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Prezidentas Truman Už Visų 
Pavergtą Tautų Laisvę

_____ I-----------------------------------
Praeitą šeštadieni visai Kaip rusai elgiasi SU 
menka minėjo karo la.vy- •Amer

no dieną. Ta proga prezi
dentas Truman lankėsi 
New Yorke ir ten pasakė Anglų šaltiniai praneša.
labai svarbią kalbą apie A-'kad iš arti 100,000 vokiečių 
merikos užsienių politiką.j paimtų i nelaisvę prie Sta-į 
Prezidentas sako, Amerika lingrado, dabar dar yra gy-'
dabar paleidžia savo ka
riuomenę ir mažina karo 
laivu skaičių, bet Amerika 
pasiliks ir ateityje gerai 
ginkluota, jos oro ir jurų 
laivynas bus galingiausieji 
visam pasaulyje, o jos ka
riuomenė turi būti stipra ir 
visi jaunieji musų šalies vy
rai turi metus laiko mokytis 
ginklą vaitoti}

Stiprios Amerikos užsie
nių politika bus toki:

vi 6,000. Kiti mirė nuo bai
siai sunkių sąlygų Rusijos 
belaisvių stovyklose. Blogas 
maistas, sunkus darbas, li
gos, šaltis, tokios yra be
laisvių miities priežastys. 
Anglų kapitonas Johnson iš 
Oxfordo sako. kad į Berly
ną, Į jo vedamą “Transit 
Camp” kasdien atvyksta iš į 
Rusijos po 2,000 vokiečių 
belaisvių, bet jie visi vra 
tik žmonių šešėliai, suvargę.

AMERIKO JURŲ GALYBĖS DEMONSTRACIJA

Pereitą savaitę ties New Yorku, Bostonu ir kitur demonstravo Amerikos 
karo laivynas. Padangėmis skraidė aeroplanai ir balionai. Šis vaizdelis paro
do “Enterprise,” lėktuvams vežioti laivą, kuris buvo įėjęs į Hudsono upę ties 
Nevv Yorku. Jis atvyko tiesiai iš Japonijos vandenų.
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Brazilijoj Vyksta Perversmas; 
Vargas Jau Nuvirto

Kongreso dele
gatams

Amerika nenori užgrobti išbadėję ir nesvietiškai ne
svetimų žemiu ir nejieško driskę. Is kiekvieno belais- 
ginču su kitomis šalimis. vnj traukinio pakeliui mirš-

Amerika tiki j galimą! 200 ar 300 žmoniV
grąžinimą suverenių teisių 
ir savivaldos toms šalims.

Darbininkai reika
lauja pakelt algas

kurioms tos suverenės tei-

Rusai paleidžia tik tokius 
belaisvius, kurie nebegali į 
dirbti. Sveikesnius jie laiko

Pergalės Paskola
Po visą Ameriką pirma-

Pilietinis karas 
visoj Kinijoj

sės ir Savivalda karo metu belaisvių darbo stovyklose, 
prievarta buvo atimtos.

Amerika nepritars terito- 
rialiniams pakeitimams 
drauginguose kraštuose, jei 
tie pakeitimai nebus remia
mi laisvai išreikšta gyvento
jų valia.

Visos tautos, kurios yra 
pribrendusios savivaldai, 
turėtų gauti progos pačios 
tvarkyti savo gyvenimą, be 
kitų šalių kišimosi į jų vi
daus reikalus.

AMERIKA NEPASIRUO
ŠUS PERGALĘa s irvonr

Generolas G. C. Marshall, 
musų kariuomenės generali
nio štabo viršininkas sako. 
Amerika taip greit ir ne
tvarkingai paleidžia savo 
kariuomenę, kad Amerika 
greit nebegalės pasakyti
sprendžiamo žodžio pasau- 

Amerika nepripažins vy- lio tvarkyme. Pergalę iško
vojome, bet nemokame jos 
išnaudoti, nesugebame tvar
kyti pasaulio, kaip galėtu
me daryti, jei tik norėtu-

riausybių, kurios yra prie
varta primestos kai kurioms 
šalims iš kaimynų pusės. 
Čia musų prezidentas taikė
į tas šalis, kurioms Rusija! me. Greita demobilizacija
užkorė bolševikiškus dikta
tūros režimus.

Juros turi būti laisvos vi
soms tautoms taikiai preky
bai ir susisiekimui.

Vakaru hemisferos (abe
jų Amerikų) tautos turi be 
išorinio kišimosi draugingai 
sugyventi, kaip geri kaimy
nai.

Amerika sieks įgyvendint 
pasaulyje žodžio ir tikybos 
laisvę. Amerika bendrai su 
savo sąjungininkais sieks, 
kad pergalėtos kare tautos 
galėtų su laiku laisvai, de
mokratiškai tvarkytis.

Prezidentas Truman pa
žymėjo. kad tokie yra Ame
rikos užsienių politikos tik
slai, bet jis nesakė, kad A- 
merika yra pasiryžusi tuos 
tikslus visomis priemonėmis 
įgyvendinti. Tie tikslai bus 
įgyvendinami, kiek sąlygos 
leis. Pavyzdžiui, Amerika 
nepripažins Rusijos užkar
tų vyriausybių kai kurioms 
šalims, bet jei Rusija vis- 
vien tokius režimus savo 
kaimynams užkars, Ameri
ka tam nesipriešins, bet pa
sitenkins tų režimų nepripa
žinimu.

stato pavojun ir Amerikos 
saugumą. Rusija nepalei
džia savo kariuomenės, ji 
turi 10,000,000 kareivių ir 
paskubom ginkluojasi, o A- 
merika atleido pavadžius ir 
skubina nusiginkluoti.

REVOLIUCIJA BRA
ZILIJOJ

Diktatūros valdomoj Bra
zilijoj gruodžio 2 d. įvyks 
prezidento rinkimai. Bet be
laukiant rinkimų Brazilijoj 

' pilna kalbų, kad įvyks nau
jas perversmas ir jokių rin
kimų nebus. Brazilijos karo 
ministeris kreipėsi į armi
ją. kviesdamas karininkus 
susilaikyti nuo politikos ir 
netrukdyti pravesti rinki
mus.

RUSAI MANDŽURIJOJ 
PLĖŠIA IR REIKALAUJA

ŠOVĖ UNIJOS VADĄ

Tarp Rusijos ir Kinijos 
santykiai pablogėjo. Rusija 
nesilaiko savo sutarties su 
Kinija ir neleidžia Kinijai 
iškelt kariuomenės Port Ar
tūro ir Dairen uostuose. Be 
to, rusai reikalauja, kad Ki
nija apmokėtų jiems “oku
pacijos” išlaidas Mandžuri-

Holvvvood muviu gamv-'joj- Nelaukdami tokio ap- 
boj viena unija streikuoja1 mokėjimo, rusai išplėšia ma-
jau aštuonius mėnesius. Ant 
tos unijos viršininko H. K. 
Šeirei buvo darytas pasikė
sinimas nušauti. Kas jį no
rėjo pašanti, dar nežinia.

šinas iš Mandžurijos dirb
tuvių. Atrodo, kad rusai no
ri pasiglemžti sau Mandžu
riją ir tik jieško priekabių 
prie Kinijos.

Amerikos Darbo Tedera- P^dejo^naujcs pei- visoj šiaurinėj ir centra
cijos pirmininkas. William Sales paskolos vajus. M u- iįnėj linijoj eina kruvini 
Green. praeitą sekmadienį sų ?.yriau?-vbe J??11 >Unelt! mUgiai tarp kinų nacionali- 
kalbėjo Massachusetts vals- ^^’ausia! 11 bilionų dole- nės armij£s ir komunistų, 
tijos Darbo Federacijos ls.nauJ°? paskolos, kun Iki šiol Amerikos spauda 

............. ' Vfa aštunta ir naskutme ka- mažai tekalbėjo apie Kini
jos pilietinį karą ir apie Ru-

konvenciioi Tis reikalavo '>’ra aštunta ir paskutinė ka
kad Amerikos darbininkam'™ P^k0’ai An.ksiiau da,™- 
i - » v ♦ . mos Daskolos ėjo karo lai-

nSr PdTrhinin^; dėjimui užtikrinti, o dabar- darbiai. Dabar darbininkų . į daroma ;au l’ a iaimp. 
uždarbiai sumažėjo. Nuo

lai- SIJVS
d aus

L-i2______rkizmugoi i
reikalus.

iz;«ii'K.IIIlJVFO
Bet dabar

kruvino karo nebegalima
V-J. dienos Amerikos dar-jj“?’ paslėpti ir užtylėti. Kinų
bininkai gavo 30,000.0001 , lk 1(?U0V*Su P^.^1" nacionalinė vyriausybė sa-
j ~ i niu karo suviu karo išlaidos) i_

nepasibaigė. E
ginkluoti prieš

dolerių mažiau uždarbių. o|"‘u ko. jei komunistai negautų
tai reiškia, kad darbininkų "?’’la?‘„Žlg®\1;a' ®įkl? !’a.! pagelbos is svetur, tai reis-
perkamoji galia krito. Wm f?1kIuotį u*lknntl kia iš Rusijos, Kinija per 3

-..................... Ulk?.- demobilizuoti musų mėnesius butų apvalyte nuo
armiją ir karo laivyną, o vi- komunisty Bet už
sam tam reikia pinigų. .(kinų komunistų stovi galin- 

Musų valdžia tikisi, kad - -- »
piliečiai noriai pasirašys

Green reikalauja, kad dar
bininkų uždarbiai butų pa
kelti. Jei darbininkai už
dirbs daugiau, pramonė tu
rės kur dėti savo savo ga
minius, o farmeriams ne
gimęs pavojus netekti rinkų.
• W. Green mano, kad už
darbių pakėlimas turi būti 
daromas taikių derybų ke
liu. Bet darbininkai negali 
atsisakyti nuo streikų, jei 
pramonininkai užsispirs ir 
nenorės patenkinti teisingų 
darbininkų' reikalavimų. W. 
Green pabrėžia, kad per ka
ro metus Amerikos pramo
nininkai padarė milžiniškus 
pelnus, dabar jie gali dar
bininkams pakelti uždar
bius.

ATLEE LANKYS PREZI
DENTĄ TRUMANĄ

Anglijos darbiečių minis
teris pirmininkas greitu lai
ku atvyks į Ameriką tartis 
su prezidentu Trumanu dėl 
anglų-amerikiečių politikos 
suderinimo. Ta proga Atlee 
tarsis su musų prezidentu ir 
dėl atomų bombų paslapties 
laikymo ar perdavimo to 
baisaus ginklo tarptautinei 
organizacijai.

PREZIDENTAS UŽ 
UŽDARBIŲ PAKĖLIMĄ

ga Rusija, o todėl karas su
, , . komunistais gali užsitęsti irnaujos paskolos bonus ir itj / k su Rusj.

duos pinigų užtikrinimui -
pastovios taikos ir pravedi- 
mui demobilizacijos.

DARBININKAI UŽ 
STREIKUS

General Motors dirbtuvių 
darbininkai didele balsų 
dauguma pasisakė už strei
ką, jei ta galinga korpora
cija nesutiks pakelti uždar
bių. Už streiką pasisakė 
70,853, o prieš streiką tik 
12,438. Už streiką pasisakė 
ir Chrysler dirbtuvių darbi
ninkai. Plieno pramonėj u- 
nijos nutarė pravesti balsa
vimą dėl streiko. Jei plieno 
darbininkai nutartų strei
kuoti, tai apie 600,000 dar
bininkų mestų darbą. Da
bartiniu metu visoj Ameri
koj streikuoja apie 250,000 
darbininkų. Visur darbinin
kų reikalavimai yra tie pa
tys: pritaikinti uždarbius 
prie pabrangusio pragyveni
mo.

ja.
Iš Korėjos praneša, kad 

ten ir rusai ir amerikiečiai 
turi sutraukę dideles kariš
kas jėgas. Korėja yra pada
linta į dvi griežtai atskiras 
dalis. Rusai į savo valdomą 
Kerėją nieko neįsileidžia.

RUOŠIA NAUJUS 
KURINIUS

New York (LAIC)—Nors 
sunkiose ištrėmimo sąly

gose atsidūrę lietuviai rašy
tojai, nepraranda savo kū
rybinės dvasios. Mus pasie
kė žinios, kad spaudai ruo
šia naujus kurinius Gražina 
Tulauskaitė. Babickas ir ki 
ti. F. Valius ruošiasi išleis
ti 10 savo grafikos darbų 
Dalį jų sukurė gyvendamas 
ištrėmime.

ir

1,400 MYLIŲ PER 
VALANDĄ

DERYBOS SU RUSIJA

Iš Washingtono praneša, 
kad deiybos su Rusija, dėl 
sulopymo pairusių santykių 
eina gerai. Musų ambasado
rius Rusijoj, Haniman. ma
tėsi Pietų Rusijoj, Soči ku
rorte, su Stalinu ir su juo iš
siaiškino dėl Londone pa
aiškėjusių nesutikimų. Po 

su Stalinu

Prezidentas Truman ant
radienio vakare kalba per 
radio. Prezidentas stovi už 
darbininkų uždarbių pakė
limą bent 23%. Visi ginčai . . 
tarp darbininkų ir darbda-i pasikalbėjimo 
vių dėl uždarbių 

1 būti sprendžiami 
į bet darbininkams 
! užtikrintas žmoniškas pra i ri'bų dėl taikos sutarčių su 
į gyvenimas. I darymo.

Kaip visur, taip ir Chi
cagoj dabar sunku su kam
bariais viešbučiuose. Kad 
palengvinus delegatams ir 
svečiams, vykstantiems į A- 
merikos Lietuvių Kongresą 
Chicagoje, surasti kamba
rius, buvo išrinkta komisi
ja, kuri mpinsis surasti 
kambarius visiems delega
tams ir svečiams.

A. Lietuvių Kongresas į- 
vyksta Chicagcje lapkričio 
29, 30 ir gruodžio 1 dd. 
Kongreso vieta Kongress 
Hotel, 520 So. Michigan 
Avė., Chicago.

Tad šiuomi prašome vi
sus delegatus ir svečius už
siregistruoti kaip galima 
greičiau pas komisijos pir
mininką ir prašome praneš
ti, kur norėsit sustoti: vieš
butyje, ar pas privačius 
žmones. Rašykit tokiu ad
resu: Kazys Maciukas,

2439 W. 69th St„
Chicago 29, III.
JUNGTINIU TAUTU 

ČARTERIS JAU VEIKIA

Amerikos inžinieriai pa
dirbo orlaivį, kuris skrenda 
virš 1,400 mylių per valan
dą. Tokio greitumo skrai
dymas jau yra išbandytas. 
Kaip žinoma, garsas eina su 
greitumu 750 mylių per va 
landą, o naujas orlaivis ga 
lės lėkti dvigubai greičiau, 
kaip garsas. Toks orlaivis 
atlėks patylomis .nes jo mo
toro balsas atskris tik tada.

