai tu sakai, kad ato
mai negali susprogdinti pa
saulio?

—To niekas nėra įrodęs, 
tėve.

—Na, o kaip tu rokuoji, 
Maike. ar šnapse yra ato 
mu, ar ne?

—Yra.
—Ar jie negali pas ma

ne sprogti?
—Ne, tėve. tu ne atomų 

bomba.
—Na, tai denkiu. Maik, 

kad šitą biznį man išaiški
nai. Aš labai to bijojau.

1944 metų giuodžio 30 
dieną Jungtinėse Valstijose 
buvo 14,535 bankai, iš jų 
6.814 Federal Reserve ban
kai.

mobiliu, nesinaudosi auto
busu. neapšildysi stubos, 
neplauksi laivu...

Amerika iki 
buvo svarbiausias 
gamintojas. Ji stovėjo pir
moje vietoje pasaulyje pa
gal gaminamo ir naudoja
mo aliejaus kiekį. Po A- 
merikos sekė Rusija, toliau 
Venezuela, Pietų Amerikoj, 
toliau ėjo “Viduriniųjų Ry
tų” šalys. Irakas, Persija. 
Tolimuose Rytuose aliejaus 
šaltiniai yra “Olandų Indi
joj,” į ten pirmiausiai ver
žėsi japonai karo praelžio- 
je, nes juos viliojo aliejus, 
guma, eina ir kitos tų toli
mų salų žaliavos.

Amerikos aliejaus žino
vai jau kuris laikas šaukia 
gvoltos, kad Amerikos alie
jaus šaltiniai pradeda iš
sekti. Amerika naudoja la
bai daug aliejaus, o jo šuli
niai nėra neišsenkami. Tik
rų žinių apie Amerikos a- 
liejaus “atsargas” žemės 
gelmėse niekas neturi, ir 
Amerikoje yra dar daug ne
ištirtų vietų, kur gal bus at
rastas aliejus. Bet žinovai 
sako, kad musų šalies alie- 
aus šaltiniai nepoilgo išsi

sems. O kas bus. kai Ame
rika nebeturės aliejaus?

Tiesa, dabar gazoliną ga
lima gaminti ir iš anglių. 
Vokiečiai visą karą kariavo 
u dirbtiniu gazolinu. Jie 
urėjo pasistatė milžiniškas 
lirbtuves. kur i= rudųjų an
glių gamino gazoliną. Be 
o. vokiečiams tarnavo Ru
munijos aliejus. Rumunija 

■ ra vienintelė šalis Europo- 
’e. kuri turi šiek tiek alie- 
aus. Bet gazolino gamyba 

’š anglies yra brangi, o. be 
o, iam gaminti reikia ang

lių. O ir anglių atsargos že
mele eina prie išsisėmimo.

Tikriausias aliejaus šalti
nis vra natūralinės jo atsar
gos žemės gelmėse. Bet ne 
visur tas brangus skystis v- 
ra užtinkamas. Geologai, 
žmonės, kurie tyrinėja že
mės gelmes, sako, kad di
džiausios aliejaus

Babilioniečiai buvo pir
mieji kurie valandą padali
no į 60 minučių.
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Į Saulės šviesą
Iš karo aptemdintų metų mes išei
nam su nepažeistomis Amerikos iš
taigomis. Amerikiečiai tebeturi tei
sę ir privilegiją jieškoti savo šei
mom tokių gyvenimo sąlygų, kokių 
nėra niekur kitur ' pasauly. Todėl, 
pilnai pasitikėdami Massachusetts 
Savings Bankų tvirtumu, daugiau 
kaip trys milionai. taupių šios vals
tijos piliečių turi pasidėję j bankus 
daugiau ksip $2,700,000/XX) — aukš
čiausia suma per 125 metus nu« 
šių bankų įsikūrimo.

Ši milžiniška kapitalo atsarga yra

prieinama namų statybai, kuri kaip 
tik dabar prasideda. Ačiū žemai 
morgičių kainai, namų galės įsigyti 
ir nedidelių pajamų žmonės.

Ir taikos metais Massachusetts 
Savings Bankai vaduosis tais pa
čiais principais, kuriais vaduoda- 
miesi jie išėjo iš karo stipresni ne
gu kada nors.

Atidarydami bet * kuriame tų ban
kų sąskaitą, jus tampat partneriais 
didžiojo Massachusetts verslo, kuris 
per taupumą veda į asmens laisvę.
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'- SAVINGS BANKS
of Massachusetts

gana netikra, nežiūrint į vi- 
,.s ! 0 b sus susitarimus. <

aliejaus] Rusija yra vienintelė šalis.
kuri turi milžiniškas naftos 
atsargas savo žemėje. Bet 
kas daug turi, tas nori dar 
daugiau. 1921 metais Sovie
tų Rusija užpuolė nepriklau
somą Gruziją, ją nukariavo 
ir prijungė prie Rusijos.
Tais pat metais Berlyne bu
vo susirinkę visų trijų “in
ternacionalų” atstovai pasi
tarti apie “bendrą frontą.” 
Socialistai, žinoma, prikai
šiojo bolševikams, kodėl jie 
pasmaugė Gruzijos nepri
klausomybę. Reikia pasaky
ti. kad nepriklausomą Gru
ziją valdė socialdemokratų 
valdžia, kuri turėjo milži
nišką gyventojų pritarimą, 
o bolševikų ten buvo vos 
pauostyti. Trečiojo Interna
cionalo atstovas. Karolis 
Radekas. tada pareiškė: 
Kaip jus manote kurti so
cializmą be aliejaus? Vadi
nasi, Rusija vardan socia
lizmo užpuolė Gruziją, kad 
pagauti į savo rankas alie
jų. Pačioj Gruzijoj aliejaus 
nėra. bet per Gruziją eina 
aliejaus paifios iš Baku į 
Batumą. tai del tų paipų 
Rusija užpuolė ir pasmaugė 
mažos tautos nepriklauso
mybę. Ir tai vardan “socia
lizmo,” kurio paprastesnis 
vardas yra aliejus.

Aliejaus “interesai” den
giasi įvairiais vardais: kar
ais jie vadinasi “socializ

mas,” kartais “civilizaci- 
a.” kartais “krikščionybė,” 

bet esmėje jų visų pagrin
de gludi aliejaus troškulys.

Kibirkštis.

Gerovė už kampo
Republikono Hooverio 

laikais visi ir daug kalbėjo 
apie gerovę už kampo. Mi
liūnai darbininkų neturėjo 
darbo ir visi jieškojo to gat
vės kampo, už kurio pasi- 

atsargos! slėpus viską žadančioji ge- 
randasi Rusijoje. Viduri-' rovė. .
niuese Rytuose ir Abisini- Jieškojo gerovės ir rado 
joj. “Vidurinių Rytų” kraš- tik Hooverio “viešbučius. . 
tuose kol kas tiktai Irake ir šiandien darosi kas tai 
Persijoje buvo surastas alie- panašaus. Stai jums dieny-

.......LA—:
Bank whert yon 

this emblem
at a “Savings Bank or 
Institntion for Savings **

nas vieno darbininko, ku
ris dirbo Fcrdo dirbtuvėj ir 
karui pasibaigus buvo pa
leistas iš darbo:

“Aš dirbau Fordo kom
panijos instrumentų dirbtu
vėj Long Island City. Ka
rui pasibaigus mane palei
do is darbo, ir pirmą dieną 
užsiregistravau federaliame 
darbo biure, taipgi bedar
bių šalpos biure.

“Darbų paiupinimo biu
re man pasakė, kad gausiu 
pranešimą, kaip greitai bus 
‘atdara vieta.’ Tokio prane
šimo tebelaukiu.

Mano žmona yra gera 
moteriškė. Man baigus pir
mosios dienos keliones, ji 
pasakė: brangusis, šiomis 
dienomis to galima laukti... 
Stengiausi ją suraminti ir 
dariau planus antrai dienai 
— kur susirast darbą. Bet 
ant rytojaus visą dieną te
ko sugaišti Fordo dirbtuvėj, 
kur nuėjau atsiimt pereitos 
savaitės algą. Musų buvo il
ga eilė, belaukiant atėjo 
pietus, o gavus algą jau bu
vo vėlokas popietis — ne
buvo kada darbo jieškoti. 
Gryžau ir kramtausi, ką sa
kysiu laukiančiai žmonai...

“Praslinko diena, kita ir 
dar kita — darbo vis neran
du. Skaitau skelbimus laik
raščiuose. kur jieškomą 
darbininkų, telefonuoju ir 
pildau aplikacijas. Pasėka 
ta: aplikacijos priėmėjas 
praneša, kad šiuo tarpu jo 
įstaiga vietos neturi, praneš 
vėliau; arba priėmėjas sta
lai pareiškia, kad tokiai 

-dėtai aš netinku — reikia 
tik patyrusio darbininko, 
dagi su nuosavais įnagiais...

“Dar kita ir dar kita die
na. Kreipiuosi į draugus, 
prašydamas jų tarpininka
vimo. Vieni paguodžia, ki
ti tik ranka pamoja — bro
li, su darbais šiandien sun
ku...

“Kita ir vėl kita diena—

aš telefonuoju žmonėms,. 
kurie laikraščiuose jieško 
darbininkų; bastausi iš dir-! 
btuvės į dirbtuvę, pildau ap
likacijas, o darbo kaip nėra, 
taip nėra!

“Kantri toji mano žmo
nelė, pati nusiminusi, o ma
ne bando raminti. Kažin 
kaip ilgai ji užteks kantry
bės? Kaip ilgai man teks 
bastytis is vietos į vietą ir 
laukti atsakymo į senai pil

dytas aplikacijas?
“Kažin...
“Hooverio administraci

jos jau nėra, bet ar sugryš 
Hooverio laikai? Už kurio 
kampo teks jieškoti viską 
žadančios gerovės?”

Tai yra vieno darbininko 
dienynas, trumputis, bet 
daug pasakantis. O tokių 
yra daug, tūli šaltiniai sa
ko. kad tarp dviejų ir trijų 
milionų! V».

Įdomus Dalykai
CIVILĖ AVIACIJA

Kai kas sako, kad po šio 
karo skraidys ore “pulkai 
orlaivių.” tiek jų busią 
daug. Šalti biznieriai ap 
skaičiouja. kad civilinei a 
viacijai visai nereikės “pul
kų orlaivių.” Ir štai kodėl:

1940 metais Amerikos ci
vilinėj aviacijoj skraidė 
338 orlaiviai ir tais metais 
gelžkeliais važinėjosi 7,329 
pullman vagonai. Tais pat 
metais orlaiviai padarė vie
ną bilioną “pasažierių-my- 
lių.” o pulmano vagonai pa
darė tiktai septynius kartus 
daugiau, 7 bilionus “pasa
žierių-mylių.”

