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Jugoslavų Diktatorius Grasina 
Vidaus ir Užsienių Priešams
Iš Jugoslavijos diktatoriš

kos valdžios pasitraukė pa
skutinieji “bendrakelei
viai.” Paskutinis iš jos pa
bėgo užsienių reikalų mi- 
ninsteris Dr. Subasič, kuris 
ilgą laiką dengė prieš už
sienius Tito diktatūrą. Du 
kiti kairus demokratai, Mi- 
lan Grol ir Jura j Šute j pa
sitraukė anksčiau.

Diktatorius Broz-Tito pa
skelbė. kad Subasič yra “vi
daus reakcijos ir užsienių 
priešų“ agentas. Jis kaltina 
Jugoslavijos demokratus,' 
kad jie nori užsienių inter
vencijos i Jugoslavijos vi
daus reikalus. Diktatorius 
grasina visiems vidaus ir 
užsienių priešams ir garsiai 
skelbia, kad Jugoslavija ne

Argentinos diktatū
ra jau griūva

Argentinoj eina revoliuci
ja. Kariška diktatūra, ku
riai vadovavo Peron, griu-! 
va. Revoliuciją padarė stu
dentų streikai ir kariškiai,! 
kurie, pasiremdami masių • 
judėjimu, išvarė Peroną iš 
valdžios ir pastatė naujus 
žmones prie valdžios vairo. 
Argentinos generolų ir pul
kininkų pastatytas prezi
dentas, generolas Farrell, 
dar laikosi prezidento vie
toje. Opozicinės partijos ir; 
gyventojų masės Buenos 
Aires mieste reikalauja,
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Japonija Jau Visiškai 
Nuginkluota

----------------------------------- Gen. MacArthur praneša,
Indonezija paskelbė ,kad \isa jaP°ni^ al™įja ir, /-k. . karo laivynas nuginkluoti.Karą Ularuiljai 'Japonija nebėra militarinė

--------  į galybė. 4 milionai japonų
Olandų Indijoj japonai i kareivių buvo paleisti namo 

paliko baltiesiems nemažai iš armijos, o 3,800,000 japo- 
galvosukio. Jų padedami nų kareivių užjūriuose yra 
ten susiorganizavo Indone- nuginkluoti ir bus palengva
zijos nepriklausomybės ša
lininkai, vadovaujami Dr.

gabenami į namus, kai at
siras tam reikalui laivų. Iš

I. P. Soekarno. Jie paskelbė kadaise galingos japonų ar- 
nepriklausomą Indonezijos mijos nieko neliko. Pana-

kad generolas Farrell atsi
leis niekam kištis Į jos vi- sakytų nuo vogto preziden- 
daus politiką. ,to vardo ir užleistų savo

Stalino pastatytas, o vietą aukščiausiam teismui, 
Churchillo ir Roosevelto iš- kurs sudarytų laikiną vy- 
augintas Jugoslavijos nykš- riausybę. Militaristai betgi 
tukas-diktaterius dabar gra- nenori paleisti valdžią iš 
sina Anglijai ir Amerikai, savo rankų. Dabar visa Ar- 
kuomet jos reikalauja pra- gentina verda, bet ar ten 
vesti švarius, demokratiškus laimės demokratija, ar nau- 
rinkimus. Tito rengia Ju- ja karininkų klika pasigrobs 
goslavijoie suktus, msiškus valdžią, dar nėra paaiškėję, 
“rinkimus.” Tais “rinki
mais’’ diktatorius nori il
gam laikui užsisėsti jugo
slavų tautoms ant sprando.
Diktatorių Tito palaiko ru
sų kariuomenė ir politinė 
policija.

Streikų vilnis neina 
mažyn

anglija gaus didelę
PASKOLĄ

VVashingtone baigiamos 
derybos del davimo Angli
jai 5 bilionų dolerių pasko
lą. Anglija tą paskolą pa
naudos ūkiškam atstatymui 
po karo.

Rusija ilgi prašė Ameri
kos paskolos 6 bilionus do
lerių. Bet nesenai grįžusi iš 
Rusijos musų kongreso de
legacija sako reikia buti at
sargiems su paskolos davi
mu Rusijai. Pirma reikia iš
siaiškinti su Rusija del jos 
ukio politikos, reikia paša
linti politines kliūtis, o tik 
paskui bus galima kalbėti 
apie paskolos davimą.

PLĖŠIA MAŠINAS

Iš Mandžurijos ateina ži- 
ninos, kad rusai ima ten iš 
dirbtuvių mašinas ir gabe
na jas i Rusiją. Rusai sako. 
kad mašinos bus siunčiamos 
Sibiro geležinkeliu į Ukrai
nos dirbtuves. Kinai, iei ka
da atsiims Mandžuriją, ras 
dirbtuvių plikas sienas. Vi
soj Mandžurijoj siaučia 
banditizmas ir peštynės 
tarp kinu nacionalinės val
džios šalininku ir komunis
tu.

NEMIRĘS KOMINTER- 
NAS VĖL ATGIMS

Graikų komunistų parti
ja savo kongrese spalių mė
nesio pradžioje išnešė re
zoliuciją, kurioje kviečia 
vėl atgaivinti “Darbininkų 
Internacionalą.” vadinasi, 
atgaivinti Kominterną. ku
ris veikia ir “numiręs.” Tie 
patys graikų komunistai to
kį nutarimą priėmė tik ga
vę iš Maskvos nurodymą.

Nesenai San Franciscoj buvo nušauta tūla Mrs. Vada Martin, su kuria 
draugaudavo Dr. Mansfeld. Policija nužiūrėjo jo žmoną ir suėmė ją. Dr. Mans- 
feld prapuolė iš savo namų ir dabar buvo atrastas miške savo automobiliu
je negyvas. Policininkas apžiūri jo lavoną. Išgirdus apie tai jo žmona kalėji
me apalpo; jos advokatas ramina ją.

Sovietų valdžios 
kviečiamas'

lavalis sušaudytas Juodojo turgaus rau
donas generolasŠį pirmadienį sušaudytas, 

i P. Lavai. Paryžiaus teismas j 
jį pasmerkė mirti už šalies 
išdavystę. Kalėjime Lavalis

šiai padalyta ir su kadaise 
galingu Japonijos karo lai
vynu. Palikta tiktai keli ka
ro laivai, kurie yra aliantų 
žinioje ir Japonija jurose 
nebeturi jokios galios.

Dabar. MacArthur sako. 
Japonija stovi prieš uždavi
nį tvarkyti sav’o gyvenimą 
taikiai, be ginklavimosi, be 
didelių armijų ir užkariavi
mų.

Gen. MacArthur lieka ir 
toliau vienintelis Japonijos 
bosas.

Russian VVar Relief, Inc. 
praneša, kad spalių 9 d. An
tanas Bimba laivu išplaukė bandė nusinuodyti, bet dak- 
į Sovietų Sąjungą. Antanas tarai jo gyvybę išgelbėjo 
Bimba keliauja Sovietų vai- nuo nuodų, o kelios valan- 
džiog kviečiama*. Russian dos vėliau 12 buvusių pože-i Tiergarten Berlyne žino 
War Relief prie Bimbos ke- mio kareivių jį sušaudė. La-'mas kaipo juodojo turgaus

Anglų kariuomenė su tan
kais apsupo Berlyno mieste 
“Tiergarten” parką ir pa 
darė nuodugnią kratą visų 
ten susirinkusių žmonių.

respubliką, o dabar prane
ša. kad jie “paskelbė karą 
Olandijai.’’

Olandai Soekarną vadina 
Japonijos kvislingų, kurs 
gavo pinigų ir ginklų iš ja
ponų, kad padarius daugiau 
nesmagumų grįžtantiems o- 
landams Indonezijos salose.
Kiek rimtas Dr. Soekarno 
vedamas judėjimas yra, pa
rodys artimiausia ateitis, 
kada daugiau anglų ir olan
dų kareivių bus iškelta Ja
vos saloje. Tada pasirodys, 
ar už Soekarno “karo pa
skelbimo” stovi blefas, ar 
rimtas vietinių gyventojų 
judėjimas. Olandai sako, 
kad su rimtaisiais indonezų Sstockholm (LAIC)—Af- 
vaaais vedamos derybos dei tonblaaėt rugp. 14 d. pra- 
Olandų Indijos salų plačios nešė, kad šiandien Tallino

VERGŲ STOVYKLOS

autonomijos.

Streikai nesiliauja. 200.-] 
000 angliakasių tęsia strei
ką, derybos del to pragaiš
tingo streiko baigimo nepa
sisekė. Valdžia darys naują 
bandymą, kad angliakasiai, 
susitartų su kasyklų savi- Į 
ninkais. Del angliakasių Į 
streiko Amerika jau sulaikė] 
5 milionų tonų anglių pa
siuntimą į Europą, o tas, 
reiškia, kad Europos mies-; 
tuose ateinančią žiemą daug 
žmonių šals, o daug dirbtu
vių negalės dirbti.

Rytinės Massachusetts da
lies gatvėkarių ir busų strei
kas baigėsi. Per dvi dienas 
apie pusę miliono žmonių 
rytiniuose miestuose nega
lėjo pasiekti savo darbo 
vietos ar turėjo didelių su
gaiščių. Brockton. Lovvell, 
Lavvrence, Haverhill ir kitų 
miestų ir miestelių gyvento
jai su nekantrumu laukė, 
kokių pasekmių duos guber
natoriaus Tobin parėdymas 
perimti susisiekimą į valsti
jos rankas. Del to parėdy
mo ir del publikos nepasi
tenkinimo streikuojantieji 
darbininkai pagreitino strei
ko galą.

Pasibaigė daug nuostolių 
pridarę uostų streikai Nevv 
Yorke ir kituose lytiniuose 
uostuose. Bet po visą kraš
tą eina dar daug streikų. 
Streikuoja apie virš 400,- 
000 darbininku.

N. W. FUND VAJUS

lionės daro tokią pastabą:' valio advokatai bandė at- 
“Lithuanian groups in j naujinti jo bylą teisme, bet

America have already con-Įtas jiems nepavyko.
tributed $165,229.14 vvorth 
of food, clothing, and me- 
dical supplies for the Rus
sian people this year 
thrcugh Russian Relief.”

Lietuviškai tai reiškia, 
kad lietuviai bolševikai iš
kaulijo iš Amerikos lietuvių

Pierre Lavalis prieš karą 
buvo žinomas Francijos no-

centras, ten eina nelegališ- 
kas biznis visakuo. Anglai 
suėmė apie 2,000 žmonių, 
kurie buvo įtarti užsiėmę

BUDAS IŠŠAUKTI 
TREČIĄ KARĄ

miestas yra visu 100 nuo
šimčiu maskoliškas. Gatvė- 

' se girdisi išimtinai rusų kal- 
; ba ir gatvių užrašai rusiški.

. I Iš Estijos atbėgę tremti-Musų karo laivyno sekre- niai praneša kad rasai vyk-
, - nelegališka prekyba. Suim- torius. Forrestal. sako, kad do masines deportacijas. Iš

litikas. jis daug kartų yra tųjų tarpe pagautas ir vie-] geriausias būdas iššaukti šiandien Rusijoje yra
buvęs ministeriu pirminin- nas rusų generolas majoras! trečią pasaulinį karą” Yr,ai pristeigta 140 darbo stovyk 
ku. 1935 metais jis sudarė ir daug kitų aukštų rusų ka- greita Amerikos armijos ir į jų Baltijos tremtiniams, nu<
su Stalinu rusų-franeuzų ka- rininkų, kurie nelegaliai 
rišką sąjungą. Savo jaunes- prekiavo juodajame turgu- 
nėse dienose Lavalis buvo je. Amerikiečių kareivių ne-v ' w Į Į •/ * t

! virš pusantro šimto tukstan- labai kairus socialistas ir pagauta. Anglai apklausi-

Po visą Ameriką eina Na
tional War Fund vajus. At
skiri miestai eina lenktynių, 
kurie greičiau sukels pasi- 

I imtas kvotas. Fondo vajuje 
' gyvai dalyvauja ir lietuviai. 
Iš Nevv Yorko praneša, kad 
ten lietuviai per savo va
jaus komitetą jau sukėlė 
stambią pinigų sumą tam 

1 svarbiam vajui paremti.

laivyno demobilizacija. Da 
bar Amerika smarkiai nusi 
ginkluoja, o kitos galingo
sios valstybės nepaleidžia

čių dolerių RUSAMS ŠELP 
TI. Taip sako Russian War 
Relief. per kurių rankas lie
tuviai bolševikai savo su
linktas aukas, drabužius ir 
kitką siunčia: “For the Rus
sian people,” sako R. W. 
R. pranešimas, o lietuviai 
bolševikai sakosi aukas ren
ką lietuviams šelpti.

kai francuzų socialistai ski
lo, Lavalis pakiypo į bolše
vikus. Bet jis greit atsimetė 
nuo kairiųjų ir pasidarė de
šinus. Kare metu, kai Fran- 
cija buvo okupuota, Lavalis 
vadovavo Vichy valdžiai ir 
visų francuzų buvo neken
čiamas. kaipo vokiečių pa
stumdėlis.

nėjo raudoną generolą apie j savo kariuomenių. Todėl v- 
jo juodą biznį, paėmė jo Į ra pavojus, kad mums nusi-
vardą ir paleido eiti pas sa
vuosius, nes nieko kita su 
juo nebuvo galima daiyti.

DIDELĖS ATMAINOS 
ARGENTINOJ

ginklavus, kiti pradės grob
ti nesaugomas šalis ir mes 
vėl busim įtraukti į karą. 
Forrestal siūlo neskubinti 
demobilizaciją, laikyti musų 
karišką jėgą didelę ir tokiu 
budu išsaugoti taiką.

nuo
1.500 ligi 6,000 asmenų 
kiekvienoje. Latvius ir es
tus daugiausia veža Kalini
no kanalo statybos darbam. 
Ingermanlandijos karelus 
išvežė į kolchozus Saratovo 
apygardoje. Visi darbinin
kai gyvena barakuose, ku
riuos saugo ginkluoti enka- 
devistai.

RUSAI IŠPLĖŠĖ BERLY
NO MAŠINAS

Amerikos armijos majo-

VLIK RAŠTAS TRUMA- 
NUI IR CHURCHILLUI

Vakaru Europa (LAIC)
ras J č? Gen e siko kad . konferencijos

proga. Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas (ki
taip VLIK), iteikė memo-

rusai, prieš Berlyno pada
lijimą tarp aliantų, išplėšė 
iš amerikiečių valdomos 
miesto dalies iki 60G visų 
nesugadintu mašinų iš dirb
tuvių ir išgabeno VISAS 
žaliavas.

LENKAI GRĮŽO ATGAL

randumus Jungt. Valstijų 
prezidentui ir Anglijos min. 
pirmininkui, nušviesdamas 
nuostolius karo metu ir šau
kdamas remti teisingus Lie
tuvos žmonių laisvės troški
mus.

New York (LAIC)—Len
kų spaudos pranešimu, jau 
liepos mėnesyje iš ameriko
nų okupuotos zonos sutiko 
but repatrijuotais 30,000 
lenkų.

Grupėmis po 1,500 tie 
žmonės buvo nukreipti į 
Čekijos pasienį, kur juos tu-

VARYS BEVIEČIUS 
ŽMONES “NAMO”

Beviečiu žmonių Europo-j 
vra virš miliono. Jie visi; 

paeina iš Rusijos okupuotų 
sričių ir iki šiol griežtai at
sisakė grįžti po rusų jungu. 
Dabar UNRRA planuoja

Argentinos nauja valdžia 
dar nėra nusistovėjusi. Bet 
daug atmainų jau padaryta. 
Visame krašte panaikina
mas karo stovis. Spaudai 
grąžinama visiška laisvė. 
Uždarytieji universitetai a- 
tidaryti, o yisi diktatūros 
pašalinti valdininkai graži 
narni į savo vietas. Armijoj 
ir valdžios aparate pašali 
narni buvusio diktatoriaus 
Perono šalininkai.

Bet Argentinos gyvento
jai reikalauja daugiau. Jie 
kelia reikalavimą, kad pre
zidentas gen. Farrell pasi
trauktų ir užleistų visą vai 
džią šalies aukščiausiam 
teismui. Kova del demokra
tijos Argentinoj dar nebaig
ta.

ARABAI VIENIJASI

PAMINKLAS RAUDO
NAJAI ARMIJAI

je
NEBEDARYTI DAUGIAU 

JOKIŲ NUOLAIDŲ

Socialdemokratų “Neu

Sirija ir Lebanonas, dvi 
naujai susikurusios arabų 
valstybės, prisidėjo prie A- 
rabų Bloko valstybių (Egyp- 
to, Irako, Trans jordan ijos. 
Saudi-Arabijos ir k.), kad 
bendromis pastangomis ne
užleisti Palestinos žydų ko
lonizacijai. Arabai yra prie
šingi žydų imigracijai į Pa
lestiną ir reikalauja išlaiky
ti ta šalį, kaipo arabišką 
kraštą.

Palestinos žydai, iš savo 
pusės, viso pasaulio žydų 
sionistu padedami, reikalau- 
ia. kad i Palestiną butų lei
džiama įvažiuoti visiems žy
dams, kurie dabar Europo 
je neturi kur dėtis. Palesti
noj žydai net pradeda gink
luota bruzdėjimą prieš ang
lus, kurie nori išlaikyti lyg
svarą tarp žydų ir arabų 
reikalavimų.

(LAIC) — Vyresnio am
žiaus žmonės atsimena, kaip 
carų laikais Lietuvoje dau
gelyje miestų ir miestelių 
buvo statomi paminklai Ru
sijos viešpačiams, jų gene- 
rclams, bei kitiems impera
toriaus pataikūnams pagerb
ti.

Dabar ir vėl tie laikai grį
žo. Vieton gražaus lietuviš
ko liaudies meno pasireiški
mo. statomi paminklai oku
pantams pagerbti. Maskvos 
spauda praneša, kad sovie
tų maršalas L. A. Govorov 
patvirtino projektą Mažei
kiuose statomam pamink
lui. Tam paminklui marmu
ro lentos gaminamos Lenin
grade. Lentose busią pa
vaizduoti raudonosios armi
jos kariai “išlaisvinę Sovie
tų Pabaltijį.”

Lietuviai nacių nekentė ir
------  į džiaugiasi jų jungo nusikra-

Amerikos kongreso dele-tę, bet iš kitos pusės, siek- 
racija grįžusi iš Rusijcs sa-dami.pilnos nepriklausomv- 

Kelias dienas vietoje išsė-: žandaras. Jei “spaudimas” siems savo diplomatams, ko. kad Rusiia dabartiniu bės. jie nenori ir naujų oku-
' dėję, ir maisto atsargas iš- nepadės, tada I NRRA ke- kurie derisi įvairiais klausi- laiku turi 10.000.000 armi- pantų. Lietuv oje,_ kaip ii vi-
baige, tie repatriiantai pa- tina kreiptis i Amerikos ša- mais su Rusija, nebedaryti ją. Kongresmonai siūlo pa- sur kitur, žmnoės kartoja;
«ileido ir vėl atgal į ameri- lis. kviesdama atidalyti du- Rusijai jokių naujų nuolai- raginti Rusiją nusiginkluo- Kas mus dabar įslaisvms

i • <--------•— ------- =— j- i nuo “išlaisvintojų 9

rėjo laukti transportai. Vie- pradėti naują spaudimą Į Leader” iš Washingtono 
nok. žadėti transportai ne- iuos, kad jie grįžtų “namo,” | praneša, kad Amerikos val- 
pasiredė. kur jų laukia badas ir rusų džia davė nurodymus vi-

konų zoną. i ris benamiams žmonėms. , dų. ti.



Antras poslapis

PRALOTAS ANTANAVI
ČIUS PRISIKĖLĖ

Iš numirusių kėlėsi pralo- 
tas Antanavičius, tik jo var-! 
das dabar yra “pralotas Jo-Į 
kubauskas.” Jis eina Kau-Į 
no arkivyskupo pareigas ir j 
išleido Į Lietuvos žmones 
ganytojišką raštą, kuriame 
skundžiasi, kad Lietuvos 
partizanai:

“Kerštingais kruvinais žy
giais trukdo kitiems darbą ir 
puola valdžios pareigūnus, žu
do nekaltus žmones, platina 
visokius šmeižtus prieš Tary
bų valdžią, žodžiu, sėja neri
mą musu krašte, statydami į 
pavojų daugybę sau artimiau
sių žmonių... Kas myli kraštą 
ir žmones, negali tylėti.”