Brazilijos diktatorius pre
zidentas Getulio Vargas nu
virto nuo sosto. Vargas val
dė Braziliją nuo 1934 me
tų. Kas jį nuvertė, dar ne
aišku, bet jau prieš kelias 
dienas iš Brazilijos ėjo ži
nios, kad ten neramu. Var
gas buvo paskelbęs rinki
mus, kurie turi įvykti gruo
džio 2 d. Bet Vargas pats 
daugiausiai rinkimų ir bijo
jo, nes po dešimties metų 
diktatoriavimo Brazilijos 
žmonės jo nepamylo ir tik 
laukė progos pasiųsti jį šu
nims šėko piauti. Todėl bu
vo įtarimų, kad Vargas ren
giasi revolveriais dar kartą 
išrinkti pats save į “prezi
dentus.”

Vargo nuvirtimas nereiš
kia Brazilijos krizio galo. 
Brazilijoj, kaip ir Argenti
noj, spręs kariuomenė, karo 
laivynas ir policija. Kur pa
svirs ginkluotos jėgos, ten 
gali būti laimėjimas.

RUMUNIJOJ BAISUS 
BOLŠEVIKŲ TERORAS

Visoj Rumunijoj eina 
baisus bolševikų teroras. 

. Koncentracijos stovyklose 
Jungtinių Tautų Čarter}, ten laikoma nuo 100,000 iki 

priimtą San Francisco mies- 200,000 žmonių “neištiki
te, jau pasirašė 39 valstybės mų” bolševikų diktatūrai, 
ir jis pradėjo “veikti ’ nuo Visi opozicijos žmonės 
spalių 25 d. Čarteris yra
“tarptautinis įstatymas,” sa
ko Valstybės sekretorius J.
Byrnes.

Bet tas įstatymas nič nie
ko nepakeis tautų santy
kiuose. I jį dedamos viltys 
yra tuščios viltys. Jungtinių 
Tautų organizacija, pagal 
naują čarterį, gali ką nors 
daryli tiktai tada, jei visos 
didžiosios valstybės sutinka.
Jei viena kuri nors valstybė 
sako “ne,” Jungtinių Tautų 
organizacija negali nieko 
veikti. Todėl ta naujoji tarp
tautinė organizacija negalės 
pašalinti karų. ji negalės su
drausti agresorių ir bus tik
tai dar viena pasaulio ap
gaulė.

BIOLOGINIS KARAS

persekiojami ir žudomi, ka
lėjimai perpildyti. Groza 
vyriausybė skelbiasi esanti 
“demokratiška,” bet tikre
nybėj ji yra šlykščiausioji 
diktatūra, kokią tik galima 
sau įsivaizdinti. Tokios ži
nios ateina iš rusų okupuo
tos Rumunijos.

GIMĖ VAIKAS, ŠIRDIS 
LAUKE

Montrealyje gimė šešių 
svarų vaikas, kurio širdis y- 
ra ne* krūtinėj, bet lauke. 
Apsigimęs vaikas gyvas ir 
išgyveno jau vieną dieną. 
Daktarai nori padaryti ope
raciją ir įdėti širdį į jos tik
rą vietą krūtinėj, bet tai 
bus sunki operacija.

Karo laivyno daktaras 
gen. Ross Mclntire sako, 
kad busimas karas bus ve
damas ne tiktai atominėmis 
bombomis ir kitokiomis bai
sybėmis, bet ir “biologinė
mis” priemenėmis; priešo 
šalis bus užleista visokio
mis ligomis, kurių sėklos 
bus pasėtos iš orlaivių.

RUSAI BOIKOTUOJA
Amerikos vyriausybė siū

lė sudaryti “patariamą ta
rybą” Japonijai valdyti. 
Rusai reikalavo, kad toki 
taryba butų vyriausia val
džia Japonijoj. Dabar pata
riame ji taryba jau sudary
ta. bet rusai į ją dar neat
siuntė savo atstovo.

sostinės, praneša, kad Soe- 
kai pats orlaivis jau bus nu-' rabi ja karo uoste įvyko kru-

100 TONŲ SKAIČIAVIMO 
MAŠINA

Anferikos mokslininkai 
padarė milžinišką skaičiuo
jamą mašiną, kuri daro la
bai painius matematiškus 
apskaičiavimus į visai trum
pą laiką. Toki mašina dir
bo kariškus apskaičiavimus 
artilerijoj ir radio susisieki
me. Dabai ji bus prieinama 
ir taikos laiko naudojimui.

UŽ 50 MILIONŲ NUODŲ

Japonai nuodijo visas A- 
zijos tautas įvairiais nuo
dais, kaip tai opiumu, ko
kainu. heroinu ir kitokiais. 

Iš Batavijos, Indonezijos MacArthur parėdymu visas 
tas nuodų biznis panaikina
mas. Amerikiečiai surado o-

dymai. žeistų ir užmuštų. sunaikino.

*
I



Antra* puslapis

ž i
ROBERT H. JACKSON 

PAREIŠKIMAS

Amerika ir Anglija nepri 
pažįsta Lietuvos Rusijai. A- 
bi šalys tą pareiškė pasira
šant kaltinamąjį aktą vokiš
kiems karo kriminalistams. 
Musų šalies ir Anglijos pa
reiškimas priminė pasau
liui, kad ir Baltijos klausi
mas dar tebėra neišspręstas. 
“Naujienos” ta proga rašo:

“Sekdama Jungtinių Valsty
bių pavyzdžiu, padarė toki pat 
pareiškimų spaudai ir Britani
jos valdžia. Britų užsienio rei
kalų ministerija paskelbė, kad 
Britanija nepripažįsta sovietų 
pretenzijų i okupuotas Pabal
čio valstybes — Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Tuo pačiu laiku 
ministerijos atstovas paaiški
no, kad ir Britanijos Įgalioti
nis tarptautiniame tribunole 
padėjo savo parašą po kalbi
namojo akto tekstu su atitin
kama rezervacija.

“Tai pirmas atsitikimas, kad 
anglai viešai pasisako prieš so
vietų aneksijas Pabalččo kraš
tuose. Churchill’o laikais tokių 
pareiškimų iš britų valdžios 
nebuvo girdėt. Nei pats prem
jeras, nei jo užsienio reikalų 
ministeris Eden nė vieną kar
tą viešai neužginčijo Maskvos 
tvirtinimą, kad Lietuva. Latvi
ja ir Estija esančios SSSR da
lys. Bet naujasis Britanijos 
užsienio reikalų ministeris, 
darbietis Emest Bevin. turi 
daugiau drąsos ir tvirčiau lai
kosi tų principų, kuriuos skel
bia demokratijos.”

Tai “nauji vėjai” tarp
tautinėj politikoj.” “Naujie
nos’’ šaukia visus lietuvius 
subrusti. pareikšti musų bal
są Lietuvos klausime. Jos 
sako:

“Pasidarbuokime, kad butų ko 
sekmingiausasi Amerikos Lie
tuvių Kongresas, kuris lapkri
čio pabaigoje susirinks Chica
goje!”

sakėme ir dabar sakome, 
kad Rusijos diktatūra gali 
daryti su lietuviais ką tik ji 
nori: lietuviai yra begink
liai svetimo ir žiauraus oku
panto vergijoj. Bet mes ne
rašėme, kad Lietuvoje “ne
belikę lietuvių.” Tą “Lais- 

iščiulpė iš savo nykščio.vė”

“FRAKUOTAS KLAU
NAS” ATSIVERS

Kapsukas mėgdavo va
dinti Leoną Pruseiką “fra
kuotu klaunu,’’ o “Laisvė” 
jį seniau vadindavo “fra
zių maišu.” Kas jis, iš tik
rųjų. yra, mes nespręsime. J 
Paliksime tą Andruliui išfi-j 
geriuoti. Bet tas “klaunas- 
maišas” kartais pasako pui
kių dalykų, stačiai “deiman
čiukų.” Štai spalių 16 die
nos “Vilny” Leonas aiškina 
L. Budenz atsivertimo pa
slaptį ir sako:

“Pasirodo, kad prieš 1935 
metus jis (Budenz) buvo ar
timas troekčstams. Tas dalinai 
išaiškina jo ‘atsivertimo’ 
kreta.”

se-

KAIP JIE MELUOJA

Bolševizmo kūrėjas, Leni
nas, mokė, kad komunistai 
turi vartoti kovoje visokias 
priemones: melą, šmeižtą, 
apgavystę. Viskas yra pa
teisinama, kas daroma ko
munizmo labui, sakė miręs 
“tėvas ir mokytojas.” Savo 
knygoj “Kūdikiška ‘kairu
mo’ liga komunizme” Leni
nas sako:

“Reika.-. nešti visas ir viso
kias aukas, netgi — reikalui 
esant — vartoti visokius išsi
sukinėjimus, gudrumus, nele- 
gales priemones, nutylėjimus,

KELEIVIS, SO. BOSTON
PASKUTINE FRANCUZŲ “PALECKIO” KELIONĖ

šiomis dienomis francuzai sušaudė savo išdaviką La valį, kuris buvo par
sidavęs svetimiems okupantams, kaip lietuvių Paleckis. Ši nuotrauka parodo 
Paryžiaus policijos vežimą vežant La valio lavoną į Thiais kapines, kur laido
jami pasmerktieji piktadariai.
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“Nordiko” galas LSS-ai 40 metų
Nuernbergo kalėjime pa- šiemet sukanka 40 metų, 

sikorė Dr. Kobert Ley, ket- kada buvo įkurta Lietuvių 
virtoje numerio nacis. Jis ir, Socialistų Sąjunga. Ji isi- 
23 kiti Ley sėbrai laukė by- kūrė 1905 metais, kaip Lie- 
los ir bausmės už krimina- tuvių Socialistų Partija, bet 
liūs darbus, atliktus Hitle- 1907 metais priėmė dabar- 
riui viešpataujant. j tini vardą.

Ley buvo nacių “darbo LSS Vykdomasis Komi- 
fronto” vadas. Jisai paver- tetas ir pačios kuopos turė
ję Vokietijos darbininkų, tų šią sukaktį tinkamai at- 
unijas. Jo komandoje buvo žymėti.

Visi. kam rupi socialisti-įr kiti milionai vergų, ku
riuos naciai atsigabeno iš nio judėjimo ateitis — 

pagalvokite ir veikite. 
Rimtą ir gražų darbą

visi

Ketvirta Respublika po
ką

i RA. Kas jais rūpinsis 
pravesto “sijojimo” ir

. Amerikos kariška vyresny- 
• bė darys su “išsijotais

Nuo 1871 metų Francija fracuzų, kas tai yra bolše-žmonėmis, žinių dar nėra. 
yra respublika. Tai buvo vikų diktatūra ir teroras.
“trečioji respublika.” nes Francijos komunistai turi 
praeityje. 1793 metais ir neišsemiamus šaltinius pini-

Piktas puolimas prieš 
Baltijos pabėgėlius, kaipo 
“Vokietijos sąjungininkus"

okupuotų kraštų.
Ley pasikorė, bijodamas

susilaukt užsitarnautos bau-’dirbti niekada nėra vėlu. 
smės; pasikorė nuo Ameri
kos kareivio pavogtu rank
šluosčiu. Į Bendrasis Amerikos Lie-

Negarbmgai gyveno, ne- tuvių šalpos Fondas pasiun- 
garbingai ir mirė — nieks,j Lietuvą nemažą kieki 
jo nepasiges. į ir kitko.
“Francuzai tarė”. Pasiuntė ir — nieko apie

tai negirdeti. Tyli Russian

Kaip su tais rūbais?

Spalių 25 d. “Laisvėje” 
skaitome:

“Francuzai 
1 kom

tarė: ‘atsisa- 
nuo senojo svieto’.”

Paslaptis tokia: spalių 21 
d. Franci joj buvo steigiamo
jo seimo rinkimai. Tame1848 metais Francija jau Francija ba- yra Rusijos ■‘apyZinimo”!^ime komunistai turžs 152

Sekretas išaiškintas Rn bandė įvesti pas save respu- dauja, jos dirbtuvės stovi,'politikos dalis. Jei kas Lie-, denz bu™ “Manišką tvarką. Trečioji žmonės miestuose . Šato. £voje. Latvijoje ar Estijo- uetas “ lo“ 1
“artimas” troc- ■ 

kistams. tai jis ir turėjo at
siversti Bet ir pats L. Pru
seika. kaip tik tuo pačiu lai
ku buvo “artimas trockis- 
tams.” Tai kaip bus su juo? 
Jei visi buvusieji “artimi” 
atsiverčia, tai ar tik nema
no ir Leonas keisti dar kar
tą savo politinį kailiuką ir 
išsinerti iš andruiinio jun
go? Leonas Pruseika užmir
šo vieną patarimą: Paka
ruoklio namuose nereikia 
kalbėti apie virvę, tai nepa
doru.

P. BUTKEVIČIUS 
ABEJOJA

iš 580 vietų.
nonn Nežiūrint to. “Laisvės” 

tuo pačiu'gramafcnas (Mizara> džiu‘
respublika išsilaikė iki 1940 Francijos komunistai turi ie yra uz ^vo
metų. iki vokiečiai ją pa- valdžioje 2 ministeriu. bet klausomvbę, tas __ x_____ - -
klupdė. ‘ jie vedė agitaciją, kaip opo- -}au nebėra “musu sąjungi-Į

Nūn, Francija keliasi iš zicinė partija, nesivaržyda-
didžiausio pažeminimo ir mi nei pažadais, nei karo 
griuvėsių. Pirmieji rinkimai nuterioto krašto sunkumais, 
į visos šalies parlamentą. Francijos komunistai buvo
pasisakė už 1875 metų kon- aktingi priešinimosi kovosej “kausimas” išsispręstų sa- 
stitucijos pakeitimą. Visuo- prieš vokiečius nuo 1941 m.-vaime, jei Amerika, Angli-

Rusijos draugas, j Francija atsisakius
nėra nei hitlerinės! n04?Tai džiaugsmas

kad 
nuo se

giamuoju parlamentu ir pri 
imti kraštui naują konstitu- nės gelbėtojais.” 
ciją. Per septynius mėnesius Francijos socialistai išlai- “problemos,” kurių SIJOJ 1- 

ne-|
Į

ninko”
Vokietijos" ‘‘sąjungininkai?’! *al .d^gsm^ neisma-
Raltiio< šalių nabėtrėliu ReIl° ir In£aus demagogo Baltijos salių pabėgėlių Jfe rado surudijusią geležė.

lę ir Maskvos naudai ją pa
demonstravo.

War Relief. per kuri rūbai 
buvo pasiųsti; tyli Lietuvos 
okupantai, kurie tuos rubus 
priėmė.

Kur ir kam tie drabužiai
teko?

Atsakymo nėra, bet tai 
sakyte sako, kad “something 
is rotten in Denmark.”

Maskvos gramafonai ko
munistai tačiau rėkia, kodėl 
BALF nesiunčia daugiau 
drabužių.

Kam. ar komisarams? 
Bukit atviri!
Negarbės simbolis

Viename Oslo kalėjime 
pereitą savaitę buvo sušau
dytas Norvegijos išdavikas

... , , C. , Carteiyje. ko“nstitucUą. jT nebus toSl ...
Atmetus tą Čarterį. gaunasi iVnV; Svi^iaJ į« Maskvos Kvislingo išdavyste buvo

Francijos steigiamasis sei
mas turės priimti naują!

nauja konstitucija turi būti kė savo pozicijas. Naujame mais” ir persekiojimais ne 
priimta. parlamente jie yra lyg ir į galima išspręsti..