Dabar numatoma, kad ci
vilinėj aviacijoj bus naudo
jami didesni orlaiviai, bet 
ir jų darbas bus didesnis: 
daugiau žmonių skraidys or
laiviais iš vienos vietos į ki
tą, daugiau prekių bus ga
benama oiu, o taip pat or
laiviai bus daugiau naudo
jami ir paštui vežioti. Bet 
su visais tais padidėjusiais 
darbais orlaivių skaičius 
nedaug tepadidės. 570 or
laivių bus gana, kad 1950 
metais gabenti ir paštą, ir 
septynius kartus daugiau 
keleivių, negu 1940 metais, 
ir dau? daugiau prekių.

j kaip prieš karą. Skaitoma. 
' kad tiek orlaivių galės 1950 
metais padaryti 7 bilionus 

_ “pasažierių-mylių.” reiškia 
j lygiai tiek. kiek 1940 me- 
j tais nuvežė 7 tūkstančiai 
pullmano vagonų.

“Pasažierių-mylia” reiškia 
vienas žmogus nugabentas 
vieną mylią. Jei 100 žmo
nių skrenda po 100 mylių 
kiekvienas, tai važtos ap
skaičiavime mes skaitome, 
kad orlaivis padarė 10.000 
“pasažierių-mylių.”

Žinoma, prie tų kelių 
šimtų civilės aviacijos tran
sporto laivų po karo prisi
dės daug privačių orlaivių. 
Jų gal bus kelioselešimts 
tūkstančių, o gal jų skai
čius viršys ir šimtą tūkstan
čių.

KAUNO UNIVERSITETAS

New York (LAIC)—Mas 
kvos kontroliuojamos spau 
dos duomenimis, Kaune 
Valstybiniame Universitete 
šiuo tarpu mokinasi J,80( 
studentų (1941 m. buvo 3, 
200). Medicinos fakultete 

’ yra 1,200 studentų, kurii 
1 tarpe 77f4 merginų ir mo
terų. Paskui seka technikos 
ir kiti fakultetai
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Graikijoj rinkimai
Anglija, Amerika ir Fran- 

cija tariasi su Graikijos val
džia, kad dar šiais metais 
Graikijoj Įvyktų laisvi par
lamento rinkimai, po alian
tų priežiūra. Graikija su 
tuo sutinka.

Lanko Lenkiją
Generolas D. Eisenhower 

jau lankosi Varšuvoje, 
kur jis buvo asmeninis sve
čias prezidento Beiruto, to 
paties, - kurs per 20 metų 
buvo Kominterno agentas 
ir Sovietų Sąjungos pilietis.

Žydų tragedija
Institutas žydų reikalams 

tirti skelbia, kad 60% visų 
buvo. nacių

Kinai tariasi
Kinijos užs. rekialų mi

nisteris Dr. Soong lankosi 
Paryžiuje. Jis tariasi su gen.1 Europos žydų 
de Gaulle del Kinijos-Fran-! išžudyti, 
cijos santykių, ypač del In- 
dokinijos grąžinimo Franci
jai.

Vokiečiai gauna duonos
Vakarinėj Vokietijoj vo

kiečiai valgo iš užsienių at- džia Kinijai 
vežtą duoną, nes vietos
duonos neužtenka. Atvežti
nė duona jau pasirodė ang
lų okupacijos zonoje.

Parama Kinijai
Amerika perleidžia Kini

jai 8 karo laivus, 4 naikin-Į 
tuvus ir 4 submarinų me
džiotojus. Anglija perlei- 

vieną lengvą 
kruzerj 7,000 tonų talpumo, 

kelis madų naikintuvus ir 
žesnius laivus.

Francuzai už vienybę
Francuzų socialistų va

das L. Bliumas siūlo Ang
lijai ir Francijai susiartinti 
ir sugrupuoti apie save vi
sas Europos vakarų ir šiau
rės valstybes.

Dirbtinas kraujas
Dabar aiškėja, kad vokie

čių chemikai karui baigian
tis buvo suradę dirbtinę 
kraujo plazmą, kurią nau
dojo sužeistiems gelbėti ka
ro lauke. Dirbtina plazma 
vadinama “periston.”

Milžiniškas pardavimas
J. A. Valstybių iždas par

duoda visokių karo pertek
lių, likusių nuo karo daik 
tų, nuo dirbtuvių, aerodro
mų iki smulkių daiktų už 
100 bilionų dolerių. Gerai 
jei už visus “perteklius” 
butų surinkta 10 bilionų, 
sako žinovai.

Indijos nacionalistai
Indijos nacionalistų par

tijos kongresas pradeda 
Bombėjuje posėdžiauti. Šis 
kongresas sieks Indijai dau
giau savivaldos.

Iš Okupuotos Lietuvos
LIETUVOS PARTIZANAI 

KOVOJA

New York (LAIC)—Lie
tuvoje kaskart labiau stip
rėja pasipriešinimas oku
pantams. Norėdami paveik
ti ‘'neištikimus” elementus,', lyginti su 
bolševikai verčia žymesnius 
Lietuvos žmones savo var
du skelbti laikraščiuose ra
ginimus, kad jau “laikas 
susiprasti,” kad reikia ati
duoti valstybines duokles, 
eiti i kariškos reikšmės dar
bus, klausyti šaukimų kari
nėn apyskaiton, ir t.t. Iš tų 
atsišaukimų matyti, kad 
priešsovietinė akcija Lietu
voje gana stipri, kad žmo
nės vengia ir išsisukinėja 
nuo raudonosios valdžios 
uždedamų pareigų, vietomis 
netgi vykdo atvirą sabota
žą. Miškuose veikia parti
zanų būriai, kuriuos komu
nistų kontroliuojamoji spau 
da vadina “kenkėjų, plėši
kų gaujomis.” Okupantai 
bando iuos pažadais prisi
vilioti. skelbdami, kad “kas 
yra atsitiktinai ar per su- 
klaidinimą atsidūręs nele
galioj padėty.” jei jie pa
tys sugrįš, bus laisvi nuo 
bausmės ir galės stoti prie 
savo ankstybesnio darbo.

Šiems viliojimams žmo
nės netiki.

NACIU OKUPACIJOS 
PADARAI

KELEIVIS, SO. BOSTON

CORREGIDORO DIDVYRIS
1

——- »
Generolas Jonathan Wainwright, Corregidoro tvir

tovės gynėjas (kairėj), dabar grižo Amerikon. Šiame 
vaizdely ji sveikina Amerikos karininkei Ha\vaii sa
loj, kai jis pakelėj tenai buvo sustojęs.

paskelbtų karą blogiems tijų pilietis. Jis gimęs Brook | 
butams? Mobilizuotų savo lyne 1906 metų birželio 24;
darbininkus, statytojus ir dieną, o kadangi jis yra a- 
pinigus tam “karui,” tai ar merikietis, tai jo negalima 
per kelis metus nebūtų gali- kaltinti kaip Anglijos išda- 
ma aprūpinti visus gyvento- viką, nes Anglija ne jo tė
jus, ypatingai biednuosius, vyne ir jis nėra prisiekęs 
švariais, gražiais ir sveikais jai savo ištikimybės, 
namais? Ir tai butų ne iš- Teismas šitą argumenta- 
mesti pinigai Į naikinimą, i vimą tačiau atmetė, pareikš- 
bet i statymą, į produktin- damas, kad jeigu ir butų i- 
gą reikalą.' Žinoma, kaštai rodyta, kad jis Amerikoj į 
turėtų buti taip apskaičiuo-1 gimęs, tai didelio skirtumo 
jami, kad ir paprastas žmo- nesudarytų, nes jis viešai 

Į gus tuose sveikuose ir gra- skelbėsi esąs Anglijos pilie- 
Į žiuose butuose galėtų nuo- tis ir veikė kaip jos priešas.
| mą išsimokėti, arba galėtų---------------------------------
tokius namus išsipirkti per

Penktas puslapis

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tetulės, Agotos 

Baužytės, kilusios iš Gaurės parap., 
Globių kaimo. Pirmiau gyveno 
Brooklyne, dabar nežinau kur. Tu
riu labai svarbų reikalų su ja susi
žinoti. Prašau jos pačios atsiliepti, 
arba jų pažįstančius man pranešti, 
už kų busiu labai dėkingas. (39)

JOSEPH N. CHEDLTKIS.
I.a Šalie Hotel 

Battle Creek, Mich.

APSIVEDIMAI

Del Pokarinės Statybos
Apie pokarinę statybą, nuo miesto, nes kompanijos 

buvo rašoma “Keleivio” 37 i ten stato namus. Tokiuose

13,114, avižų — 22,914, 
bulvių 57,052.

Hitlerinių grobikų šeimi
ninkavimo pasėkoje, nepil
nais duomenimis, vien tik 
14 Lietuvos apskričių gyvu
lių ir paukščių skaičius, pa- 

1940-1941 m. su
mažėjo; arklių 136,140, 
stambių raguočių 565,995, 
kiaulių 463,340. avių 594,- 
492, vištų 996,000, ančių ir 
žąsų 424,178.

Prie šių nuostolių reikia 
pridėti antros karo audros 
padarus ir antro, vis tebesi
tęsiančio bolševikmečio nuo 
stolius.

LIETUVOS KARIO 
PERGYVENIMAI

laiką. Bet privatinė statyba, 
realestatininkų kompanijos 
to nepadarys. Čia yra vai 
džios darbas. Valdžia turė
tų planuoti, skirti pinigų ir 
atlikti tą didelį darbą.

K. Karčiauskas.

“LORD HAW-HAW” 
PILIETYBĖ

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

Įdomi ir graži dama, vidutinio am- 
| žiaus, jieško pažinties su įdomiu vy
ru, taipgi vidutinio amžiaus. Rašyti 

- : galima lenkiškai, rusiškai ir angliš-
kai, su pirmu laišku įdedant ir savo 

“Ke- atvaizdų. Laiškus adresuoti šiaip:

MISS ANNA GREGORY,
1818 Prospect Ave., Apt. 1 H, 

Bronx, N. Y. (40)
Tel. TRemont 8-4999.

GEROS KNYGOS

Pereitą savaitę Londone r 
prasidėjo “Lord Haw-Haw”!z ^’^linės studijos a- 
bylo. Tikras jo vardas ir pa-1<eHgyvukJ Autorius aiš-
vaide yia William Joy^-ikina visokius keturkojų pa
karo metu jisai buvo pnsi-; .očius ir prigimtj. pa
plakęs prie nacių n; skleis- :įžiui kodėl šunelis loja ant 
davo įs Vokietijos į Angli-jmenUlio? Ką reiškia arklių 
ją nacių propagandą. Sav<>| bailumas? Kodėl gyvuliai 
radio kalbose jisai pabrez- su gera uosie paprastai tu- 
davo esąs Anglijos pilietis.. rj silpnas akis ir greitai ap-

Karui su Vokietija pasi-! janka;. ištikrujų y-
bet ten žemė pi-, baigus, anglai šitą “lordą”;ra tokl.a £U(ln, ki>įpvzrJJ?; 

gesnė. Kada žmogus nusi- sučiupo ir parsivežė Angli- nes apie Ja mano- Kodėl

užmiesčiuose dažnai nėra 
dar išgrįstų gatvių, nei nu
sausinime.