Negalėjo tylėti pralotas 
Antanavičius, jis smerkė re
voliucionierius, kurie kovo
jo prieš caro valdžią. Nega
li tylėti nė jautrusis pralo
tas Jokubauskas: jis irgi 
smerkia kovotojus prieš o- 
kupantus, kurie kovoja 
prieš okupantus ir mini pa
vojų “DAUGYBEI” žmo
nių.

Lietuviai Antanavičių ir 
Jokubauską lygiai vertins, 
kaip okupantų klapčiukus, 
kurie Dievo vardu siūlo lie 
tuviams nusilenkti prieš sve
timus budelius.

Tą pasakius, norisi pa
stebėti, kad lietuvių kova 
ginklais šiuo metu yra be- 
viltė kova. Pergalinga Ru
sija užsmaugs lietuvių judė
jimą. Užsmaugs jų prieši
nimąsi ir išžudys GALY
BES visai nekaltų žmonių. 
Stalino kerštas bus daug 
kruvinesnis. kaip pats pa-
tnuviauciac ^zui cz. ▼ jv v

•genbergerio, Suvorovo ir 
panašių budelių kerštas.

NERIMTI ŽMONĖS

Mes šioje vietoje jau mi
nėjome penkių vyrų “ulti
matumą’’ Amerikos Lietu
vių Tarybai. Tie penkiavy
riai, pp. Tysliava, Olis, Kar
pius, Kumskis ir Zuris pa
reikalavo, kad A. L. Tary
ba atšauktų Lietuvių Kong
resą Chicagoje ir “bėgyje 
poros dienų” pasitartų su 
jais dėl Lietuvos bylos “sku
baus laimėjimo” Washing- 
ne.

Paskaičius tą nerimtą 
“ultimatumą” aišku buvo, 
kad tai pigus blofas. Bet 
dėl didesnio aiškumo A. L. 
Taryba turėjo “pasitarimą” 
su penkiavyrių atstovu p. A. 
Oliu, rugsėjo 27 d. Pasikal
bėjimas visai patvirtino ir 
taip jau aiškų faktą, kad 
smetoniniai misionieriai tik
tai žaidžia “didele politi
ka.” A. L. Taryba viešame 
atsakyme ponui Oliui sako, 
jog iš pasitarimo su juo:

“Vienas tiktai dalykas paaiš
kėjo, tai tas, kad A. L. Misija 
sugalvojo važiuoti Į Washing- 
toną, užbėgdama už akių A- 
merikos Lietuvių Tarybos šau
kiamam Visuotinam Kongre
sui, ir dabar stengiasi įtikinti 
publiką, kad Misijos ‘žygis’ tai 
vienintelis išganymas Lietuvai 
ir tūkstančiams jos tremtinių, 
išblaškytų svetimuose kraštuo
se. Lengva apeliuoti i žmonių 
jausmus, bet tai dar ne kon
struktyvus darbas. Apie tokio 
darbo planus Tamsta neužsi
minei nė vienu žodžiu, trik sa
kei, kad jau viskas suplanuo
ta ‘žygiui’ Washingtone, — ir 
kvietei, kad mes dalyvautume, 
kaipo ‘svečiai.’
"Tai ne ‘bendras veikimas,’ o 

visai kas kita. Nemalonu yra 
matyti, kad Tamstos grupė, 
skelbdama paminėtąjį laišką 
spaudoje, stengiasi įtikinti pu
bliką. kad čia esąs nuoširdus 
kvietimas pasitarti ‘dėl bend

ros akcijos.’ Savo akciją Tam
stos sugalvojote ir suplanavo
te viepi ir esate pasiryžę ją 
vykdyti, nepaisant, ar organi
zuotos visuomenės atstovai ją 
rems, ar ne- Mes negalime (ir 
neketiname) Tamstoms to 
drausti, bet jaučiamės turį par
eigą pareikšti, kad tai yra vi
suomenės jėgų skaldymas...
“Yra juokingas argumentas, 

kad nutarimai ir rezoliucijos, 
priimti Chicagoje. . turės ma
žiau svarbos, negu kad jie bu
tų priimti kuriame nors kita
me mieste!
“Į VVashingtoną yra geras 

dalykas pasiųsti delegaciją, 
turint reikalą pasimatyt*: su, 
valdžios atstovais ir senato bei j 

atstovų buto nariais. Tą galės Į 
nutarti Amerikos Lietuvių 

Kongresas; rir jo suteiktas de
legacijai įgaliojimas kalbėti 
Amerikos lietuvių vardu turės 
nepalyginti daugiau svarbos, 
negu kokios nors grupės, kuri 
neatstovauja jokios stambes
nės organizacijos.

“Jeigu butų tikras reikalas 
siųsti tokią delegaciją urnai,
Amerikos Lietuvių Taryba tu
rėtų tuo rupčntis, nelaukdama, 
iki susirinks Chicagoje Ame
rikos Lietuvių Kongresas. Bet 
tokios “emergency’’ padėties, 
kol kas nėra ir vargiai jč susi
darys per ateinančias kelias 
savaites. Tarptautinė situaci
ja paskutiniu laiku, kaip tik 
priešingai, pasidarė tokia, kad 
beveik negalima tikėtis, jogei
Lietuvos klausimo svarstvmas • • ,. ^įninkuiprasidės tuojau. Amerikos Lie- 
tuvių Taryba visą laiką tuos 
dalykus seka ir. kada reikia, 
daro žingsnius, kad butų ap
gintos Lietuvos teisės ir kad 
butų suteikta pagelba jos 
žmonėms.
“Prieš pusantro mėnesio ALT 

atstovai lankėsi Washingtone 
ir įteikė Valstybės Departa
mentui tris memorandumus.
Turime tikrų Įrodymų, kad tas 
žingsnis nenuėjo niekais (apie 
tai yra painformuotos ir ati-1 
tinkamos Lietuvos įstaigos).
Kai susidarė opi padėtis su 
tremtiniais Europoje, Ameri
kos Lietuvių Taryba ėmė veik
ti ir valdžios įstaigose, ir vi
suomenėje. ščs veikimas vys
tosi tolyn vis plačiau. Tai sku
bios akcijos dalykas. Taip pat 
neatidedamas reikalas yra 
remti Lietuvos žmonių pastan
gas atgauti laisvę. Su jų or
ganizuota vadovybe Amerikos 
Lietuvių Taryba palaiko glau
dų kontaktą.
“Nuvažiavimas į 'VVashingto

ną — jeigu tai iš viso reika
linga dabartiniu laiku, kasi 
mums atrodo abejotina — šitų j « 

be galo svarbių reikalų neap

rūpins ir nesutvarkys. Tam 
reikia darbo ir plačiosios vi
suomenės pagelbos. Reikia, kad 
ji tvirtai susiorganizuotų. O 
kas gali geriau tam patarnau
ti, jeigu ne visuotinas Ameri

kos Lietuvių Kongresas?-..

“Bet ka; Tamsta ir Tamstos 
bendradarbiai mėgina įtikinti 
publiką, kad su Jūsų ekskur
sija pasibaigs ‘lemiamos pa
gelbos’ teikimas Lietuvos lai
svės kovoje, tai mes esame 
priversti pareikšti, jogi tai ne
tiesa! Kova eina ir eis — gal 
būt, dar ilgą laiką. Amerikos 
Lietuvių Taryba stengiasi į 
ją įtraukti visas musų visuo
menės jėgas.”

A. BIMBA IŠVAŽIAVO

KELEIVIS, SO. BOSTON
TRUMANAS KALBA PRIEŠ STREIKUS

70.000 žmonių minia klausosi prezidento Trumano kalbos, kurioj jis ragi
no darbdavius ir darbininkus rišti savo ginčus derybomis, o ne streikais. Kal
bėtojas pažymėtas balta rodykle iš kairiojo šono.

' Tarsimes su Draugais4
Valstybės sekretorius -J. Jugoslavija butų nepriklau-! 

F. Byrnes, kalbėdamas apie soma. Vadinasi, sienos bus1 
Londono konferencijos ne- teisingos, bet nepriklauso- 
pasisekimą, aiškino, kad A- mos Jugoslavijos nebus. Tai 
merika yra nusistačius “dik-i vadinasi: teisinga taika, 
tuoti priešams ir tartis su Kai didieji Londone ne
draugais.” Draugams ir są-: susitarė, jie “prisiminė” 
jungininkams diktuoti ne- mažuosius. Tuo tarpu Lon- 
galima. Sveikas, demokra- dono derybose Rusija iškė- 
tiškas susipratimo princi- !ė reikalavimą, kad ir iš 
pas. Bet kada Amerika “ta- penkių didžiųjų du butų iš- 
rėsi” su Jugoslavija, musų varyti už durų: kam. girdi, 
sąjungininku? Be jokio su- Francijai ir Kinijai kištis 
sitarimo tas draugas ir są- ne i jų reikalus Balkanuose? 
jungininkas buvo atiduotas; Amerika su tuo sąjunginin- 
rusų nevaliom Tam sąjtin- kų išvarymu už durų beveik 

buvo primesta Ru- sutiko. Jei francuzai ir ki- 
sijos kvislingų valdžia ir nai nebuvo išprašyti už du- 
šiandien. kada karas pasi- rų. tai tik todel. kad visi ki- 
baigė, Jugoslavijos teritori- ti klausimai buvo sunkiai 
joj viešpatauja rusų kariuo- išrišami ir buvo nusistatyta 
menė ir žandarmerija. geriau pasilsėti sunkiose de- 

Kada Amerika tarėsi su įybose.
Lenkija, musų šalies sąjun- Dabar santykiai tarp ga- 
gininku? Apie toki tarimą-; Hngųjų lopomi. Jieškoma 
si nieks negirdėjo, o tuo tar-į kompromiso taip didžiųjų 
pu pusė Lenkijos teritorijos, draugų, bet jau ir aklas ma- 

1 to, kad už didžiųjų drau
gystę mokės mažieji ir silp-

jos neatsiklausus, buvo ati
duota Rusijai, taip sakant. _
“užkandžiams.” o visa Ii- nieji. Mokės draugai ir prie 
kusi Lenkija buvo išduota šai. be skirtumo. Kas silp- 
tai pačiai Rusijai, kuri ten nas, tas ir moka. Toks yra 
laiko savo kariuomenę, šni-i atomų amžiaus teisingu- 
pus. baudžiamuosius burius mas. 
ir žandarmeriją. Rusai šei
mininkauja Lenkijoj, kaip 
užkariautoj teritorijoj, oi
Lenkija yra Amerikos są-j --------
jungininkas. Vadinasi, svei-' Gerb. p. Redaktoriau: 
kas principas yra tik peri Perskaitęs “Keleivy” til- 
radio skelbiamas. Į pusi straipsni apie gen. T.

Musų valstybės sekrete- Kosciuszką, norėčiau iš- 
rius sako, kad ir mažieji są- reikšti kelias mintis toj te- 
jungininkai turi turėti bai- moj. Jūsų prirodymai ir iš- 
są sudarant taiką. Sveikas vedžiojimai apie Kosciusz- 
reikalavimas. Bet Londone,: kos tautybę yra racionališ- 
Potsdame. nekalbant jau a-ki ir nurodanti Į lietuvių 
Die Teheraną ir Jalta, tų'bendrą paveldėjimą buvu- 
mažujų” niekas nesiklau- sios Lenkijos-Lietuvos vals- 

sė, i juos niekas neatsižvel- tybės po vardu Lenkija. La- 
gė. . Didieji galiūnai, kurie bai malonu matyti aprašv- 
švaistosi puikiais principais

Del T. Kosciuškos

Nr. 42, Spalių 17 d., 1945

Ką daryt su Vokietija? ( Ir jei kurią dieną Stalinas 
, . ... ... - , gaus amžiną “vikeišiną,”

\ okietija nugalėta, ją ria- ^ešias pėdas po žeme. pasau-
bar valdo aliantai. Bet ir 
šiandien nėra išspręstas Vo-' 
kietijos likimas. Aliantai 
negali susitari, ką daryt su 
ja.

Vieni siūlo, kad Vokieti
ja butų deindustrializuota; 
antri siūlo padidint jos pra
monę, kad turėjus galimy
bės iškolektuoti reparacijas.

Ši klausimą svai-sto vals
tybininkai. žurnalistai ir ei
liniai piliečiai; svarsto ir— 
jų kalbos lieka tik kalbo
mis. Tuogi tarpu rusai nie
ko nesiklausdami plėšia tą 
dali Vokietijos, kurią jie o- 
kupavo. Rusai išsivežė vis
ką, net durų “klemkas.” 
Vokiečiams palikta tik pli-

irodymų, kurie yra taip pat 
Įdomus kaip jo testamentai 
prirodymui jo darbų ir pa
sišventimo visuomenei.

Su pagarba 
Adv. A. O.

Pagelba nelai 
mingiems

ir gražiais žodžiais beria, 
kaip iš rago gausybės, savo 
mažus sąjungininkus išlici- 
tuoja. išduoda ir paskui de
dasi aukštų principų gynė
jais.

Amerika Londone gynė 
teisingą, etnografini sienų 
nustatymą tarp Jugoslavijos 
ir Italijos. Bet Amerika Lon 
done nekėlė balso, kad pati

mą apie lietuvių praeitį, ku
rie gali paskatinti daugiau 
tyrinėjimo.

Kadangi Lenkija-Lietuva 
buvo padalyta trečiu kartu 
1795 metais, tai yra labai 
svarbu atsižvelgti i tą fak
tą, kad T. Kosciuszką savo 
antram testamente, kuris 
buvo parašytas 1806 metais 
— aštuoni metai po jo pir
mo testamento, kuriuo daž
nai remiasi lenkai — prisi
minė apie savo tautybę se
kančiai :

Antanas Bimba, lietuviš
kų komunistų dūšių ganyto
jas, išvyko Į Lietuvą. Va
žiuoja jis ne tam, kad pa
žiūrėti, kas Lietuvoje daro
si, bet jis nuvyko parvežti 
iš ten patvirtinimą, jog rusų 
okupuotoj Lietuvoj žmonės 
laimingi, gerai gyvena, 
džiaugiasi Stalino portre
tais, tik gal reikalingi ap
darų, avalinės ir kitko. Tei
sybės, dargi teisingo faktų

atpasakojimo, iš A. Bimbos 
negalima laukti, nes jo są
žinė kraiposi pagal partijos 
linijos reikalavimą. Bet li
tas propagandistas ilgus 
mėnesius laukė leidimo, iki 
Maskva priėjo nuomonės,! 
kad jis nebus pavojingas 
stebėtojas Lietuvoje. O štai 
viena “Keleivio’’ skaitytoja 
mums rašo:

“Aš vakar buvau nuėjusi į šis testamentas yra pasi- 
Rusijos konsulo raštinę prašv- rašytas akyvaizdoje dviejų 
ti leidimo važiuoti į Lietuvą, amerikiečių liudininkų.
Tai jis pasakė, kad aš sena ir Jeigu kalbant apie jo tau- 
Amerikos pilietė, tai aniem tybę mes prisimenam

lis jo nepasiges, kaip šian
dien jis nepasigenda Hitle
rio ir Mussolinio.
Ruošias dideliam darbui

Lietuvai Remti Draugija 
ir jos simpatikai-rėmėjai 
ruošiasi dideliam darbui. 
Amerikos Lietuvių Kongre
so proga LRD pasišovė su
kelt ne vieną, bet kelis tūk
stančius dolerių!

Lietuvai Remti Draugijos 
auka bus įteikta kongresui.

Jei kada nors Lietuvai 
buvo reikalinga ūmi ir gau
si pagelba, ji reikalinga da- 

■ bar. Lietuvai Remti Draugi
ja tatai supranta ir ve

kos sienos.
Kur nėra susitarimo, teni . Keikia manyti 

zovada atlekia anarchija.! supras visa _ 
Nereikia būt pranašu, kadi lietuvių pažangioji .

ką tai reiškia — mene- Jl skaitlingai daly
vaus kongrese; ji darys vis
ką, kad Lietuva keltųsi iš

supratus,
Shallna. J |)US daugiau blogo!

Po pereitojo karo pasau
lis sulaukė Hitlerio — ko 
sulauksim po šio karo?
Antanas keliauja i

Dabar vyksta Tautinio 
Karo Fondo (National War 
Fund) vajus. Jame reikia 
visais budais dalyvauti, pa
tiems aukoti, rinkti aukas iš 
kitų ir dalyvauti komitetuo
se, taip pat patiems organi
zuoti lietuvių komitetus. 
Aukodami gaunate kvitas. 
Komitetų Įgalioti aukų rin
kėjai tokias kvitas išduoda 
ir vardus užrašo aukų la
puose.

Šiuo metu vedamas ir lie
tuviams rūbų vajus. Rinkite 
rubus patys ir prašykite ki
tų juos rinkti. Rinkite iš^vi
sų geros valios žmonių. Pra
šykite visų nukentėjusiems 
lietuviams pagelbėti.

Prašykite vietinės spaudos 
ir radijo stočių jums pagel
bėti. Duokite jiems anks
čiau išsiųstuosius raštus an
glų kalba. Tegu visi pažįs
ta lietuvių tautos vargus ir 
tegu jums pagelbsti nelai-i 
minguesius lietuvius parem
ti.

Jeigu dar reikia straips
nelių spaudai arba praneši
mų radijui, praneškit mums. 
Paprašykit savo vietos spau
dės, kad įdėtų paveikslų. 
Mes pai-uoštų paveikslų ma- 
trisų galime pasiųsti jums. 
arba jūsų nurodytam laik
raščiui.

Tegu visi plačiai išgirsta 
lietuvių tautos nelaimes, te
gu pagelbsti vargstantiems 
lietuviams.

Laukiame visų talkos. 
Laukia musų pagelbos ne
laimingieji lietuviai Euro
poje. Jau orai atvėso, o dai
ne visus lietuvius Europoje 
esame aprūpinę šiltais dra
bužiais. Kiekvienas turintis 
atliekamų drabužių, gali 
paaukoti. Jūsų kaimynas 
gal laukia, kad jus jį para- 
gintumėt drabužių parink- Į 
ti, ir pats gal turi jų pado
vanoti. Drabužių reikia dar 
labai daug.

Rinkite ir siųskite drabu
žius ir ką galite gauti Į:

“Know Ali Men by these 
presents that I, Thaddeus Kos- 
ciuszko, formerly an officer of 
the United States of Ameri
ca and a native of Lithuania 
•:n Poland. at present residing 
at Paris, do hereby will and 
direct that at my decease...”

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine.

Warehouse
101 Grand St.,

•Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-6203

“rojų”
Taigi, pagalios, vienas 

Stalino diktatūros garbinto
jas keliauja Į “rojų.” Brook
lyno raudonųjų kvislingų 
organas “Laisvė” praneša, 
kad jos šulas, Antanas Bim
ba, iškeliavo i “tarybinę” 
Lietuvą.

Bet nemanykite, kad 
“draugas” Bimba ir liks ta
me “rojuje.” Nieko pana
šaus! Jisai neatsisakė A- 
merikos pilietybės: jis grįš 
Į “supuvusios demokratijos” 
šalį ir — daugiau meluos 
apie bolševikų “rojaus” sal
dybes !

“Laisvė” sako, kad Bim
ba sugryšiąs ir “demokrati-

kad šitą
Amerikos 

visuo-

pelenų ir griuvėsių, kaip ne
priklausoma ir demokratinė 
valstybė!
“Rojuje” mažai Adomų

Rokas Mizara komunistų 
“Laisvėje” šitaip pasigiria:

“Visasąjunginė Komunis
tų Partija turi 6.000.000 na
rių... O rašoma, jog partijon 
priimta daug didvyrių, pa
sižymėjusių karo frontuo
se” (“Laisvė” spalių 11 d., 
1945 m.).

Mizara yra naivus vyru
kas — kuo čia girtis?

Rusija, kaip sakoma, turi 
200,000.000 gyventojų; jo
je “komunizmas jau gyvuo- 

komunizmoja ir
“į-zi Tmn 1
mų... 

Galimas

— tamey? VCZI

daiktas, kad tu 
nių lietuvių” suvažiavimui Adomų yra dar mažiau. Sa-
duosiąs raportą, kaip lai
mingi ir sotus Lietuvos žmo
nės.

Bet... “draugas” Bimba 
nedrys pasakyt to. kaip y- 
ra laimingi Zigmas Anga- 
rietis. Pianas Žalpis, Juo
zas Šukys ir visa eilė kitų 
komunizmo bažnyčios klap
čiukų ir zakristijonų. Neigi 
Bimba pasakys, kodėl jis 
nenorėjo likti “tarybiniame 
rojuje.”
Brcoklyno lazaretas

Juozas Tysliava mėgsta 
inovacijas. Savo “Vienybė
je” jis atidarė lazaretą. Ten 
gavo vietos du Chicagos li
goniai.