1945 m. spalių 21 dieną centras, apie kuri grupuosiS; Baltijos pabėgėlius reiki

Worcesterietis Petras But
kevičius pradėjo abejoti dėl

palių 21 dieną centras, apie Kuri grupuotas; Baltijos pabėgėlius reiKia 
i Francijos balsavimuose pir- naujosios valdžios šalinin-j grąžinti į Lietuvą. Latviją ir 
mą kartą balsavo ir mote- kai. Jų įtaka bus didelė, bet Estiją, bet iš tų kraštų pir- 
rys. Treciojoj Respublikoj ir atsakomybė bus labai sun- ma reikia išprašyti rusiškus 
moterys neturėjo tos teisės, ki. Socialistų atstovų fran- okupantus. Toks sprendimas

•• ū i- - i , Francijos rinkimai vra cuzų parlamente bus tiek 
raUškS ’čiiut’<?n Jfa Tlau’ labai SVarbųS Eul °Pai- Pat‘ kaip komunistu. Taip 
si kšdeI nLu karininkam«|Jie atstatž Francii°3 dem°- sak.° liūtiniai pranesi- 
kuriami atskiri kliubai ko !krat,nę tvark4- Francija mai. _dSHfe n^uteloa i bendri!tvark>"sfe ** diktaturos- be Francijos politikoj pasi-
khubus ?u kareiitfe’ Pa “tautos vado‘” be teroro ir ,e nayJakatal'klskaKPar- 
k austi Dasirodo ienFi iau" be “pri^inimosi” grupių, Uja: Liaudies respubhko- 
kab atsaPkri re' g,inkluot>J bandM sauvalės, niskas judėjimas. Tai fran-
dStdia sunkiai DrakaitaTo iTai -vla be ga'° svarbu vb kr!k^10nys df,m0:
aakcija sunKiai prakaitavo iems Europos kraštams, kratai. Rinkimai nusiavė 
n štai koki atsakymą abe-. kurie turi galimybės pasi-i “radikal-socialistus,” kurie 
jojančiam žmogui įsgalvo- rinkti savo tvarkvmosi ke- nebuvo nei radikalai, nei 
J°: ' J lįą. ‘ socialistai Ta partija nusi-

“Raudonojoj armijoj kuriami! Francijos rinkimuose stip- dėvėjo, jos vadai, kaip Da- 
karininkų kliubai vadovaujan-J riausioji partija išėjo komu-
tis ilgu metų prityrimais... jo-j nistai. Jie gavo 152 vietas 
kia arstokratija negali ten iš-1 parlamente, arba apie 25

Iadier ir kiti, neišlaikė kvo
timų 1940 metais ir fran
cuzai jiems davė gal ir il

koki šviečia 
saulės.”

Nori čekisto vietos

taip niekinga, kad jo var
das prilipo visų šalių išda
vikams. Kvislingo vardas 
pasidarė simboliu niekšiško 
darbo.

sivystyti dėl to, kad patys ka-'visų parlamento vietų. Tai 
rininkai, kaip ir eiliniai rau-įyra daug ir tatai žada ne

Komunistų “Laisvei” ben
dradarbiauja nepavydėtinos 
garbės žmogus. Kazys Pilė
nas.

Savo laiku jis tarnavo
Atlanto Čarterio reikalavi-; Lietuvos žvalgyboje, jis y- vvbes— savo niekingo dar- 
mą ir jis nekeltų jokio gal-: pač sekiojo komunistus ir jų 
vosukio Amerikos valdžiai, nesigailėdavo, bet... 
ka darvti su tūkstančiais Kinta laikai, o jų įtakoje 

• kinta ir žmonės. Šiandien 
Kazys Pilėnas matyt pano- 

! ro gaut čekisto “džiabą.”
! Rankoves pasiraitojęs jis 
rašo straipsnius ir siunčia 
“Laisvei.”

Pilėnas užtaria raudonuo
sius okupantus, jis šmeižia 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir tuos lietuvius, kurie spė
jo ištrukti nuo bolševikiškų 
okupantų ir šiandien gyve
na vakarų Europoje.

taip ir negalėjo nupirkti. Jei . 'Y®11- Ą “draugas’; Bim- 
neklv«tn tnda h„vn Si.rink-Iba «' pasisteros. kad drau- 

gas Kazys gautų čekisto 
vieta. Gal...

butų teisingas, jis atitiktų

Toks jisai ir liks, nors 
Kvislingo jau nėra.

Jei "Kvislingas butų turė
jęs ir devynias (katės) gy-

bc ir jomis nebūtų išpirkęs.
Ak taip, už Indoneziją!

re-

Komunistų spauda “grau
džias ašaras” lieja. Ji smer
kia Angliją ir Olandiją, ko
dėl jos neduoda laisvės In
donezijai. Maskvos patrio
tas Pruseika sako:

“Indonezijos patriotai ne 
juokais pradėjo kovą prieš 
Olandijos - Britanijos im
perialistus. Argi įmanoma, 
kad mažytė Olandija valdy
tų 70 milionu indonezie
čių?”

Rigbto. Vabale! Neįma
noma, bet —

Ar įmanoma, kad Stalino
raudonieji barbarai valdv- <- •>
tų Europą?

Apie pastaruosius jisai 
nei gu-gu. Ir aišku kodėl: 
vabalas neskrenda sakalu, 
jis bolševikų despotizmo lio
kajus, mauras!
Kamarotų sąskrydžiai

Sekamą mėnesį turės są
skrydžius tautininkai ir ko
munistai. Vieni trauks į 
Washingtoną, antri į Pitts- 
burghą.

Ir tam, kad pakenkti A- 
merikos Lietuvių Kongre
sui!

Kodėl jie negalėjo suda
ryt “bendro fronto”? Kuri 
juoda katė perbėgo skersai 
Tysliavos-Karpio ir Bimbos- 
Pruseikos kelio?

St. Strazdas. 

NORI GRfŽT LENKIJON

pabėgėlių.

Draugų talka
Laiškas redakcijai

Gerbiama “Keleivio” 
dakcija:

Pastebėjau, kad LSS nu
pirko “Keleivio” namą. Pri
simenu, kaip senais laikais 
LSS rinko pinigus namui 
pirkti. Rinko linko, o namogas atostogas.

Francijoj visai išnyko vi
sokios smulkios dešiniosios 
partijos, intrigų, reakcijos 
ir fašizmo lizdai. Iš rinkimų 
išeina trys stiprios partijos. 
Jos ir turės pasidalyti val
džia. S. D.

mažai “trobelių” Francijos 
vidaus ir užsienių politikoj. 
Ypač stiprus komunistai y- 
ra Paryžiaus rajone.

Francijos komunistai se
najame parlamente turėjo 
72 atstovus. Dabar jų yra 
dvigubai daugiau. Kodėl jie 
laimėjo? Atsakymas yra 
toks:

____ ______ ______ ____ Į Franciją neatėjo rau-
ro. pulkininko ir t.t. Eilinis donarmiečiai “apšviesti 
kareivis raudonarmietis, iė-

donarmiečiai. 
nių vaikai.”

vra darbo žmo-

Jei Butkevičius tuo atsa
kymu pasitenkins, tai jo a- 
bejonė tikrai bus gana abe
jotina. Mes pridėsime jo ir 
kitų abejojančių žiniai dau-

teisybės paslėpimą...”

Toks buvo leninizmo mok 
slas. Jau ko ko, o tos leni
nizmo “dvasios” sočiai pri
sigėrė ir mūsiškiai komunis- giau informacijų: 
tai. Jiems pameluoti, tai Raudonojoj armijoj ka- 
kaip pijokui burniukę iš- rininkams jau senai įvesti 
mesti, ir vis vardan Rusi- laipsniai: leitenanto, majo- 
jos labo. -------- —* -

Štai “Laisvė” spalių 20 d. 
rašo:

“Tas pats ‘Keleivis’ prieš kiek 
laiko pirmiau rašė. buk Lietu
voje lietuvių nebelikę. Girdi, 
‘burliokai:’ užvaldė Lietuvą. O 
‘tikri’ lietuviai pabėgę užrube- 
žin.”

“Laisvė” meluoja. “Ke
leivis” niekada nerašė, kad 
Lietuvoje “nebelikę lietu
vių.” “Keleivio” skaitytojai 
tą geriausiai žino, ir čia jo
kių liudininkų nereikia, kad 
parodžius “Laisvės” melą. 
‘‘Keleivis” rašė ir rašo, kad 
rusai okupavo Lietuvą, mes 
rašome, kad rusai NAIKI
NA lietuvius, veža žmones 
į Sibirą, persekioja, apkrau
na didelėmis piliavomis, va
ro prie kariškų darbų. Mes

kinti jį, kaip tai buvo caro 
karininkai 
— karei-

jęs į kavinę ar karčiamą iri . ...
pamatęs karininką, turi pri-, ai.ai®- 
eiti ir paklausti, ar jam va-'tun denscikus
lia būti, kur karininkas yra; 
raudonosios armijos kari
ninkų vaikai lanko “pažų 
korpusus,” tai yra tokios ka
riškos mokyklos, kur vaikas 
iš mažens valstybės lėšomis 
yra išmokomas ir išauklėja-

vius, kurie atlieka oficie- 
riams liokajų darbą...

“Laisvės” plepalas apie 
“darbo žmonių vaikus” yra 
vaikų plepalas. Musolinis 
buvo kalvio vaikas, Hitleris 
pats buvo tepliorius ir bied-

mas į karininkų luomą: ka- no žmogau^ vaikas. bet ką 
rininkai Rusijoj, grįžę iš ar
mijos, yra atleidžiami nuo 
mokesčių. Rusijos leitenan
tas gauna l,500w rublių al
gos per mėnesį, o kareivis 
gauna 15 rublių, tuo tarpu 
Amerikoj leitenantas gau
na $150, o kareivis — $50.
Eilinis raudonarmietis, pasi
tikęs karininką, turi “stoti
į frontą,’’ išsitiesti ir pasvei-' žinoti.

Tikrins Baltijos 
pabėgėlius

Amerikiečių zonoje Vo
kietijoje esą apie 75,000 pa
bėgėlių iš Baltijos kraštų, 
anglų ir francuzų zonose e- 
są jų apie 54,000. Praeitą 
savaitę Amerikos kariška 
vyresnybė pradėjo tyrinėji
mą pabėgėlių tarpe: jieško 
koliaboracionistų, gestapi
ninkų. SS legionierių ir pa
našių elementų.

N. Y. “Times” praneša 
kad lietuvių, latvių ir estų 
pabėgėlių stovyklose “spie
čiasi” buvę Vokietijos są-

tas sako? Faktas yra, kad 
Rusijoj jau gimė nauja aris
tokratija: tai aukštieji biu- jungininkai ir musų “sąjun- 
rokratai ir blizgučiais apsi- gininko” Rusijos priešai. E- 
kabinėję karininkai; jie vai- są tie pabėgėliai meiliau 
do Rusiją, o “eilinis” žmo-: žiurėjo Į Amerikos priešą 
gus ten yra daugiau paneig- Vokietiją, kaip į musų są- 
tas. negu bet kur kitur pa- jungininką — Rusiją, 
šaulyje. Butkevičius tą vis- Dabartiniu laiku Baltijos 
ką gali ir be “Laisvės” su- pabėgėlius globoja Ameri

kos kariuomenė, o ne UNR-

neklystu, tada buvo surink 
ta apie 20,000 dolerių aukų 
namui pirkti, bet kas iš to, 
jei namo nenupirko. Dabar 
teisingiau padaryta, namas 
nupirktas, o draugai yra 
kviečiami padėti namą iš
mokėti. Manau, kad atsi
lieps daug musų prietelių iš 
visos Amerikos. Aš žinau, 
kad sausi pamokinimai nie
ko nėra verti, todėl namo 
išmokėjimui siunčiu auką 
$10. Tai mano dalis. Aš ne
su LSS-os naiys, bet esu se
nas “Keleivio” skaitytojas, 
tą laikraštį mėgstu ir noriu 
paremti jo įsikūrimą nuosa
vame name. Kviečiu kitus 
musų draugus padaryti tą 
patį, namą išmokėsime ir 
užtikrinsime laikraščiui nuo
savą pastogę.

Su geriausiais linkėjimais, 
Jonas Žemaitis.

Drg. G. Palukaitis iš Mon- 
trealio prisiuntė aukos $1.

40,000 VARPŲ

Ruošiamės naujam karui
Prezidentas Truman siū

lo. kad musų šalies kongre
sas priimtų verstino karo 
apmokinimo įstatymą. Jei 
kongresas tą siūlymą pri
ims, visi jauni vyrai tarp 18 
ir 24 metų, tinkami karo 
tarnybai, bus imami išmoks
linimui — metams laiko.

Tai budinga, tai rodo, 
kad nėra pagrindo laukti 
pastovios taikos ir ramybės.

Kas dėl to yra kaltas — 
visiems aišku. Musų “didy
sis kaimynas”!

Teroras Lenkijoje, tero
ras Balkanuose, teroras Pa
balčio kraštuose

Stalinas eina Hitlerio ke
liu, o tas kelias veda tik į 
karą. Hitlerio iššauktas ka 
ras Ameriką užklupo nepa
siruošusią. Ne taip bus su 
Stalinu — jau dabar Ame
rika pradeda ruoštis ir jei 
bolševikų vodžius nenurims, 
jisai susilauks dar karštes-

Vokiečiai per karą iš oku
puotų įvairių kraštų bažny- - _ . .
čių suplėšė 40,000 varpų ir nės pirties, negu susilaukė 
juos sutirpdė karo reika-1 fiureris. Tuomet bus “ka
lams. put.”

London (LAIC) — Britų 
užsienių reikalų vice-minis- 
tras pareiškė, kad iš 207,000 
Anglijoj dislokuotų lenkų 
karių 37.000 savo noru pa
norėjo but repatrijuotais 

■ namo.



Nr. 44, Spalių 31 d., 1945 KELEIVIS, SO. BOSTON Trečia* puslapu
-

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS SKAITO. RAftO 

TAS DUONOS NEPUAAO

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Dariau* Girėno Paminklo 

konferencija
Po konferencijos buvo 

vakarienė, kurioj dalyvavo
--------- j apie 75 žmonės. Iš konfe-'

Spalių 14 d. įvyko Da- rencijos ir vakarienės liksi 
riaus Girėno paminklo sta- virš šimto dolerių paminklo 
tymo komiteto sukviesta
draugijų konferencija. Da
lyvavo 58 delegatai nuo 17 
draugijų. Pakvietimai buvo 
išsiuntinėti 130 draugijų.
Buvo kviesti visi vietinių 
lietuvių laikraščių redakto
riai, bet nedalyvavo nė vie
nas. Konferencijai vado
vauti palikta komiteto val
dyba. Pirmininkavo komite
to pirm. J. Šaltys. i Brooklyne kl iaučiai uži-

Iš raportų paaiškėjo, kad ma P'rrr4 vietą lietuvių tar- 
komitetas per šešis metus Pe. SH na’^Jajs sumanymais.

fondui.
Linkėtina naujai valdybai j

imtis energingai darbo, o; 
visuomenė turėt reikalą gy-1 
viau paremti ir užbaigti tą Į 
darbą.