NUPIGINTOS RUDENS LAIKUI 
Protą* — D-ro

Nrvz York (LAICK)—O- 
kupacijai besitęsiant, vokie
čiai be gailesčio varė iš sa
vo ūkių lietuvių valstiečius 
ir grobstė ių turtą. Taip 
1942 m. rudenį Mariampo
lės. Tauragės, Kėdainių ir 
Vilkaviškio apskrityse že
mės neteko 2.057 šeimos. 
Kartu su žeme iš jų paėmė 
visa judamąjį turtą: 2.475 
arklius, 2.267 karves, 2.973 
kiaules. 2,386 avis. 1,426 
plugus. 1.318 akėčių. 859 
vežimus. Visos šios šeimos 
turėjo be jokios kompensa- 
cijcs atiduoti vokiečiams se- 
kančias žemės ukio 
produktų atsargas (centne
riais): rugių—22,166. kvie
čių 16.307, miežiu

New York (LAIC)—Va 
karų Europoje atsidūręs 
Lietuvos karys mums rašo:

“1940 m. birželio 15 d. 
bolševikams Lietuvą okupa
vus, tuč tuojau prasidėjo 
paskiri areštai. Buvo suim
ta eilė kariuomenės štabo 
vyresniųjų pareigūnų. Ne
žiūrint mano prašymo pa
leisti į atsargą. Maskvos at
ėjūnai mane perkelia i Vil
nių ir paskiria į naujai be
siformuojančią mokyklą. 
Mokyklą suformavus, jie 
mane areštuoja, apkaltina 
kontr-revoliucine veikla ir 
dar primeta taiptautinio 
šnipo vardą.

“Po tardymų, nuteisia 
mirti ir birželio 22 d. trau
kiniu gabena į Sovietų Są
jungą.

“Prie N. Vilnios lietuviai- 
partizanai suardo geležin
kelį ir, traukiniui nebega
lint eiti toliau, NKVD visą 
ešeloną nusprendžia sušau
dyti.

“Laimė manęs ir šį kartą 
neapleido — likau gyvas. 
Nuo 1941 m. rudens iki 
1944 metų pavasario, t. y. 
veik per visą vokiečių oku
paciją. įvairiomis slapyvar- 
dėmis prisidengiant, teko 
dirbti įvairus pagrindžiu 
darbai. 1944 m. gegužės 15 
mane suareštavo Gestapo. 
Frimetė politinę veiklą, pri
jungė prie Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto i» nrasi-

nr. Labai gražiai skamba, 
ale dabar pavieniai žmo
nės nelabai ką gali nuveik
ti. Miestų atbudavojimas 
dabar turi buti valdžios 
darbas, o ne realestatinin
kų ir pavienių gyventojų.
Reikėtų statyti miestus taip, 
kaip valdžia vedė krašto 

Į ginklavimąsi. Patys darbi
ninkai iš savo uždarbių nie- O kada praveda gatves ir 

I kada negalės pastatvti gra- nusausinimą, tada nors rauk 
žiu namų. o todėl ir musų plaukus nuo galvos. Jei, pa- 
miestai bus nušiurę. vyzdžiui, namelis kainavo

... i • , .. i $7,000.00. o įmokėjai apie, . . _Atsimename, kaip statę- ?1000 ; = |jk < £ vrai»„ ........................ $..75
mes namus, kada mes eta , M 6,; nuoSimd? kas
pradėjom važiuoti i šią sa-ĮJ^^ 
lį. Nors žemė buvo pigi ir 
budavojimo medžiaga ne
brangi, bet uždarbiai buvo 
menki ir vistiek namų sta
tomasis buvo perbrangus.
Tai žmonės pirko mažiukus 
lotus, vos po 25 jiedu plo
čio ir statėsi namelius ant 
medinių stulpų. Ne tik me
dinius namus, bet ir mūri
nius kartais statė ant me
dinių pamatų. Įkasdavo į 
žemę 6 colių stulpelius, už
dėdavo 6x8 pamatus ir mū
rydavo mažą namelį. Chi
cagoj dar yra daug tokių 
namelių, pakrypusių, kaip 
žąsis ant vienos kojos. O 
žmonės neturi pinigų, kad 
duoti cementinius pamatus.

Dabar norint padaryti 
gerą išvaizdą tokių miestų, 
kaip Chicaga. tai reikėtų 
visą miestą sulyginti su že
me ir suvolioti volais, o 
paskui pravesti gatves pa
gal naujus planus. Chicagos 
vidurmiesty yra daug dyku
mos, po kelis blokus nėra 
anei jokių trobesių, o žmo
nės kraustosi gyventi toli

perka tokį nameli vasaros] jon teisti 
laiku, tai atrodo gražiai,! Jo gynėjas dabai 
bet kai ateina žiema su j argumentuoti, 
sniegu, ar pavasari,
beismentai prisirenka 
dens, tada tenka privargti

1 vieni gyvuliai ginasi
- • savo priešų, o kiti bėga? Ir

.1

dėjo kryžiaus keliai po Vo 
kietijos kalėjimus.

“Buvau apkaltintas “Ho- 
ch-und Landesverrat” val
stybės išdavimas), byla jau 
buvo perduota “Volksgeri- 
cht'ui (liaudies teismui). 
Perėjau 14 Vokietijos kalė
jimų. ir 1945 m. balandžio 
14. esant Bayreuth’o sunkių
jų darbų kalėjime, likau iš
laisvintas amerikiečių ka
riuomenės.

“Su manim (toje pat pa
talpoje) buvo 27 lietuviai. 
Keletas lietuvių mirė badų. 
Šeimos likimo nežihau. Ži
nau tik viena — mane areš
tavus. visas mano turtas li
ko konfiskuotas ir šeima iš 
buto išmesta.

“Daug mano pažįstamų ir 
draugu jau nėra. 1941 me
tais Sovietų buvo išvežta 
489 karininku, 800 mokyto
jų. Viso išvežta apie 45,000 
žmonių. Išlaisvinimo kovo
je. 1941 m. birželio 
dienomis žuvo apie 
Lietuvos partizanų *

dievams apibudinti. Čia yra 
aprašyta daugiau kaip 30 
įvairių Lietuvos dievų, die
vaičių ir šventųjų. Bet kny
ga ne religinio pobudžio. 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios pa
veikslu. Kaina buvo $1.00, 
dabar tik 50c.

nuo! Sielos Balsai—Jono Smel-

kaltina dau^ kltoknl dalykų. Kny-
T vididelio formato, 212kada masis esąs Jungtinių Vals- pU5lapių Kaina buvo ?1>25, 
van" j dabar tik 65c.

Biblija Satyroje—Tai yra
Įknyga, kur Biblijos pasako
jimai yra atvaizduoti juo
kingais paveikslais. Kaina 
buvo $1.00, dabar tik 50c.

kad

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS *

Aukso Altoriukas, maldų knygelė, 
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido

i 'cu i;
nų per metus:-arba po 30 
dol. mėnesiui, neskaitant 
skolos atmokėjimo, išlaiky
mo kaštų ir mokesnio už 
gatvių ir nusausinimo pra- 
vedimą. Dažnai, viską su
dėjus. už 7,000 dol. vertės 
namą, įmokėjus 1.000 dol. 
pradžiai, reikia mokėti per 
25 metus po 50 dolerių per 
mėnesį, neskaitant kuro ir 
šviesos išlaidų. Per tiek lai
ko žmogus pirma padžiau
na kanopas, negu baigia 
mokėti už savo privatišką 
nuosavybę. Tai tau ir buk 
namų savininkas! Daug bu
vo tokių žmonių, kurie ne
mokėjo apskaičiuoti visų iš
laidų ir nuošimčių už skolą, 
tai tie kai jau sėdo į balą, 
tai ir neišsikasė: turėio at
sižadėti savo nuosavo na
mo ir sukišo savo sunkiai 
uždirbtus pinigus į kompa
nijų bedugnes kišenes.

Dabar nebėra daug tokių 
ukvatninkų pirkti savo na
mus. Bet seniau, kai žmo
nės iš įvairių kraštų plaukė 
į Ameriką, jie labiausiai 
rūpinosi įsigyti savo namą 
ar faimą. Padirbėję kelis 
metus ir privargę užtenka
mai pigiuose namuose ar 
ant “burdo.“ susitaupę ko
kius 500 dol.. jie pirkdavo
si namą. Dabar žmonės 
mėgsta geriau gyventi, to
dėl nevargsta. netaupo ir 
nesij)erka namų, bet gyve
na samdytuose butuose, o 
kai ateina bėda. šaukiasi 
valdžios.

Turėti gražius miestus, 
švarius, sveikus butus galė
sime tik tada. kai bus pa
keista visa miestų statymo 
sistema. Imkime dabar ka
ro darbus. Kai valdžiai rei
kėjo amunicijas ir kitokių 
galų. tai greitai pribudavo- 
jo fabrikų, pastatė galybes 
gyvenamų namų ir visiems 
buvo darbo ir uždarbių. 
Bet karo darbas nėra pro- 
duktingas. Jis yra reikalin- 

i gas, kad atsiginti nuo

vtvrvi xv«

Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais .................................................. 65c.

Pekla, kur ji yra ir kam reikalin
ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.

Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyveninio turtus, arba 
meilško apsivedimo gyvenimas *1.00

Nebijok Mirti, knyga su paveiks, 
lais .................................................. 60c

Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų 
knyga ............................................ *1.50

Duktė Marių, graži apysaka 25c.
Lengvas būdas išmokti anglų kal

bos be kito pagalbos ............... 35c.
Neužmokamas Žiedas, graži apy

saka ................................................ 25c.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa

kymai ............................................ 25c.
Sveikata Ligoniams, knygutė ap

rašo apie 350 vaistažolių .... 25c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas 

............................... 35c.
Kaip Duktė gyveno pustynej 25c.
Sapnų Knyga su paveikslais, ap

daryta .......................................... *1.35
Stebuklingas Zerkolas, graži apy

saka ................................................
Grigorius, gražus skaitymai
Vžkeiktoo 3 karalaitės ....
Keliauninkai į Palestiną . —
Davatkų Gadzinkos ...............
Dvarinė Pana, graži apysaka 
Ragana, tikras atsitikimas . .
Apie Dangų, saulę, mėnulį

25c. 
30c. 
25c. 
30c. 
20c. 
25c. 