Vienas jų susirgo bejieš- 
kodamas demokratijos: an 
tras — “gerų vadų,” 
mano. kad Juozas ir 
demokratas ir dar geresnis 
vadas, kol juos priglaudžia.

Well, lazaretas gal ir ne
blogas daiktas, bet jo paci- 
jentai — a hopeless case. 
•Jiedu neturi vilties pasveik
ti.

Ateis laikas, bus naujas 
saikas, šiandien jie mozoja 
mus: rytoj mozos ir patį

Jiedu arba 
liai!geras

vo naudai didint skaitlines 
komunistai yra tikri meis
teriai.
Toks brolių karas

Filmų karalijoj Holly- 
\voode eina streikas. Ji pa
skelbė Amerikos Darbo Fe
deracijos unija. CIO unijos 
nariai tačiau dirba ir pasė
koje to Įvyko dviejų unijų 
narių muštynės.

Tai nelemia gero: tai ro
do. kad unijinis judėjimas 
gy vena krizi. Eina brolių 
karas, kuriuo naudosis sam
dytojai. Nukentės abidvi u- 
nijos.

Šiuo klausimu musų pozi
cija buvo ir esti tokia:

Amerikos darbininkai 
privalo vienytis ir laimėti, 

laimės dolerio kara-

Komunistas “susiprato”
Štai jums paskiausia nau

jiena iš komunizmo pažan
gos:

Iš komunistų partijos ir 
jos dienraščio “Daily Wor- 
ker” pabėgo atsakomasai 
(managing) redaktorius 
Louis F. Budenz. Jis gryžo 

Juozą, jei tik suras kitą pa- Pr\® tikybos ka-
talikybės.

“Paklydusią avelę” pri
glaudė katalikų bažnyčios 
vadas, monsignoras Fulton 
J. Sheen. O pats Bundenz 
pareiškė, kad —

“Protas ir tikėjimas ma
ne atvedė prie šio džiaugs
mingo žingsnio. Aš sura
dau, jog komunizmas ruo
šia tironiją žmogaus dva- 
šiai ...

Ai-vai, mokino svietą, gy
rė Stalino rojų ir — dabar 
jieškos biblijinio rojaus?

Beje, kada “susipras” ki
tas Budenzo kamarotas Mi
zara?

Vabalas neskrenda saka
lu, vergas nori vergu mirti.

St. Strazdas.

nasų "lazaretą.'
Zurzėjimas yra vienintelė 

tų žmonių patieka.
Stalinas atostogauja...

Komunistų spauda džiau
gsmingai praneša, kad Ru
sijos diktatorius Stalinas 
pasiėmė atostogas. Tik ne
pranešta, kur jų vedžius a- 
tostogauja — klinikoj ar 
buvusiam caro palociuje 
Jaltoj.

Per kurį laiką ėjo gandai, 
kad Stalino kepenys “gone,” 
kad jos sugedusios.

Jei Rusijos diktatorius tu
ri atostogas klinikoje, tos 
laimės jąm nepavydime.

Redakcijos Atsakymai.
Vargo Sunui, Worceater.

—Sąrašą paskelbsime se
kančiame “K.” nr.

Filantropui, Bridgeporto.
jo: —Prisiųstą medžiagą išnau-

nereikia tokių. Tai man nėra pirmą testamentą, tai kodėl dosime.
vietos Lietuvoje. Tai blogi lai- praleisti jo antrą testamen-; Fr. Šimkui, Rhinelander, _
kai atėjo, nebėra gimtinėj vie- tą? Baigdamas galiu pa- Wi». — Laišką Įdėsime ir Nepavydės ir Rusijos žmo-
tos. J. Sheput.' reikšti, kad yra dar ir kitų grąžinsime. Ačiū. nes.



KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON Trečia*
■ ■-IT- ?T1

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS SKAITO. KASO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
Gubernatorius pas 

lietuvius

Spalių 7 d. L. N. C. va
sarnamy Liet. Demokratų 
Kliubas turėjo savo išvažia- 
vimą-pikniką. Buvo atvykęs 
iš Bostono gubernatorius 
Tobin su mažu šuneliu. At 
važiavo, su visais pasisvei
kino, pasikalbėjo. Jo jaunu
tis sūnūs buvo supažindin
tas su adv. K. Tamulionio( 
dviem vaikučiais. Vaikai 
beregint susidraugavo ir,! 
kaip seni bičiuliai, nubėgo 
žaisti.

Man prisimena Vilniaus J 
gubernatoriaus lankymasis' 
Lietuvoje. Jis važiavo nuo' 
Jezno į Alytų plentu 1911; 
metais. Keliai, kryžkelės iri 
keleliai buvo apstatyti sar
gyba. Žmonėms prie plento 
buvo įsakyta būti namuose. 
Žandarų važiavo keli veži
mai...

O čia, laisvoj šaly, žmo
nių rinktas gubernatorius 
važinėjasi be apsaugos, at
važiuoja į paprastą pikni
ką, yra visų draugas.

—o—
Aną šeštadienį Jono ir Į 

ponios Petnisevičių dukrelė 
Lillian ištekėjo už vieno 
svetimtaučio. Tėvai surengė 
dukterei šaunias vestuves. 
Petruševičiai yra “Keleivio” 
skaitytojai ir gyvena ant 
Sunderland kelio.

Šiuo tarpu daug lietuvių 
kareivių grįžta namo: vie
ni iš Europos, kiti iš Pacifi
ko. Šiom dienom grįžo ser
žantas Petras Miškinis, J. 
Vinickas ir eilė kitų. Tė
vams, žmonoms ir mylimo
sioms didelis džiaugsmas. Į

Sugrįžo ir sunkiai sužeis-į 
ti seržantas Louis Volungis 
ir Juozas Jurgelionis.

Prie musų miesto žuvu
siųjų lietuvių sąrašo noriu: 
pridėti du vardus, tai jauni' 
kareiviai J. Kanapkis ir K. j 
Čiurinskas. Abu juodu žuvo į 
mūšiuose už mus ir musų 
šąli.

Worcesteriečiai gausiai 
rengiasi vykti į Lietuvai, 
Remti Draugijos seimą So. 
Bostone. Plačiai kalbama a- 
pie siuntimą delegatų į A- 
merikos Lietuvių Kongresą 
Chicagoje. Kai kurios orga
nizacijos jau pradeda rink
ti delegatus. Paliepiškis.

L. Piliečiu Kliubo 
susirinkimas

Spalių 9 d. Liet. Pil. Kliu
bas turėjo susirinkimą. Nu
tarė tuojau dastatyti vieną 
aukštą kliubo name su vi
sais įrengimais dėl jauni
mo. Statymui išrinkta komi
sija iš čiagimių vyru, kaip 
tai John Ginkus, Pranas 
Stepšys ir k.

Tame susirinkime Bakšys 
buvo įteikęs kliubui laišką, 
kad duotų pinigų ir pasiųs
tų delegaciją į bolševikų 
“demokratišką” suvažiavi
mą Pittsburghe. Bet margis 
nusinešė ant uodegos tą ne
rimtą pasiūlymą.

WORCESTER, MASS.
CHESTNEY’S

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

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
30 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Lietuviški salaveišiai

Wcrcestcryje susitvėrė 
draugija, po vardu “misio
nieriai.” Tai bus lyg ir lie
tuviški salaveišiai. Sako,! 
kad į tą naują brcstvininkų 
broliją susirašė net “velnio 
tuzinas” misionierių. Yra ir, 
pora leidžiu. Misionierių 
skaičiuje yra buvusių Leni- 
no-Stalino brostvininkų, o 
kiti tai klajūnai, patepti ne 
šventais aliejais, bet papras- ‘ 
čiausia lietuviška Smetona.' 
Ką ta brolija veiks, mes dar. 
pamatysime.

Dagilėlis.;

BRIDGEPORT, CONN.

Finansai ir rinkimai

Kitų vargai, rnums tik 
juokai. Kuomet musų kai
mynai skundžiasi, kad jie 
negali suvesti galas su ga
lu ir vis gremzda gilyn į} 
skolas, mes bridgeportie- j 
čiai galim tik nusijuokti, i 
Supraskite, kalbu apie kai-' 
myniškų miestų finansinius! 
vargus. Tūlas laikas atgal,! 
“Keleivis” rašė apie Bosto
ne miesto finansus, kaip po
litikieriai miestą stūmė vis 
gilyn į skolas. Nieko tai ste
bėtino. Juk Bostoną ėda visi 
dar senas bėdos. Taip, pas; 
mus Bridgeporte irgi dar 
randasi senovinio narodo, 
sloniaus ir asilo “pakaleni- 
jes” politikierių, bet jie bai
siai sukudę, vos ne vos pa- 
rėplioja. Apie juos pakal
bėsime vėliaus. Kadangi 
Bridgeporte “Keleivis” turi 
gražų būrį savo skaitytojų 
ir kadangi čia mus broliai 
lietuviai turi susitvėrę de
mokratų kliubą ir ima žy
mų veikimą politikoje, už 
tai jiems priklauso kredi
tas.

Bet kadangi “Keleivis”} 
yra socialistinės minties lai
kraštis. tai gali manyti, kad 
socialistai tik kitų griekus 
visiems rodo, kuomet apra
šo savo miesto Bostono fi
nansinius keblumus. Bet ve, 
nelabai senai New Britain, 
Conn. dienraštis “New Bri
tain Herald” parašo gražų Į 
editorialą apie Bostono' 
miesto finansinius keblu
mus ir “Bridgeport Post” tą 
editorialą visa perspausdi
na savo editorialų puslapy
je. Ten aiškiai pasakyta, 
kad Bostonas nesugeba fi
nansines sąskaitas suvesti 
ir vis gilyn klimsta į skolas. 
Tas liudija, kad “Keleivis” 
teisybę apie Bostoną rašė. 
Taipgi tame pačiame raši
nyje “New Britain Herald” 
sako, kad nei buvusios ir 
nei dabar esanti Bostono 
miesto administracija nėra 
dėl tos netvarkos kaltos. 
Tai kas gi iš tikrųjų yra 
kaltas?

Dabar pažiūrėkime į 
Bridgeporto finansines kny
gas. Aš norėčiau pakuždėti 
į ausį musų vietos lietuviš
kiems asilo “pakalenijos” 
demokratams, kurie dar
buojasi. kad vėl sugrąžinti 
asilą prie miesto finansinio i 
lovio. Bridgeport Post bai.

1945 m. ve kokias skait
lines paduoda:

Municipalės skolos su
mažėjo iki $10,612,000. At
mokėta $5.509.000 iš $16,- 
121,000. Kuomet socialistų 
administracija paėmė mies
tą iš demokratų, baigiant 
1933-1934 metus, bondsų 
skola buvo $15,121,000 ir 
trumpo termino skolų buvo 
$1,000,000. Toliau tos skait
linės sako: 1944 m. Bridge
porto socialistų administra-! 
cija atmokėjo republikonų' 
ir demokratų paliktų mies
to skolų $1,491,000 — tik

VEŽA SUDUŽUSIO LĖKTUVO ŽMONES

Apie 500 mylių nuo Amerikos pakraščio anądien nukrito į Pacifiką “su- 
perfortress” tipo lėktuvą?, žmonės buvo išgelbėti ir šis vaizdelis parodo, 
kaip juos vežė prie laivo.

prinokusių bondsų, $350,- 
000 prinokusių notų ir 
$333,982 nuošimčių. Šį me
tą, sako. apskaitliavimas 
reikalauja numokėti $1,- 
615,000 senos skolos ir 
$200,000 trumpo termino 
notų. Apmokėjus čia jau 
minėtas trumpo termino no
tas, pirmu kartu Bridgepor
to miesto finansų knygos 
bus liuosos nuo trumpo ter
mino skolų.

Taipgi Bridgeportas šį 
metą apmokės $29,788.75 
nuošimčių. Šį metą yra ma
joro ir kitų miesto adminis
tracijos pareigūnų rinkimai. 
Iš kur tai atsirado ir slo
niaus su asilu kandidatai. 
Tie du gamtos sutvėrimai 
bandė susivienyt. bet jiems 
nepavyko.’ Slonius iš pa
veikslo atrodo didelis, bet 
asilas sakosi esąs protinges
nis ir todel vienybė nebuvo 
galima. Tad nutarė vėžlioti 
atskirai. Pažiūrėsime, kat
ras iš jų bus greitesnis.

Filantropas.

PITTSBURGH, PA.

Visos Amerikos lietuviu ; 
koloni jos siųs delegatus į Į 
Lietuvių Kongresą. Pitts
burgho ir apylinkės lietu
viai negali atsilikti. Kad nu
siųsti kuo skaitlingiausia 
pittsburghiečių delegaciją į
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Kalendorių 1946 Metams!

“Keleivis’’ leidžia puikų Kalendorių 1946 me
tams, kuri 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 daryti, 
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 Kalenderiaus kaina šįmet bus 50 centų 
“Keleivio” skaitytojams.

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

Amerikos Lietuviu Kongre-. 
są, Amerikos Lietuvių Ta-Į 
rybos Pittsburgho skyrius 
šaukia plačią šios apylin-1 
kės lietuvių organizacijų 
konferenciją, į kurąi kvie
čiame organizacijų atsiųsti 
atstovus.

i
Konferencija įvyks sek

madienį, spalių 21, 1945,1 
Liet. Pil. Svetainėje, 1723 
Jane St., South Side, Pitts
burgh, Pa. Pradžia 3 vai. 
po pietų. 1

Delegatų į šią konferen
ciją prašome siųsti po vieną 
nuo kiekvienų dešimties jū
sų organizacijos narių. Taip 
pat tralAe dalyvauti ir sye- 
čiai.*~

Pagrindinis konferenci- 
tikslas bus: (1) Nustatyti 
skaičių ir išrinkti delegatus 
į Amerikos Lietuvių Kong
resą; (2) Išspręsti budus 
sukėlimui delegatų kelionės 
lėšų; (3) Apsvarstyti prie
mones, kokias turėtų panau
doti Amerikos Lietuviu Kon 
gresas, kad pagelbėti Lietu
vai griežtai iškelti jos ne-, 
priklausomybės bylą busi
moje taikos konferencijoje 
ir ją ginti.

ALT Pittsburgho skvrius: 
J. Tąmkevičįus. pirmine 
S. Bakanas, ’sekret.
J. Grebliunas, iždin.

UŽSISAKYKIT

AUKOS AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBAI

Nuo šių metų rugsėjo 1 iki 
30 dienos ALT prisiuntė šias 
aukas:

Mrs. Pauline Dombrauckas, 
Daytcn, Ohio................. $10.00

šv. Kryžiaus parap? Moterų 
D-ja, Dayton, 0............. $33.52

Al. Bajarunas, Chicago $5.00
Mrs. Vera ?4ikušauckas, 

Baltimore, Md.................... $1.00
SLA -tas apskr., Conn., per 

M. Vokietaitį.............. $100-00
LRKSA 121 kp. Springfield, 

III., per Stasukiną ............ $5.00
ALT Rockfordo skyr.. per

siuntė P. A. Deltuva . . $68.50
New Britain, Conn., Bendro 

Liet. rareng. Komsjai .. $65.25
Wm. Milush, Melrose Park, 

II!.................................................$5.00
V. Dambrauskas, Chicago,

III.................................... $10.00
P. J- Kubert. Mahanoy City, 

Pa...................................  $15.00
Liet. Nepr. Kliubas. Dubois, 

Pa................................ $100.00
SLA 40-ta kp.. Pittstburgh. 

Pa................................... $10.00

Franklin Delano Roose- 
velt buvo pnmasis demok
ratų prezidentas, miręs sa
vo tarnybos metu.

1944 metais Jungtinių 
Valstybių pilietybę gavo 
441,979 asmenys.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Urugvajaus respublikostų vadovavimas darbinin- 

liaudis ir visa pažangioji Į kams į sveikatą neišėjo. Jų 
visuomenė džiaugsmingai-vestieji streikai veik visada 
pasitiko žinią apie Anglijos baigdavosi pralaimėjimu, 
socialistinės Darbo partiios jų vadai daugiau žiurėjo 
laimėjimą rinkimuose. Vie- savo naudos, negu darbi- 
tos laikraščiai didelėmis ninku interesų, o. be to. ko- 
raidėmis paskelbė tą nau- munistai ir streikus veda 
iieną ir plačiai aprašė ang- pagal savo partijos “linijos” 
Ių socialistu pasisekimą rin- vingius.
Rimuose. Bendrai paėmus. Darbininkai su laiku įsi- 
pažangiosios spaudos ko- tikino, kad komunistų va- 
mentarai buvo draugiški; dovybė jiems yra kenks- 
i-vada ta. kad pasaulis žen- minga. Pradėjo organizuo- 
gia pirmyn. tis nepriklausomos sąjun-

Reakcinė soauda ne kaip gos ir, vietos socialistų pa- 
-aučiasi. Ji jieško kaltinin- '.ėdamos, sustiprėjo ir što
ku visose pusėse ir bando jo į kovą. Tos, socialistų į- 
“aiškinimais” užkalbėti takoję esančios unijos daug 
skaitvtoiams dantis, visai ką darbininkams laimėjo.
užmiršdama, kad socialistų 
laimėjimas reiškia darbinin
ku ir visos darbo liaudies 
kylantį susipratimą.

Komunistų spauda pra-
džioje nežinejo ką sakyti. < kc jau nerėkia, kaip ant gy- 
Girti nėra kaip: laimėjo so- vulio ir negrąsina išmesti į 
eialistai, o peikti irgi nėra gatvę už bile menkniekį. Be 
kaip. Atrodo, kad komunis-ito, darbo sutartis garan
tai laukia “strukerų” iš! tuoja darbininkui 100 va- 
Maskvos nuo “didžiojo” va
do...

—o—
Paskutiniais metais Uru

gvajaus darbininkai vedė 
daug streiku. Turėjo laimė
jimų ir pralaimėjimų.

Seniau tokioms darbinin
kų kovoms vadovaudavo ko
munistų vedama Union Ge
neral de Trabajadores 
(Bendroji Darbininkų Są- 
iunga). Seniau ji buvo di-

Liepos 27 d. čia nusižu
dė lietuvis Vladas Igora, 44 

džiausią vietos darbininkų metų amžiaus, kilęs iš Ma-
organizacija. Bet komunis-

MANCHESTER, CONN.

Mokosi muzikos

Jauna musų miesto lietu
vaitė. Lillian Bastytė, šias 
dienas išvažiavo mokytis 
muzikos į Juilliard Institute 
of Musical Art, New Yorke. 
P-lė Bastytė baigė šiais me
tais Manchesterio aukštąją 
mokyklą (High School). 
Jos tėvai gyvena musų mie
ste. ant Deming St.

Nuteisė lietuviukus

Šalia gerų žinių turiu 
pranešti ir mažiau linksmų 
naujienų, šias dienas musųl 
miesto teismą? nuteisė dufd 
lietuvius. F, Kebartą ir A.
R. Krauzaitį 45 dienom ka
lėjimo už įsilaužimą nakčia 
i lietuvių “Sočiai Club” pa
talpas ant Gohvav gatvės.

Įsilaužusius jauniklius 
kliube užtiko vienas polici
jos valdininkas po pusiau
nakčio, rugsėjo 25 d. Jis 
pastebėjo, kad nekviesti 
svečiai šeimininkauja kliu
bo bare ir tuoj pašaukė pa
gelbos iš policijos stoties ir 
telefonu pašaukė kliubo pir
mininką. Juozą Čižą ir ki
tą kliubo pareigūną, Juozą 
Kaminską. Kliubo viršinin
kai pribuvo kartu su polici
jos pagelba ir rado jaunik
lius pasislėpusius už baro.

Pasirodo, kad jaunieji 
“svečiai,” po stipraus išsi- 
gėrimo. užsinorėjo daugiau 
gėrimo ir sumanė nemoka
mai išgerti lietuvių kliube. 
Jie nepasitenkino gėrimais, 
bet pasisavino ir 25 dole
rius pinigu, kurie buvo ant 
baro stiklinėje bonkoje, su
aukoti į fondą pasitikti grįž 
tančius veteranus.

Abu jaunikliai yra nuola
tiniai kliubo lankytojai. Vie
nas jų, Kebartas, tarnauja 
kariuomenėj ir greit bus pa
leistas iš armijos. J. K.

Ypač frigorifikų (skerdyk
lų) darbininkai išsikovojo 
sau žmoniškesnes darbo są- 
lygas. šiandien skerdyklose 
prižiūrėtojai ant darbinin-

landų užmokesnį per mėne
sį. jei darbininkas ir neiš
dirba tiek laiko skerdyklo
je. Tai dėka socialistams ir 
dėka pačių darbininkų susi- 
organizavimui. “Tautinės 
vienybės” plepiai komunis
tai jokių laimėjimų darbi
ninkams nedavė, jie tik “di
dįjį” garbina.