Frank Lavinskas

Kriaučiai rengia Petrui 
Montvilai vakarienę

yra surinkęs iki spalių 14 d. 
aukų paminklui statyti $2,- 
766.90. Pinigai padėti ban-

Iki šiam laikui Brooklynas 
skęsdavo privatinėse purė
se. Kriaučiai sumanė ka

ke, jie yra saugus. Bet jųjskirtingiau, ką prakilniau 
neužtenka paminklui pasta- suruošti, negu privatinę pa- 
[yįi rę. Jie mano, kad reikia pa-

Konferencijos tikslas bu- £efkti Ę savo tarpo žmogų, 
kuns jiems tarnavo, dirbo 
ir skatino lietuvius prie vie
ningumo. Jie turi tokį žmo
gų, tai Petrą Montvilą.

P. Montvilas yra katali-į 
kiškų pažiūrų žmogus. Jis 
daug dirbo ir dirba katali
kiškose organizacijose. Bet

vo nutarti, kur paminklą 
statyti ir kaip sukelti trūks
tamus pinigus. Prasidėjo 
diskusijos dėl vietos. Po 
dvejų valandų kalbų ir kal
belių. vietos klausimas pa
liktas atviras, nieko nenu
tarta. Kalbėtojai aiškino, 
kad JEI surinksime 15 ar'jis yra ir geras unijistas. 
20 tūkstančių dolerių, tada’Dar prieš 1913 metus ne 
galėsime prašyli ir gauti ge-'vienoje lietuvių dirbtuvėje

TAIP JIS NUŠOVĖ ŽMOGŲ

Pittsburgho universiteto studentas William Blader, 
rodo policijos viršininkams, kaip jis nušovė Franką 

Ambersoną, 52 metų amžiaus biznierį. Jis sako. kad tai 
atsitikę netyčia. Jis norėjęs išbandyti naują revolverį, 
ir kulka pataikiusi Ambersonui.

• i □ v — i • • i .vis nesimato. Kas bus,resnę v.etą negu dabar iSj suorganizavo prosiniknus j kriaucius jau negali ištekti: 
miesto skirtoji ant Lituani-:unųą. 1913 metais per strei- aigos suvelti savo biudžetą?!

jei sulinkus kus us aktingai dalyvavo '

HARRISON-KEARNY, 
NEW JERSEY

cos aikštė. O
pinigus miestas visvien ne- pikiete ir buvo streiko ko 
duos kitos vietos, tada kai- miteto nariu. Jo nuotaika 
bėtojai žadėjo surinkti 20, visuomet buvo ir yra. kad

Ar nebūt laikas pradėti per Misionieriai ardo
lokalus daryti spaudimą į1 --------
Generalę Amalgameitų U-j čia šv. Vardo dr-jos susi- 
nijos Tarybą, kad algų pa- rinkime, spalių 8 d. Piliečių

tyra skyriaus neras netik au
koti Kongresui, bet ir atsto
vą pasiųsti.

Yra nutarta, jeigu siųsim 
Savaitrašty “Vienybė” iš atstovą, tai jis visų draugi- 

ti Kongresui di- spaliu 12 d. š. m. Ansoni-'jų aukas nuveš Kongresui, 
‘alelių, 'jos A. L. Tarybos skyriaus‘o jei ne, tai kiekviena drau- 

_ , . , ; korespondentas J. Marčių- gija atskirai, siųsdama svei-
Paskui buvo apsvarstytas, lionis> rašvdamas apįe ALT L'-----—’

laikraščių užsisakymo kiau-, £kyriaus įarimus iš atsibu
simas. Palikta spręsti valdy- vusį0 susirinkimo rūgs. 23 
bai. Spalių 14 d. lietuviai. d §ako: "Nesiūs aukų Kon- 
cia gražiai minėjo pergalės gresui. nes jis ne visuoti- 
Šventę. nis” Trkllan rae/k* “Parakai- j

no? draugija nutarė: kaip 
kitos draugijos darys, tai 

ta Kongresą, nutarta štai ir ji neatsiliks. Nėra abejo- 
kas pareikšti: i nės, kad ir kitos draugi ios

“Kadangi Kongresą šau-' prisidės su auka. Mat. dar 
kia viena ALT o ne bend-'kitų draugijų susirinkimai 
rai su Lietuvai Vad. Sąjun-jnėra įvykę. Tai kur J. Mar
ga, todėl dauguma musų ■ čiulionis girdėjo, kad mes 
draugijų atstovų nutarė šau- toki tarimą padarėm, minė-

slas padėti Lietuvai, o visų! 
lietuvių pareiga yra Kong-j 
resą paremti. Po tolimesnių j 
pasiaiškinimų nutarta į 
Kongresą delegato nesiųsti,: 
bet pasiųsti Kongresui <J' 
desnę auką, 200 dolerių.

ANSONIA, CONN.

Apie “misionierius’

Parapijietis.

PASADENA, CALIF. 

Mirė Albinas Jokubka

ar 25 tukstancius parašų is darbininkas, nepaisant ko- kėljmu ru int j gvcįįiau? į Kliubo svetainėj, ant Davis 
piliečių ir per jų reikalavi-, kių jis_ pažiūrą butų ir į ka v y , kartais Ave atsirado “misionierių,”
mą išgauti is miesto naują jis tikėtų, tun suprasti, kad kalb J kadJjei mes reika. kurje norėjo mus atve3t? j

1laušime didesnių algų. tai. “tikrą kelią.” Susirinkimui 
neteksime Nevv Yorke bun- pirmininkavo K. Nakrošis. 
dūlių. Tai sena Lepkės ir Pradėjome svarstyti pakvie- 
Gurak laikų pasakaitė. De- timą iš A. Lietuvių Tarybos 
rimti metų atgal toji paša- siųsti delegatą į A. Lietuvių 
kaitė tiko, kuomet musų u- Kongresą Chicagoj. 
niją ekstremistai is vidaus Atsirado vienas žmogus,
grąžtais gręžė, tada Gure- kurs tam pasipriešino. Siūlė 

su pinigų. rrauejo ueiega- tuviui ir tur ge.ueu raetu- Rai jr L kės New yorko gįųsti atstcva i Washingto- 
tai nesti pinigus, o adv. vai atsistoti laisvai ir nepn- a..?}4ovn wh,r Rot 4 .7 *. • A-Rvioziie 1,. „w-v,J voietv-k.; F darbą e^avo kitur. Bet ną pas misionierius. Atsi-

dabar, juk unijos lyderiai stojo kitas žmogus, išgyrė

vietą.
Pradėta svarstyti, kaip 

sukelti pinigų paminklui.

jis yra darbininkas ir jo 
prievolė yra siekti trumpes
nių darbo valandų, geresnio

Vėl diskusijos. Bet sapnais! užmokesnio, geresnio ir 
pinigų nesukelsi. Pagaliau skaistesnio rytojaus. Antra, 
aš daviau dolerį, o Glaves-: lietuvis turi suprasti, kad 
kas trumpai, aiškiai sako:;jis vra lietuvis, ir nelaimė- 
darykit taip visi. tai šukei-je lietuvis turi pagelbėti lie 
šit pinigų. Pradėjo delega- 'tuviui ir turi gelbėti Lietu

Briedis užrašinėti ir surin- ’klausomai valstybei, 
ko 49 dol. Ant aukų lapo iš į Komunistai, kaip papras- 
Šimaičio dirbtuvės surinkta!tai, išplūdo P. Montvilą per 
20 dol., kas tai dar pridėjo'savo “Nelaisvę.” Tai nieko 
penkinę ir pasidarė apie 80 stebėtino, nes komunistai 
dol. Ūpas pakilo, nervai at
slūgo.

Paskui ėjom prie valdy
bos rinkimų. Pirmin. išrink
tas Šaltis, kasininku — P. 
Montvilas, susinešimų sekr. 
— J. Glaveskas, užrašų se- 
kret. — Gudonis iš New 
Jęrsey ir B. Spudienė. Dar 
išrinkta iš penkių žmonių 
komisija pinigams sukelti.

Prie rinkimų reikia paste
bėti. kad kai kurie žmonės 
moka labai daug kalbėti ir 
dar ne į tašką, bet kai rei
kia prie darbo, tai rankas 
ant krutinės susideda ir nė 
iš vietos nepajudinsi. Kal
bėti. peikti, tai meisteriai

kinimus Kongresui, kartu 
pasiųs ir savo skirtą auką. 
Draugijos jau skiria aukas. 
Lithuanian Club cf Anso- 

gresui. nes jis ne visuoti-' nia paskyrė 10 dol.. Šviesos 
nis.” Toliau rašo: “Perskai-J draugija — 10 dcl., šv. O- 
čius ALT laišką, kuriame

j kviečiama siųsti delegatai į

tam Kongresui nei aukų. nei 
sveikinimų nesiųsti? Ir ko
dėl jis mano, kad ir kitos 
kcloniics “tokio” nueistaty-

lojalus Amerikos pilietis irįKacse neiuvių Ko-om-ose. mo laikysis? Čionai J. Mar- 
susipratęs darbininkas. Ve- Čionai koresp. J. M. turi ^Iionis paraše savo min- 
lionis idomavosi politika, norą ALT autoritetą paže- 11S’ ° .^SV.
buvo blaivus ir dėl savo ma- minti ir nurodyti, kad buk s7,^
lonaus budo buvo visu mv- tai. Ansonijos lietuviai ne- nuošimčiu lemia Lietuvių - v/ M v u - —. Tr . Kongresą, saukiamą lapkr.

29. 30 ir gruodžio 1 Chica- 
go.ie. Ir jeigu kitos lietuvių 
kolonijos, kaip rašo J. M., 
turėtų toki nusistatymą.

Spalių 14 d. čia mirė Al
binas Jckubka, sulaukęs 69 
metų amžiaus. Jis buvo gi
męs Lietuvoje, Alizavos pa
rapijoj, Dilčiunų kaime, bu-

kiamam Kongresui nei svei
kinimų, nei aukų nesiųsti.

Hmas. ' remia Kongreso ir jam ne-
Dar labai jauną tėveliai siųs nei sveikinimų, nei au- 

jį spaudė mokytis ant var- ' Ų- Tas visai neteisybė. An-. . . . -- - ..I " " ’ ’ ‘ - * * -r • ‘gonininko. Amerikoj jis iš-!senuos lietuviai Lietuvos 
gyveno apie 50 metu. Pra- reikaluose visada stovi pir- 
džioje dirbo Ališausko spau-! moj vietoj. Buvo Pittsbur- 
stuvėj Chicagoj, kuri laiką ’fchę konferencija, visos vie- 
buvo vargonininku lietuviu tinės draugijos, kiek jų čio- 
bažnyčioj Omaha, Neb.* nai yra, siuntė sveikinimus' 
paskui dirbo už meisteri n’ aukas. Taipgi čionai turi- 
Union Pacific Railroad Co? nie ALT skyrių, kuris susi- 
Omahoj ir apie trisdešimt deda iš visų vietinių drau- 
aštuonius metus išdirbo toj i gijų- jos turi skyriuje po 3 
pačioj kompanijoj Port- atstovus, būtent: Politiškas 
land. Oregon. i Kliubas ir šv. Antano Dr-ia

' įjos yra susivienijusios). D. 
1944 metais velionis išė- j L. K. Vytauto dr-ja, Lieto

jo ant pensijos ir atsikėlė; viu Šviesos dr-ja. šv. Onos 
gyventi į saulėtą Kalifomi-į dr-ia, SLA 66 kp., LRKSA 
ją. Sveikata jau buvo pai-j 32 kp. Dabar dar prisidėjo 
rusi, tai ilgai nebesidžiaugė, tik metai kaip susiorganiza- 
gyvenimu. Paliko nuiiudusi, Vęs Lithuanian Club of An- 
žmona, sunuš Fansa, dūk-’genia.
tė Mrs. A. Watson, trys se 
sutės: Valerija, Paulina ir 
Petrė, ir trys broliai: Ra
musis, Kazys ir Antanas.

Dabar, grįžtant prie tari
mų: J. Marčiulionis įneša 
pareikalauti, kad centrai su-

sako, 95 nuošimčiai kriau- pirmąjį misionierių, kaipo buvo 
čių organizuoti į uniją. Jei- gerą tautietį ir pradėjo nie-
gu taip, tai Lepkių ir Gure- kinti Lietuvių Kongresą, sa-, jo draugai reiškia gimi-

viską plusta, kas ne jiems1į kJį^ok^k^učhJFe-asdhi ko Ul tlkįai Gn.-aicl° suma" nėms širdingą užuojautą, 
rpncrlamn Ot ipifni kokiam aPsimoka kiiaucius gąsclm- nymas... Pirmininkas sustab-*
MaskDakaliki^but ruo^ ‘li* , į dė tos rūšies diskusijas ir P. M. Atkus.
čiama vakarienė tada “Ne-' ?lta’ Pats. HtUma/iasla' paaiškino, kas sudaro Ame- _______r___________________
laisvė” but užakcentavusi• Pasv'r.°. į kairę ir giau- rikos Lietuvių Tarybą, kaip LIETUVIU NAUJIENOS 
“Ot nuikus darbas1 daro* dziais rysiais susins§s. su įvyko konferencija Pitts UV Ų UJIENO5

ąi aaiDJs į komunistais. Iš komunistų burghe'ir dėl ko vra kvie- Mėnesinis paveiksluotas, .32 puslapių
mas. Bet kuomet darbs- Hillmanui jokis pavojus ne- čiama? dicivsis Liet. Kong- žurnalas- ™etarns ‘ 
ciam darbininkui pagerbti gręgia negJjau kPomunistam • j ,apkričf0 LICTUV^UJIENOS

------- ...... ” .U - • t.-______

sivienvtu, tai yra. ALT ir 
Velionis per ilgus metus Į-VS. Ant vietos buvo paste- 
— “Keleivio” skaitvto-'beta- kad mes tok> tarim«

buvome padarę ir jau spau
doje buvo garsinta, ir dar 
nežinome, kas ten kaltas dėl 
centrų nesusivienijimo.

Antras tarimas sako: At
sišaukti į visas vietines drau-

pagerbti 
ruošiama vakarienė, tai: ge- 
valt! dangus griūva, žemė 
lūžta!

Kriaučių tikslas yra paro
dyti visiems lietuviams, kad 
reikia gerbti tokius žmones, 
kurie įdėjo darbo j visuo
menini veikimą. P. Montvi
las nenuilstančiai dirbo vi
suomeninį darbą per 35 me
tus. Jis dirbo visiems, nes

Na, o su tuščiomis kalbomis kriaučių unija nėra vienos
paminklo ir per šimtą metų 
nepastatysi. Per šešis metus 
surinkta aukų 2,700 dol...

Konferencija baigėsi adv. 
Briedžio pastaba, kad jei 
sukelsime daug pinigų, tai 
gausime ir vietą ir pamink
lą pastatysime tokį, su ku
riuo galėsime nebijoti pasi
rodyti. O gerą paminklą ir 
miestas neleis žolėmis ap
augti

sroves organizacija. Todėl 
visi gali ir turi jį pagerbti.