. 35c. 
ir

Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus if 
pamokinantis leidinys. Die
vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini
mo iki krikščionybės laikų. 
Knyga turi 272 puslapius. 
Arti 100 puslapių pašvęsta 
vien tik senovės lietuvių

žvaigždes ................................... 10c.
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir

Vyrų Užlaikyto ja, apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt *1.00 

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel
nai ant Gedimino kalno Birštone, su
meilužės paveikslu ................... 25c.

Salemonas. laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės .......... 25c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

........................................ 20c.
Kūrykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

sūrių padarymas, su paveikslais 25c. 
Istorija seno ir naujo testamentų,

su paveikslais................................ 35c.
Raistas, aprašymas apie Chicagos

lietuvius ........................................ *1.25
Nedoras žydas, jaunų merginų

kupčius ............................................ 50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c. 
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm, 

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
40c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ
Nervų suirimas 
Nuo cukrinės ligos 
Vidurių valytojas .... 
Nuo veneriškų ligų . 
Skausmingu mėnesinių

ir nemiga

Nuo dusulio, kosulio 
asthmos ................

Nuo vandenligės ., 
Nuo užsisenejusio 

fever .............

85c.
................ 89c.
............. 60c.
.......... *1.20
reguliatorius
............. 60c.

ir mainų
.. .... .............. 60c.
..................... 60c.
kataro bei hay 
....'........ 85c.

storiaus dainos ir eilės. Kny
ga gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Žemaitės Raštai Karo
Metu. Knyga didelio forma
to, ant dailios popieros, i- 
liustruota, piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c., dabar 25c.

Prašom pasinaudoti pro-IJ* ic?irrxri« mm ■■ _« folSJvl IIVt~
pigintom kainom.
oro

ti
Užsakymus prašom siųs- 
šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, M

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Masa.

K Europoi c
Jai aorlta iinoti apis karą Ir kitus paaaaln 
įvyktus, tai akai tyki ta “Naujienas".

aras
"Naujienos** yra pirmas Ir didiiausfaa 
Vianiuitls Amerikoje.
Ulairaiykite "Naujienas" liandlea. Maujlauų 
premunerata metams Amerikoje (ittmaat

0, $6.00. Chieagoje Ir Buropoja—$ 

Orderj ar iakj siųskitei

/?-NAUJIENOS

Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos, stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis....................... 35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo ....................... 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart burn)

........................................ 85c.
Tyra mostis. nuo bile kokio nie

žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
do visokius skaudulius, apdegimus 

*2.25 
. 85c.

pne-lir t.t. ....
šu, bet tai visgi griovimo; Pa,1,ų arbata arb» «nost»»»22-26 

3,000 darbas.
i Na. o j •ieii i«a Ameiika

M. ŽUKAITIR, (41)
Dean St„ Spcucerpcrt, N. V.

/p. 1719 South Halsted
CHICAGO, ILLINOI1

M
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Mykolas Vaitkus.

PETRIUKAS
(Tęsinys) j pastebėjo iį praeinanti var-

Senojo rugsėjo galas. Ar-Į na ant Benekės stogo... Bet 
tinas didis karys — šventa- nė krislo pasigerėjimo jos 
sis Mykolas. Rods, jo šar-, žvilgsnyje! Vien tik plėšri 

neapykanta... Sako, bus ne
laimė, jeigu jinai sukranksi 
einant į darbą... Ir neištylė-

vai auksu tvaska didingai 
rimtoj erdvėj — tiek visur 
auksinio blizgesio — dan
guj ir žemėj. Rudens saulė i jo nelemtoji: kad krank- 
taip švelniai ilgesingai šyp- teis... taip kimiai, taip šiurk- 
so, jog graudu daros—tar- ščiai... dar... ir dar kartą, o 
tum ligonis blankiai nušvi- piktai pritūpdama, tartum 
to. amžinosios vilties gaivi-! norėdama išspausti ir iš- 
namas. Dangaus skliautai' trėkšti ant berniuko paskuo- 
saulės auksu persisunkę, ir jus nuodus iš pat pilvo dug- 
jų mėlynis žalsvai gelsvais1 no... Butų pagriebęs Petriu- 
atspalviais žavi. Pailgi len- kas kcki akmengali ir mie-
gvuciai debesukai balti, 
kaip gulbių plunksnos, kraš
teliai vos jaučiamai auksu 
nudažyti. Auksiniai dažai 
iš saulėtų aukštybių gausin
gai nusilieję žemėn ir sud

lai sviedęs i tą raganą... Ap
sižvalgė — niekur nematyti 
patogaus akmenpaiaikio, o 
iš grindinio negi lupsi—pa-j 
matytų tėtis... Tad parodė 
nevidonei vyras ilgą liežu-

riai nudažę namelių stogus yi ir paniekinamai nusisuko 
ir j saulę atsuktas sienas. Į kitą šąli...
langus ir sodelių tvoras.

Saulės atokaitoj šildos ir 
tyliai gėris pageltę medžiai. 
Nė lapas nesuki-uta. Erdvė 
tartum snaudžia taip ra
miai, jog, rodos, nė nekvė
puoja. Tik kartais kažkur 
krankteli varna... Ir tik ne
nuoramos žvirbliai, — tur 
but, ištisi pulkai, — ant sto
gų ir medžių šakose, ir gat
vėje tirštu choru čiauška, 
tartum daugybė smulkučiu- 
kų skambučių... I tą didę 
plačią giesmę urnai Įsiver
žia kaltais akiplėšiškai koks 
žmogaus baisas ir ima Įžū
liai pritarti savo nelemtu 
tarškėjimu ratai... Bet ne— 
ir tai reikalinga čia, ir tai 
gera...

Tėvas ryžtingai žings
niuoja, letenas truputi Į ša
lis mesdamas. Jis tyli: kaž
ką kietai mąsto. Petriukas 
smulkiais žingsniukais tipe
na dešinėj, kiek atsilikda
mas: nors ir Įdomu paga 
liau tą mokyklą pamatyti, 
vis tik kažkaip nejauku ten 
kažkur aplink širdutę: tad 
brangi kiekviena nutęstoji 
valandikė. Ir berniukas ty
čiomis stengiasi atsilikti ir 
abejingai žvalgos, lyg nie
kur nieko, — kad kartais 
koks draugas nepamatytų jį 
bijant..

Bet kaip tyčia niekas Į ji 
nė žiūrėte nežiūri... Liur
biai! — mąsto berniukas 
jie nesupranta, kad aš einu 
Į mokyklą!... Ir jis išdidžiai 
atsigręžia, kad atrodytų 
kaip... na, bent kaip pulki-

Čia jo žvilgsnis atsidūrė 
i kitą. prašmatnesnę būty
bę: baltą, su ragais, su 
siaura, skysta barzdele, su 
kreivom, aukštyn bėgan- 
čiom akim ir kažką taip 
skubiai kąsnojančią... A! 
tai — Srulio ožka... Pažiu
rėjo jinai i Petriuką taip 
linksmai, kytrai, truputį pa
šiepiamai, lyg sena pažįsta
ma. tartum sakydama: “Ži- 
natr, viską žinau, supran
tu!” O pati vis skuba kaž
ką sukąsnoti, taip nervin
gai guviai kraipydama savo 
smailą juokingą snukutį į
iricnc rtyiana / zy rln Imt o i 
v VILA HUtOI

žandais tik tintelioja. nely
ginant varpeliai); priešaki
nę kojikę kartkartėmis ka
žin kodėl truputį kilsteli, 
sulenkdama per kelį, ir vėl 
mitriai skubiai strapteli į 
žemę, arba su užpakaline 
greitai, nekantriai, trumpai 
pasikaso ilgaplaukę papil
vę, ar ilgu. smailu ragu 
glostei i šoną, gindamasi 
nuo musių, grakščiai palen
kdama galvą ir išlenkdama 
sprandą...

Ne pirmą kartą susitinka' 
ją Petriukas ir vis maloniai 
pasižiūri, šiltai nušvitęs. 
Bet šį kartą jinai tokia mie
lai juokinga, jog berniuko 
burnelė savaime plačiai iš
sišiepia ir jis jai draugiškai 
taria, nusigręždamas eiti: 
“Ak. tu. žydelkaitė.” O ji
nai jam įkandin: “Me-e-e!” 
taip gailiai, lyg skaudu jai 
skirtis, taip virpamai, nely-

ninkas, kuri matė priešais'^nant anaf k°nas kai- 
eilę kareivių kažkokių “ka-l myjraose. kurj ponai sako 
raliaus dieną”... Vistiek nie- esant Ker« dainininką, 
kas nežiūri ir gana’... Ne, (Bus daugiau)

9 METŲ AMŽIAIS ŽMOGŽUDYS

Šio vaizdelio kairėj matosi Mrs. Mary Apperson 
su savo 3 metų dukrele, kurią mirtinai akmeniu užkule 
9 metų amžiaus vaikas, Lloyd Edwards, Jis čia paro
dytas ant savo velocipedo kalėjime. Tas atsitiko South 
Fork miestely, Pennsylvanijoj. ' ,

ELĖS IR BLIZGUČIAI GALVAI PUOŠTI

Štai vėliausios mados skrybėlės. Vienos jų visai paprastos, be jokio 
papuošimo, kitos gi apkrautos gėlėmis arba blizgučiais. Kokią pasirinksi, to
kia bus madoj.

Kas Butų Be Vyrų...
Kas liktų pasauly, kad vyrų nebūtų:
į trumpą juk laiką ir viskas pražūtų.
Kąs dirbtų, kas priešą žmonijos kovotų,—
Kas moterų garbę apgintų, užstotų?

Kas vandenį, orą ir gamtą kariautų,
Kas turtus šiai dienai ir ateičiai krautų;
Kas moteris gerbtų, meiliai pakalbėtų.
Kas jūsų gražumą tuomet pastebėtų?

Kas rūtų darželį mergelės aptvertų,
Kas jautriąją širdį, krutinę atvertų;
Kas gražų žirgelį ganytų, balnotų,
Kas ilgesio dainą graudingai dainuotų?

Kaip moterys sakot, kad taip atsitiktų
Ir vyrų pasauly imtų ir neliktų.
Tuomet savo klaidą gan greitai suprasit,
Nes niekur harmonijos grožio nerasit.

Kokie parėdai be spalvos, be pasono,
Kokia sutartinė, jei vien unisono?
Gražus juk dangus, kad jis margas, žvaigždėtas, 
Meili tad ir tu. kai bučiuoj numylėtas...

J. Steponaiti*.

BATŲ RACIONAVIMAS 
PANAIKINAMAS

APIE VALGIUS
Kaip rauginti žalias 

tomeites
1 bušelis žalių tomeičiu.