—o—

riamnolės apskrities. Jis nu
sižudė iššokdamas pro dirb
tuvės langą iš trečiojo aukš
to.
' Jau kiek laiko buvo pa
stebėta, kad velionis buvo 
nebencimalus. Jis kalbėda
vo apie “politiką” ir vis mi
nėdavo Rusiją, Staliną, ko
munizmą ir panašius daly
kus. Matyti susipainiojo 
“pasaulio problemose’’ ir 
rado liūdną išeitį pro dirb
tuvės langą. Liūdna.

Kaip jau seniau kartą 
minėjau, daugelis lietuvių 
čia leidžiasi į gilią “politi
ką,” bet daugelis iš politi
kavimo suserga maskviniu 
kvaituliu ir dažnai tokie po
litikieriai atrodo, lyg ‘,‘bzi- 
ką” galvoj turėtų.

Vladas Igora žudėsi ne 
ei vai’go. Jis paliko šiek 

tiek pinigų. *Visą laiką •diri- 
bo ir iš pažiūros atrodė drū
tas vyras.

—o— ‘
Teko lankytis musų kai

myninės respublikos Argen
tinos sostinėj, Buencs Aires 
mieste. Ten teko susitikti 
daug lietuvių ir net užtikau 
pažįstamų iš Lietuvos.

Lietuvių gyvenimas Ar
gentinoj panašus į gyveni
mą čia, Urugvajuje. Skir
tumas tik tas, kad jie gy
vendami didesnėj ir turtin
gesnėj valstybėj turi dau
giau prasigyvenusių tautie
čių, o taipgi veik visos žy
mesnės lietuviškos organi
zacijos Argentinoj turi sa
vo nuosavybes. Urugvajuje 
mes dar tiek neprasigyve- 
nom.

Teko pasikalbėti su kai 
kuriais lietuviais apie mu
sų laikraščius. Kalbėjome ir 
apie “Keleivį."’ Kai kas jį 
kritikavo, o aš aiškinau, 
kad “Keleivis’’ buvo ir yra 
pažangiosios lietuviškos vi
suomenės laikraštis, kurs 
nebijo pasakyti teisybės žo
dį visokiems Romos ir Mas
kvos plauko davatkoms. Vė
liau paaiškėjo, kad “Kelei
vio” kritikas yra Maskvos 
“saulės” garbintojas ir

Po šio karo Amerika tu- mėgsta giedoti himnus “di- 
rės keturis naujus kardino-1 džiajam ’ maršalui, 
lūs. Jie bus Spellman.l M. Kra»in»ka».
Stritch. Mooney ir da vie- Montevideo.
nas. 1 1 1946 m. rugp. 12 d.

j
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

"1 Kiek Kainuoja Nedarbas
visų gerybių gaminimas, y- 
ra žmonėms, o ne žmonės 
gamybai. Dabar eilinis, pa- 

—— „ ’ prastas žmogus vra ne sau
giau negu dvigubai! Is tų tikslas, bet nankis kapita- 
fimgų butų buvę galima lįgto rankose pelnui gamin-

Karas baisiai brangiai 
kainavo. Šimtai bilionų do
leriu reikėjo išleisti armi- pastatyti 350 tokių elektros, tt Nėra pelnof nėra įrankiui 
’oms, karo laivynams ir gin- upių reguliavimo ir laukų oarbo, darbininkas vra be- 

rojektų, kaip darbis. * A. K.
aley Authon- _____________

J
T

kiams. Kanais žmones ap- pagerinimo p 
skaičiuoja, kiek kokių daik- Tennessee V< 
tų butų galima nupirkti ar ty. 
padirbti už tuos pinigus, ku- Tokių palyginimų butų 
rie buvo išleisti karui lai-: galima daryti daug. Už 350
mėti. t bilionus dolerių daug ką

Eet nereikia užmiršt, kad galima padaryti. Bet tų do- 
karui išleisti pinigai nėra lerių ir vertybių už tuos pa
bereikalingai išmesti pini
gai. Karas buvo kariauja
mas už šalies laisve, už ios' tai, kuriu Amerikos

Musų žemės gelmių 
turtpi

Amerika yra turtinga že
mės gelmių tunais. Bet ir

sakiskus dolerius Amerika turtinga šalis turi savo tur- 
visai nematė. Tai yra pini- tus patikrinti ir pažiūrėti.

4mo* kokiame stovyje randasi tų
i išsilaikymą, o už laisvę su- nės neuždirbo, nes jie buvo turtų atsargos ir gamyba, 
'mokėta kaina niekada nėra : riversti tinginiauti. Tai ne- §fas dienas Vidaus’reika-! 
perdaug brangi. Tuo tarpu uarbo* nuostoliai. departamentas paskelbė

Karas Amerikai kainavo žinias apie Amerikos žemės 
280 bilionų dolerių. Karui. geimįŲ turtų atsargas »o, 
is eisti pinigai^ ėjo šalies karo. Karui einant musų že- 
laisvei ginti. Karas paliko mčs gelmių turtai buvo ka- 
daug visokių vertybių, nes sarrį jr naudojami be jokies- 

leidžiamus pinigus atodairos, o dabar teks būti;

daug žmonių užmiršta, kad 
’ ra kitų išlaidų, kurios yra 
ti°k T at didelės, kaiD karo 
išlaidos ir yra visai nerei
kalingos.

Imkim viena oavvzdi iš už karui

ARGENT1NOS SOSTINĖJ BYRA LAPELIAI

—Maike, ar tu moki klu
močyt sapnus?

—O ką tėvas sapnavai? 
—Aš sapnavau labai čiu- 

dną prajovą, Maike. Rodos, 
išėjau girion grybauti ir at
sidūriau Kalifornijoj. Žinai, 
Kalifornija, tai toks šteitas. 
kur orančiai auga. Muvink 
pikčių aktorkos tenai prida
ro visokių zbitkų.

—Aš riša tai žinau, tėve., 
—Bet tu ne viską žinai. 

Tu nežinai, ką aš sapnavau. 
Kai aš per sapną pradėjau į 
tų aktorkų tarp orančių j ieš
kot, tai užtikau didelį ko
munistų dvarą, kur Karosie- 
nė bosauja. Toks kolchozas. 
Maike, kad ir Stalinas pa
vydėtų .’ Rodos, Karosienė 
verda iš orančių murmale- 
dą. deda Į džiogus ir vis už
rašo: “A. B.” Aš paklau
siau joe. ką tos litaros znai- 
mina, o ji sako, kad jos 
znaimina Antaną Bimbą. 
Aš. Maike. cekavas žmogus, 
noriu viską žinoti, todėl ir 
vėl pradėjau ją klausinėt. 
O kam, sakau, tu ant to 
murmaledo rašai jo vardą? 
O ji sako: rašau valuk to, 
kad jis tą murmaledą val
gys; sako. musų komunistų 
lyderiai kas žiema atvažiuo
ja i šitą dvarą savo vikei- 
šinus praleisti. Sako. buvo 
Prūsei ka, buvo Mizarovas, 
c dabar atvažiuoja mylimas 
musų draugas Bimbinas. 
Pel to, sako, aš ir rašau jo 
vardą ant tų puodų. Davė 
ir man patrajvt tos košės. 
Aš apsilaižiau ir sakau, ge
ra patrova. Ale pasakyk, 
sakau, kaip jus toki gražų 
dvarą čionai gavot? .Ji pasi
gyrė. kad iie nusipirkę. Ta- 

aš neiškenčiau ir pa
naršiau: pasakyk teisybę, 
sakau, už keno pinigus jus 
ii nuoirkot? Ar tik ne už 
tas arkas, ka rinkot Lietu
vos žmonėms? Kaip tik aš 
užsiminiau anie aukas, tai 

i pašoko kaip karštu van- 
o’nT>iu aplieta. Tai tu ne mū
siškis. ii sako? Tu prakeik
tas fašistas? Geriaut iš čia! 
Jr taip man spyrė, kad aš 
uabudes iš lovos išsi verčiau. 
Na. tai tu, Maike. dabar iš- 
virozvk man, ka tas sapnas 
reiškia?

—Sapnus, tėve, geriausia 
išaiškina sapnininkas.

—Maike, aš su zakristijo
nu išvartėm visą sapninin
ką. ale apie Bimbą nieko 
neradom. Sakau, ar nebus 
kartais kas nors apie tai pa
rašyta tavo knygoj?

—Ne. tėve. mano knyga 
apie tai nerašo.

—Tai apie ką ji rašo?
—Apie mokslo dalykus.

—Tai jau toks tenai ir 
mokslas, jeigu apie sapnus 
nieko nežino.

—Sapnai, tėve, yra per
gyventų Įspūdžių palaidas 
mišinys ir neturi jokios reik
šmės žmogaus ateičiai. To
dėl neverta jais ir domėtis.

—Bet pasakyk, vaike, ko
de! man sapnavosi Bimba? 
Juk jis man, anot tos žmo
nių pasakos — ni svat. ni 
t ra t!

—Gali but, jog tėvas gir
dėjai. kad Bimba dabar va
žiuoja Rusijon. Gal dėl to ir 
sapnavai.

—O iš kur tu. Maike. ži
nai, kad jis važiuoja?

—Taip rašo jo paties laik
raštis,

—Bet Bimbos gazieta 
dažnai meluoja, vaike. Ji 
gali parašyt, kad jis važiuo
ja Rusijon, o ištikrujų jis ga 
Ii nuvažiuot Kalifornijos 
murmaledo valgyt- Jes. 
Maike. negali žinot. Na, tik 
pamislyk. ka Bimba Rasė- 
’uj galėtu veikti? Juk komi
saru Stalinui neti-uksta. Jis 
turi jų net ir perdaug. Ne
labai senai apie tuziną su
baudė. O jeigu ir reikėtų ko
kie. dvomiko, tai Bimba vis
tiek netiks, ba ruskai nemo
ka.

—Bet gali but, tėve. kad 
Paleckis pasišaukė ji kad 
duotų raportą, ką komunis
tai yra nuveikę Amerikos 
lietuvių tarpe.

—Tas tai gali but, Mai
ke. -Juk Bimba da nerapor
tavo, kad per prakalbas 
^a’-tbostone oavo Stalino 
rubli lietuviškos špygos 
pavidale. Tai gali but. kad 
dabar jis ta. šnygą ir veža i
sovietų muziejų padėti.

Amerikos gvvenimo. Nuo buvo pastatyti fabrikai,
1930 metų iki 1941 metų A- 
merikoj kasmet buvo iki 10 
milienu bedarbių. Kai ku
riais krizės metais buvo 
virš dešimties milionų be- 

i darbių, kitais kiek mažiau, 
bet per visą tą dešimtmetį 
milionai žmonių gyveno be-riniam 
darbo. Jie negalėjo gauti Bei iš nedarbe nuostolių,; atsargą manįanezo metalo* 
darbo. Kiek tas nedarbas; iš tų 350 bilionų dolerių; švino" atsargos žemėie vr» 
kraštui kamavo? nuostolių, kuriuos Amerikai

Henry A. Wallace, savo turėjo dėl siautusio nedarbo 
knygo i “Sixty Million Jobs” 1930-1941 metais. Amerika 
apskaičiuoja, kad 1930- neturi nič r.iekokios nau- 
1941 metų nedarbas Ame- dcs. Tai yra didesni nuos- 
rikai kaštavo 350 bilionų i toliai, negu karo išlaidos.

A- Kitaip sakant, tai yra gry- 
pa- nas nuostolis, kurį Ameri- 

! kos žmonės sumokėjo už 
nemokėjimą tvarkyti savo

atsargesniems, kad neiš 
pravesti keliai; už juos bu- mUs kai kuriu mineralu 
vo pristatyta devynios galy-! metalu. atsargas, 
bės laivų, orlaivių ir kito
kių daiktų. Tegu visų tų 
daiktų vertė taikos laiku 
nėra didelė, bet visgi iš tų 
bilionų šis tas liko ir poka- 

laikui.

ir

Vidaus reikalų departa
mentas sake, kad Amerika 
dabar turi mažiau negu vie
nų metų atsargą neiškasto 
gyvojo sidabro (mereury) 
žemėje ir tik dvejų metu

dolerių! Daugiau, negu 
merikai kainavo antras 
saulinis karas!

Jeigu žmogus nedirba, jis 
nesukuria, nieko ne

padirba. Jei milionai žmo
nių turi gyventi be darbo, 
rie nieko nesukuria, nieko 
nepadirba kraštui. Krašto 
’-kiui tie nedirbantieji žmo
nės yra grynas nuostolis 
Jei tą nuostoli apskaičiuoti 
pinigais, tai išeis, kad ne
darbas 1930-1941 metais 
Amerikai kainavo milžiniš
kus pinigus. Bedarbiai, įei 
ie butų turėję normališką 

darbą ir butų galėję kurti 
gerybes. butų galėję padirb
ti visokiausio turto už šim
tus bilionų doleriu.

nieko

Per 11 metų nedarbas A- 
merikai kainavo 350 bilio
nų dolerių. Už tekius pini
gus Amerika butų galėjus 
pastatvti 70 milionų namu 
po 5.000 dolerių vertės kiek
vienas! Tai butų buvę 
kartus daugiau namų, negu 
reikia, kad visoj Amerikoj, 
kaimuose ir miestuose, iš
naikinti visus “slums.” Be
darbiai. kurie ne iš savo va
dos tinginiavo 1930-1941

Čia vaizdelis iš vėliausių įvykių Argentinoj. Į Bue
nos A.ires gatvę kaip sniegas byra proklamacijos prieš 
valdžia. Žmonės įas renka ir skaito.

Įdomus Dalykai
JUDOMAS ŠALIGATVIS l mylių greitumu i valandą.

--------- I Žmogus užeitų ant tos įuos-
San Francisco mieste kai-■ tos, atsisėstų, pavažiuotų, 

fcama greit įvesti “judomą kiek jam reikia, ir nuliptų

P a įieško giminių

Iš Vokietijos į “Keleivi” 
kreipėsi tremtiniai prašyda
mi paskelbti jų pajieškoji- 
v*a giminių. Paįieškomi yra 
šie Amerikos lietuviai:

Motiejus Deltuva, Mateu- 
šas Deltuva. Ona ir Agota 
Deltuvaitės: Magdalena Gi- 
raitienė-Gudynaitė, Jonieš- 
ka Petrukaitienė, Jonas Gu- 
dvnas ir Magdalena Skie- 
čiuvienė.

Taip nat paiieškoma yra 
Marija Švaržaitė.

Jieškomieji asmenys pa
tys, arba kas apie juos ži
no. prašom atsiliepti Į “Ke
leivio” redakciją.

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

vienoje miesto sau. o juosta eitų ir eitų i 
dabar yra dide~; ratą keliomis miesto gatvė-12-kai metų. sidabro tiktai ria‘!pfirvį 

11-kai metu. cinko — 19-kai f. .1e- lyir žmonių
Judamas šąli- Judomas šaligatvis butų 
naujiena. Dar jau įvestas San Francisco 
Chicagos pa- mieste, bet, nelaimei, jo pa- 

ge-; saulinėj parodoj buvo toks statymui nereikia cemento.

H-metu ir vario — 34 metams, i :?■ ligatviucse. 
Amerika per penkis karo; gatvis nėra

metus iškasė iš žemės gel-Į 1893 metais 
mių 469.235.000 tonas

susikimšimas ša- mis ir vis vežiotu žmones.

gatvis išbandy- Keista? Ką turi bendra ce- 
ir judomas šaligat- 
Francisco garsiame 

mieste? Taigi, kad turi. 
San Francisco mieste visi 
viešieji darbai yra daromi 
su cementu. Judomą šali- 

tiktai

ležies rudos. To 
sargos žemėje 
35%. Per tuos pačius pen
kis karo metus buvo iškas
ta minkštųjų anglių 2.767,- 
791,000 tonų: antracito — 

pasimokys? Atsa-. 293.269 000 tonų; švino —

ūkio gyvenimo.
iš praeities nuostoliųAr 

Amerika

rudos at-Hudcmas 
sumažėjo! tas. Tada

domu šaligatviu 
7,000.000 žmonių, 
jodomas šaligatvis 
taisytas Paryžiaus 

1900

Chicagoj tuo ju-t mentas
važiavo vis 
Vėliau

buvo į- 
pasauli- 
metais.

San
9

,1 - - nej parodoj
Ryti j toki klausimą galėtų 2.278,01 0; cinke — 3,642.-į Buvo toks ir New Yorko pa-! gatvį galima įvesti 
~ai tik pranašas, o ir pra- 000 tonų; vario — 5.000,-Į saulinė j parodoj. Judcmą! miestui nutarus, paskyrus
našai kartais nupranašauja j 000 tonų; boksito (iš kurio j šaligatvį gali ir miestai jsi-įtam reikalui pinigų. Tokius 

’s : taisyt’- į nutarimus daro žmonės. Na,
-Judomas šaligatvis butui o jei tie žmonės “myli” ce- 

ne kas kitas, kaip ilga. ju-' mentą. tai jie be cemento

ru šąli..Todėl nepranasaU 
iant, kaip čia bus ateityje, 
priminsime vieną ne prana
šystę. bet paprastą faktą. 
1943 metais Amerikos Pre
kybos departamentas ap
skaičiavo, kad
Amerika galės

dirba aliuminijų) — 14,- 
619,000 tonų; molibdeno— 
223,519,000 svarų: gyvojo 
sidabro — 223,000 butelių: 
tungsteno — 20.750; sieros 
— 15,562,000 tonų: Drus- 

1846 metais kos — 68,009,000 tonų: j>o-
gaminti tiek

doma įuosta su sėdynėmis, ir viešųjų darbų nenori pri- 
Ta juosta, 
čiau šaligatvio.

šiek tiek aukš- 
įudėtu su 6

pažinti. Bet tai j 
kos” klausimas.

au ‘politi-
K-».

tašo — 3,155,000 tonu: na- 
15,700,- 

’-’-binių pėdu:
rat gerybių, kaip 1940 me- turalinio gazo
tais. ir kartu galės turėti 19 
ir i’ienų bedarbių! Busim 
sotus ir apsirengę, kaip 
1940 metais, bet galėsim 
turėti milionus bedarbių, 
kaip turėjome juos visą de
šimtmetį prieš antra pasau
lini karą. Mat. darbo našu- 

tris mas dabar vis eina didyn, 
mašinos yra tobulinamos, 
gerybių gaminimas kyla. 
bet kartu su techniška pa 
žanga neina socialinės tvar
kos gerėjimas.

Karas dar labiau patobu-
metais. butų galėję persta- Gina gamybą. Todėl jei so-
tyti iš naujo visus Ameri-; 
kcs namus.

Tų “neuždirbtų” pinigų 
butų užtekę, kad visų Ame
rikos privačių korporacijų 
kapitalus padidinti dau-

cialinė tvarka nepageres. 
Amerika ir vėl turės milio
nus bedarbių ir kartu bus 
paskendusi “pertekliuose.” 
Taip bus iki žmonės nepra- 

galvoti, kad ūkis, arbadės

NAUJAS TVENKINYS

Ties Paduca. Ky.. ant Tennessee upės šiomis dieno
mis buvo užbaigtas naujas tvenkinys, kuris pagilino 
upe laivams plaukiot ir duos vandens jėgos elektrai 
gaminti. ,

000.000,000 
alieiaus 
bačkų.

Kai kurių mineralų ir me
talu Amerika turi tiek daug. 
kad kai o metų kasimas ne 
ką sumažino jų atsargas že
mėje. Pet su kitais dabai 
bus striukai, reikės iš už
sienių gabentis. Vidaus rei
kalų departamentas apskai 
čiuoja. kad kasant po tiek. 
kiek prieš karą buvo kasa
ma. Amerika turi tokias at
sargas metalų ir mineralu:

Fosfato 805 metams: mo
libdeno — 422 metams: 
antracito — 195 metams: 
notašo — 117 metų; gele
žies rudos — 111 metu; sie
ros — 55 metams: aliejau^ 
atsargų — 18 metų; aukse 
— 14; boksito — 9 me
tams; asbesto — 3 metams: 
chromito — 1 metams.

Amerikos alieiaus atsar
gos žemėje siekia 20 bilio
nų bačkų, kas sudaro 12-os 
metu. atsargą. įei a’ieius bu
tų kasamas kaip 19 H me
tais. Bet kai kurie apskai
čiavimai sako. kad alieiaus 
žemėje yra 70 bilionų ba’- 
kų, todėl jo gali užtekti 25 
metams ir net ilgesniam lai
kui. Apskaičiavimai skiria
si todėl, kad dar ne visi a- 
liejaus klodai žemėje yra 
tiksliai ištirti.