Vakarienė bus lapkričio 
10 d. Apreiškimo parapijos 
svetainėje. Tikietas $2.50.
Kas užjaučia darbuotojus, 
visuomenininkus, kurie per 
dieną dirba dirbtuvėje, o 
vakarais po susirinkimus, po! ,3 
posėdžius planuoja, galvo
ja, kaip geriau, kaip pui
kiau suorganizuoti lietuvius, 
tas turėtų ateiti į šitą vaka
rienę. Kriaučių*.

Hillmanas yra “allright.” o 'mėnesio gale. Kongreso tik- 332 n. «th st.,
Hillmanui komunistai. Kuo-į______ ____________________________
met unijos viduje ardymo
darbo nesimato, tai kokia 
kvaraba galėtų leisti tuos 
bundulius iš New Yorko iš
vežti kitur?

Visų miestų kriaučiai, kur 
jie butų, kokiame lokale ne
prigulėtų, jie turi pilną tei
sę reikalauti algų pakėlimo.
Reikalavimus algas pakelti 
reikia siųsti į Amalgameitų 
Unijos Generalį ofisą. Jeigu 
taip iš visur pradėtų plauk
ti laiškai su reikalavimais 
algas pakelti, aišku, kad 
Hillmanas but priverstas al
gų pakėlimu rimtai rūpintis, 
o kitaip vis ko laukiama.

Kriaučių*.

Socialistų susirinkimas

WORCESTER, MASS.
CHESTNEY’S

CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai* 

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivi*” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Kriaučių darbai

Pas kriaučius yra užtekti
nai darbų, net stinga darbi
ninkų. Bet kriaučiai nepa
tenkinti, nes jų algos nuo 
1942 metų nepakeltos, o 
pragyvenimas pabrango dvi 
gubai tiek. Tiesa, Hillma
nas žadėjo, kad kaip greitai 
karas su Japonija pasibaigs,
tai kriaučiai gaus algų pa- Ar pakalbinai saro pažįsta 
kėlimus. Karas jau pasibai- mus ir draugus užsisakyti “Ke-^ 
gė. Hillmanas iš Europos kivį"?
parvyko, o algų pakėlimo —

LSS 19-tos kp. susirinki
mas įvyks lapkričio 9 d., A. 
Liet. Piliečių Kliube, 280 
Union Ave., 8 vai. vakare.

Kiekvieno kuopos nario 
pareiga yra kiekviename su
sirinkime dalyvauti, o ypač 
šiame susirinkime yra labai 
svarbių reikalų. Neužmirš
kite ir naujų narių atsivesti 
į kuopą ir narių duokles už
simokėti.

J. Glaveskas, sekret.

giias. kad kiekviena drau-į 
rija skirtų kiek nors aukų 
šaukiamam Lietuvių Kong
resui ir. jeigu, bus galima, 
sukelti pinigų atstovo ke-

kaio mes. Ansonijos lietu
viai, tai butų tarpe Ameri
kos lietuvių vienybė. Bet 
kaip matome. J. M. pats 
drumsčia tą vienybę, kurią 
jis taip dažnai kartoja.

Taipgi ir kita iš Ansoni- 
os korespondencija tilpo 

“Vienybei,” “Dirvoj” ir “A- 
merikos Lietuvyje.” parašy
ta p. O. čeplinskienės. Bet 
tai ne korespondencija, o 
šmeižtas, kur buvo šmeižia
mas Ansonijos ALT skyr. 
pirmin. Stasys Bujanauskas. 
Už tokius žmeižtus O. Čep- 
linskienė yra prašalinta iš 
ALT skvriaus. nes ii buvo 
vienos draugijos atstovė.

Tai vis tie “misionierių” 
pasekėjai tokius nešvarius 
rašinius ar korespondenci
jas rašo. Bet mes į tai ne
kreipiame atydos, šimtu 
nuošimčiu remiame Lietu
vos reikalus ir Amerikos L. 
Tarybą, kuri dirba, kad bu
tų atstatyta laisva, nepri
klausoma ir demokratiška 
Lietuva.

Lapkričio 4 d. vakare vie-

Phiiadeiphia, Pa lionės lėšoms padengti. Tai

UŽSISAKYKIT

Kalendorių 1946 Metams!

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

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

i šiol ‘iki būdavo.
Todėl Kalendoriaus kaina šįmet bus 50 centų 

‘Keleivio” skaitytojams.
Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

636 Brondway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

lOOaOMMM

tos parapijos salėje įvyks 
prakalbęs ir balius. Rengia 
ALT skyrius. Komisija prie 
to stropiai rengiasi, nori su
kviesti daugiau ’ publikos ir 
padaryti kiek pelno šalpos 
naudai.

Jonas Kantautas.

WINNIPEG, MAN. 
CANADA

Kongresui pasveikinti

Demokratinio nusistaty
mo Winnipego lietuviai A- 
merikos Lietuvių Kongresui 
pasveikinti rengia didelį ba- 
ių. kurs įvyks šeštad., lap
kričio 3 d. Winnipego lietu
vių Kliubo svetainėje, 240 
Manitoba Ave. Balius bus 
su užkandžiais, alumi, mu
zika ir šokiais. Vyriausias 
vakaro kalbėtojas ir garbės 
svečias bus Manitobos 
“Commonwealth” C. C. F. 
socialistų laikraščio vyriau
sias redaktorius Lloyd C. 
Stintcn. Jis yra pasižymė
jęs kalbėtojas ir buvo Win- 
nipego provincionaliuose 
rinkimuose išrinktas į sei
melį per pirmą balsavimą.

Todėl visi Winnipego ir 
apylinkės lietuviai gausiai 
pribukit ant to baliaus. Įžan
ga vyrams $1. moterims 50c. 
Visus maloniai kviečiame.

Parengimo Komitetas.

“Keloiris“ yra gera žventią 
dovana draugams ir pažįsta
miems. Višaky kit jį savo arti
miesiems !

I



KELEIVIS, SO. BOSTONKetvirta* puslapi*

Anglu Darbiečiai
(Laiškas iš Anglijos)

(Pabaiga)
Vidaus kova

Taigi, darbiečiai paleng-

blokas nėra nukreiptas prieš 
Rusiją, bet yra pasekmė 
Rusijos kūrimo rytų bloko.

Demokratija ir žemė

va eina prie planingo ūkio. 
Siekdami ūkiškų pagerini 
mų jie eina prie nacionali
nio ūkio koncentravimo. 
Tas koncentravimas duoda 
didelę ekonominę jėgą vy
riausybės planų vykdyme ir 
sudaro koncentruotą jėgą 
Anglijos užpirkimams ir 
pardavimams
koše. Todėl

tai padaryti su bet kuriuo 
kitu anglų politiku. Beke
liant asmeniškus privalu- ’ ^hoslovakiia
mus buvo prisikalbėta net sRyru?.. Cecnoslovakiją, 
iki absurdų. Tačiau, žino- , . . . tma, asmeniški privalumai, T“
krašto politikos niekada ne
keitė ir nekeis.

Rytų Europos kraštai, iš
bu

vo diktatoriškai valdomos

ir
Darbo partijos užsienių 

politikos gaires nušvietė da
bartinis užsienių reikalų 
ministeris, Emest Bevin, 
darbo partijos konferenci
joje per sekmines, tai yra 

užsieniu nn*-' tada. kada jis dar buvo dar- 
ekonominiai’ ministerių koalicinėje
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laikė senai tuose kraštuose 
reikalingas reformas ir dau- 

elyje tų kraštų valstietis 
uvo pusiau feodalinėje 

priklausomybėje nuo dvari
ninko. Rusams išvijus vokie
čius iš tų kraštų, beveik vi
sur yra vedamos žemės re
formos. Valstiečiai gavę že
mės. žiurėjo gana šnairo
mis į savo buvusius kara
lius. generolus ir dvarinin
kus. kurie gali atgal sugrįž
ti. Todėl Churchill rėmimas 
karalių ir senųjų valdančių 
sluogsnių—valstiečiams ne
galėjo tikti. Tačiau socialis
tinis Anglijos ir vakarų Eu
ropos blokas nesirems tais 
sluogsniais. Rytu Europos 
valstietis mato ir ateityje 
vis labiau matys, kad jis ga
li turėti ir žemę ir demokra
tinę santvarką; jis matys,! 
kad nėra jokio reikalo va
karų, ir lytų blokams, bet. 
gali buti bendra Europos! 
demokratinė socialistinė 
santvarka.

Kalbėdamas oficialiai 
parlamente Bevin jau užsie 
nių reikalų ministeris nieko 
naujo nepasakė. Tie. kurie i 
tikėjęsi iš jo didelių atmai
nų politikoje, žinoma, nusi 
vylė. Teko skaityti, kad ji 
kas tai pavadino Amerikoje 
“Anthony the second but 
not so beautiful.’’ o Moloto
vas buk tai pareiškęs, kad 
su Anthony Eden ir Hull 
buvo geriau kalbėtis, negu 
su Bevinu ir Bymes. Kas 
tai vėl pavadino Beviną 
“weasel v.orded” ir tūlas 
laikraštis jieško jo visuose 
žodynuose, ką tai reiškia. 
Galutinai rado amerikoniš
kam žodyne, kad tai esą 
toks pasakymas, kuris for
ma palieka tą pačią, o es-

darbiečių vyriausybė gali vyriausybėje. Bevin tuomet 
pasirodyti labiau naciona-' nurodė, kad tarptautiniai 
listinė, negu tas manoma. | sa,}tykiai remiasi ir spren

džiami ne liežuvio miklumu, 
diplomatiniu dailumu, ar 
intrygomis, bet ekonomi
niais atskirų kraštų reika
lais ir santykiais. Industri
niam krašte, kaip Anglija, 
vra svarbu, kad žemės ūkio 
kraštai gautų už savo pro

tu interesų agresyvumas ne- dūktus tinkamas kainas, ta- 
abeiotinai didės. Anglijos da jų pirkimo galia bus di- 

; desnė. Pigios žemės ūkio 
kainos prieš šį karą nuvar
gino kitų kraštų valstiečius, 
sugriovė anglų žemės ūkį ir 
didele dalimi prisidėjo prie 
nedarbo Anglijos pramonė
je. Kas iš pigių produktų

antvarkos pasikeiti- bedarbiui darbininkui. —- 
iis vistiek jų negali Įpirkti. į 
Taigi ateities ekonominiai 
susitarimai turi remtis tin
kamu kainų garantijomis 
ūkininkui ir darbo užtikri
nimu darbininkui.

Vyriausybės politika gali* 
atnešti naudos kraštui ir su
silaukti visuotino pritarimo, 
kas palengvins tolimesni u- 
kio nacionalizavimą. Tačiau 
tas bus priešinga atskirų 
pramoninkų, finansininkų ir 
prekvbininkų interesams ir

kapitalistiniai interesai vra'
' galingi ir jie lengvai nepa- 
siducs. Tačiau Anglijos vi
sur menė turi gilias- demok
ratines tradicijas ir organi
zuotas darbininkiškas pajė
gas. Tolimesnės reformos ir

Šis piešinėlis parodo senovės žydų tėvynę Palesti
ną, kurią krikščionys laiko “šventąja žeme.’’ Dabar 
tenai labai neramu, nes arabai nenori žydų įsileisti, 
o žydai norėtų arabus išvyti.

Užmirštas Kriminalas

—Maike, ar tu galėtum kiau. kad reikia nuvažiuot j ūkinės 
padaryt Adomo bombą? iš Amerikos su bomba? imas bei naujos socialinės

—Aš nežinau, ką tėvas —Ne, tėve. ne apie tokią i struktūros sukūrimas pri- 
nori tuo pasakyti, ką “Ado- pagelbą aš kalbu. Už Lietu-j klausys nuo tu jėgų santy- 
mo bomba” reiškia. ,vą turi griežtai pasisakyti kio. Kapitalistiniai interesai

—Argi tu neklausai radi- Amerikos valdžia. Prieš ru-, gerai žino. kad nacionali- 
jo žinių ir neskaitai angels- sy okupaciją Lietuvoje turi i zaci.'os pasisekimas reiškia 
kų peiperių, jeigu nežinai pakelti stiprų protestą Ang-
ką reiškia Adomo bomba? Uja. Franciia ir kitos demo- 
Juk apie ją dabar kalba vi- kratinės šalys. Ir patys lie
sa Amerika. Tai yra ta bom- tuviai tun reikalauti savo 
ba. vaike su kuria jankiai tėvynei nepriklausomybės 
išgriovė japonų krėpastį. Musų tauta turi dėtis su ki-Į įėgs laimėti 

. , . . . , tomis pavergtomis tautomis i tik ateitis.
Tėvas, turbut, tun gal- y. visos kartu turi šauktis ii

Užsienių politika

plėtimą i kitas ūkio šakas 
ir jų neriboto viešpatavimo 
sala. Todėl reikia laukti at
eityje labai griežto priešini
mosi. Kiek darbiečiai pa- 

kovą. parodys

voj ne Adomo, bet atomo 
bombą?

—Zakristijonas man klu- 
močijo. kad Adomo.

—Tokios bombos nėra, 
tėve.

—Na, tiek to, Maike. apie 
jos vardą. Aš tik norių ži

li’ visos kartu turi šauktis ii 
pasaulio demokratiją užta
rimo.

—Olrait, Maike, tu čia 
nesiektai išfigeriavai: ale 
ar tu mislini, kad preziden-1 
tas Trumanas ūžtais už mu
sų Lietuvą?

—Iki šicl, tėve, Amerikos

Anglija ir Rusija
Kas del įvairių mažų kraš

tų Europoje esančių Rusi
jos kaiminystėje. tai Bevin 
nurodė, kad darbo partijos 
vyriausybė duos rusams iš
kilmingą garantiją, jog An
glija nenaudos tų kraštų

Kalbant apie Anglijos vi- p riešrusiškai veiklai remti, 
daus reformas, reikia pa- Tie kraštai patys per sa-
brėžti. kad

noti. ar tu galėtum man to- vyriausybė da nėra pripaži- 
kią bombą padalyti. nus msams Lietuvos. Ame-

—Kam ji tėvui reikalin-.rikoje dar tebeveikia nepri- 
j klausomos Lietuvos atstovy- 

va" bė ir konsulatai, ir šios ša
lies vyriausybė pripažįsta 
juos kaip teisėtas nepriklau
somos Lietuvos įstaigas. 
Taigi yra pagrindo tikėtis.

ga
-Aš. Maike, mislinu 

žiuoti į Kauną ir pasakyti 
Padleckio načalstvai: pašol 
von iš šventos musų Lietu- 

n jeigu norės sprečy- 
tis, tada aš jiems parodysiu 
tą bombą.