3 galvukės česnako.

1 sauja “all špice”.

1 puodukas druskos.

1 galionas vandens, arba tiek 

kad apsemtų tomeites. •

Krapų.

Tomeites perrink ir 
plauk šaltam vandeny.

Į molinį puodą Įdėk kra-{| 
pų, apibarstyk su “all špi
ce,” įmesk truputį sukapo
to česnako ir eilę čielų ža
lių tomeičiu, ir taip kartok, 
iki puodas bus pilnas. Tuo
met ištirpyk druską karštam 
vandeny, atšaldyk ir užpilk 
ant tomeičiu. Prislėgk medi
niu dugneliu, ant kurio ga
lima uždėti švariai nuplau
tą akmenį ar kitokį sunku
mą. Prislėgtos tomeites turi 
but apsemtos sunkos. Pa
statyk vėsioj vietoj, tik ne 
perdaug šaltoj. Per šešias 
savaites tomeites įrugs. Taip 
jos išsilaikys per žiemą.

Agurkų pikelis

nu-

' ant agurkų: tegul taip pa
stovi 24 valandas. Tuomet 
agurkus nusunkti, nušluosty
ti ir užpilti verdančiu actu; 
vėl tegul pasotri 24 valan
das. Tuomet tas actas nu
pilti. o paimti šviežio. Bu
šeliui agurkų dedama kvor
ta rudojo cukraus, paintė 
baltųjų garstyčių (mustar- 
dos) sėklų, pusė saujos 
gvazdikų, tiek pat čielo ci- 

! namono, pusė puoduko sa- 
! lierų sėklų ir alūno (alum) 
gabalą, kaip vidutinis kiau

linis. Viskas sudedama į ac
tą, užkaitinama iki virimo 
ir užpilama ant agurkų. Š- 
toks pikelis gali stovėti kad 
ir metus laiko.

Paimkit nedidelių agur
kų ir padarykit šarmo iš 
vandens ir druskos. Drus- 

. kos reikia dėti tiek, kad į- 
1 dėtas kiaušinis neskęstų. 
Užvirinti šarmą ir užpilti

SVEIKATOS DEPARTA
MENTO PATARIMAS

Knygų Bargenas
Už Puse Kainos

Vito* knygos, kurios iemiau yra surašyto*, trum
pam laikui yra nupiginamo* iki pusė kaino*. Ka* pirk* 
už $1.00, ta* gali pasirinkti už $2.00 knygų. Ka* pirk* 
už $1.50, gali pasirinkti ui $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. t.

Štai čia knygų sąrašas: ui: . • S-. • ą» •• ‘, -B-k«... — • • . ... ' ..

! AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS? •

Bažnyčia sako, kad baro, o moka* 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visa žemės 
kamuoti? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 

į Kaina .................................................. 25c.

i 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- 
i tininkas. 224 pusi. Kaina .. *1.28 
I
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 

STATYDAVO SAU ŽEME 
Labai įdomus senovės filosofų da- 

i leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
! daugelį autorių parašė Iksas. Antra
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi................................................. 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun- 

i kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
; viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
; So. Boston, 1013, pusi. 61........... 25c.

| TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 

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

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

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

Arba, kaiD 
Dr

UETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
vio, gy vcitu, tai persr.aityk šitą kny
gą. Iš įus sužinosi, kad vyrai turėjo 
■mug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 

i irijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stam Ii ir iabai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai-
nuojama. Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, 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, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo ivuėl Romo. 

popiežiaus kunigai n-.sipačiuoja čis 
išaiškinta visa jų bepatystėi- istorija 
jos pasekmės ir dori-kas -ivvsiškiio. 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
iaurikaitis. kurie geidžia, kad jų mo
teris. dukteris ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Tovmsend For, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina .............................................. 28c.

buvo nukirsta šv. Jo
nui galva. Drama viename akte, pa
rašyta garsaus anglų rašytojo. \er- 

: tetų kiekvienam perskaityti. 25c.
I “O. S. S.”

Arba Šliubinė
KODĖL Aš NETIKIU 

Iškilmė. Vieno ak- | DIEVĄ?
tuoj nebus racionuoti. Del t° far^aį- Iab?‘ jį10klng^s lr Seras Laisvamanis čia pasako, kodėl JUJ perstatymui. Kaina ..................... 15c- negalt tikėti. Pilna argumentų, kurią

nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės .......................................... 20c.

Tenka patirti, kad batai

to savo senuosius batus ga- pipiru 
lėsime padovanoti kam jų; T’;iju aktuVir septvnių scenų dra. 
reikia daugiau, negu mums, ma. Pagaly L. Tolstojų, parašė A. A.
o patys įsigysime naujus, ix eckys- Kaina ................... 35c-
Daugiausia batų reikia vv- karės nuotakos
rams ir vaikučiams. Kai ba-
tai visai nudėvėti, juos ba-'laimingą moterų likimą.
tais vadinti klaidinga, nes:**“* ...............................
jie tada jau ne batai, bet j SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
buvę batai Tnkip n plinka , >domi šituo svarbiuOUVę Datai. lOKie netinKd klausimo. Ją turėtų perskaityti kiek- 
patiems, netinka ir kitiems, nas katalikas ir socialistas. Parašė
O. O e V S * *4* \ r, x4 1 .4 — ^4 tt Y T ■■ Jjų persiuntimas labai 
brangus, nes batai sunkus.
Todėl, bukite malonus, kai 
dovanojate batus, padova
nokite dar tokius, kuriais 
žmogus bėdoje gali dar a- 
vėti. o ne numesti.

Batų reikia labai daug ir 
labai greitai. Malonėkite 
juos padovanoti BALF vie
tos rinkėjams, arba tiesiog 
siųskite į

United Lithuanian Relief 
Fund Warehou*e,

101 Grand Street.
Brooklyn 11, N. Y.

Vandervelde. 
Kaina .................

verte Vardunas.
10c.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

MIRUS VADUI

Sveikatos Departamentas 
pataria moterims nevartoti 
baking sodės verdant švie
žias daržoves. Daugelis vi
rėjų įdeda šaukštuką sodės, 

j kad išlaikyti daržovių spal
vą, kad duodant stalan gra
žiau atrodytu. Bet jos ne
žino, kad baking sode su
naikina daržovėse esamus 
vitaminus, o be vitaminų 
daržovės nedaug turi ver
tės.

Taipgi patartina nevirin 
ti daržovių ant labai karš
tos ugnies ir nepervirinti, 
nes pervirinimaa irgi maži
na vitaminus.

Mirė musų prezidentas.
Mus vadas narsus-;
Kuris tvarkė musų šalį,
Per ilgus metus.

Jisai šaukė visus žmones 
Kovot prieš nacius;
Mušt japonus, niekadėjus, 
Kur patiksim juos.

Jisai siuntė į Berlyną 
Lakūnus narsius;
Jie iš vokiečių sostinės 
Darė griuvėsius.

O japonams jis pasakė: 
“Pažinsite mus!”
Ir jo žodžiai išsipildė, 
Sutriuškinom juos.

Tiktai vadas to nejaučia.
Ilsis amžinai;
Vien darbai jo nemirtingi 
Bus musų sargai.

Hartfordietė.

Kunigai gąsdins tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima « 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap-

Jisai
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pakis, dabar kayastal au
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centaL

BROADWAY,
BO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pasA. M. KRUONI
7747Jtavy Arenas,

Detroit,

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

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau. 
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Karl Kauta- 
ky. Kaina ................................ 10c,

BIBLIJA SATYROJE 
Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 paikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina $1.00

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugisu juokų, na-

P
 Amerikoj munšaino. šioje knygo 
telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 26c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nao 
jų, labai gražių ir juokingų monolo-
Sir deklamacijų. Visokios temos:

rbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
niekos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir "tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 28c.

PAPARČIO ŽIEDAS.

ma kaip žmonės paikai tiki į viso- 
prietarus, burtus ir tt. .... lBe.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta tr papildyta laida. Kaina .. 25c.

EILCS IR STRAIPSNIAI.
L žios eilės,šioj knygoj telpa 23 gražios 

daugybė straipsnių, juokų ir 
Puikiai iliustruota. Kaina

tt.
25c.

ALKOHOLIS IR KUDIKIAL 
Arba kaip tėvų vartojami svalgt-

nandeji gėrimai atsiliepia ių val
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
oerskaityti ritą knygutę. Kama 10*. 
“Keleivi*,” $3$ Broadsray, 

South Boston, Ma**.

t
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Mano Pastabos
Laisvės” 164 nr. vienas, nino partija, kaip žinoma.

ščyras komunistas, “gerai” 
apdumojęs Komunistų Po
litinės Asociacijos veiklos 
laikotarpi, suverčia ant va
dų visą virtinę smertelnų

atėjo i valdžią su ginklu 
rankoje, prieš rusų liaudies 
daugumos norą. Ta partija 
visada visokius demokratiš
kus rinkimus skaitė monu. o

griekų ir sako, kad tie ko- pats Leninas yra sakęs, kad
munistiniai vadai tarnavę 
buržuazijai. Browderis vi
siems komunistams buvęs 
aptemdęs akis, net ir “va
dai” bijoję Browderi kriti
kuoti. Tas bimbinis komu
nistas vienoj vietoj ve ką 
rašo:

“Prisipažinsiu, man buvo 
politiniai ‘trošku.’ Nesuti
kau su Browderio politika, 
bandžiau protestuoti, rašiau 
tuo klausimu, nors ir netie
sioginiai. Mano balsas ne
matė pasaulio, vadai cenzū
ravo — disciplina...”

Toliau tas “netiesioginis” 
kritikas rašo: “0, taip, ‘kri
tika’ giliavo, jos gaudavo 
vis tas eilinis narys, papras
tas darbininkas. Vadai, taip 
vadinami inteligentai, nie
kuomet nepaskupėdavo duo
ti ‘vėjo’ eiliniams nariams, 
o nariai, kuris išdrįsdavo 
nurodyti kokius netikslu
mus ar klaidas, tai tokį ar
ba pašiepdavo, arba tiesiog, 
pasakydavo, nesirūpink,' 
mes už tave pakalbėsim.”

Po tuo ilgu straipsniu pa-

Anglijos darbininkams de
mokratiški rinkimai taip pat 
yra reikalingi, kaip paka
ruokliui virvė. Fosterio va- 
dcvaujamoj komunistų par
tijoj paprastas darbininkas 
balso daug negaus, o tas lie
tuviškas bimbinis gaivalas 
paklydo tarp trijų pušų ir 
niekaip nesuranda išeities. 