Iš čia paminėtu skaičių 
matome, kad kai kurių mi
neralų ir metalų Amerikai 
jau dabar pradeda trukti: 
gyvojo sidabro, mangane- 
zo. švino, boksito, asbesto
ir k. Bet užtat kai kurių tur Kada žemės turtų .atsal
tu Amerika turi neišsemia- ges eina prie galo, prisieina 
r£as galybes. Pavyzdžiui.! Fasti blogesnes- ir sunkiau i 
minkštųjų anglių Amerika prieinamas atsargas žemė- 
turi 4,300 metų. o magne- įe. D tas reiškia, kad i tu 
ziumo ir druskos atsargos turtu
praktiškai yra 
mos.

— 7,325,000.000
Pajieškomi Amerikos Lietuviai

Jurkoniai, Petras, Vincas ir Fe
liksas, spėjama gyv. New Yorke.

Bendikas Jonas, auragės apskr., 
gimęs 1902 m., buk gyv. Chicagoj.

Kučinskis Petras, Telšių apskr., 
buk gyv. Chicagoj.

Amaiienė Marė (Gudauskaitė), iš 
Tauragės apskr.

Mr. ir Mrs. Kymantai (Jonikaitė), 
Tauragės apskr., Batakių vai., Fa- 
altonio i aimo.

I Čiurlionis Julius ir jo žmona Ka
rolina, Alytaus apskr.. buk gyvena

' Bostone ar Xew Yorke.
Ra ūbi nas Stasys, Zarasų apskr. 
Talačka Nikodemas, Zarasų apsk., 

gyveno Chicagoj.
į Masiokas-Siliunaitė Antanina ir 
I jos duktė France, buk. gyv. Chicagoj. 

Šiliunas Antanas, gyv. Chicagoj. 
Šiliunaitė Constance, apie fiO metų 

amž., ištekėjusi, buk gyv. Chicagoj. 
Mikalauski Alex. buk gyv. EastPakštys Jonas.

Selenas Vladas, sunūs Jurgio, buk Hampton, L. I., N. Y.
Waterbury, Conn. I Grubb James, buk gyv. Sag

Giniotu Adomas, buk Chicagoje. 
Grajauskienė-Gustaitytė Marė, buk

:yv. Baltimorėj.
Gustaičiai, Mikas ir Stasys, buk 

ryvcri • Baltimorėj.
Gusaitvtė Matilda, buk Baltimorėj 
Grajauskas 

.'laitimorėj.
Ere

Romualdas, buk gyv:

mus : pc.ama gyvena

duktė I’ra-

O! iu >.
Jrooklync.

Katauskienc-šeitikaitė, 
no. buk gyv. Chicagoj.

Sma’ska?. Sirr.oras, Alytaus apsk.. 
gyv. Chicagoj.

Regina Antanas ir Regina Alek
sas, AI; aus apskr. spėjama gyvena 
A-:1' es-Barre, Pa.

Alekna Jonas, apie 60-05 m. amž.,
■uk gyv. Clcvelande.

A. a. Marcelino Pluko sūnus ir 
ivkterys.

Saviėiunt--Kukenytė Ksavera, buk 
yv.na Car.adoj.
Džiovalas Pranas, gimęs 1914-16 

m., į LSA atvyko prieš šj karą.
i.tuvoj tarnavęs aviciajoj lakunu. 

i i profesijos spaustuvninkas-linoti-j
oistas.

lu'^is-iv! i Alfonsas (vedęs Pet- ! 223 
ronę L’rbonytęi, bo’< gyv. netoli 

eica"<. < tVcodruff ? >.
1 rbutytė Izabelė, buk gyv. netoli 
i a gos.

Har-

I

bor, L. I.. N. Y.
Barzdžius Vincas.
Rcv. Palšis Petras (reformatų ti

kybos), Biržų apskr., atvyko prieš 
D. Karą, buk gyv. Chicagoj.

Palšis Kostantas. Biržų apskr., at
vykęs prieš P. Karą., gyv. Chicagoj.

Undzenas Samulis, Biržų apskr., 
atvykęs prieš P. Kara. buk Chicagoj.

Katros broliai, Biržų apskr.
Palanis Jonas, sūnūs Stasio, Bir

žų apskrities.
Augytė Kazė Karolina. Šiaulių ap- 

skrit., lankiusi L'rsulinc Academy, 
IVilmington, Pel.

Augis Kazimieras, Šiaulių apskr., 
buk gyv. New Yorko valstijoj.

Augytė Paulina, buk gyv. Phila
delphijoj.

Tamošaitis Jokūbas, atvyko prieš
P. Karą.

Kasiulevičius Liudvikas, atvyko j 
Ameriką prieš P. Karą.

Jieškomieji ar apie iuos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti.

Lithuanian American Information 
Center

Sočiai Service Bureau. 
Broadnray, New York 7, N. Y.

Skaitytojų Balsai
r> i x-r - - - - Gerb’amieji:

J’5?1'1* 1 'Pimai ll čion siunčiu čekį sumoje $10. 
aps.u.icia . imai paiodo v5"į Penkinę už du metus prenume- 
narsybei, kunuos žemės; ratos. 0 anlr,
ge ir.ių turtus reikia saugoti, tik nc ant bat 
ir kunuos galima leisti lais-!viskė< 
vai naudoti. Ko trūksta,! '
teks is užsieniu gabenus, I dis 
a»ba reikes neskoti jiems

tėvui, 
ant Rye- 

butu kuom pasistip- 
i blaivininku susa:-

jakeitimų. Draugiškai,

reiškia, kad 
kasimą reikia 

neišsemia- daugiau darbo ir mašinų.
Str.

įdėti

R. Kruch.
Maspeth, L. 1., N. Y.

MAIKIO TĖVVI PO PENKINĘ

Prisiuntė šie draugai: Anna 
Gustaitis. :š Georgetotvn, Ilk, 
Mrs. A. Senkievvicz, iš New 
Eritain. Conn., Ii. Kruch, iš 
Maspeth, L. I., N. Y.
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APSIVEDIMAI PAJIEŠKOJIMAl

Ir Maskvoj “rinkimai” į Palestinoj mušasi
Ateinančių metų vasario' Palestinoj prasidėjo žydų 

10 d. Rusijoj įvyks Aukš- g i n k 1 u ot a s bruzdėjimas
ciausios Tarybos ir Tauty
bių Tarybos “linkimai.” 
Rinkimai bus vienpartiniai, 
pagal totalitarinį diktatorių 
pavyzdį.

Nacionalizuoja Bankų
Pirmas įstatymas, kurį 

svarsto naujai susirinkęs an-< 
glų parlamentas, yra įsta
tymas Anglijos Bankui su
visuomeninti. 250 metų se
numo Anglijos Bankas iki 
šit 1 buvo privačiose ranko
se.

prieš anglų valdžios drau-; 
dimą žydams imigruoti į tą 
šalį. Žydai grasina ginklais 
ginti Europos žydų teisę ap
sigyventi Palestinoj. Lau
kiama kruvinų susirėmimų.

Nauja valdžia
Graikijoj pasitraukė Vo- 

ulgaris vedama vyriausybėj 
Naują valdžią sudaro T. 
Stphoulis, liberalų partijos 
vadas. Nauja valdžia turės 
pravesti laisvus rinkimus 
Graikijoj.

laivukų 
kelio-

Audra Okinavoje
Baisi audra Okinavos sa

loje pridarė didžiausių nuo
stolių vietos gyventojams ir 
musų kariuomenei. 52 lai
vai ir 70 mažesnių
liko išmesti į kraštą, 
lika žmcniu užmušti, o keli 
šimtai liko sužeisti. Ta pati|, aj;
audra nutenojo ir Japoni- *• u v i 1 1 atima...jos Honshu salą.

“Davaj časy”
Viename mūviu teatre 

Krokuvoje rodė Churchill, 
kaip jis išsiėmęs iš kišenės 
žiuri į laikrodį. Publika 
pradėjo šaukti visokiais bal
ais “davaj časy.” Mat, ru

sų kareiviai, kai atima iš 
lenku laikrodėlius, tai sako

“davaj časy” ir

Laimėjo rinkimus
Nušautas per

Generalisimo
klaidą
Čankaiše-

Norvegijos Darbo Partija kas praneša, kad per klai- 
laimėjc spalių 8 d. rinki- dą nušautas Kinijos komu
nas. Ji pravedė virš 75 at- ristų partijos sekretorius, 
stovų iš 150 vietų parlamen- Jis važiavo automobiliu, IĮĮ 
te. Komunistai laimėjo 7 sargybinis šaukė automobi- 
vietas parlamente, o tikėjo- lį sustoti, jis nestojo, ka

reivis šovė ir užmušė va
žiuotoją. Pasirodo tai butą 
žvmaus kinu komunisto.

si “milžiniškos pergalės.” 
Darbo Partija galės valdyti 
be kitų partijų paramos. ”

KELEIVIS, SO. BOSTON

BANKETAS PACIFIKO DIDVYRIO GARBEI

Ši nuotrauka parodo banketą, kuris buvo suruoštas New Yorke admirolui 
Nimitzui priimti. Nimitz vadovavo Amerikos karo laivynui, kuris sumušė Ja
poniją.

Pajieškau apsivedimui metines iki 
50 metų amžiaus. Aš esu pasiturin
tis ir rimtai moteriškei užtikrintas 
gyvenimas. Adreauokit: (43)

JOHN MILLER,
Box 3, Gilberteille, Mass.

Noračiau sasipažinti su mergina 
' tarp 17 ir 39 metų, mekančia paga- 
• minti valgyt ir sveriančių tarp 135 
I ir 150 svarų, mėlynakė. Ji turi but 
pažangi ir paduri. Aš uždirbu nuo 
$40 iki $50 per savaitę. Rašančias 
prašomas įdėti sava atvaizdų.

L. J. TA1LOR.

Pajieškau apsivedimui pusamžės 
draugas. Rimtai moteriškei užtilrfln- 
tas gyvenimas ir ateitis. Atsišaokit 
tiktai iš netolimos Brooklyno apy
linkės. Adresuokit: (43)

M. POLISU.
134 McKibbin St., Brooklyn S, N. Y.

37 Ten Kyck St., Braaklyn, N. Y. rl'n*- .1*

Pajieškau giminaitės, Onos Safra- 
nauskianės i po tėvais Pagareckaitė). 
Ji yra kilusi nuo Panevėžio, o dabar 

(44) I S.vvena. rodos, Kankakee. III. Aa esu 
įjos sesers vyro sesuo. Uršulė <at>

tėvais Klišiutė. Prašau ad
resuoti man taip:

Pajieskau gyveaiaaui draugės; pa
geidauju gražias ir geros šeiminin
kės, kuri myli rimtų gyvenimų. Aš 
esu 40 metų amžiaus ir gerai gyve
nu. Rašykit taip: (42)

Station C, Box lSSė,
Torontą 3, Oat., Canada

MRS. U. KAGARIENĖ,
199 Westminster Avenue,

Toronto 3, Ont., Canada.

BIRELIS ROOMING BOVSB 
24 ruimų murini* namas, extra

lotas, prie didelės dirbtuvės, su sa- 
liunu ir laisniu, taipgi ir storas gre
ta. Parsiduoda dėl savininko senat
vės. Gera proga lietuviui. (43)

J. E. ČESNUTIS,
20S Maia St., Derby, Conn.

94 AKRU' FARMA

i Gera žemė. per kurių bėga upelis, 
' yra miško, 7 ruimų namas su pų- 
rankumais, barnės. 4 karvės, geras 
traktorius ir kitos mašinos, javai, 
puiki vieta, arti miesto, kaina 
*3*00, jnešt $2,000. (43)

JOS. KIEMAN.
Saratoga, N. Y.

GEROS KNYGOS

Zell’o mokslinės studijos a- 
pie gyvulius. Autorius aiš- 

Ikina visokius keturkojų pa-
_______________________________________ _______ ________________________ i procius ir prigimtį. Pavyz

džiui. kodėl šunelis loja ant
laukiu dar vieno lietuviško gyvena su savo polėgusia galiu sakyti, kad išlikau gy-Į mėriulio? Ką reiškia arklių 
laikraščio. Laukiau, laukiau, motina, kuri negali vaikš- vas. bet ir čia bolševikai bailumas. Kodėl gyvuliai 
o laikraščio kaip nėr, taip čioti. nesnaudžia ir visokiais bu- s? uo«le paprastai tu-
nėr. Pasiunčiau užklausimą Priežastis pasikėsinimo dais daro lietuv

į paštu, kodėl man laikraščio nusižudyti, neišaiškinta. Jis tiems Vokietijoj 
nesiunčia, bet ir tas užklau- pats nieko nenori apie tai pinkles, kad tik kaip nors

NUPIGINTOS RUDENS LAIKUI 
Gyvulių Protą* — D-ro dievams apibudinti. Čia viii

mano? Kodėl 
ginasi

aprašyta daugiau kaip 36 
įvairių Lietuvos dievų, die
vaičių ir šventųjų. Bet kny
ga ne religinio pobūdžio. 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios pa
veikslu. Kaina buvo $1.09, 
dabar tik -50c.

Simas dingo be žinios, taip

KorespondencijoS

WEST HANOVER, MASS. bar dideliame nuliudime.
-------- Tėvas sako, kad jis vis dar

Žuvo Okinavoje tikėjosi, kad sūnūs nėra žu-

sakant “missed m action. 
Laukiu ir vėl, bet veltui 
Pasiunčiau ir kitą užklausi
mą. bet ir tas pradingo kur 
tai. Pamaniau, kad nemoku 
parašyti ir paklausti, kaip 
čia atsitiko su tuo laikraš
čiu. Taigi, nuėjau į paštą ir

kalbėti, o žmonės, kaip pa- pagavus į savo bučių ir par-;“.e& .aPie . 
prastai, visaip spėlioja. Bet gabenus * į taip vadinamą*'**™ “J1... 9 ,
ju sunku supaisyti. ‘sovietišką rojų, kur ° kitiOega. lr

nuo: Sielos Balsai—Jono Smel-

zmogus.daug kitokių dalykų. Kny-į neturi jokių teisių ir laiko 
Šiomis dienomis Antanas mas vietoje gyvulio. Geras 

Barkauskas su švogeriu A- ūkininkas geriau šunį užlai- 
domu Ališausku pirko gra-j ko, nekaip Stalinas savo 
žią ir geroj vietoj nuosavy- žmones. Jeigu jus žinotu- 
bę. Namas randasi ant j mėt. koks yra sunkus ir ne7

pareikalavau surasti, kas Spruce ir 9-tos gatvės kam-, pakenčiamas gyvenimas \ Jimai yra atvaiząueti juo-
atsitiko su mano siųstais pi- po. į bolševikų Rusijoj, tai iš to-kingais^ paveikidais. Kaina

ga didelio formato, 212 
puslapių. Kaina buvo $1.25, 
dabar tik 65c.

Biblija Satyroje—Tai yra 
k»yg*» kur Biblijos pasako- 

atvaizduori

ii." vv. Hanoverio gyvento- vės ir dabar dar, po liūdno 
jas, senas “Keleivio” skai- pranešimo, jis negali apsi- 
tytojas T. Rubikas. gavo prasti su ta mintimi, kad 
pranešimą iš valdžios, kad sūnūs nebegris niekada, 
jo sūnūs. Tarnas Rubikas^ * J-i
žuvo Okinavos mūšiuose,
Pacifike. Anksčiau tėvui 
buvo pranešta, kad sūnūs y- 
ra “dingęs be žinios.” o da-

is.

nigais. I trečią dieną gaunu Nauji savininkai namą lo bijotumėt, kaip velnias 
žinią iš pašto, kad mano pi- remontuoja ir puošia pagal i kryžiaus. Bet labai gaila, 
nigai pasiekė laikraštį... Na savo skonį. Ant kiek repor-'kad užsienis to nežino, o jei 
o peiperio ir dabar dar nė- teriui žinoma, tai jau beveik ir žino ką nors, tai visai 
ra, o jau octoberio 8 d. Ma- visi lietuviai ateiviai Kulp- mažai ir vieni tam tiki pa- 
nau. kad ten žmonės nespė- monte turi savo nuosavas 5 viršutiniškai, kiti tam abe- 

guštas-namus. |ja apsidirbti, perdaug 
versti darbais.

- I uz

RUMFORD. ME.

Nutariau parašyti keletą
SUDBURY, ONT.

bar pranešė liūdną žinią, žinelių iš musų tolimo stei- 
kad jis žuvo mūšyje. , to. pas mus yj-a didelė Ox-

Thcmas Rubikas buvo [ord Paper kompanija. Dir-
jurininkas ant naikintuvo. !'a J2 masl.?« dl«n« na.k‘ 
Jis buvo apiplaukęs visas sustojimo, žmonių sa- 
šio karo pavojingiausias P<>J truksU, tai Jtaise mums 
vietas, dalyvavo Afrikos. I-!net. Alkanų patogumų, ša- 
talijos. Francijos pakraščių' galima \algytx. tik dirbk 
mūšiuose, lydėjo laivų kon- Į1 n0,e^ (pinigų)... kol ko
voj u? i Rusiją ir kitus toli- uzversi. Toje dirbtuvėj 
mus kraštus. Pervedus io <!lrba pusėtinas būrys ir lie-
laivą i Pacifiką. žiauriuose tuvių. Kai kūne lietuviai 
Okinavos salos mūšiuose. 'LH.1 darbus n neblo-
kur buvo nuskandinta daugi F?1 u2^1^3 (bet taksai, tai 
musų’laivų, jaunasis Tho-,01’ C1, o1-)-
mas sudėjo savo gaivą. : Tarp lietuvių yra geras

m. _ dvi ’ . sutikimas. Esame iš ivairiuThomas Rubikas buvo 31 kraM b tarpe sugy-
metų amžiaus. Jis stojo i serai. Tur‘ime
karo laivvna savanoriu.
1943 m. sausio 15 d. Prieš 
stodamas i karo laivyną jau 
nasis Rubikas dirbo karo 
dirbtuvėj ir buvo palmosuo
tas nuo tarnybos. Bet įis 
norėjo stoti i
i* .

u

gei
lias draugystes vyrų 
terų ir jos gyvuoja 
gai.

Čia ėmė kas tai platinti 
Worcesterio lietuviška laik-

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

Žemaitės Rastai Kara
Metu. Knyga didelio fotmo- 
to. ant dailios popierSS. i- 
liustruota, piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c., dabar 25c.

Prašom pasinaudoti pro
ga ir įsigyti gerų knygų nu- 
pigintom kainom. v

Užsakymus prašom siųo- 
šitekiu adresu:

buvo $1.90, dabar tik 50c.
Kokius Dievus Žmonės 

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

j ingi ir sako, kad tai yra 
pramanyta, kad bolševikus 
apšmeižus.

Tikėkit man, mielos sesės 
ir švogerėliai, aš niekados 
nebuvau melagis ir nenoriu 
nieko meluoti, bet čionai vi
są tiesą pasakau, nors trum
pais žodžiais. Bolševikai 
viena sako ir varo didžiau
sią agitaciją, kad pas juos

ti-o—
E. B. j Kazys Peleckis. ilgametis 

: Kulpmonto saliunininkas, 
! pardavė savo Įstaigą ant 
' Pine gatvės vienam slavo- 
kui iš Shamokin. Pats Pe- 
leckis tuoj pirko kitą. pui
kią nuosavybę ant Chestnut 
gatvės. Peleckis sako, kad 

biznio nedarysiąs.

“KELEIVIS” 
636 Broadway,

So. Boston 27, Mas*.

Dingo be žinios
Musų kolonijos gyvento

jas Povilas Sobieski turėjo 
sūnų Stanley Jungtinių A- 
merikos Valstijų armijoie. 
Seniau jo sūnūs mokėsi Chi
cagos universitete, 1939 m. 
jis stojo į Amerikos kariuo
menę ir buvo išsiųstas į Fi
lipinų salas. Ten jis tarnavo 
seržantu aviacijos naikin
tuvų eskadrone. Iš ten jis 
rašinėjo tėvui kas mėnesį 
laiškus. Bet kai tik užėjo 
karas, tėvas nustojo gauti 
žinių iš sunaus ir iki šiai 
dienai nežino, kas su sunum 
atsitiko: ar jis dar gyvas, 
ar ne: gal sūnūs buvo ne
laisvei pas japonus, gal su- 

mo" į žeistas. Tėvas rūpinasi. Pa
siųsta Amerikos Raudona- 
jąm Kryžiui užklausimas, 
tėvas tikisi gauti kad ir ko
ki pranešimą. Krp.