—Tai labai nerimta kal
ba, tėve.

kad galų gale Lietuva at

jos negali buti 
izoliuotos ir jų pasisekimas 
daugelio atvejų, taipgi pri 
klausys
būklės.
užsienių politika? Prieš rin- 

' kimus teko skaityti nuomo
nių. kad darbiečiams laimė
jus, jie sudalys labai glau
džius santykius su Rusija ir 
atsvers Amerikos įtaką Eu
ropos reikaluose. Tokia nuo
monė nebuvo teisinga. Rin
kimai buvo vedami ne del

ve negali buti 
pavojumi. Ir 

i- leisti tiems

gaus savo laisvę.
—Aš, Maike. kasdien su- 

. kalbu poterius ant tos in-
—Rimta ar nerimta, ale'tenciįos, kad Dievas Lietu- 

teisinga, Maike. Argi tu ne- va apsaugotu, ale bijausi, 
skaitei gazietose, ką ruskių kad velnias šito reikalo ne- 
va’skas padarė paliokams?. sugadintų. Amerikos bago- 
Sako. isrubavojo visus fab-Į tyriai nori but su Rusija gė
rikus ir storus, išvarė visus ■ ruoiu, kad galėtu su ja biz- 
gyvulius į Maskcliją. uždą-! nj daryti, todėl jie gali ant 
rė visas gazietas, paliko tik; dolerio pasilakamvt ir par- 
kcmunistų organus. Palio- duot Lietuvą Stalinui, kaip

nuo tarptautinės tiems ausispręsti savo buk- 
Kokia gi darbiečių lę. Bevin niekada nebuvęs 

Rusiios izoliavimo šalinin
ku. -Jis reikalavęs po praei
to kare. kad Rusija turinti 
dalyvauti Versalio susitari
me. Intervencija ir įvairios 
konservatorių machinacijos 
t raeityje. padarė rusus la
bai įtaringais. Jis manąs, 
kad darbiečiams patiekus 

užsienių politikos skirtumų, užtikrinimus, rusai neturės 
bet del vidaus politikes. Už- jokio pagrindo įtarimams.

Tačiau kas bus tuo atveju,

Rusijai jokiu 
Rusija turės

kraštams pa- me pakeičia. Taip kaip šeš- kimas

Dabar eina “karo krimi- kriminalistus, kurie išsker- 
nalistų” medžioklė. Visi kal-'( dė 10,000 beginklių karo bo
ti naciai ir japonų militaris- Į laisvių, niekas nekalba. Tų 
tai traukiami atsakomybėn kriminalistų niekas nejieš- 
už papildytus karo metu ko. Apie juos niekas nekal- 
žiaurumus. Ypatingai pa- ba. Jie yra užmiršti, 
jieškomi tie kriminalistai, Kalbu apie 10,000 lenkų 
kurie kankino ir žudė karo! karo belaisvių, kurių kūnai 
belaisvius. Karo belaisvis y- Į buvo atrasti Katynio miške, 
ra saugomas tarptautine tei- netoli Smolensko. Rusijoj, 
se. belaisvio kankinimas ar Kas juos nužudė — rusai ar 
žudymas vra niekšiškiausias vokiečiai? Jei vokiečiai, tai•z
prasikaltimas.

Bet yra ir čia vienas 
“bet.” Del kiekvieno ameri
kiečio belaisvio, nukankin
to ar nužudyto Vokietijoj 
ii* •jSpOiiijOj, iiiGS LviSingtU 
jaudinamės ir musų kariš-Į 
ka vyresnybė’ jieško kalti-,
ninku. Tuo tarpu šiame: _ . , . x _
žiauriame kare buvo atsiti-' m^n.e-,° .vyriausybes turės 

kada 10.000 karo pnsmunti ir tą

kcdel ikišiol nesurasta jokio 
kriminalistų pėdsako? O jei 
rusai, tai kodėl tylima?

Katynio miško paslaptis 
turės iškilti viešumon. Tos 
DaslaDties neiškeis rusu na-X--- ~r - - # » a
statyta Lenkijoj lėlių val
džia. Bet ją ilgainiui iškels 
demokratiniu šalių visuo-

kiaušinį išgėręs palie- belaisvių buvo nužudyti. Jų 
lukštą ir kiaušinio iš-Į kūnai yra surasti. Jie buvo.

žiauriai sušaudyti, laužant' 
visokias tarptautines teises 
ir žmoniškumą. Bet apie

kai dabar šaukiasi į Ameri
ka ir klausia, kada ateis 
Amerikos vaiskas išgelbėti 
juos iš Stalino nevalios. O 
jeigu ruskiai pridarė šitokių 
dzivuliongų Paliokiioj. tai 
tu gali suprasti. Maike. kad 
jie tą patį daro ir Lietuvoj.

—Aš labai gerai tatai su
prantu. tėve.

—Jeigu supranti. Maike. 
tai kaip tu rokuoji. kokiu 
spasabu možnėtų Stalino 
šnipus iš Lietuvos išvaryti?
Valuk mano rokundos. tai 
kitokio ratunko čia nėra. 
kaip tik nusivežti iš Ame
rikos gerą bombą.

—Aš sutinku, tėve. kad 
kovot su okupantais reikia, 
bet tėvas tenai nieko nepa
darysi. Kova su okupantais 
turi but gerai apgalvota ir 
gerai organizuota. Jeigu 
reikia kokį šnipą ar provo
katorių iš Lietuvos pašalin
ti, ii pašalins patys Lietu- 'žeir’s nor 
vos žmonės. Bet to neužten- tai jie ir 
ka. tėve. Lietuvos žmonėms 
reikalinga dar Amerikos ir 
kitų valstybių pagelba.

—Na, matai, ar aš nesą-

pardavė paliokus.
—Biznis, tėve. turi dvi

puses. Jeigu jis rupi Ame
rikos kapitalistams, tai jis 
rupi ir Stalinui. Be Ameri
kos pagelbos Rusijai bus 
sunku po karo atsigauti, to
dėl galimas daiktas, kad jai 
geriau bus pasitraukti iš 
Lietuvos ir tuo budu įsigyti 
Amerikos palankumą.

—Maike. tu gali sau kal
bėti kaip nori, o aš sakiau 
ir sakysiu, kad be atome 
bombos su Stalinu rodos ne- 
uausi.
KAIP IŠVENGT DIVORSU

D. Herr. kurs visą amž'?’ 
dirbo divorsu teisme, na-i 
traukdamas iš Elizabeth. N. 
J. divorsu korto, sako vie
nintelis būdas išvengti di
vorsu epidemijos yra apsun
kinti vedybas ir palengvin
ti diversus. Jei žmonės nesi- 

hmhball stiklą, 
nedivorsuos taip

greitai. O jei divorsas tik
rai reikalingas, tai kam 
žmones varginti, jį reikia 
duoti.

I'

sienio politikoje visos trys) 
partijos išėjo i rinkimus su. 
labai panašiais arba visai! 
vienodais Šukiais. Geras su
gyvenimas su Amerika ir. 
Rusva. aliantų vieningumas 
taikoje, taip kaip ir kare, 
švėną5mas ateities karu ir 

tarptautinės organizacijos 
nustatymas taikės išsaugoji
mui. Rinkimų įkarštyje vi
sokių pastabų teko išgirsti, 
oav. konsei’vatoriai dažnai 
vartojo Šukį: “Let Stalin 
mcet his buddy,” o buddy, 
tai ne kas kitas, kaip Mr. 
Churchill. Arba vėl nurody
mas, kad Stalinas išgeria, 
oasiruko ir geriau sutaria su

jei rusai nekreips dėmesio 
i tokius užtikrinimus, žino
ma. Bevin nieko nepasakė. 
Tačiau jis reikšmingai ner
ėjo prie kitų kraštų apibu
dinimo. Jis pabrėžė, kad tu
rįs didelių vilčių Francijos 
ateičiai. Francijoj laimėsią 
kairieji ir “left understands 
left.” Tas pat galima esą 
pasakyti apie kitus vakarų 
Europos ir Skandinavijos 
kraštus. Taigi, jei susitari
mas su Rusija del rytų Eu
ropos kraštų apsisprendimo 
pasirodys neįmanomas, — 
Bevin jau per Sekmines nu
matė, vakarų Euroj>os kraš-

’hurchiliu, negu jis galėtų tų socialistinį bloką. Toks

JAPONAI KARO KRIMINALISTAI

Šitie Japonijos karo kriminalistai, admirolas Še- 
getora Šimada ir generolas Maraharu Homa, dabar 
sėdi Yokohamos kalėjime už grotų ir laukia teismo.
Juos teis amerikiečiu teismas.

kas 
kąs
vaizdą.

Tas pasakymas gali buti
panaudotas ir teigiamam a- 
pibudinimui. Fiima užsie
nių politikos palieka ta pa
ti. bet esmė pasikeičia. 
Kraštų apsisprendimo reika
las turi remtis ne militarine 
rriespauda ir ne monarchis- 
tinėmis ir fašistinėmis kli
komis, bet žmonių masių 
demokratiniu pasireiškimu. 
Tai sutinka ir su Bymes nu
rodymu, kad vvriausvbės 
galima sudalyti draugiškas, 
bet taikinga ateitis yra ne 
draugiškose vyriausybėse, 
bet žmonių draugavime.

M. Pragelas.

Atsiųsta paminėti
Lithuania in Twin Tcuto- 

nic Clutch, a historical re- 
vicw of German-Lithuanian 
Relations. Parašė K. R. Jur- 
Tėla, kun Kazys Gečys ir 
Simas Sužiedėlis. Išleido A- 
Trmrikos Lietuviu Informa
cijos Centras, New Yorke. 
112 puslapių, kaina SI.00.

Nauja, gražiai išleista 
Inyga apie lietuvių ir vo
kiečių santykius bėgyje sep- 
vniu šimtų metų vaizduo- 

’a vokiečių pasirodymą Bal
uos kraštuose, jų kovas su 

* ietnva, sienų nusistovėji- 
uą ir vokiečių įtakoje liku- 
ių Baltijos žmonių germa- 

rizavima. Knvgoje pridėti 
du žemėlapiai ir vokiečių 
ųei lietuvių istatimdavystės 
pavyzdžiai. Knyga tinka ir 
’atiems lietuviams skaityti 
:r padovanoti pažįstamiems 
amerikonams.

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

kriminala.
S. D.

Ar pakalbinai savo pažįsta

mus ir draugus užsisakyti “Ke

leivį”?

Pajieškomi Amerikos Lietuviai
Lietuves Konsulatas Chi-.. Galeckai .Iijušas ir Vincas, 

.... , .. ; jevomo. buk pyv. ohicapoj.CagOje pajietko sekančių as-, Jankauskienė-Atpalaitytė Pranė.
menu, kurie prašomi skubiai 
atsiliepti:

Bacevičiai. Antanas ir Martinas 
Pelenių kaimo, Lukšių vaisė., Šakių 
apskr.

Daupuvietis Albinas, pyv. Bostone.
Picpetriai, vardai nežinomi.
Domaška Antanas, pyv. ant Pauli

na St., Ohicapoj.
Pytis Vadas, Kapinių sodžiaus, 

Panevėžio apskr.
Girdvainienė Ona, Raseinių apsk.. 

pyv. Ohicapoj.
Gricius (Krapas) Olpa, pyv. Bos

tone. Vyro pavardė nežinoma.
Jakštas Jonas. pyv. Ohicapoj.
Jankauskas Jonas, Užkalnių km., 

Taurapės apskr., pyv. Ohicapoj.
Kalvaitienė Emilija ir jos vyras 

Adomas.
Kropai, Aleksandras, Ipnas ir Pet

ras. pyv. Philadelphijoj.
Kumpikienė-Rimkeviėiutė Ona, py- 

vena Ohicapoj.
Leščiauskai, Jonas ir Marijona, iš 

Užkalniu km., aurapės apskr., pyv. 
Ohicapoj.

Lukšys Kazys, pyv. Ohicapoj.
Montvilas Jonas. pyv. Ohicapoj.
()dyni«cai. vardai nežinomi.
Osvaldas Andrius, arba jo vaikai.
Pilipaviėienė-Jankauskaitė Ona, iš 

Užkalniu km., aurapės apskr.. pyv. 
Uhicapoje.

Povilioniai, vardai nežinomi.
Stanulis Aleksandras, pyv. Ohica- 

teje. Dirbo prie laikrodžių taisymo 
r panašių darbų.

Švenčiauskaitė. vardas nežinomas, 
pyv. Ohicapoj, buvo Lietuvoj 1930 ns.

Tankunienė-Osvaldaitė Jieva.
Vitka; skienė-Skyrytė Marė, šiau- 

iinės km.. Batakių vai., aurapės ap.
Wdowiczenko (arba Duff ar 

’Vdoff) Ona, po tėvai Dominaitė. iš 
Kudirkos-Naumiesčio, pyveno Chi- 
capoje. Bridpeport dalyje.

Oonsulate of Lithuania,
30 N. I-» Šalie St., Chicapo 2, III.

Amerikos Lietuvių Infor- 
raci.iu Centro Sočiai Ser
vice Bureau pajieško seka
mu asmenų:

Atpalainienė Petronė, 
amž., Rasenių apskr.,
Philadelpbijoj.
Riškus (Biskis) Petras, buk pyvena 

Conn. valstijoj.
Ohmeliauskas Aupustinas, buk gy

vent eh»r-»Įjoj.

apie 60 m. 
buk pyvena

f

pa

Raseinių apskr.. Ružaitėlių kaimo, 
buk pyv. Philadelphijoj.

Januškevičiūtė Marė, zMozuriškiii 
kaimo, Gelpaudiškio vai.. Šakių ap
skrit.

Konopeskas. iš Rokiškio (pai ir 
Stakliškio), anie 60-55 m. amžiaus.

Kramilius Antanas. Skardupių km., 
Sintautų vai.. Šakių apskr.

I>abuckas Teklė, buk pyv. Ohicapoj
Panponis, 1940 m. pyv. Detroite.
Polyanskis (Polianskis) Antanas, 

buk pyv. Ohicapoje.
Šalnauskaitė Petronė. ištekėjusi, 

gyvenus Bayonne. N. J.
Skestcnai, Povilas, Stasys ir Ka

zys.
Balaseviėius Jonas, buk pyvenas 

Xew Yorke.
Burbienė-Poželaitė Emilija, buk 

pyv. Philadelphijoj.
Dau kas Jonas.
Jokšas Jonas, buk pyv. Ohicapoj.
Kantanavičius Jurpis.
Kapickas Petras.
Kaveckaitė Elena.

■ Kėkštas Pranas ir Kekštaitė Emi- 
Į lija. buk pyv. New Yorke.

Kubilienė Elena, buk pyv. Chicapo.
Kunp-is Jonas.
Mataitis Antanas, pyv. Ohicapoje.
Mejeris Aleksandras, buk pyvena 

Ohicapoje.
Mcškauskaitė Jadvypa. buk pyv. 

Kanadoje.
Peėiukėnas Juozas ,pyv. Ohicapoje.
Petraitis Julius, pyv. Kanadoj.
Petrila Antanas.
Sabulienė-Gripalauskaitė Ona.
Savickas Kostantas, buk pyvena 

\Vorcester, Mass.
Sikšnienė Apnieška.
Simas Petras ir Šimaitė Veronika, 

buk pyv. Nev Yorke.
Šlikai. Povilas, Stasys ir Kazys, su 

vaikais Jonu ir Elena.
Taberas Eupenijus, buk pyvenas 

Ohicapoje.
Tarvydas Antanas.
Tipešai. Kazys ir Eupenija.
Tnrkeviėiai. Antanas ir Anupras.
Valaičiai. Juozas ir Pranė, Imk 

pyv. Ohicapoj.
Vyšniauskas Antanas, buk pyv. 

Ohicapoj
Žemaičiai. Adolfas ir Petras, buk 

gyv. Worcester, Mass.

Lithuanian American Information 
Center.