—o—
“Laisvė” 191 nr. talpino

Mizara mano, kad Jurgis 
Dimitravas yra geras vyras 
Bulgarijai valdyti, taip pat 
mano ir Stalinas, tai užtat 
Bulgarijos komunistai ir no
rėjo suktais rinkimais Di
mitravą įšmugeliuoti į val
džią. Bet šį kartą Amerika 
ir Anglija pasakė “ne.” 
Kaip toliau bus, nežinia. 

: Bet jei Amerika ir Anglija 
bus tvirtos, “sumanus vy
ras” neužsirioglins bulgarų 
liaudžiai ant sprando be 
rinkimų.

P. Kručas.

Rusai Lenkijoje

KAS MUMS RAŠOMA

P. Liso laišką, prisiųstą iš 
Panevėžio miesto. P. Lisas 
rašo štai ką:

“Pavyzdžiui, kad ir aš. Bu
vau valstietis, vos baigęs tris 
skyrius pradžios mokyklos, o 
prie Sovietų valdžios prieš ‘se
natvę’ sunkiose karo apysto- 
vose, evakuavus į gilumą Sov. 
Sąjungos, nemokant rusų kal
bos, čkalovo mieste baigiau 
juridinius kursus, mokinausi 
dvimetinėj juridinėj mokyk
loj ir tuo pačiu dirbdamas ad
vokatūroje stažioriaus (prak- 
tikanto) darbą, buvau pakel
tas į advokatus ir grįžau i tė
vynę Lietuvą advokatu.“

Toje Stalino karalystėje 
sirašęs Darbintas, pats sau tai tikri stebuklai darosi, 
išduoda atestatą, kad buvo Žmogus vos baigęs Lietuvo- 
politinis avinas. Jei Brow- je pradžios mokyklą, sun-
derio prūde jam buvo “troš
ku,” tai kodėl nesusirado 
kitos vietos, kur butų galė
jęs savo politinį troškulį 
numalšinti? Koks išrokavi- 
mas priklausyti prie tokios 
politinės partijos, kurioje 
uždrausta balsas leisti į pa
saulį? “Cenzūra — discipli
na,” vis tai dėl ko? Nugi 
tos partijos darbininkam
rroT-itrii Ti* Jokor nao Vnwn?_ 
ganvu. xi uavai pac nvniu-

nistus niekas nepasikeitė. 
Tiesa, ant Browderio gali
ma pilti pamazgas, bet te
pabando tas pats “kritikas” 
pakritikuoti dabar stovin
čius priešakyje, arba tepa- 
kasija tuos lietuviškus bimb- 
mizarius, ir jis pamatys, 
kad jokios permainos ko
munistuose nėra. Eilinis ten 
tik tiek teturi balso, kiek 
jis turą ve ja vadų “linijai.”

Brovvderio linijos kriti
kas šaukiasi Lenino ir šalia 
“Politinės Associacijos” ka
po lieja graudžias ašaras
dėl minusio pranašo. Bet ar• - - - . -

kiose apystovose nuvyko į 
Sov. Sąjungos gilumą nemo
kėdamas rusų kalbos, studi
javo aukštąjį jurisprudenci
jos mokslą! Praktikavosi, 
mokėsi ir už trijų metų grį
žo į Lietuvą (šun) advokatu. 
“Stebuklai negirdėti, kad 
pagimdė mus ant svieto”— 
giedodavo senovėj Kupiš
kio klebonas Janulevičius. 
Tnks rtacrirrlėtyc
atsitiko su tuo Lisu: kalbos 
nemokėdamas studijavo tei
sių mokslą. Pradžios mo
kyklos nebaigęs grįžo iš ma
tuškos Rasejos dvikoju ad
vokatu. Įdomu, kaip jis tei
sių kodeksą studijavo, gal 
pirštais apčiupinėdamas? 
Kaip čia beimtum, bet iš to 
šunadvokačio toks advoka
tas, kaip iš kurmio astrono
mas.

‘New Leader” praneša 
tokių žinių iš rusų okupuo
tos Lenkijos:

1945 m. birželio 3 d. ra
sai suareštavo 310 lenkų ir 
30 lenkų sušaudė Sztabin, 
Dembovo ir Kolnica kai
muose. Prieš sušaudant tie 
30 lenkų buvo kankinami 
rusų raudonarmiečių. Rau
donarmiečių dalis, kuri at
liko tą budelių darbą, buvo 
183 ODSB vienetas. Jam 
vadovavo majoras Smietan 
kov, o kapitonas Stanianski 
buvo jo pavaduotojas.

Tokios raudonarmiečių 
dalys nešioja lenkiškas uni
formas, kad sudarius įspū
džio, jog tai lenkų kariuo
menė atlieka tokius žiaurius 
darbus. Laukiama pribunant 
naujų raudonarmiečių da
lių į Baltstogės sritį praves
ti “baltųjų” lenkų valymą 
(tai reiškia, lenkų, kurie y- 
ra priešingi Liublino reži
mui).

Į rytus nuo Curzon lini
jos lenkų jaunimas depor
tuojamas į Rusiją į prievar 
tos darbus. Deportuojamos 
ir mergaitės 14 metų amž. 

—o—
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JAPONU PASIDAVIMO DOKUMENTAI

Bamgenybė, biurokratija... daryti? Miestuose kiek yra 
tarnautojų, jie kažin kam

Gerbiamas redaktoriau! reikalingi, bet algas mokė-
Gerai, kad įdėjote prezi- ti jiems reikia. Policmonai 

dento Trumano programą, gauna algos po 200 dolerių 
patiektą kongresui. Pagal per mėnesį, jų yra pilna, 
tą programą atrodo, kad bet jis nevaikšto po miestą 
musų prezidentas yra žmo- ant gatvių visą laiką. Ot 
gus labai geras širdies ir tu- kaip kur kyla streikas, tada 
rintis artimo užuojautos, iu pamatysi gyvą velnią. 
Jame nėra to “What the Na. o tam visam reikia pi- 
hell you think I am...” Bet nigų ir kaip čia bus sugal- 
jis visgi yra artimas milio-jvota mokesčius mažinti?

Su pagarba,

Prezidentas Trumanas (vidury) rodo japoniškai 
parašytą dokumentą, parašytą paties Hirohito ranka, 
kad Japonija pasiduoda Amerikai be išlygų. Kairėje 
stovi Karo Sekretorius Stimson su kitu dokumentu. 
Dešinėj pusėj stovi Valstybės Departamento atstovas 
Atcheson.

menams ir vargu supranta 
musų, vargo žmonių, padė
tį. Gedausiąs žmogus nieko 
nepadarys, jei palaikys pre
kių brangenybę, koki dabar 
yra.

Farmeriai šiandien pri
guli nuo agentų. Tie agen
tai perka iš farmerių viską 
už menkus pinigus, o jei 
neparduosi agentui, j ieško
si kito, tai kits agentas dar 
mažiau tau duos. Farmerį 
reikėtų apsaugoti nuo tar
pininkų išnaudojimo.

Svarbiausias dalykas yra 
nupiginti prekių kainas.

J. Jodzevich.

NATIONAL WAR FUND 
RAPORTAS

New York (LAIC) — U- 
nited Lithuanian Relief 
Fund pereitiems biudžeti
niams metams gavo iš Na
tional War Fund 356.500. 
Naujiems metams (1945- 
1946) skiriama .$600,000. 
Raporte skaitome:

“Iš 250,000 pagelbos rei
kalaujančių lietuvių, 200,- 
000 randasi Vokietijoje, li-Kuo (laugiau biangumo, tuo.p_usįejį £)anjjoje< Švedijoje, 

daugiau skurdo. As pats at- prancjjoje, Šveicarijoje, Iš
važiavau čia 1907 metais. panįjoje Portugalijoje ir

-o-

Gautomis žiniomis iš Sie- 
dlce (centralinėj Lenkijoj) 
sovietų politinė žandarme 
rija (NKVD) ten nužudė 
du amerikiečius. 1944 m. 
spalių 7 d. grupė NKVD a- 
gentų ir vietos komunistų 
iš 13 žmonių, po medžiok 
lės ant lenkų tautinės ar
mijos narių, atvyko į Budy 
Wolinskie kaimą ir ten nu
šovė Henry Ossowskį, 23 
metų studentą, Amerikos 
pilietį. Kartu su juo buvo 
nušautas lenkas, pavarde 
Skora. Ossovvskio brolis, 
Dr. Ludwik Ossovvski, 33 
metų. irgi Amerikos pilie
tis. gydytojas Skcrzek kai
me, bandė gelbėti savo bro

Rojaus Mizara “Laisvė
je” rugpiučio 23 d. rašo:

“Tolydžio dėl Bulgarijos
____ ,7_____ rinkimų padėtis komplikuo-

Lenino partijoj buvp demo4jasi. Atrodo, .kad Amerikos iį. NKVD agentai jį suėmė, 
’ ’-^vfnaiištbė tr Anglijos dar-'*’"™”5 ’—♦**«*’i-aukratiia? Bolševikų ‘ vadiz- 
mas ir centralizuotas atgal- 
vojimas už narius yra Leni
no įvestas. Stalino ištobu
lintas ir dabar praktikuoja
mas viso pasaulio komunis
tų. Jei komunistų eilėse dar 
yra laisvai galvojančių žmo
nių. jiems ten ne vieta. 
Juos anksčiau ar vėliau 
bimbmizariai išės lauk. Le-

biečių vyriausybė nenorės 
tų rinkimų pripažinti dėl
to. kad jie atliekami skirtin- 
giau. negu kituose kraštuo
se. Vadinasi. Bulgarijai rei
kalingi sumanus vyrai, ku
rie galėtų vairuoti kraštą 
per didžiausias audras. 
Jurgis Dimitravas kaip tik 
ir yra tos rūšies vyras.”

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 
mūšių su lenkais ir tt Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir ii vidaus.
Kaina........................................................ 91.00

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, M;

nusivarė į artimą mišką ir 
suvarė 50 kulkų į jo kūną. 
Komunistai, kurie dalyvavo 
šitame žudyme, yra žinomi. 

—o—
1945 m. gegužės 5 Siedl- 

ce stotyje sustojo traukinys. 
Traukinyje buvo vežami 
lenkų belaisviai, paliuosuoti 
iš belaisvių kempių Vokie
tijoj. Žmonės girdėjo balsų 
šaukiančių iš to traukinio: 
“Mes esame lenkų karinin
kai, rugsėjo mūšių vetera
nai; jie mus siunčia i Sibi
rą.”

DOBUŽINSKIUI 70 M.