čia jokio
busią tiktai šeimos reziden-1 geriausia ir didžiausia yra 
cija.

Linkiu A. Barkauskui, A.
Ališauskui ir K. Peleckiui 
ramaus ir laimingo gyveni
mo jųjų naujai įsigytose bu
veinėse. J. D. T.

Laiškas iš Vokietijos

tos

(C

ir 
neblo-

stoti į karo tarnybą 'raštį “A. L.” Užsirašiau ir 
pasirinko laivyną. į aš. Rugpiučio 23 d. pasiun-
Jaunojo Tarno tėvai da- čiau prenumeratą, sėdžiu ir

KULPMONT, PA.

įvairios musu žiniosJAPONŲ ŽVĖRIŠKUMAI

šitas vyras buvo atrastas Filipinuose japonų nukan
kintas i>- paliktas musėms ėsti.

Musu skaitytoja Mrs. V. 
Zukevičienė gavo laišką 
nuo savo giminaičio iš Vo- 
kietijos, kurs dabar randa
si Fuidoje iietuvių pabėgė
lių stovykloje. Laiškas 
skamba:

Mielos sesės ir švogerė
liai :

Dabar pranešu, kad nuo 
bolševikų vergijos, galima 
sakyti esu išsigelbėjęs. bet 
apie savo šeimyną, ar jie 
gyvi ar mirę, žinių neturiu.

.1 Jeigu jie pasiliko Lietuvoje.! liška 
tikriausiai, kadPrieš kiek laiko parva-,

žiavo vakacijoms Walteris. Įal senai
I Barceliausko sunūs, kuris )US nužudyti ar išvežti i to 
tarnauja Dėdės Šamo laivv
ne. Tėvas pakalbino sūnų 
važiuoti į Shamokin šio to 

T arta—padaryta. 
Shamokin parvažiavę 

jie užsuko į viena smuklę, 
išlenkė po vieną kitą stik

pasi
Iš

lintą Rusiją, šaltąjį Sibirą, 
iš kur žmogui nėra jokios 
galimybės grįžti tėvynėn, 
savo gimtojon šalin.

Aš šiuo metu randuosi 
Vokietijoj, Fuidos stovyk
loje. kur yra nemažas skai-

liuką kleboniškos ir grįžo1 čius lietuvių, tikrų patriotų, 
namo. Namuose apsižiūrėjo, i mylinčių savo tėvynę I.ietu- 
kad Walteris neteko pini-’vą. kaip ir aš. Ne vien šim- 
oinės, kurioj buvo tikėtas i'tai, bet tūkstančiai žuvo 
San Francisco, viso 275 do-i^uo bolševikų budeliškos 
lerių sumai. rankos ir daugelis žmonių.

—o— kaip išmanydami, vieni pės-
Andai Vladas Seneckis ti. kiti arkliais, o treti ma- 

savo namuose persišovė, na- žais vežimėliais vežini tu 
leido sau šūvi i vidurius, Da- rėjo kruvinom ašarom verk- 
bar gydosi Shamokin State darni apleisti savo tėvų že- 
ligoninėj. mele ir jieškoti prieglaudą

Vladas yra 52 metu amž.. Vokietijoj. Noi: “iuo laiku

laisvė, bet. iš tiki-ųjų, 
laisvės nė vienas 
nemato ir nematys, nes bol 
ševikų Rusijoj viešpatauja, 
didžiausia vergija ir prie
spauda, tokia didelė, kad 
viduramžiais gal tokios ne
buvo. Žmonės ten yra di
džiausiai spaudžiami ir uja
mi ir jokios teisybės Sovie
tų Sąjungoje nerasi, o vie
toj jos gausi kulką Į galvą 
ir bus kvit. Daug nekaltų 
žmonių jie tokiu budu nu
žudė Lietuvoje ramiu lai
ku. o dabar karo metu nė 
kalbos negali būti. kad jie 
ne dešimtimis, bet tūkstan
čiais žudo ir žudys.

Gerai butų, kad visi 
žmonės sužinotų apie bolše
vikus ir jų raudonąjį tero
rą. nes aš ir čionai nesu 
taip labai saugus, jų bude- 

ranka pasiekia žmo
nes kartais ir užsieniuose.

Jeigu galit, atsiųskit man 
laišką per... nes kito kelio 
gauti laišką neturiu... Pra
šyčiau jokių pajieškojimų 
nedaryti, kur galėtų rastis! 

J mano šeima, nes jei jie pa
siliko Lietuvoje, tai bolše
vikai. sužinoję, kad aš esu 
Vokietijoj, juos. be abejo
nės, nukankintų... Jei galit, 
tai sušelpkit. jei ne mane, 
tai nors kitus lietuvius, už 
ką bučiau jums dėkingas. 

Jus mvlįs,
I. M.

žmogus

Užsisakykite dideli “Ke
leivio” kalendorių 1946 m. 
Kaina 59 centu.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

Karas

J
Europoj c

»t« karą Ir kitus passaMJd aorita Iinoti apt* karą 
Įvykius, tai skaitykite "Naujienas”.

"Naujienos" yra pirmas Ir didiiaualaa 
dianraitia Amerikoje.
Uiairaiykite "Naujienas” llandiea. 
prenumerata metams Amerikoje
•epą), 10.00. OMeogej* Ir Ba 

Money Orderi ar Oakj dųakites

"NAUJIENOS
'i. 17M South Halsted 

CHICAGO, ILLINOIS
W0o
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Šeštas puslapis KELEIVIS 50 BuSTOft Nr. 4?. Spaliu 17 d., 1945

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Simanas Daukantas.

Zi vy le
arba

Vieno Paleckio likimas
Karijotas. Gedimino su-'pinosi, dargi daug kaitų ji 

nus, urėdas Naujapilėje, tu- pas savo rustų tėvą žmones
rėjo vienturtę dukterį, Ži- užtardavo. Tuo tarnu Para-
vylę aiba Žilele vadinamą, ius. nors ir labai susirupi- 
kuri dėl savo grožybės ir j nęs, vienok linksmu veidu 

drąsiai kunigaikščio rūmuo
se vaikštinėjo, jo Įsakymus

viežlyvumo deive nuo svie
to buvo vadinama. Vienok 
ir taip graži būdama, ji ne
norėjo tekėti. Viešpačiai, 
kunigaikščiai, jauni jaunes
ni, turtingi turtingesni jos;
rankos meilavo, bet ji vi-j mas niekaip sužinoti kalti- 

rašaliečiams atkal- ninko, pradėjo dukterį vers

pildydamas ir jam širdingai 
tarnaudamas. Todėl niekas 
jo nedrįso įtarti.

Kunigaikštis. negalėda-!

siems prašaliečiam; 
bėjo. Visi jau tarė Živylę 
visą amžių mergausiant ir 
Lietuvoje karsiant; visi. jau
ni ir seni. vyrai ir moterys, 
didei ją godojo ir gerbė už 
tai, kad ji velijo geriau dė
vėti namie žalių rūtų vaini
kėlį ant aukso kasų, nekaip.

ti prisipažinti. Bet ji, tėvo 
klausiama, vis tylėjo. Ant 
galo verkdama tarė: “My
limiausias tėve. išpažįstu, 
jog nusikaltau ir sunkiai nu
sidėjau, neverta esu tavo 
atleidimo. Vienok, pati pra
žuvusi. nenoriu kito pražu-

TAI NE VARNOS LIZDAS. BET NAUJA MADA

Kartais sunku suprasti, ar naujų madų kūrėjai daro iš moterų juokus, 
ar pas juos išsisemia kūrybinė fantazija. Parodyta šitoj nuotraukoj skrybėlė 
yra daugiau panaši į varnos lizdą, negu į skrybėlę.

Knygų Bargenas
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas p«ik» 
už $1/0, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas -irk* 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.0C. Jei pirksit už $Ž.dG. 
gausit knygų už $4.00. lr t. L

Štai čia knygų sąrašas:
AK BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

. .a-.bVIŲ ŠEIMYNOS 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

ISTO-

Parajus. palikęs gudus 1 
stovy kloję apgultus, patsai;

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus batų galėjys surinkti i Jei nori žinoti, kaip sermve'e lieto- 
kebas dienas visų veislių gyvūnus, viai gyveno, tai per--.a it y k -i*u k ny- 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės gą. iš jes sužinosi, kad vynu turėjo 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- daug pačių, o žmonos po kelis vyrus 
nus pia.-toj sa-u arko^ SuUOuh.m Labai uziu.anli ir pa n. uwt: sny-
Iš kur ėmėsi tiek vanoens. ksd visą ga. Su paveikslais. Kama ____  boc
žemę apsemtų? Kur tas vanduo oa-
bar yra? Kaip iš Nojaus seimynor KOKIUS 1)1 fc\ US Ž.'-IONŠS 
galėjo atsirasti po tvan- iuo.iv, i.D• 
ir kitu veispų ir » E«z .
tai kitų klausimų, j kuriuos negali Panašios knvgo. v . . ks
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai iki šiol da nebuvo. C.a , •> . i-
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale, kius dievus gurinio - <
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai arijonai, egipte«w , . < . , » .r.: 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai ba-U.i... i , •
nigų argumentas gnuva. Mokslas ir vai vadinosi, Kor jit 
mokslas nuo pradžios iki galo. jkius jie santikius su , t itė-
Kaina ........................ 25c jjt,. Knyga uairli ir i. .1■ .i -i

! lai yra tikra tikėjimų r >.t , i 
'.R ROMOS POPIEŽIUS YRA 1
KRISTAUS VIETININKAS? *A IERIALIM ISKAS

■ O -- L. ir ISTORIJOS NL P RAI IMAS.Paraše kun. M. Valadka. Knyga
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų Si knygele aiškina pi-uKtariato fi- 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- l’ąofijos neiksią. Jvi r. u i ąt -iii, ka* 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- gimdo pasaulyje įvairiausius nuot.i- 
tininkas. 224 pusL Kainą .. $1.28 ««»• f" perskaityk šitą knygelę 

Kalba labai lengva Knyga pr. ihu- 
janriems darbiniu ar» s neapkai

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- nuojama. Kama .......................... >5c
STATYDAVO SAU ŽEMĘ _ .

Labai įdomus senovės filosofų da- •'OCIALiZMO i KORIJA, 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal §,.s veikalas trumpais ir aiškiau, 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra faktais parodo, sa p ki - d „.i v->i 
knygutės dalis vra: Ir virkščias nio^ draugijos formom, ir <*.> iei outi
ksias arba Kaip Atsirado Kalbos, pakeistas kapitalizmas i i- a 25c 
Parašė Z. Aleksa.
40 puri.................................................. 10c. DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
NIHILISTAI GEKT IK VALG\ f?

Tragedija trijuose aktuose. Vei- Valgyt ir gert reikia dėl to. k»d 
kalas perstato nužudymą caro Alek- norisi, atšaus nepagai/ejes žmogus, 
sandro II. Labai puikus ir nesun- Bot dėl ko g! norisi? K! ko valgio 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš žmogus silpsta? Ir i.bo vien.. ” ai- 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. stas duoda daugiau »pe..ą. iutas tna-

Žydrios Akys
Oi. žydrios, žydrios akys tavo, 
Kaip lino žiedas po nakties; 
Žydresnis daug dangus virš klevo, 
Virš sodo obelies.

Tau akys ašarom paplūsta. 
Blakstienos supasi rasa.
Kad vysto kraštą vargas įlįstus. 
Šalis, lyg elgeta basa.

O ir dangus vaiskus Žydrūnas 
Dažnai apniuksta debesim.
Pakils audra, ir šūvių durnuos 
Tą didžią skriaudą suprasim.

Tu suprasi, ko skurdas plakės,
Ko UŽė klevas neramus 
Tada gal tavo žydrios akys 
Žydresnės bus, negu dangus.

gelbėtoja
dideliu džiaugsmu ir iškil
me. Karijotas, pats kuni- 

tir.inkas. Vienok duktė ver- gaikštis, su visa iškilme Pa- 
kdama tylėjo ir jam nieko rajų i savo rtimus parvedė 
nesakė. Paskui tėvas įpykęs įr labai jam dėkavojo, gir- 
pasakė: "Busi sudeginta, damas jo narsvbę ir kantrv- 
pagal valstybės įstatymus.” bę. Parajus, regėdamas la- 
Tuojau liepė Živylę uždary- bai linksmą kunigaikštį, 
ti tamsioje kalinyčioie. _ puolė jam po kojų ir tarė:

Kas aprašys tą nuliūdimą “Tiesa, viešpatie mano. per- 
ir raudojimą pilies gyyen- galėjau neprietelius tavo. 
tojų. kai jie apie tai išgir- rasi man dievai padės iki 

j do. Svietas keliais ėjo ku- paskutinio juos išgaišinti:! 
nigaiksti maldauti, kad jis „y. ta mano visą žygį negei- 
Živylei dovanotų. Bet tei- džiu nuo tavo baltos galvos 
singai užrūstintos jo. širdies kitų dovanų, kaip tiktai kad 
niekas negalėjo suminkštin- leistumei už manęs Živylę 
ti. nors Živylė visų buvo la- tekėti, aš tau už tą malonę 
bai mylima ir už labai is- mano gyvvbe ir turtais tar- 
mintingą mergaitę laikoma, nausiu."

Pradėjus kariauti lietu-į Karijotas, tą girdėdamas, 
viams su gudais, gudai kas 
kart vis arčiau artinosi prie 
Karijoto buveinės ir norėjo 
ją užimti. Karijotas, besi
rengdamas į karę ir pilį be
stiprindamas. buvo išsiuntęs 
Parajų su maža saujele ka
reivių gudus sulaikyti ir 
kraštą apsaugoti nuo jų plė

Pas Živylės tėvą kuni-’ Kunigaikštis ėmė geruoju 
gaikštį buvo jaunikaitis, klausinėti_ jos, kas tas kal- 
vardu Parajus. nevien’ gra
žus ir guvus, bet karėje nar
sus ir drąsus, o valstybės 
rėdoje gudru? ir sumanus.
Todėl jis buvc labai myli
mas Karijoto, kuriam ka
riaujant su kryžeiviais, na
muose palikęs, valstybę val
dė. Norint Živylė slapta my
lėjo Parajų. vienok niekas 
to numanyti negalėjo.

Karta--- nartrri-žp; Icnniorai.j-'*** £«.« >**>•**-
kštis iš karių, nusiminė re
gėdamas didelę atmainą li
tyje savo dukters, kurios 
graudingos ašaros ir nuliū
dimas sakė tėvui, kas per 
nelaimė Živylę ištiko. Įpy
kęs ant dukters tėvas sakė:
“Nuo dabar nebėsi mano 
duktė, tu savo nedorybe ap
juokei mano namus, šalin 
nuo manęs, tave ir tavo ap- 
gavėją raus giltinė.’’

Kunigaikštis, negalėda
mas greit sužinoti kaltinin
ką, paskelbė savo buveinė
je, ar nežino kas živylės ap
gavėjo, žadėdamas gausiai 
apdovanoti tą. kurs jam iš- gė didesnę

kunigaikštis, pergalėtas ir 
Parajaus kareivių apgultas.

užsirūstinęs tarė: “Parajau, 
tu mane ir palinksminai ir 
užrūstinai: džiaugiuos gir
dėdama? apie tavo garbin
gus karės žygius, bet Tusti
nuos, jog aš negaliu to da
ryti. kotu reikalauji. Tu ži
nai. jog musų bočiai, didie
ji Lietuvos kunigaikščiai 1

So. Boston, 1913, pusl. 61. 25c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

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

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

žiau? Dėiko žmogui rt-’kia <-uxraun, 
druskos ir kitų ęai.a>ių m., k ? Ko
dėl jam reikia r;< balų? šitų..s vari. 
mus suprasi tiktai iš dės knygutė*. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

M KCI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi t.e l »b»ai, tur:uo« 

žmonės kuria per amžius? Šj intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau-

Vieno akto vaizdelis ir monolo- ‘*^'7 f*™*3. 7“.
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- ^‘demok^tų teoretikas Kari kauta- 
tuvaitė. So. Boston, Mass. Kaina ..................................... lOe.

Kruminas.

—I __ __J 714 pu^l. ................... ivv.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip r.u« jų apsisaugoti Paras*

D-ras b Matulaitis Antra, peržiurę 
ta ir papildyta laida. Kaina ..

man už mano jaunas die- KUR Ml sę bočiai 
nas! Šalin, niekše, nuo ma- U1VENO?

savo stovykloje rymojo, ne-1 nęs!” Taip sakydama, pa- 
besumanydamas, ką čia pa- grobusi karda iš pašonės vXifc aibesumanydamas, ką čia pa 
daiyti? Taip jam berymo- 
jant, į jo šėtrą įėjo sveti
mas kareivis juoduose švar
kuose ir jam tarė: “Karvedi 
Jone, aš esu Parajus, kuris

a sako, kad pirmutiniai xm- 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojipašones, visai atmeta. Mvks^u» martv. mi

duos paslaptį. Vienok nie
kas neatsirado. Živylė buvo 
visų milima ir godojama, ji

Šimų. Pats tuo tarpu jis ren-j niekuomet neleido tekėti 
jėgą. Vienok

Parajus ir su tokia maža 
jėga sumušė gudų dvigubai 
didesnę kariuomenę ir bu-

visuomet vargdienius glo-Įtų visus gudus iškirtęs, jei 
bojo ir kaip motina jais ru-' nebutų užėjusi naktis.

TAI BENT VYRAS!

Jis vadinasi “Tim” Jonės, sveria arti 500 svarų ir 
tarnauja ugniagesių komandoj Tmperial, Pa., miestely.

KIBLU A SATYROJ?*
Tai PibliiiM pašaipa j Kitnacą um

knygos neįsileidžia.Laoal juokinga »u 
379 puikiais paveikslais, persta pan
čiais įvairius iiiotiHu- rejo prieš su
tvėrimo f asauiio iki u; gimimo Kris
taus. įgijęs šia tnvgą ”i-s»s įiestga’
lės. 3822 puslapiai. Kai-ia SI.90

ližlAN BAMBOS SPYčlAl.
Ir irtos fonės. Daugiau juokų, er

gu Amerikoj munšaito. šioje -nygr, 
'= spy 
moris- 

ra 
25c

grobusi kardą
ParajaUS Šil'di iam pervėrė '-p,on’jus opsmė buvo šiaure.e. Ir s je telpa net 72 “J an Bambos 

. V 1 • * - *n>'Ka parodo, Kvdel taip manoma čia:," eilės, pasi’ . be ,:.i, burn11 Į Stovinčius aplinkui tarė: laibai įdomu.- ir paniukinantis tiški straips o.ika: ir juosal. A,,t
“O jųS ko vėpsote. tartum ■,k<‘ny,nas- ............... oagenma la.da. Kama ..
ne į jumis aš čia kalbu, ko KUNIGŲ CELIBATAS
nevejate savo neprietelių ® knygelė parodo, kodėl Romo- »ApAR<-jo 21 EDAS.popiežiaus kunigai nesipačiuoja Ci» t 

išaiškinta visa jų bepatystės istorija

savo dukteiai ne vien už sa
vo tarnų, bet ir už kuni
gaikščių: nepadoiii yra, kad 
kas savo kilmės nepalaiko, 
lygia dalimi ir tam. kurs iš 
savo kilmės didžiuojasi. 
Taip tatai mano duktė ap
juokė tėvo namus, vienok aš 
netikiu, kad tu butum kalti
ninkas taip didelio nusidėji
mo. tu turi man aiškiai apie 
tai papasakoti, kad aš žino
čiau. ką daiyti.” Kunigaikš
tis tada jau buvo nuspren
dęs Živylę Perkūno arba 
Saulės dievui paaukoti ir su
deginti.