Sočiai Service Bureau.
233 Rroadvay, Nev York 7. N Y.
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Iš Plataus Pasaulio
Nobelio dovana

Nobelio medicinos dova
na šiais metais paskirta an
glų mokslininkui Sir Alex- 
ander Fleming už išradimą 
penicilino, pagarsėjusio vai
sto, kurs išgelbėjo daug gy
vybių.

Lankys Rusiją
Prezidento Roosevelto 

našlė, Mrs. Eleanor Roose- 
velt, išvyksta j Sovietų Ru
siją. Ji keta patyrinėti Ru
sijos moterų ir vaikų padėti 
ir kaip ten veikia socialinė 
globa.

Sveikos širdys
... ... Amerikos daktarai stovi

Tarp f rancijos ir Brazili-j j ,-įeš didelę mislę. Pasirodo, 
kad Kinijoj žmonės neserga 
širdies liga. Kyla klausimas, 
kodėl ta liga pas mus daug

Oro transportas

jos atidaryta oro susisieki
mo linija. Pirmas francuzų 
oro transportas atlėkė i Rio 
De Janeiro su 46 keleiviais.
Francuzų liniją aptarnauja 
dideli hidroplanai.

žmonių
Kinijoj
rodo?

nuvaro 
ji labai

į kapus, o 
retai pasi-

Amerikos protestas
Amerika reikalauja, kad 

anglai ir olandai nevartotų 
nuomos-paskolos ginklu In- 

pavojingų mmu. 75‘mvH« don«z>i»i prieš vietinius gy- 
iurcs pakraščio' teko atsar- 'entojus. Kol kas negirde- 
eiai nuvalvti nuo minu. ku- 'ome .aP,e Amerikos protes- 

Į? prieš vartojimą pasko- 
Imtų ginklų Lenkijoj ir 

' Jugoslavijoj prieš vietinius

Minos pajūryje
Didelės audros ir smarkus 

vėjas išmetė i Anglijos pa
krantę iš juros gelmių daug

rios užgautos sprogsta.

Kvislingas mirė
Norvegijos valdžia skel-' 

bia, kad Vidkun Quisling, 
pagarsėjęs Norvegijos išda
vikas, liko sušaudytas. Teis-

zmones.
R. Ley nusižudė

Vienas vokiečių karo kri
minalistas, Dr. Robert Ley.

mas jį bvuo nuteisęs mirti, naciško “darbo fronto” va- 
Jaunose dienose Kvislingas das, nusižudė Niurembergo 
buvo komunistuojantis, o vė- kalėjime. Ten jis laukė teis- 
liau parsidavė Hitleriui. i mo už savo prasikaltimus.

Ko resp ond enc i jo S
MASPETH, N. Y.

Lietuviu Kliubo vakarienė

KELEIVIS, SO. BOSTON

IR “ŽVAIGŽDĖS” SUSTREIKAVO

Hollywocde šiomis dienomis buvo sustreikavę ju- 
džių gamintojai ir gamintojos. Čia su streikuojančiom 
“žvaigždėm” tariasi Darbo Departamento atstovas Eric 
Johnson (dešinėj). ,

Iš Okupuotos Lietuvos
LIETUVOJ IMA BERNIU

KUS IR MERGAITES 
14-18 METŲ

LIETUVOS RUSINIMAS

New York (LAIC) — Ka- 
.. , .dangi lietuviai kratosi ko-

.. .7°, tLĄIC) JaUjmunįzmo tai bent j atsako,
is anksčiau buvo žinoma <*-• mingesnes komunistų parti- 
pie sovietų įstatymą, pagal į jos vietas bolševikai siste- 
kuri paaugantieji jaunuoliai matingaj sknia rusus. Štai

i Lengviausis paukštelis A- 
i menkoj yra “humming 
Į bird,” o sunkiausis — Ka- 
' nados laukinė žąsis. Pirma
sis sveria vieną dvyliktą un
cijos dali, o antras—nuo 15 
iki 30 svaru.

APSIVEDIMAI

MIAMI, FLA.

Brazių sūnūs apdovanotas
Iš sovietiniu biuro-v

kratų gyvenimo

ir jaunuolės gal but mobili
zuojami priverstinam ap
mokymui amatų ir techni-
niams
kymo.

darbams. Po 
jie gali buti

Aš norėčiau susirast sau dorą ir 
_ teisingą draugą nuo 50 metų am-

keletas faktu: Traku apsk-! žiaus- turiu -raiio- vienai sun-
-- - - - ‘ - ku gyventi. Platesnių žinių suteiksiu

per laišką. (45)rities komiteto sekretorius 
' yra Proletarski, Eišiškių

apmo- Vaikomo (valsčiaus komite-keletaiį
n.

a. s ko v, 
Snohomish, Wash.

to) partorgas (partinis or
ganizatorius) yra “draugas”.

’i Pajieškau gyvenimui draugo nuo 
55 iki 57 metų amžiaus, kad butų 

T.. tt- - j • - „ i ne girtuoklis ir mokėtų kokį norsKlepikov, Kiasedorių part- darbą. Su pirmu laišku prašau pri- 
orgas vra Bogačionok, Šven- s>wst> ir savo atvaizdą. Tikėjimas

.,<->• ~ ' CiOllių akomo • (apsklities Plačiau parašysiu laiške. (45)
vietų Sąjungos zemese, o komiteto) instruktorium y-J f* R M- A- ,
pne jų jie priskaito ir Lie- ra “draugas” Vikentjev, ir 5323 MichiK#n Ave - Detro,t lb’ Mlch 

tt.
Per visą Lietuvą eina pla

metų nuskirti darbui i bet 
kuri plačiosios Rusijos kraš
tą.
bia.

‘Pravda” nr. 210 skel- 
kad šiemet visose So-

tuvą, tekia paauguolių mo
bilizacija bus vykdoma nuo 
mgsėjo 15 d. iki lapkričio taus masto rusinimas. 
15 dienos. Išviso numatyta, 
šiais metais sumobilizuoti'
455,000 berniukų tarp 14 ir j 
17 metų, ir mergaičių tarp 
15 ir 18 metų. Ta mobiliza
cija bus vykdoma tie,k mies
tuose, tiek kaimuose. Nėra 
abejonės, kad tos mobiliza

Pajieškau vaikino arba našlio, nuo 
40 iki 55 metų amžiaus, kuris nusi
mano apie biznį. Aš sutiksiu atida- 

biznį bile kur. (44)
AXXA BARTKUS,

4060 Fairbanks, Detroit, Mich.

į ryti

PAJIEŠKOJIMAI

Miami gyventojų Charles
K. Brazių sūnūs majoras dr.i lyno į šiaurės rytus, Long 
Aleksandras Braze liko ap-! Island, guli kaimas, vadina- 
dovanotas Legion of Me-' mas Gleen Cove. Seniau 
rit medaliu už ypatingai pa- ten gyveno savo palociuje 

multi - milionierius Johnsužymėjusią tarnybą karo li
goninėj mūšiuose Luzon sa
loje.

Daktaras A. Braze yra 12

i the Auditorium. Dabar ka- 
1 ras pasibaigė. Musų kliubo 
t nariai vėl duoda sau klausi-

reikia mums Maspe- zon

•no. Seniau gyveno 
Prašau atsiliepti jo paties, ar žinan- 

, čių apie jį man pranešti, už ką bu- 
cijos pasėkoje, keletas tuks-: siu labai dėkingas. Turiu iš Lietu- 
tančių Lietuvos jaunimo ne-lvos dauK žinių’ kunas noriu Jam

.......... JOHN WALIS,
So. Hermitage 
Chicago 9, III.

Norėčiau susipažinti su mergina 
tarp 17 ir 30 metų, mokančia paga-

- £5
bintai. J^Įg uždirbu nuo 

Rašančios 
įdėti savo atvaizdą. (44) 
L. .J. TAILOR,

37 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

iki 
prašomos

tekęs laisvės, bUs patalpin
ti į rusinimo ir komunisti 

Apie 30 mylių nuo Brook- nim° įstaigas.

Pierpont Morgan. Prieš dve
jetą metų milionierius ap
leido šį pasaulį, o jo palo-

mėnesių fronto veteranas, • ciuje apsigyveno sovietiški 
jis pirma tarnavo Naujojoj 
Gvinėjoj, o paskui su savo 
dalimi buvo išsiųstas i Lu-

-------- •
Spalių 20 d. buvo Masne-'the erdvios svetainės. Ir jos 

tho Lietuvių Piliečių Kliu- reikia greitai! Tunme jau- 
bo 35 metų sukaktuvių va- nimo, galima kurti teatrališ- 
kariene. Žmonių buvo gana kus ratelius, chorus, o netu- 
daug. Pirmininkavo adv. St.' rime jiems vietos. Užtat 
Briedis. ' draugijų atstovai, kurie esa-

Jau eerai ipusėjus vaka-, te šioje vakarienėje, parėję 
rienei, adv. Briedis pakvie-’i savo organizacijų susmn- 
tė kalbėti J. Jočių. Tai se- kimus praneškite apie mu- 
niausis Masnethho Lietuviu siekius, apie musų tiks- 
Pil. Kl. narvs. Jis nurodinė-'lūs. Mums svetainę statant 
jo. kaip bu\o sunku Mas- reikės iš organizacijų para

mos, mes kreipiamės į ju
mis tos paramos, paagituo-

pehtc L. P. Kl. išlaikyti. Ke
lis kartus nariai iškriko, 
reikėio juos sujieškoti ir 
prikalbinti grįžti atgal į 
kliuba. Dabar jau kas kita. 
Turime apsčiai čia Ameri
koj gimusio ir augusio jau
nimo. kurie net užima

kit už mus, 
gautume.

kad mes jos

į Tai buvo graži ir konst- 
• ruktyviška p. Jočio kalba, 
i Jam pabaigus kalbėti labai

, ,. , , , gausiai vakarieniauto jaikliube vadovybę, pareiškė ”įo;o
Jočius. Jis sakė: iP v k- T t> • j m.Kalbėjo J. Buivydas. Ch.J.
Nors pei gyvenom sunkius Kreivėnas. V. Zaveckas, J. 

lakius, bet dabar švęsdami Peterson ir dar keli kiti, ku- 
35 metų sukaktį, galime pa- rie linkėjo Maspetho Kliu- 
sigirti daug kuo. Kliubo ini- bui geriausio pasisekimo.
ciatvva tapo suorganizuota 
Auditorijos bendrovė, kuri 
turi sklypą nuosavos žemės 
nusipirkusi ir virš 22 tūks
tančių dolerių banke kapi
talo. Antrasis pasaulinis 
karas sutrukdė musų pasi- 
šovimą pasistatyti Maspe-

LIETUVOS BATAI 
RUSŲ ARMIJAI

pranešti.

4512

(45)

Avė.,

Aš Veronika Babrauskienė pajieš
kau savo draugės Mortos Gaparai- 

Į čiutės, kuri paeina iš Viekšnių pa- 
Į rupijos, Šiaulių apskričio. Iš Lietu- 
| vos ji išvažiavo į Škotiją, bet girdė- 
1 jau, kad jau seni metai kaip iš ško-

REIKALINGAS DARBININKAS 
Pajieškau darbininko prie namų

darbo, prižiūrėti pečių ir t.t. Gali 
but senas ar jaunas, jei tik mėgsta 
darbų apie namus. Atsišaukite tuo
jau pas: (45)

MARTI!A U’ALLIS,
133 Clark St., Gardner, Mass.

(LAIC) — Vilniaus ir 
Šiaulių batų fabrikuose dar-1 ją žino, arba ji pati, 
bininkai buvo suvalyti i mi-i ^rVTeronica

1 tijos persikėlė Amerikon. Kas apie

tingą, kur jie, be kitų daly
kų, kaip praneša “Pravda,”

Marshal! St.,

malonės atsi- 
(45) 

BABROtVSKY, 
Haverafll, Mass.

salą. Filipinuose.
Dr. A. Braze yra baigęs 

Kenosha High Sehool. vė
liau Baltimore City College 
ir Wisconsin universitetą. 
Prieš siedamas i armiją įis 
vertėsi gydytojo praktika 
Rockfordo, III. Krs.

VVORCESTER. MASS.
Prie žuvusiųjų sąrašo

ŽUVUSI

Į “pasižadėjo raudonajai ar- 
„ . . ... Į mijai parūpinti daugiau ba-
Pąlocms pilkų akmenų, ir odq -vargiai, ar šį pa- 

u oO kambaiių. o aplink gįfadėjimą Lietuvos darbi-

biurokratai.

palocių tęsiasi šeši akrai že
mės. Iš fronto pusės palo- ninkai galės tesėt. Kaip ži-5 

, . -, -. v. nome, karu nualintoje Lie
čiu saugo aukštoka geleži- • tUvoje įr karvių veik neliko, 
ne tvora su dideliais geleži- ______ _____

VIS DAUGIAU LIETU-niais vartais. Iš juros pusės 
pakrante nuo aDačios eina 
akmeninė siena, kurios vir
šus užbaigtas geležine tvo- 

' ra.
Ties tuo palociu yra išce- 

mentuotas iškišulis Į jurą. 
i Tas iškišulis turi laivo smai- 
; galio pavidalą. Kai vanduo 

plauna pa- 
škišulio

įųjų lietuvių karių iškyla ir bangos 
sąraše iš Worcesterio liko krante, nuo to isKisuiio no- 
praleistas John Adam Pu-Įsies, sako. labai puiku žiu- 
tis, žuvo prie Sicilijos salos, rėti į siaučiančias pakrašty- 
Moteris gyvena 24 Sigel St. je bangas, atrodo lyg plauk- 

Ta proga atitaisome ad-; tumei dideliu laivu link 
resus: John P. Karlon-Kar- krašto.

VIĮJ VARO i KOCHOZUS

Nevv York (LAIC)—So
vietų žinių agentūra TASS 
rugp. 25 d. pranešė, kad šie
met Lietuvoj kolchazų pa
sėlių plotai padidėjo 50G . 
Taigi, vis daugiau laisvųjų 
savažemiu Lietuvos ūkinin
kų paverčiama komunistinio 
dvaro bernais, vis daugiau 
jų žemių prijungdama prie 
valdomu dvaru.

Pajieškau brolio Augusto Baniu
lio, kilusio iš Butkunų kaimo. Žel
vos valsčiaus, Ukmergės apskričio. 
1930 metais jis gyveno adresu: 654 
Thompson Avė., Donorą. Pa., o da
bar nežinau kur. Busiu labai dėkin- 

• gas, jeigu jis pats ar kas kitas pra
neš man jo adresą. (45)

GEORGE BANIULIS,
64 Volseley St.,

Toronto, Ont., Canada.