New York (LAIC) — Iš
Ukmergės apskričio kilęs 

imenininkas-tapytojas. deko
ratorius, grafikas M. Dobu- 
žinskas šią vasarą sulaukė 
70 m. amžiaus. Aukštuosius 
tapybos mokslus ėjo Petra
pily ir Miunchene. Jo kuri
nius yra įsigijęs Petrapilio 
meno muzėjus, o taipgi 
Tretjakovo galerija Mask
voje. Ypatingai jisai pasi
žymėjo savo teatralėmis de
koracijomis ir kostiumais. 
Jis yra paruošęs dekoracijų 
Paryžiaus, Kauno ir kitiems 
teatrams. Pailininkas šiuo 
metu gyvena Nevv Yorke ir 
jo dekoracijos puošia ne 
vieną to didmiesčio teatrą.
Gyvendamas Kaune buvo 
Valstybės ženklui nustatyti 
komisijos nariu ir yra para
šęs Vyties studiją.

Vietines Žinios
Ruošiasi demonstracijai 

Wasbingtone
“Prezentas” Cambridge 

policijai

CIO unijos Massachusetts' 
valstijoj yra nutarasios pa-j 
siųsti “skaitlingą delegaci
ją” į krašto sostinę Washin-, 
gtoną. Jei neatsiras “dar 
nenumatomų kliūčių,” spa
lių 19 d. delegacija bus Wa- 
shingtone ir ten ruoš de
monstraciją, kad tuo pa
lenkti musų valstijos sena
torius ir kongresmanus rem
ti prez. Trumano programą 
— nedarbo apd raudą 
samdos akta.

Cambridge policija turi 
nemenką galvosūkį. Vieno
je trafiko dėžėje policistas 
rado naujutėlį revolverį. 
Kas jį paliko ir kokiu tiks
lu, dar neišaiškinta.

Bus daugiau aliejaus ir 
muilo

ir

Pataria saugotis mėsos 
spekuliantų

Vietinis kainų administ
racijos ofisas persergsti šei
mininkes, kad jos saugotųsi 
mėsos spekuliantų, kurie 
pradeda didinti kainas. Kai 
nų administracija skelbia 
kainas sekamoms mėsoms:

Lamb leg. pirmos rūšies, 
44c. svarai. Beef ir rib — 
35c. sv. Nepiaustyti lašiniai 
—28c. sv. Pork chops—nuo 
32c. iki 39c. svarui.

Gandai apie blog'aiki 
Amerikoje

Kainų administracijos 
pareigūnai sako, kad grei
tu laiku Bostono rinkoje bus 
daugiau aliejaus ir muilo. 
Priežastis — sumažėję ar
mijos ir laivyno reikalavi
mai.

Uždarbis buvo už 10 va
landų darbo vienas doleris 
su puse. Jei mokėjo 2 dole
riu, tai buvo pagirtas užmo- 
kesnis, o šiaip uždirbome 
pusantro dolerio, ar $1.75. 
Bet žmonės ir su tokiais už
darbiais gerai gyveno, nes 
viskas buvo pigu. Maistas, 
drabužiai, avėtuvas ir stu- 
bų landos buvo pigu. Ang
lių tonas kainavo pustrečio 
dolerio, o dabar viskas nu
ėjo velniop. Jei būna strei 
kas, korporacijos pakelia 
darbininkams po kokį cen
tą uždarbio, bet kainos li
pa į viršų, paskui • pirkliai 
užkrauna ir kol prekė atei
na iki paprasto žmogaus, ji 
jau yra nebeįkandama. Iš- 
grajina pirkliai, o visada 
prakiša neturtingas žmo
gus.

Sumažinimas kai kurių 
mokesčių yra geras daly
kas. Bet kaip tą galima pa-

Austrijoje. Keli BALF tran
sportai buvo pasiųsti Lietu
von. Pereitais metais tas bu
vo atlikta per Russian War 
ReKef. Šiais metais tas bus 
daroma naudojantis Ameri
can Red Cross patarnavi
mu. BALF manymu, pagel
ba lietuviams bus reikalin
ga teikti ilgai. Priimta ati
tinkama BALF direktorių 
rezoliucija tęsti pagelbą iki 
War Fund susilikviduos. 
Viena iš Raudonojo Kryž. 
pareigų bus nustatyti Lie
tuvos viensėdžiams restau
ruoti reikalingą žemės ūkio 
reikmenų kiekį. Duomenis 
surinkus, BALF pasistengs 
reikalingus reikmenis paru- 
nintį kiek tik ištesės.”

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

Į Bostoną gryžo daug Eu
ropos karo veteranų, kurių 
pirmas klausimas buvo 
toks: “Ar mums bus gali-Į 
mybės gauti darbus ir ar už! 
gautas algas galėsim bet ką 
pirkti?” ‘

Veteranai sako, kad Eu-{ 
ropoj būdami jie prisiklau
sė įvairiausių gandų apie i 
“didelį nedarbą” Amerikoj.!

Pagavo du lenktynių
svindlerius____ __

Iš Maryland valstijos po
licija parsigabeno vyrą ir 
moterį. Abudu kaltinami už 
platinimą faišyvų laimėji
mo tikietų. Iš naivių pirkė
jų jiedu iškolektavo virš tris 
tūkstančius dolerių.

Garnio dovana dorcheste- 
rietei—trys kūdikiai

Pereitą savaitę viena dor- 
chesterietė. aiTnijos leite
nanto Ridge žmona, gavo 
retą garnio dovaną — tris 
kūdikius.

LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesinis paveiksluotas, 32 puslapių 

žurnalas. Kaina metams $1.00.
Adresas: (50)

LIETUVI V NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia, Pa.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalas. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybą kitų. dalyką. Jis pasako 

beveik viską, kas žmogui reikia iinoti.
Tai yra vienintėlis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butą galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tą klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas

Ką reiškia meilė ir ii kor ji pa
reina ?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučine?
Ką reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia klubinis žiedas? Balta

Jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
lyžių barstymas jauniems ant gal

vą? "Medaus Mėnuo?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti 

prieš ištetėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimi ar nelaimė. Bet ką 
visi sJepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? lai 
opiausia kiekvienus Šeimynos klausi
nis*. Ir “Teisinga* Patarėjas’’ čia 
patiekia įdomią informaciją.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir "Teisingas Patarėjas" 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

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

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "Tei
singa* Patarėjas“ pasakys jums vis
ką

Kaa reikia žinoti, kad vaikai botą 
sveiki ir grasąs? Kaip turi užailsu- 
ayti nėščia moteris? kaip reikta au
ginti kudikj?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtą but už

drausta kalbėt apie šeimyniškos rei
kalus?

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

Knyga graži, au paveikslais. 223 
pusiapią, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus aut žemės?—Ir daug-daug kitą įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “bexual Thruths” ir daugybė kitu. Tai kartu mokykla ir papuošimai asmuo**. Kaina >1.50 Užsisakykit “Teisinga 
Patarėjų.**

KELEIVIS
636 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Pageidaujamas Lietuvai 
Remti D-jos centro valdy

bos susirinkimas

Mirė Antanas Mikluckis

Bostone Eina Drabužių Rinkliava
Lietuviams t fi 3S

Lietuvių Piliečių Draugija 
nutarė dalyvauti Kongrese

Visame Bostone šią sa
vaitę renkami drabužiai ir 
avalinė nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams. Rinkliavai So 
prasidėjo pirmadieni ir tę- Dr-ja rūgs. 20 d. turėjo sa- 

it. vo susirinkimą. Apsvarsčius 
savo bėgamus reikalus, p. 
Tuinila pakvietė šią draugi-

Veikėjai pageidauja, kad 
greitu laiku butų sušauktas 
\Yoreestery ar Bostone Liet. 
R. D-jos centro valdybos po
sėdis. Mat. rudens sezonas 
jau čia, reikia pradėti savo 
veiklą, savo vajų. Visai ne
toli Amerikos Lietuvių Kon
gresas Chicagoj. reikia ap
kalbėti delegatų pasiuntimą

Bostono Liet. Piliečiu *r kitus reikalus. Kor.

Antanas Mikluckis, apie 
60 metų vyras, kuris gyve
no po nr. 123 D St.. mirė 
rugsėjo 15 d. Velionis buvo 
nevedęs ir gyveno vienas. 
Mirė ligoninėj. Kilęs iš 
Strieliškių kaimo. Paberžės 
parapijos, Biržų apskričio. 
Kai Antanas Mikluckis mi
rė. jo kūną paėmė miestas. 
Bet Lietuvių Balso Draugi-

aukavo: Liet. Pil. Draugija,, PARSIDUODA UŽ $10,500 Reikalingos Moterys
Liet. Balso Dr-ja, Liet. Su- -------- 1 _____
nų ir Dukterų D-ja ir R. J.1asu.

Laidotuvėse d alyvavo 
gražus būrelis lietuvių, ku
riems reikia tarti ačiū.

Peter S. Remeika.

Dviejų šeimynų medinis namas 
Dorchestery, arti Ashmont Station. 
Puikus vaizdai, kiekvienas flatas no 
C kambarius. Rendos $43.00 už kiek
vienų flatų. Tile bath, baltos sinkos. 
Saru apšildomas, dvigubi langai. 
4900 ketv. pėdų daržo, 5 pėdų gele
žinės tvoros, yra kvietkų, vaisme
džių ir daržovių. Kreipkitės pas:

Dišių plaut

sis iki šeštadienio. Rinklia
vai vadovauja Bendro A- 

Lietuviųmerikos Fondo

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį ne- 
W0RL stoties,

MRS. ZNOTIN,
54 Westmoreland St., 

Dorchester, Mass.

(41)

$24 į savaitę su valgiu, arba $27 be valgio- Dirbt 6 dienas. Darbas pastovus ir vieta smagi. Krečptis tuoj pas
BLINSTRUB’S 

304 Broadway, So. Boston

. . n dėldienį iš ---------
ja ir Sūnų ir Dukterų Drau- 950 kilociklių, tarp 9:30 ir GERAS PIRKINYS UŽ $8.000 BORIS BEVERAGE CO.
gija kūną išgavo ir palaido
jo šį pirmadieni Mt. Hope 
kapinėse. (Velionis buvo tų 
draugijų narys).

Velionis paliko nemaža 
i.urto. kuris nėra niekam už-

North Brightone, prie gatvekariu 
linijos, 2 namai po 2 šeimynas. Di
delis kiemas, krūmai, vaismedžiai, 
garažai. Arti Harvardo stadijono ir 

Voitoitic • arsena^°’ už Charles River. Te- 
V aiiaiUS Jefonuokit: Ly 3-6396, arba rašykit 

(39)

10:30 ryto, bus tokia:
1— Muzika.
2— Dain. Albina Bucevi- 

čienė ir Viktoras
kp. Dorchester. Velionis paliko nemaža 3—Pasaka apie Magdutę.'^'v.nmkui':

susirinkimas įvyks turto, kuris nėra niekam už- Pq programos parašykite'
28 d.. 8 vai. vak.,’rašytas. Dabar tam turtui savo ispudžius ir nusiųskite 

Arcadia Hali. Fields corner. miestas paskyrė administra- šiuo adresu: W0RL Sta- 
Visi nariai būtinai turi da- torių. Kiek žinoma, Bosto- tion, Lithuanian Program,
lyvauti. nes bus vykdomas, ne velionis nepaliko jokių Boston, Mass. S. Minku*.
persikėlimas i naujus sky- giminių. Žmonės kalba, kad ----------- —----- -----------------
rius. arba konversija. Taip- Clevelande yra jo sesuo, šty-
gi bus aptariami kiti Susi- bet adresas čia nežinomas. . mo šilima, ramioje vietjoe, pas naš-
vienijo ir kuopos reikalai. Butų gerai. kad ji atsišauk- i į

ių ir pasiimtų likusi turtą ■ Broaduay ir Fourth ir tarpe E ir L 
savo žinion.