Taip pasikalbėjus, juodu 
išsiskyrė neapkęsdami vie
nas kito: Parajus grūmoda
mas. jog Živylės negalėjo 
išliuosuoti, o kunigaikštis 
tūždamas, jog Parajus ne 
vien jo dukterį apjuokė, bet 
pačius gudus pergalėjo, kad 
paskui pats kunigaikščiu 
taptų. Todėl kunigaikštis 
galvoje, kaip jis galėtų Pa
rajų nugalabyti. Bet jis ne
drįso tą iš kaito daiyti, kad 
piliečiai nepakeltu maišto 
iš prisirišimo prie Parajaus,

tave du kartus pergalėjau ir laukan?” ______
tave apgulęs dabar turiu. Ištarusi tUOS Žodžius. įį jos pasekmės įr’doriška* 3vwišla*ų. :a»«iktnu« V_ Zvdi.-.ti c 

a- t- ! , J nupuolimas. Šią knyga turėtų per Klaida; Korė k a .?<»*<* r
HvCJciU lSClUOtl t<AU KaiĮJOtO pati puole ant ^U(lU SU kru- skaityti kiekvienas vynu, tėve* i» doma kaip paikai t»ki i
pili ir ji pati su jo turtais vinu'kalaviju. Piliečiai, it ao.n’^lr- kbne aidžia. k*d jų n,v ;*iu« prietarus, burtu* ir tt ....
. \ . ti x x - -i J dukteris ir mylnnoaiv*ir kareiviais. hJct man turi žaibai, ant tŲ zodziij gric- pultų i tokia kunigų g*ut»ą 
pažadėti, kad nieko įjikta besi ginklų ir priešą varė ^>^3 .fe’salUįu1'
nedarysi pilies gyventojams lauk iš pilies, kurie tame Kaina ............................. 23«
ir leisi kunigaikštytę, kali- subruzdime vieni žuvo. kiti KODftL AS NETIKIU 
nyčioje esančią, už manęs kuliavirsčia išspruko lauk. į dievą?
tekėti.” Jonas visą jam pri- živylė tuo tarpu, nubėgusi
žadėjo ir su pačiu Parajų į- pas savo tėvą kunigaikštį. „ . . r .
ėjo 1 Karijoto pili. 1 uojau puolė no jo kojom ir mirė, knygutės .......................... 20c
visoje pilyje kilo išgąstis ir tardama tuos žodžius: Mn\ninrii
bruzdėjimas; gyventojai ir “Taip Živylė. savo kant- nptri aMirims 
kareiviai, pagrobę ginklus, rybe ir tėvynės meile, išgel- Sicje\^yg0> 
noiejo gintis nuo rūstaus, bėjo savo tėvo Dili nuo prie- jų, labai gražių ir juokingų monolo 
neprietelio, bet išsiblaškė ir, ?ų ir tėvynės išdaviką nu- — deuamacijų. 
nusižeminę, pasižadėjo prie- baudė.”
šo klausvti.

Ir keturios kjiom ii)Žydint* Gins.nuro-
15c

ALKOHOLIS IR KUDiKlAl. 
i Arba kaip tėvų vartojami svaigi, j mmieji gėrimai atsiliepia jų vaL 
' ,ama. Kas yra aeba tikisi kada non 
loati kūdikių tėvais, burinai turėtų 

Laisvamanis čia pasako, kodėl ji» skaityti šitą knygutę. Kaina 10c, 
ne^li tikėtt. Kį~ .nr.™.!,, ..n, ,R STRAIpsN,AL

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 28c. SOCIALIZMAri IR RELIGIJA.

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek.

______________ nas katalikas ir socialistas. Parašė
revoliudoniertfkoa. E. Vanderveide. vertė Vardunas.

Kaina .................................................. 10c.

om tarpu Parajus, i- P^.1S Lietuvos karaliaus 
>s i kalinvčią, randa te- Mindaugo ir atminčiai tos

Tuom
puolęs į kalinyčią,------- -- . , . . . .
nai Živylę išblyškusią, susi- garbingos karžyges, kurią 
krimtusią ant šiaudų pusgy- siąndien dar garbina betu-

. i - t- VP« IV 7cni'ji*o« cuvn dnino.vę, pamestą tamsybėse. Ji, “

ir deklamacijų. ' Visokios temos 
rbininkiškos,

tautiškos, humoristiškos ir laisvama-
Palaidojo Živylę ties ka- SE?

Lietuvos karaliaus baliams, koncertams ir tt Antra oa- 
Tyrinta laida. Kaina .................... 28^

'Keleivi*,” 638 Broadway, 
Soath Boston. M aaa.

pamačiusi Parajų, tuoj nu
alpo.

Skubiai išnešė jis ją į 
šviesą ir ėmė visaip gaivin
ti, bet ji to visai nebejuto; 
svietas susirinkęs jau verkė, 
jau raudojo, Živylės gailė- 
dami, vienok ji to visai ne
jautė. Po valandos, ji ati
darė savo grakščias akis, 
apsižvalgė ir, regėdama ap

žemaitės savo daino
se, kapą supylė ir žaliais 
medžiais apsodino.

JUOZO ČESNOS ATMINČIAI

DEBESĖLIS

Iš anapus žemės krašto 
Patylėliais, nejučia 
Atplasnojo debesėlis.
Ir pravirko tyliai, graudžiai 
Slėpdams mintį gilią, skaudžią. 
Slėpdams saulę...

kurį jie savo apgynėju lai- linkui nepažįstamus karei-; Sodrios rasos deimantinės11* •• 3 li 1 1*_• ___ • • 1 1__ • TYvius, nusiminusi klausė Pa-! Krito ant tylios krutinės—že- 
rajų, kas per vyrai čia ran-į Kas atspės, kuriais takeliais 
dasi? Parajus jai atsakė:
“Nebijokis, mano mylimoji, 
tatai yra Jono kareiviai, 
mudviejų nelaimių atkeršy- 
tojai.”

kė, o labiasiai dėlto, kad 
Parajus jam dar buvo rei
kalingas, kad priešus nu
veikus.

Ryto metą, tai yra Perkū
no šventės dieną, kurią 
šiandien švento Jono nakti
mi vadina, kunigaikštis, j “Išdavike, tu pardavei ne
kaip jau sakiau, ketino Ži- prieteliui tėvynę savo už 
vylę deginti. truputį menkos mano gra-

Tuom tarpu Ivans, gudų žybės, taip tatai užmokėjai

i

[mės...
Eina debesėliai.
Kam vargužį, kam skausmeli 
Neša jų šešėliai.

A. Banga.

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

Juozas česna buvo 23 me
tų amžiaus, nevedęs, ir tar
navo Amerikos karo laivyne 
antruoju mašinistu. 1944 me
tų spalių 26 dieną jisai žuvo 
Pacifiko vandenyne, 15 my
lių nuc Japonijos, kovodamas 
už Amerikos laisvę — žuvo 
vienintelis mano sūnūs. Lai 
būna jam amžina ramybė!

Pamaldos už jo atmintį at
sibus katalikų koplyčioj spa
lių 27 d., 9 vai. iš ryto.

Kazimiera česnienė, 
Nuliudus Motina,

Bridgeuater, Mass.

k
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Amerikos Lietuviu Visuo
tinas Kongresas

Pažiūrėkit, mieli broliai, j tremtinių 
Eisenas per tundras ir stepes —
Mylimos ir nelaimingos musų tėvynės 
Gyvų širdį sopulingai gniaužiančias reples.

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos sodybų 
Ugnimi sulygintų ten su žeme, —
Vis tai ji ir vis ant medžio kryžiai;- kabo 
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime.

J. Aistis.

Tremiamų, šaudomų tė- ja taikos konferencijos va-
vyneje lietuvių ašaros ir 
kraujas neišardomai suce
mentavo tris svarbiausias 
Amerikos lietuvių grupes

landa. Dabar yra pats svar
biausias momentas visiems 
,’ieningai pademonstruoti, 
parodyti musų pastanga? ir

katalikus, socialistus ir tau- paramą Lietuvos žmonių šie
tininkus - sandariečius. Už
miršdami praeities ginčus 
jie šiandien kartoja: 

“Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi...”
Būdami ištikimi

kiamai laisvei. Taikos kon
ferencijai pasiruošimas, at
stovų pasiuntimas pareika
laus nemažai lėšų, todėl 
laukiama, kad visos organi-į 

. zacijos pasiųs savus delega-1 
.h??!’1: tus i Visuotina Lietuviu

kos piliečiai ir nuoširdžiai; Kongresą Chicagoje. kvie- 
brangindami laisvąją, de-‘įjarnį taipgi pavieniai vei- 
mokratmę Ameriką, jie n^-Įkėjai. Bendrame pobūvyje 
užmiršta ne to krašto, is kur(išsiaiškinsime bendro darbo 
jie arba jų tėvai atėjo- —nę-j reikalus, aptarsime siunti- 
uzmirsta Lietuvos. Dabarti-(mą delegacijų i Washingto-| 
nis momentes labai svarbus.j ną ir j Taikos konferenciją• 

įsidegę djjj. karštesne e-j 
nergija grįšime dar gyviau 
išjudinti savo kolonijas.

Laiku neištiesta pagelba ga
li kaštuoti šimtus gyvybių; 
laiku neatlikti darbai gali 
atnešti šimtmečiais neati
taisomus nuostolius visai 
lietuvių tautai. Šiems svar
biems reikalams apsvarsty
ti, reikiamus žygius atlikti 
ir reikiamas pinigų sumas 
sukelti, yra šaukiamas lap
kričio 29, 30 ir gruodžio 1 
d. Amerikos Lietuvių Kon
gresas.

Jį šaukia visos žymiausios 
lietuviškos gropės — kata
likai. socialistai ir tautinin- 
kai-sandariečiai, kartu ir a- 
bu musų didieji Susivieniji
mai. Tai bus galingas milio
no lietuvių kilmės žmonių, 
esančių Amerikoje, balsas 
už pavergtų tautų, ypač Lie
tuvos, laisvę. Visos patrioti-

nroro inc
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giasi siųsti savo atstovus: 
kviečiami ir pavieniai vei
kėjai. Kiekvienas — kas sa
vo geru sumanymu, kas au
ka — prisidėsime prie Lie
tuvos vadavimo, benamių 
lietuvių gelbėjimo. Kasdien 
artėja taikos konferencija, 
ir dabar pats svarbiausias 
momentas suburtomis jėgo
mis šokti į bendrą darbą.

Vieninga demonstracija
Panašiai, kaip laisvės 

siekiančios demokratinės 
grupės būrėsi Lietuvoje į 
Vyriausį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą, taip didžiau
sioje lietuvių tautos išeivi
jos kolonijoje — Jungtinė
se Amerikos Valstijose — 
Lietuvos laisve besirūpi
nančios demokratinės lietu
vių grupės susibūrė į Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Ši 
organizacija yra sudalyta iš 
Amerikos piliečių, veikia 
savaimingai, yra ištikima 
šio krašto gerovei, bet drau
ge rūpinasi pavergtųjų, y- 
pač Lietuvos išlaisvinimu. 
VLIK-as, jausdamas, kad 
ALT jungia visas svarbiau
sias patriotines lietuvių gro- 
pes Amerikoje: socialistus, 
katalikus ir tautininkus-san- 
dariečius, ne kartą į Ame
rikos Liet. Taiybą kreipė
si; VLIK-as ją laiko orga
nu, per kuri nori susirišti 
su visa savo tėvų žemę my
linčia Lietuvos išeivija.

Iš visos eilės VLIK-o at
siųstųjų laiškų patyrusi jų 
viltis, suprasdama sunkią 
beteisių žmonių padėtį bol
ševikų okupuotoje Lietuvo
je. o taipgi atjausdama be
namių, iš tėvynės išblokštų 
lietuvių vargus, Amerikos 
Liet. Taryba pasiryžo, su
šaukti Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Kongresą, kur* į* 
vyks lapkr. 29, 30 ir gruo
džio 1 d. Chicagoje.

Visi Amerikos lietuviai 
supranta, kad nacių iškan 
kintų ir bolševikų terioja 
mų Lietuvos žmonių viltys

Slaptos lietuvių spaudos 
balsas

Lietuvoje slaptai ėjęs lai
kraštis “Laisvės Kovotojas”
viename savo numeryje ra- * — ** se:

—Artėja 12 valanda. O 
jus, jaunieji lietuviai-lietu- 
vės, stiprinkimės viltimi ir 
žinokite, kad teroro gali im
tis tik tokie valdovai, kurių 
valandos jau suskaitytos ir 
kurie desperacijon įpuolę: 
nebežino ką bedaryti.

Jie buvo teisingi. Nacių 
teroras su visais nacizmo 
pranašais subyrėjo. Ateis 
laikas, kada ir raudonajam 
terorui ateis galas. Mes nie
ko neturime prieš rusų tau
tą. Rusija tesitvarko. kaip,' 
ji nori, bet ir Lietuvai tepa
lieka laisvę tvarkylis, kaip 
Lietuva neri.

Laisvės troškimas žmonė
se taip galingas, kad jo ne
galima užgesinti nei ištrė
mimais, nei egzekucijomis, 
nei kalėjimo pančiais, ir 
garbė tiems, kurie patys 
laisve naudodamiesi kels 
balsą vardan užspaustų lu
pų ir išties ranką tiems, ku
rių rankos nelaisvės grandi
niais prirakintos. K. P.

KELEIVIS. SO. BOSTON

GALI ŠAUT APLINK KAMPĄ

"F"

Tai vėliausis vokiečių išradimas, išrasta? prieš pat 
karo pabaigą. Šitas šautuvas yra pritaikytas gatvių ko
vai ir gali taikliai šaudyt aplink kampą. Prie jo yra 
pritaisytas kampuotų stiklų periskopas, kuris atstoja 
taikvkli. i

Vietines Žinios
L. R. D-jos susirinkimas Šaunus piknikas po stogu

I

Brolis lietuvis krūptelėjo, 
pažvelgė į mane ir medį ir 
tarė:

—Kad tave dievai—toks 
medis ir pačiam vidury said- 
voko... Dėkui, sūneli, už ro
dą; aš jau einu, bet ką pa-Praeitą penktadienį San- šeštadienio vakare pp. -

daros svetainėj įvyko L. R. Minkai buvo surengę šaunų SilKys toji mano zonka.. 
Draugijos antro. Bostono “pikniką po stegu.” Rengė- Ir nuėjo brolis lietuvis, 
skyriaus susirinkimas. Ap- jams reikia atiduoti kredi- mieruodamas “saidvoką.” 
tarta pasiruošimas prie L. tą, kad mokėjo pikniką ge- Ar jis pasitiko kitą toki me- 
R. D-jos skyrių suvažiavi- rai suorganizuoti, davė ivai- dį, dėl kurie galėjo kaltint 
mo Bostone lapkričio 11 d? rią programą ir neleido pu- savo kaimyną “Pyterį,” ne- 
Nusistatyta po suvažiavimo blikąi nubodžiauti. Publikoj žinau ir negaliu jums pasa- 
suruošti vakarienę delega-: ypač daug buvo jaunimo, kyti. 1 *■*
tams ir vietiniams svečiams, j kuris šoko prie smagios mu-
Vakarienė įvyks Sandaros j zikos, o protarpiais muzi- 
svetainėje. kantus parėmė ir geri dai

nininkai.
Piknike buvo

yra atkreiptos į mus. Artė-Įmė.

Grybas ne Tėvas
Andai vienon krautuvėn 

atbėgo uždusę? berniuką? ir 
pasakęs ko nori sustojo į 
kostumeriu eilę. Krautuvi
ninkas. kuriam tas berniu
kas yra pridaręs daug ne
malonumų. pažvelgęs į jį 
sarkastiškai nusišypsojo.

O tie nemalonumai, jis 
vėliau paaiškino, buvę to
kie : Vaikas prabėgdamas 
atidalydavo krautuvės du
ris: ant sienos ir langų ra
šydavo su kreida visokius 
burnojimus; barškindavo 
pirštais ar kuo kitu kietu 
langan, pakol kas jį nenu
vydavo ir t.t. ir tt.

Krautuvininkas, aptarna
vęs kostumerius pirmiau į- 
ėjusius, pasišaukė vaiką, 
pastatė jį akyse kitų kostu- 
merių ir sako:

—Apgailestauju, kad tu 
neturi tėvo.

—Taip, aš turiu tėvą, -L J 
atsikerta vaikas.

—Tai ne tėvas, tai gry
bas, ištižęs grybas!

—Kodėl?
—-Jei butų tėvas kaip rei

kiant, jis pamokintų tave. 
kaip reikia elgtis išėjus iš 
namų.

Kostumeriai pradėjo plo
ti rankomis, o berniukas, 
paraudęs kaip vėžys ir pasi
griebęs ko buvo atėjęs išdu-

J. D. T.

Aklasmat-2.

Sugry žę lietuviai karo 
veteranai

Svarbiausias susirinkimo
klausimas buvo aptarti, sve£įų įr toliau. Mačiau savaitės į Bcstono prieplau- 
kaip dalyvauti Amerikos Paplauskienę iš Hart- ką atvyko visa eilė aimijos
Lietuvių Kongrese Chica- forcjo įr svečiu iš kitų vietų, transportų. Jais buvo atvež- 
goj. Kongresui svarbu su- Cambridgietis* A. Šmaižvs ti tūkstančiai šio karo vete- 

i kelti kaip galima daugiau užsisakė “Keleivį” ir su že- ranų.
i pmigų. ^Tuo tikslu Bostono maįtįšku įsitikinimu sakė. Tarp gryžusių veteranų

atsilankę Pereitą ir pradžioje šios

L. R. D-jos skyr. skiria iš |.a(j Lietuva bus laisva, esą radom šiuos lietuvius: 
savo iždo ne mažiau 200 do- <.msai musų nesuės/> p. jj 

i lerių ir telkia apie L. R. D ( Tuinyia jr piknike tęsė sa- 
! savanorių buią, kurių įmo-> vanorj^ mobilizaciją Lietu-

Laiškai iš Lietuvos
Nepamirštate mus šitoj kam nekalta, ir kaip dabar

vergijoj

AI__
31U>U

kėti pinigai dabar eis be 
išimties Kongresui paremti. 
Tokių savanorių jau yra ge
rokas būrelis. Savanorių su
dėtos aukos Lietuvai remti 
vra tokios:

I
i vai remti.

Lietuvio bėdos tamsią 
naktį

J. Tuinyla — S100; J. 
Jankauskas — $100: Dr. J. 
Pašakarnis — §50; Walter V1° 
Marcinkus — $50; Vincas “ 
Balukcnis — $25; Silv. Za- 
veskas — $25: Ant. Alek
na — 10; J. P. Jakštas — 
$10; Ant. Klinga — $10; 
Vikt. Vaitaitis — $10; A. 
Mizara — $10; Ant. Aliu
konis — $10. Dar yra pa
sižadėjusių savanorių auko
ti lig $200. Jei prie jų prisi
dės ir daugiau savanorių, 
tai per antrą L. R. D-jos 
skyrių gal bus sukelta iki 
$1,000 musų Kongresui.

Rep.
pradėti gyventi? Nežinia 
nuo ko pradėti, už ko stver-

»■»draugas ir S6n
•'Keleivio” skaitytojas-pla- bus, visi dejuoja, 
tintojas F. Lavinskas pri- Parašykit, kaip brolis K. 
siuntė mums laišką iš Lietu- Jis nieko nerašo, gal bago- 
vos, nuo Kauno. Laiške ra- tas ar užmiršo mus. Jums 
so: labai dėkojam už laišką,
..... „ kad parašėte, mums labai
Mylimi... Dėkavojame uz nušvito širdis ir visi kaimv- 

nuhnksminimą musųi širdies nat katrie likę gyvt sub*ė. 
su jūsų laiškeliu. Nudžiu- gO skaityti ir džiaugėsi, o 
gino mus. ęaip sau.ė uzte- žmona verkė, kad jos bro- 
Ranti, kad dar esate gyvi iv,mirė... Sudie, sudie... 
nepamirštate mus šitoj ver
gijoj. Dabar esame gyvi, li- Grįžta ta pati popiera, 
kome tik per nago juodimą kurią radau laiške, labai dė- 
nuo tų prakeiktų hitlerinin- ku.
kų. prūsokų, išgamų. Laimė, j -----------------
kad spėjome išsprukti iš jų!

UOą mvnv irvr y nA7inail

Sumažins kainas 
drabužiam*

South Bostono šalygat-' 
viai turi daug medžių. Kai 
kur pačiam vidury šaligat- 

išaugęs kaunietiškai 
drūtas” ir suvalkietiškai 

“storas” medis. Dieną dėl 
to mažai bėdos — pamatai 
medį ir jį apeini. Bet tam
sią nakti — didžiausia bė
da!

Aną tamsią naktį einu G 
gatve, tarp Broadvvay ir 
Thomas Park. Einu ir gir
džiu tokį “monologą”:

—Pyt, leisk man eiti — 
nebereikia tų baikų. Sakau 
leisk, nes mano žonka lau
kia su vakariene... Sakau, 
kad anksti pareisiu, o da
bar — leisk, Petriuk, leisk 
man eiti... traukis iš kelio, 
arba”...

Žiuriu, brolis lietuvis ap
sikabinęs storą-drutą medį 
ir bara Pyterį, kurio ten nė-

Valteris Jankauskas iš 
Milfordo, Haroldas Žalis iš 
Lavvrence, Vincas Zaremba 
iš So. Bostono, Juozas Ba
lakauskas iš Brocktono, 
Volteris Urbonas iš Ames- 
bury. A. Karautis iš Haver- 
hillio, Stepas Zaluskas iš 
Lawrence, Pranas Sležėnis 
iš Cambridge, Jonas Lapas 
iš Lynno ir Vincas Kropas 
iš So. Bostono.