Bostono skyrius, o Į suda-1 ją dalyvauti Am. Liet.. Kon- 
rvtą rinkliavos komitetą i- grėsė Chieagoje. Pakvieti- 
eina atstovai nuo visų lie
tuviškų organizacijų.

Lietuvių drabužių rink
liavą lemia Bostono miesto 
valdžia. Ji davė drabužių 
rinkliavos komitetui butą, 
kur bus komiteto buveinė 
laike drabužių rinkliavos. 
Komiteto adresas yra 9 
Park St., kambarys 21. Te
lefonas: Capitol *8738. Ten 
kreipkitės žodžiu ar telefo
nu nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL 
vakaro, gausite visų nuro
dymų dėl drabužių rinklia
vos.

Bostono miesto mokyklų 
taryba sutiko remti musų 
drabužių vajų. Vaikai mo
kyklose bus mokytojų ragi
nami nešti lietuviams šelp
ti drabužius. Trečiadieni ir 
Ketvirtadieni, visose Bosto
no mokyklose bus priimami 
drabužiai lietuviams. Penk
tadieni musų trokai surinks 
drabužius iš mokvklu.

Praeitą sekmadienį viso
se Bostono katalikų bažny
čiose žmonės buvo ragina
mi aukoti drabužių lietu
viams sušelpti. Bažnyčiose 
buvo nurodvta. kur drabu
žius galima sunešti.

, Visą šią savaitę Bostono 
miesto ugnagesių garažai 
priima suaukotus drabužius. 

Iš lietuviškų
trys bus visą laiką atdaros

Svarbus susirinkimas
SLA 

Mass. 
rugsėjo

g" MOty T7
A. TAMOLEVIC,

12 Cottage St., Lynn, Mass.

220 E Street, South BostonPristato toniką, vyną ir visokios rūšies alų baliams, vestu

mą visi nariai entuziastiškai 
priėmė ir nutarė tame kon
grese dalyvauti. Atstovų 
rinkimas atidėtas kitam su
sirinkimui. nes dar negauta 
smulkmeniškų nurodymų iš

PARSIDUODA GARAŽUS

Tarybos centro. Tikimasi.. nat nepamirškit užsi- 
kad si draugija netik gerai mokėti 5avo (|a()k, 
pasirodys su savo atstovų Valdyba,
pasiuntimu, bet dar įduosi y
nuvežti kongresui ir pinigi- ----------------------------------
nę dovaną.

gatvių. Kas turi tokį kambarį, pra- 
i- - - • šau paduoti adresų laišku j “Kelei-Gelių velionies šermenim vio” ofisų, pažymint a. a. <39)

Garažius su moderniškomis maši
nomis, išdirbtas biznis per 25 me
tus, 15 mylių nuo Bostono ir ant 
main kelio. Parsiduoda todėl, kad 
sūnūs žuvo kare, o tėvas vienas ne
apsidirba.

Norintieji smulkesnių žinių kreip
kitės asmeniškai ar laišku i “Kelei
vio” ofisų. Laiškus pažymėti K. N.

(39)

vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

(-)

Lietuvai Remti 
veikla

D-jos

So. Bostono Liet. Remti 
Draugijos 2-ras skyrius rim
tai rengiasi rudenio ir žie
mos veiklai. Pereitam savo 
susirinkime paskyrė du at
stovus į BALF rinkimo rū
bų komitetą: ponią A. Ja
nuškevičienę ir p. Tarutį, j 
neskaitant p. Tuinilos, ku
ris, kaip pirmininkas, ir 
šiaip jau aktyviai dalyvau-i 
ja prie BALF skyriaus.

Rūbų vajui pasibaigus,, 
musų skyrius rengiasi pra-l 
plėsti savo veikimą: gauti į 
dar daugiau narių į savo 
skyrių, stiprinti kaimyninė
se kolonijose esančius sky- 

: rius. ir organizuoti skyrius, į 
kur dar jų nėra. Musų Liet. 
Remti D-jos skyriaus pirmi- 

svetainių ninkas p. Tuinila pasižadė
jo pagelbėti kitoms koloni-J

ir priims drabužius. Tai yra1 joms suorganizuoti skyrius, 
sekamos: Lietuviu Piliečiu kurie tokios pagelbos pa- 
Draugijos salė, 309 E St.,; geidaus. Musų skyrius taip
Liet. Legionierių Dariaus 
postas 265, C St. ir šv. Pet
ro bažnytinė svetainė, ant 
W. 5th Street.

Informacijų apie drabu
žių rinkimą teikia ir komi
teto sekretorius, adv. K. Ka
linauskas, 509 E. Broad- 
\vav. So. Bostone. Telef o-

pat rengiasi dalyvauti Ame
rikos Lietuvių Kongrese. 
Chieagoje.

Allstono lietuvis gavo 
bronzo medalį

Karo departamento pa-
cnT-., r> * 00--7 tvarkymu Allstono lietuvisnas SOUth Boston 33o7, o y incas Anis pereitą savaitę 

gavo bronzo medaįl. Tą gar
bės ženklą jis gavo už pa
sižymėjimą Vokietijoj. Anis 
išnaikino priešo kulkosvai-

v i- j- i-.- idininkų lizdą ir tuo davėKa, g’b padirbėti su au- ,imvMs sutaisyt geležin- 
tomcb.liu ar truku drabužiui ke]į kuriu0 buvo vežam; A.

taip pat 
raščiai.

ir lietuviški laik-

Reikalinga pagelba

rinkliavoj, prašom atsiliepti 
BALF drabužių rinkliavos 
komitete (9 Park St. Telefo
nas CAPitol 8738). Reikia 
surinkti suaukotus drabu
žius iš mokyklų į centrai i nę 
vietą. Ypatingai reikalinga 
pagelba penktadienį. Bet ir 
kitas dienas šią savaitę pa
gelba yra reikalinga. Kas 
gali kelias valandas ar čic- 
lą dieną pašvęsti tam reika
lui, kreipkitės į nurodytą 
adresa.

merikos kareiviai.

Europos gryžę lietuviai 
karo veteranai

kuomet buvo įkuria Haffenreffer & Co., Ine., šeimynų gvdytojas būdavo 
paprastas reginys, kai jis važiuodavo pas ligonius. Garsusis mokslininkas 
Pasleuris tada darė bandymus, davusius pasteurizaciją. kuri dabar palai
ko biologiškai tyrą maistą ir gėrimą, šis atradimas turėjo Ubai didelės 
svarbos medicinos profesijai.

323
žmonių amžiaus pailgėjimas yra tiesioginis medicinos profesijos progreso 
rezultatas. Lygiagrečiai šitam progresui nuolatos tobulėjo ir alaus dary
mo menas. Haffenreffer & Co., Ine., ką gamina PICKWICK ALE, visa
dos taikė savo produkto gamybai kiekvieną naudingą dalyką, kokį davė 
šitos pramonės moksliniai tyrinėjimai.

SEPTYNIOSDEŠIMT PENKTI JUBILIEJINIAI METAI

HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREW£RS SINCE 1870

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

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

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkvvay 1233-W

DR. D. PILKA-
.. Ofiso Valandos: nuo 2 ila 4

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman St_, arto Central Są. 

CAMBRIDGE, MASS.

; Tel. 28624 Gyv. 31132

į Dr Joseph A Gaidis 
OPTOMETRISTAS

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

Seredotn 9 iki 12 
ir susitarus

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

114 Summer Street
LAVVRENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterų. Moterą ir Vyrą ligas

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaru 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonvealtb 437#

Į Bostono prieplauką per-, 
eitą savaitę vėl buvo atvež
ti keli tūkstančiai Europos 
karo veteranų. Sugryžusių ■ 
surašė radom šiuos lietu
vius :

Pranas Andruškis iš So- 
mervillės, Vincas Pūkas iš 

į Devens, Petras Tumalionis 
iš Brocktono, Vincas Cini
kas iš Nevvtono. Robertas'

Bostone pasirodė naujieji 
Fordai

Pereitą savaitę Į Bostoną Jankus iš Nevvtono, Teodo- 
buvo atvežti paskiausios lai- ras Šarna iš Lavvrence, Juo
dos “fordukai.” Kol kas, jie zas Jenkevičius iš Norvvoo- 
tik rodomi smalsiems žiūrė- do. Kostas Virginis iš Taun- 
tojams. ■ tono.

DAINŲ ir MUZIKOS PAMOKAS
duoda

P-lė Amelia Tataroniutė, plačiai žinoma piano ir balso 
mokytoja. Jei norit išmokt taisyklingai skambint pianą 

arba gerai išlavinti savo balsą, kreipkitės pas panelę AmeliąTataroniutę i
THREE ARTS STUDIO480 Boylston Street. Boston. Mass.

Tel. KENmore 3571
— I

K ET V l RT ISirK 0 M P A NIJ A
Gavom didelį siuntinį

BULOVĄ. GRUEN ir LONGINES LAIKRODŽIŲ
Tai yra vienintelė lietuviška auksinių daiktų 

krautuvė Bostone, kur galite šitų laikrodžių gauti.
Be to, mes turime daugybę visokių

Žiedų, Špilkų, Sagų, Plunksnų ir Papuošalų dėl 
visokių dovanų bei prezentų

Taisom, mainom ir perdirbam į naujausią madą 
laikrodžius, žiedus, plunksnas ir kt.

KETVIRTIS & CO.
312 Broadvvay, South Boston, Mass.

Tel. SOU-4649

OCR POI.ICT
“The pnrpose of the As-oeiation «hall 
l,e t» help preserve the Idrah and 
traditlons of oar onntry. the I nlteo 
States e.f America, to re,ere its laws 
c:id in«pire others to r---p--et and ohey 
them. ati<l in :»!1 way« to aid In matine 
this roimtr, ereater and better" .

Tel. ŠOU. 4613
Take advantage of CASPER’S 

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

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $50 
Luxurious Waves Sėt While You Rclax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broad»ay, South Boston, Mass.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis* Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaru

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

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 Patikrinimą
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
T?’. SOUth Pcr.tcn 4S1C

y» f