Serga P. Gaigalas

Cambridgietis Pov. Gai
galas, Park Lunch užeigos 
savininkas Cambridge. ser
ga. Guli Longwood ligoni
nėj, Bostone, randasi dak
tarų priežiūroj. Linkiu greit 
pasveikti. F. R.

Lankėsi svečiai

nagų i mišką. palei ežerą, į j 
Ten gyvenome.

‘Nežinau, kas gyvena’

Kitam laiške, rašytamsamanyną.
kaip gyvatės, samanose su-į drg. Lavinskui. jo giminai- 
sikasę. kolei rusai jiems ža-' tė sako:

...Dėde, labai prašau, jei 
galit, atsiųskit mums fotog
rafijų. Kaip klausiate apie 
musų gyvenimą, tai dar 

Mano šeimyna'kaip nors atlikome nuo tų 
o aš invalidas, J nacių dar kol kas

l ine nugarą. Tik tiek laimė, 
kad smarkiai jiems tėškė į 
pliudres, tai liko išblašky
ti... o mes visi dar sveiki, 
likom gyvi.
mažamečiai, 
tai visi dar krutame, skurs
tame. tik labai suvarginti. 
De! šito kruvino karo išbu
vome miške savaitę pasislė
pę. kol rusai užėjo. Grįžom 
atgal namo, nieko neradom, 
vokiečiai sutvarkė viską.

visi na
muose, dar atliko ir koks 
gyvulys. Tik kai naciai trau- 
kėši, tai sudegino kluoną, o 

~ ' kitos trobos dar liko. Dabar 
ruošiamės statyti. Grebliau- 
sko gaspada dar yra, tik ne
žinau, kas gyvena... Kauną

Baisu buvo girdėt ir matyt,! tie naciai biskį apgriovė ir 
nėr kaip parašyti. Kad ga-1-apdegino ir tiltus nusinešė į 
lėtume sueiti, tai per savai-1 Berlyną. Pakuonis nukentė
ję neišpasakočiau šitų kovų jo. ba tie krokodyliai smar

kiai nepasidavė. Frontas ė- 
jo pro mumis, bet mes liko- 

j me gyvi... tik neturime kuo 
pasigirti, bo tie šarančiai 
viską sunaikino, iškraustė. 
Iš kitų atėmė gyvulius, dra
bužius ir paskutinį duonos 
kąsnelį, iš musų irgi taip 
pat, tai dabar sunkiau gy
venti. Tik paliko po vieną 
drabužį ant pečių... Esame 
sveiki, lauką išėjom ir lau
kiam, kada užaugs duona, 
tik dabar daug lija, tai ne
žinia, kaip užaugs...

Marytė, Garliava.

baisumo. Baisu, baisu, tik 
griuvėsiai ir degėsiai, kur 
tik žiuri...

O giminių, kaip klausi, 
tai visi linki laimingo jums 
ten gyvenimo ir dėkavoja už 
linkėjimus jums, kad atmi-
nėt. M. S-as liko su žmona 
ir anūkais. Č. irgi tik vaikai 
maži liko. tėvas dar gyvas, 
bet jau visai nedrūtas. Vis
ko nėr kur surašyti... Ka- 
mandulių bokštai liko svei
ki, Rumškių tik bažnyčia li
ko, viskas kita pelenai;
Kauno pusė Panemunės li
ko čiela. Pakalniškiai apde-
g?Suėdė mumis tas fricas , .Už:j“k?ki!,e
Hitleris rupužė, per 2 kar-pe,y10 kalendorių 1946 m. 
tus eidamas per musų šitą Kaina 50 centų.
Lietuvą. Maža žemelė, nie-1-----------------------------------------

Kainų administracijos o- 
fisas skelbia, kad su lapkri
čio pirma bus numažintos 
kainos drabužiams, ypač pi-j —Paleisk medį ir eik kur 
gesnės rūšies drabužiams, reikia — sakau jam.

ra!

Musų redakcijoj šį pir
madienį lankėsi Mrs. A. 
Bellevick iš Rutland su su
num Keistučiu ir jo žmona 
Birute. Jaunasis Keistutis 
nesenai grįžęs iš karo lai
vyno, o kitas Mrs. Bellevick 
sūnūs, Aleksandras, dar te
betarnauja musų armijoj. 
Svečiai atsinaujino “Kelei
vį” ir užsisakė kalendorių.

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

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

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina 'Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur Ji pe

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia buėkią?
Ką reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” karia seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliuhinia fieda.« ? Raita

Jauno-i„s šlėbė? Jaunosios šydras? 
tyž ’ ‘ • ’tyrių barstymą’ jauniems ant gal

vą? “Medaus Mėnuo?**
Kas reikia jaunai merginai žinoti 

prieš ištetėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus ganaaaia teketi ir 
y eati?

Ka? reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, ne» nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “leisili
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir ‘Teisingas Patarėjas" čia 
patiekia įdomią inlor uiacijų.

i
Ar galima nustatyt busimo kūdikio 

lytis iš kalno? D-ras Reeder aako, Į 
kad galima, ir "Teisinpns Patarėja?” Į 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa- f 
da romą.

Kodėl tūlos moterys neturi vaflnj. 
kad ir labai nori? “Teiaimra.- Patarė- 
jas” ir šitą klau.-imą atsako.

Kokius vyrus moterys myli ? Ku
kiai moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "Tei- 
«.nga^> Patarėjas" paakys jums vis
it 4-

Kaa reikia žinoti, kad vaikai batą 
sveiki ir grąžąs? kaip turi 
kyti nesėta moteris ? Kaip reikta au
ginti kūdiki ?

.Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtą but už

drausta Kaibet apie ėei/uymskus rei
kalus?

1 visus šiuos klausimus “Tetai ngaa 
Patarėja*” atsako aiškiai ir niuo 
nesh.|Miamaa.

Knyga graži, su paveikslais. 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes?—ir daug-daug kitų jdomių dalykų.

“Teisingo Batarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeliso "Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe'o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Zmofcaus Evo
liucija,” D-ro Gatea “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisinga 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS. Į
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DRABUŽIŲ RINKLIAVA 
PASIBAIGIA ŠIĄ 

SAVAITĘ

Ka* dar turite drabužių bei 
avalynės, pristatykit iki 

šio šeštadienio vakaro

Lietuviams nuo karo nu- 
kentėjusiems drabužių rink

ouvo tie geraširdžiai žmo
nės, kurie ypatingai per 
mokyklos vaikus paraginti, 
suaukavo vargstantiems l;e- 
tuviams daug ir gerų dra
bužių. Daugiausia drabužių 
surinkta per mokyklas. Mo
kytojai tą darbą širdingai 
rėmė.

Minint darbo ir auku tai-
liava Bostone pasibaigia ši ką reikia iškelti keletą var-
šeštadienj. Kurie dar turite 
ką paaukoti, pristatykit i 
Legionierių Dariaus posto 
buveinę, Drake School. ant 
C ir Athens Sts., So. Bosto
ne.

DRABUŽIU RINKLIA
VOS TALKA

du žmonių, kurie pasver.; * 
ypatingai daug laiko tam 
geram darbui, tai yra: V 
Stakutis, A. Mažutaitis. J. 
Steponaitis, K. Kilkus, abu 
Kropai ir ponios S. O’Hal- 
loran. P. Svilienė ir A. Moc
kienė.

---------  LIETUVAI REMTI D-JOS
Virš dviejų savaičių po SUVAŽIAVIMAS

Bostono miestą buvo daro- ---------
ma drabužių rinkliava nu- Lapkričio 11 d. Įvyksta 
kentėjusiems nuo karo lie- Lietuvai Remti Draugijos 
tuviams. Surinkta drabužiųi nepaprastas suvažiavimas, 
apie 25,000 svarų. Vienas , Vieta — Sandaros svetai- 
didžiulis trokas praeitą sa- nėję. prie F ir Silver gatvių, 
vaitę pasiųstas Į Brooklyną.

Spalių 3 d. Mass. Memo- 
ri.ū ligoninėj mirė southbos- 
v i:ietis Vladas Mickevičius, 
senas “Keleivio"’ skaityto
ms. Velionis paėjo nuo Pan
dėlio, Kauno rėdyboie. Pa- 
:i’.o nuiiudusią šeimyną, 
žmoną Kastanciją, 2 sūnūs, 
vieną lukteri ir du anukus. 
Vyresnis sūnūs tarnauja 
Kariuomenėj, buvo parvy- 
kę.- ant tėvelio laidotuvių. 
Veli . - palaidotas spalių 
6 d. Kalvarijos kapinėse.

Dtiajju visiems prisidėju
sia prie laidotuvių, drau- 
g\slėnis už gėles prie kars
to. krikštasūniui Povilui 
Šak iui už patarnavimą ir 
\i>i.;n.' giminėms, drau- 

■ garis ir pažįstamiems, ku
rie atė.i atiduoti velioniui 
pas kutini patarnavimą.

ilsėkis. musų mylimas 
Vladai, laisvoj Amerikos 
žemelėj. Ir mes visi, nuliū
dę šeimynos nariai, pas ta
ve ateisim.

Kastancija Mickevičienė. 
Dorchesterio Moterų

Kiiubas

Likusi drabužių dalis iš
siunčiama šią savaitę. At
liktas didelis ir geras dar
bas. Bet ir darbo padėta ne-

South Bostone. Pradžia 11 
vai. ryte.

Visi LRD nariai ir jų sky
riai šiuo yra raginami da
lyvauti. Reikės aptarti labai

mažai. Ypač daug triūso Į svarbius klausimus, surištus
tą dideli darbą Įdėjo rink
liavos vadovybė, B ALF vie
tinio komiteto nariai: Dr. 
Jakimavičius, adv. K. Kali
nauskas ir ponios K. Na- 
maksienė ir O. Ivaškienė. 
Jiems priklauso kreditas už 
darbo suorganizavimą 
pravedimą.

Darbo talka
Rinkliava ėjo per mokyk

las, bažnyčias ir tiesiog iš 
privačių žmonių. Iš mokyk
lų, bažnytinių salių ir ug= 
niagesių garažų suaukoti 
drabužiai buvo surinkti i 
vieną vietą. S. Dariaus var
do legionierių salėj, ant C 
gatvės. Prie drabužių rinki
mo su savo automobiliais 
dirbo: J. Jankauskas. L.
Stasiulis. K
by, Mrs. F 
H. Stukas,
Strakauskas, P. Likas.
Švelnis, K. Kalinauskas.
Kropas. A. J. Namaksy.
Sungaila ir J. Tuinyla.

Davė trokus drabužiams 
rinkti ir darbininkus prie Į
troku: A. Alekna. J. Skud- Ka* 
ris, J. Stonis ir Walter’s Pu
blic Market, o John Klimas' ^outh 
davė troką.

su Lietuvos gelbėjimu. kaip
Bukit visi ir visos, bukit

skirtu laiku.
Spaudos Komisija.

Lankėsi svečiai
Musų redakcijoj praeitą 

ir i savaitę, spausdinant laik- 
i rasti, lankėsi svečiai iš to- 
’ limos Chicagos. draugai še
štokai. lydimi ponios Mala
kauskienės ir jos sunaus, 
leitenanto Anhuro

Bostonui Pagerinti...

Iž guvių Moterų Kiiubas 
I >o: chc.-tcrv nesnaudžia
Kai kurios musų kliubo na
rės. y: aringai musų kliubo 
pirmininkė ponia Namak- 
sienė. .-trupiai darbavosi 
drabužių rinkimo vajuje ir.

girdėti, pasekmės bu
vo geros.

Spalių 28 d. kliubietės 
rengia Įdomią Halloween 

! Palty. Arcadia Hali patal- 
' pose. ant 204 Adams St, 
netoli nuo Fields Comer. 
Prasidės 6 vai. Už gražiau
sią. navatniausią ir pras
čiausia kostiumą bus duo
damos ddovanos 

Bn>a>
suaugusiem
užkandžiai;Rad vi- į j.

los su mažuoju Jonuku.
oveuiai is

gos Į Stoughton, Mass. pasi-, .
svečiuoti pas gimines ir pa- Lapkričio pradžioj kliu-Į 
bus musų apylinkėje apiejbas rengs Shower Party.i 
porą savaičių. Mrs. šešto-Į Tad prašom visus prisireng-į 
kienė sakė, kad ji važiuos iįti iš anksto ir atsinešti ku-! 
Melrose. Mass. aplankyt:'dikiui ar vaikui dovanėlę,; 
savo krikštasūni daktara kuri bus pasiųsta nuo karo 

Kilkus. B. Pal-i Radvilą. *; nukentėjusioms lietuviams.'
Zaleskas, Mrs.l P. šeštokas turi Chicago j Į Visas čia minėtų vakarų} 
J. Breiva, A. ' Beer Distributing ir Taver- pelnas irgi eis nelaimingų 

L.!no bizni ir retai tegali iš- lietuvių šelpimui.
M. Pemickienė.

šokiai prie geros muzikos; 
i ir visa tai už 75 centus, o Į 
i vaikams už viena kvoteri. j

G. trukti i tolimas
K.1 či

Sve
čiai apžiurėjo musų įstaigą 
ir paliko Maikio tėvui visą 
penkinę “ant čebatų.”

vaisė s.

RADIJO PROGRAMA

nori mokytis angliškai
Lietuvių Radijo Korpora 

ei >os programa ateinantį ne- 
dėldier-i iš VVORL stoties, 
950 kilociklių. tarp 9:30 irBostone. Lincoln

mokykloje galima vakarais 10:30 ryto, bus tokia: 
Prie drabužių rinkimo su 'mokytis anglų kalbos ir su- 

automobiliais ir trokais va- sipažmti su pilietybės klau- 
Kasžinėjosi: Urbonas jr., J. Ta- 

mtis, I. Mažutaitis, A. Mi- 
zara. W. Amsie, Kas (davė 
darbininką iš šapos), K. Vi
leišis, J. Roman, J. Tuma- 
vičienė, S. Strazdas, J. Ste
ponaitis, Pavydis. N. Jonuš- 
ka. Mrs. Stravinskienė ir J. 
Arlauskas.

Surinktus drabužius pa
dėjo skirstyti ir pakuoti i

Simais. Kas nori. gali ten 
užsirašyti ir mokytis visai 
nemokamai. Užsirašyti rei
kia toj pačioj Lincolno mo
kykloj. Pamokos prasideda 
tuoj pat, jos eina vakarais.

Wm. Amsie ir J. Arlauskas 
sužeisti

Leidžiant “Keleivi’’ spau- 
t t i t t t don. D-ras Pilka pranešė 

telefonu, kad automobilių 
kolizijoj buvo sužeisti Wm.inuškevičius. K. Mereškevi- 

čius. H. Januškevičienė, J. 
Steponaitis, abu Sungailai,
K. Kilkus, V. Stakutis. A. 
Mažutaitis, abu Kropai, F.
Galinis, J. Petrauskas, S. 
Naudžiūnas, A; Ivaška ir 
ponios S. O’Halloran. A. naP,arn 
Mockienė. P. Svilienė, Dra-jfojc Knv 
jctienė, Kešienė, Medonie- 
nė, Savickienė ir Bratienie- 
nė.

Įvairiais patarnavimais 
rinkliavai padėjo: adv. Gri
galius, p. Arlauskas, p. H. 
Januškevičienė. A. Kneižvs.

Amsie ir Juozas Arlauskas, 
gerai žinomi vietos lietuvių 
kolonijos veikėjai. Nelaimė 
Įvyko Rockingham Parke, 
netoli nuo Bostono, važiuo
jant Į arklių lenktynes. Tam 

automobiliui e su 
jais buvo da trys kiti asme
nys: vienas jų vadinasi 
Mike Domalevich, antras 
Joseph Skindelis, o trečio 
pavardė da nežinoma. Visi 
buvo sužeisti. I p. Amsies 
automobili Įvažiavo iš šono 
kitas automobilis.

Aukos
Drabužių rinkliavos pra- 

vedimui gauta ir piniginių
REIKALINGA MERGINA

u-i,. Bendram ofiso darbui,aukų. nolv Name bažnyčios , ,JnKa TV p^vKuvv mokanti bookkeeping irpaiapija W. Ko\bury paau- ąun,u.v1jinfi Darbai nastovn* kavo $325.00. ponai Min-V,1lh,anrt’ Dalbas pastotus. kai - $15.00. Gegžnis iš'1*1 al*°* sus,tartL 
Roxbury — $10 ir vienas
kunigas iš Brightono — $5.'

Didžiausieji aukotojai

Ketvirti* &*Co. Jevvelry
312 Broadvvay,

So. Boston, Mass.

Stokit su Reilly
Bostonas šiandien stovi kryžkelėj — bet Bostono motery* ir 

vyrai gali nustatyti jam krypti.. . keturis metus KLAMPOTI 
INKOMPETENCIJOJ ir keturis metus MANIPULIOTO EIK
VOJIMO... arba keturis metus ŠVARAUS, DARBINGO mies
to tvarkymo.

Kurio JUS norit?
<-

PO 4 METŲ BI S JAU PERVĖLU! BALSUOKIT LAPKR. 6, UŽ

WILLIAM ARTHUR REILLY Į MAJORUS
Reo. \V. J. DONLAN, pirmininkas, 176 Park St.. West Roxbury

i i

Užsisakykite dideli “Ke- 
leivie" kalendorių 1946 m. 
Kaina 50 centų.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ

3 RUIMAI ROXBURYJE
Ant rendos 3 ruimai, maudynė, 

balta sinka, ant 3-čio flioro, 2S">4 
V/ashington St., arti Dudley steiši- 
ro. rendos $18 mėnesiui. Kreiptis i:

MARY YONAITIS < 13) 
3"' K Street. South Boston. Mass.

1— Muzika.
2— Dain. Ona Kavaliaus- 

kaitė-Casey iš Dorchester.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

a . o Įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu* VVORL Sta- 
ion, Lithuanian Program, 

Boston. Mass. S. Minkus.’

Bučemė ir grosernė, su vi
sais patogumais ir mašinomis, 
tirštai apgyvento.! vietoj, ant 
kampo. Kitų bučemių arti nė-! 
ra. Savininkas parduoda dėl ne-’ 
sveikatos. Galima pirkti su vi-' 
su namu ir garažu. Arti juros 
maudynių. Sužinoti galima “Ke
leivio” ofise. (42)

STATYKIT BOSTONĄ

IŠRINKU

JAMES M. CURLEY
MAJORU

b m.

Rinkimai Lapkričio 6

BUILD BOSTON COMMITTEE 
William Garland.

20 Roslin Street, Dorchester

Reikalingos Moterys
Dišių plaut

$24 Į savaitę su valgiu, arba 
$27 be valgio. Dirbt 6 dienas. 
Darbas pastovus ir vieta sma
gi. Kreiptis tuoj pas

BLINSTRUB’S 
304 Broadvvay, So. Boston

PARSIDUODA ANGLINIS PEČIUS

Naujos mados anglinis pečius dėl 
parlor ruimo, vartotas tiktai viena 
žiema, mokėjau $<•?, parduosiu už 
$40. Kreipkitės bile kada. 814 E. 5-th 
St.. antras flioras, So. Bostone. (42)

4AT4.VAS MIKLUCKAS
Taipgi žinomas kaipo Anthony Miklan ir Anthony 
Mc Lar.e, mirė Bostone rūgs. 15, 1945, palikdamas 
aitiniausiu giminaičiu savo pusbrolį, Petrą Valuko- 
nį. Velionis paėjo iš Strelčių kaimo, Pabiržės vals
čiau.-. Lietuva. Gavome žinią, kad jis turi seserį Cle- 
velando ar Wisconsin valstijoje. Todėl ji pati ar ją 
kas žinąs, ar bile kas arčiau pažįstąs velionio šeimą, 
tuojau kreipkitės pas:

ADV. F. BAGOČIUS,
W. Brcadvvay, So. Boston 27, Mas*.302

Tel. ŠOU. 4645
Take advantage of CASPER’S * 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OIL PERMANENT *8. 
Spėriai from 8:30 A. M. te 10:30 A. M. 

OTHER FERMANENTS FROM 15. TO *50 
Luxurious Waves Sėt While You Relax in

Glamorious Surroundings.

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

Geriausia Užeiga Vyr<®» ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms j namus ir sales. 

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roibury, Mas*.
Tel. Parkuay 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridgc 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 S*. 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitartu

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

114 Summer Street
LAVYRENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriški) organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterą. Moterą ir Vyrą ligas

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

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakamis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadvray
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE, 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-J 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Poaton 4618 _

k k