Pajieškau savo vyro Jurgio Velio
nis. Jis apleido mane ir namus nuo 
334 Chauncey St.. Brooklyne, apie 3 
metus atgal. Jis yra apie 5 pėdu, 
6 colių aukštumo; svoris apie 200 
sv. (tuo laiku); amžiaus 58 m. Esu 
girdėjus, kad jis gyvena kur nors 
Brooklyne. Kas žino kur jis gyve
na ir praneš man, bus atlygintas su 
dovana. Prašau kreiptis pas mane: 
Petronėlė Velionis, 334 Chauncey St., 
Brookly, N. Y. (44)

REIKALINGI MAINERIAI
Darbas anglių kasyklose, kur 

trokais išvežama anglis. Geri 
uždarbiai. Atvažiuokite arba pa
rašykite šiuo adresu: (44)

Albert Stramskas,
R. D. 12, Point Marion, Pa.

raumenų
SKAUSMU

gauk

PAINTXPQ1£R
nuo 1867 metu .. Z 

patikimas šeimos tepalas I
Lithuanian — 42

lonis, žuvo Pacifiko salose. Ant visu to palociaus'ra 
Motina gyvena 204 Stafford kampų stovi sargų budelės.' 
St. J. P. Kvaratius-Kvara- .
ziejaus tėvai gyvena 2 Ver
nen Plnce, o J. J. Aleksand-; rendos nėra perdaug bran 
ravičiaus moteris ^ gyvena aj nuoma už tekį puikų pa- 
225 Millbury St. L z klaidas jocįų# prje (0 prisideda iš

laikymo išlaidos, kurios ir- 
siekia ar net prašoka

Realestatininkų 
čia vimu $15,000

apskai-
metinės

atsiprašome. Red.
Po vakarienės, kas norėjo 
šoko, o kas norėjo pošne- 
kius su savo pažįstamais 
vedė. Vienu žodžiu Maspe
tho Liet. Pil. Kliubo vaka
rienė pavyko visais atžvil-! liūs New Yorke “Times'kai. Morgano palociu jiems 
gisiis. | Hali.” Žymaus muziko pa-; išnuomavo Amtorgas, sovie-

NEVV YORK. N. Y.

Pianistas Vytautas Bace
vičius duos du piano rečita-

gi
$15.000.

Tame
sovietų
tariškos

M.

SUSI2EIDĖ MOTERIS LAKŪNĖ

tarnautojų Washingtone y- 
2,000 gidvų. Tie tai lai- 

biurokrataimingi sovietų
gyvena Morgano palociuje 
ir skelbia svietui, kad Rusi
ja yra tikriausia proletaru j 
tėvynė.

Bet tai tėvynei Amerikoj 
renkami pinigai vaistams, 

i Rusijos darbininkams ren- 
| kami seni drabužiai. Rus- 

palociuje gyvena sian VVar Relief kaulija vis- 
biurokratai, prole-^ ką vargstantiems Rusijos 
valstybės činaunin-' žmonėms, o Rusijos biuro

kratai prabangoje gyvena ir 
pinigais švaistosi. Jiems rei-

Kliubo Simpatikas.! sirodymas įvyks lapkričio 4! tiška biznio įstaiga. Į tą pa- kia net Morgano palociaųs,
-------- ---------------- d. ir kitas lapkričio 25 d.i Jocių “darbininkų tėvynės” tuo tarpu Rusijos žmonės
tiriiNc- Lietuviai kviečiami nepra- činauninkai atvažiuoja pa- dažnai neturi ko valgyti ir

leisti progos pasiklausyti j silsėti ir pasivaliukauti. kuo prisidengti.
Vien sovietu ambasadosgeros muzikos.

Teko patirti, kad prof.
V. Bacevičius pasirašė kon
traktą trims metams su vie
nu manadžeriu del visos ei
lės koncertų įvairiuose A- 
merikos miestuose. Rep.

BROOKLYN. N. Y.

Kriaučiai dalyvaus 
Kongrese

Mrs. Cassidy, skraidymo instruktorė, rodė anądien 
Chicago ie cro akrobatikos “triksus.” Bet įvyko nelai
mė. Nusilt idus pe»'žomai, jos lėktuvo sparnas užkliudė 
žemę ir ori; ivis sudužo, ją čia išima iš orlaivio sun
kiai sužeietą.

Brooklyno kriaučių uni-| 
jos 54 lokalas nutarė siųsti 
į Amerikos Lietuvių Kong
resą du delegatus ir pasky
rė Kongresui auką 850. De- 

! legatais išrinkti j. Glaves- 
■ kas ir Šerkšnys. Apie tai 
' bus plačiau sekančios savai
tės “Keleivvje.”• 

“Keleivis” yra gera Švenčiu 
dovana draugams ir pažįsta
miems. I'žsakykit ji savo arti
miesiems:

A. Ž-kas.

PASARGA
NEBŪK AVELĖ

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptu tavęs. Ne
kurie pardavėjai jums jrali 
siūlyt kitas mostis į vieta 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesnį uždarbį ir tokiu Hu
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės, bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik vie
na Iteksnio Galinga Mostis I 
yra: nekreipkit domės net 
į jokius kitus siulijimus. 
Sąžiningas pardavėjas vi

sados rekomenduos Deksnio Galingą Mosti. Deksnio Galinga Mostis turi 
savyje galinga šilumą-šildydama kaipo saulės spinduliais savo galybe sun
kiasi per Oda į gyslas ir dirbusi į kraują: tai tokiu budu išskirsto krauja 
ir išvaro 'auk vi <>kias skaudėjimu-, kain tai: REUMATIZMĄ, RANKŲ, 
koji NUGULS skaudėjimą. SALTI, NUVARGIM ). ATŠALUSI KRAU 
JA. NUTIRPIMĄ RANKU. KOJŲ. SUSTINGUSIUS MUSKULUS, NYKS- 
TELĖJIMA, ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas.

Aplaikom dau. --kirtingu laišku iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmo
nių. kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sesere, pagelbės, kaip ir aniems.

’i.-k-' i- ' 'b -:is tūkstančiams pagelbėjo, GARANTUOJAME
pasekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus gruzinam. Jeigu tamsta 
įvertini savo >v kata ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galin
gos Mosties. k . . taip: DEKEN'S OINTMENT, tai tik tada aplaikvsi
tikrąją ir mklait-vk nei jokiu kitu pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S
OINTMENT. te .tii ii greitai prašalins minėtus skausmus. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00; pinigų taupymo ekstra di.lelė ,|ėžė 16-oz. $5.00. ParsD 
duoda nntieko e. krautUlvi-se ir per agentus. O jeigu negalėtumėt gauti 
savo mieste, tai reikalaukite tiesiog iš laboratorijos minėtu antrašu: 

DLKEN’S OINTMF.NT < nMP\Ny,1*. (k. M-,6, N:«T,-J,rį y. J.

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 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Jai aorits Unotf apie karą lr kitus 
tvykhiK 1*1 skaitykite “Naujienas".

"Naujienos“ yra pirmas Ir didilauslas 
lisaraitls Amerikoje
Uksirsiykits "Naujienas" llsndiea. Naujisa^ 
prenumerata metama Amerikoje (Iiimant Chi»

|), 96.00. Chicagojs lr Europoje—964K 

Orderf ar iakj siųskite!

NAUJIENOS"
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENfi

Vaikų Paralyžius
Kai šiais laikais daug vai- nuo ligonio pasveikimo te

ku pradėjo sirgti paraly- nai išsilaiko. Del to ir sa- 
žium, neprošaii bus pasaky- koma, kad nosis esanti ne 
ti keletą žodžių apie tos li- tiktai vartai, pro kuriuos ši- 
gos atsiradimą ir kaip ji tie nenaudėliai i žmogaus 
reiškiasi. Tuo tikslu paduo- kūną Įeina, bet ir pro kil
sime čia d-ro Margerio riucs išeina.
straipsnį: ' Ligos simptomai arba

Vaikų paralyžius pasiro-'ženklai irgi nevienodi. Kar
dė 1905 metais, sako jisai, tais vaikas labai smarkiai 
Gi 1906 ir 1907 metais ji' serga, tačiau pasveiksta ir 
pradėjo rodytis ir epidemi-Į paralyžiaus nei ženklo! Ri
jomis. Pirmiausia Švedijoj j tas menkai sirgir.ėja. bet po 
ir Norvegijoj, o paskui jau'kelių dienų tampa supara- 

kuone visame pasaulyje. :xn
Jungt. Valst. pirmoji jos e- 
pidemija siautė 1907 m., v- 
pačiai New Yorko mieste, 
kui* susirgo, rodos, per 3,000 
vaikų. Paskui ii paplito po 
visą Šiaurinės Amerikos 
kontinentą. Po to. aštriomis

ližuotas. Kitas atsigula įs 
vakaro sveikutėlis, bet pa
bunda iš ryto jau suparali- 
žuotas. Vienam suparaližuo- 
ia tik vieną koją, kitam ir 
koją ir ranką; vienam klu
bą. kitam petį, o jauniems 
vaikams neretai ir pilvo

epidemijcmis nebepasirodė* plotmės muskulus.

KELEIVIS, SO. BOSTON
SUNKUS DIRŽAI KAIP PAPUOŠALAS

Šitoj nuotraukoj parodyti trys diržų pavyzdžiai. Jie padaryti iš storos o- 
dcs ir papuošti blizgančiom vinių galvelėm.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Viso* knygos, kurio* iemiau yra auraiyto*, trum
pam laikui yra nupiginamo* ild pusė kaino*. Ka* pirk* 
až $1.CO, ta* gali pasirinkti už $2.00 knygų. Ka* pirk* 
iz $1.50, gali pasirinkti ui $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
jausit knygų už $4.00. Ir 1.1.

Štai čia knygų sųraiaa:

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

UETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS

Bažnyčia aako, kad boro, o moka. Į DAINOSE. iš
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai,
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j i Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu, 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, I viai gyveno, tai perskaityk šitų kny- 
kurie gyvena išsimėtę po via* žemės : g*. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
Kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu. daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, 
nus prastoj savo arkoi sutalpinti? Labai užimanti ir pamokinanti kny- 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa vis* ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da.
bar yra? Kaip iš Nojaus 
galėjo atsirasti po tvano juodvei KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 

G A REINO SENOVĖJ E ?
ziai

t kitų veislių žmonės ? Sitis ir šim.
iai kitų klausimų, į kuriuos negali Panašios knygos lietuvių kalboje 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai1 ikį šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale, kius dievus garbino senovės indai bei 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—-tai į arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai.

' lietuviai, barbarai ir tt.; Kaip tie die-faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................

iki 1916 m., kuomet ir vėl' Šiaip ar taip. bet štai kas 
New Yorke iabai smarkiai] vra svarbiausia galvoje tu

rėti: Šitos ligos perai daž
niausiai puola nugarkaulio 
smegenis, tada simptomai 
daugiausia būna šitokie:]

šėlo ir tukstancius mažų ir 
didelių paliko invalidais 
(velionis prezidentas F. 
Rooseveltas taipgi buvo ši
tos ligos paliestas ir vienos 
kojos nevaldė.—Red.).

Kas šitą baisią ligą suke
lia? Kitaip sakant, kas yra 
jos priežastimi? Amžinos 
garbės užsitarnavęs moksli
ninkai Flexner ir Noguchi 
patyrė, jog tai yra labai 
smulkus mikrobai — taip 
smulkus, kad jie lengvai 
persikošia per tankiausią 
porcelėno filtrą. Apart žmo
gaus, jie kimba ir prie bež
džionių. Kitų gyvūnų 
rodos, neliečia.

rodos, turėtų visados galvo-į 
je turėti, kad nereikia ves-j

nei iš šio. nei iš to. vaikas valko “r valKV 18'°*
, . , - -i nms. neminant kokia liizasusivemia kartą-kitą.

SUDIEV, CANADA!

Kokią Žmogaus kūno da

li šitie niekšai labiausiai 
puola? Ogi smegenis, ir 
dažniausiai nugarkaulio 
smegenų pryšakinės dalies 
pilkąją medžiagą. Puola jie 
ir kitus kūno organus, bet 
viską išaiškinti, tai jau butų 
per platus laikraštiniam 
straipsniui užsimojimas, ir 
todėl apie tai čia nekalbė
siu.

Dabar, kokiais keliais ši
to paralyžiaus mikrobai 
smegenis pasiekia. Vaikų 
ligų specialistas, dr. L. E. 
Holt, kuris, berods, ir mirė 
vaikučių sveikata besiru-

nusi-
skundžia. kad viduriai esą 
per liuosi aiba per kieti, 
kad burna jam džiustanti, 
kad jaučiąs silpnumą, pa
vargimą, galvos, sprando 
arba ir strėnų skaudėjimą. 
Po dienos ar dviejų atsi
randa skausmų kojose, ran
kose, pasidaro jos silpnes
nės, o kaklas sustingsta. 
Temperatūra dabar būna 

jie.-103-104; kartais, žinoma. 
Į daugiau arba ir mažiau.
Kartais liga prasideda ir su 
konvulsijomis, kartais ir su 
skausmais galvoj, sprande 
ir strėnose; tada, žinoma, 
būna jau ir galvos smegenų 
uždegimas, nevien tiktai nu

mus, nepaisant kokia liga 
jie sirgtų. Siaučiant epide
mijai, nereikia leisti vaiko 
su kitas vaikais žaisti. Tegu 
jis pabūna namie. Del to ne
numirs. Sergančių vaikų 
motinos neturi “zylioti” pas 
kaiminkas, nes juk galima 
nunešti sergančiojo mikro
bų ir apkrėsti kitą. Kai jau 
vaikas pasveiksta, nereikia 
ji leisti prie kitų vaikų ma 
žiausiai šešias savaites, nes 
per tą laiką jis dar turi pa- 
ralvžiaus mikrobu ir labai
lengvai _ itsian apRrvsū MIUJ
Kai jau pradeda vaikas ne
galioti, nereikia laukti ry
tojaus arba porytojaus. ar- 

* ba ‘‘gydyti” naminiais vais- 
bet tuoj šauktis gydy-

Sudiev, sesutės mano mielos,
Pas jumis buti buvo saldu!
Norėtų likt ten mano siela, 
Svajonėm pas jumis vis skrendu.

Skiria pavydus mane likimas. 
Lieka vien ilgesio kalnai;
Širdužė mano tikrai žino,
Myliu ir gerbiu jumis amžinai.

Likit sveikos, brangios draugužės. 
Jūsų darbais džiaugiuosi aš:
Žinau gerai savo dalužę —
Vėjai greit atgal mane neš.

Sudiev, sesutės torontietės!
Sudiev, Canados lietuviai!
Palikti jus likimas liepia, 
Neužmiršiu jus amžinai.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyg. 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliku 
bažnyčios autoritetų ir faktais paro 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1-21

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI 
STATYDAVO SAU ŽEM £

Labai įdomus senovės filosofų da 
) leidimai apie žemės išvaizdų, raga 

iaugtdį autorių parašė Iksas. Antra 
i knygutės dalis yra: "lirirkačiaa mo- 
į sslas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
' Parašė Z. Aleksa.
I l0 pusl.............................................. 10c.

MIULISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymų caro Alek- 
-andro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusl. 61.......... 25c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
; -langelį iš gyvenimo patyrimų pa- 
į rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
i m., pusl. 63........................... 25c.

i ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

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

vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko. 
•.jus jie santikius su žmonėmis turė- 
jb. Knyga stami i ir labai užimanti, 
lai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

JATERIALISTIškAS
STORUOS SUPRATIMAS.
Si knygelė aiškina proletariato fi- 

lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
<ius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapk&i- 
nuojatna. Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiaia 

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

OfiLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

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

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

garos. Paralyžius kartaisl , .. , ,
pasirodo greitai, bet daž-! 1 -- 0"
niausiai tik per tris dienas
jis išsirituliuoja ir labai 
liūdnais ženklais pasireiš
kia.

Ar daug miršta? Per di
džiąją epidemiją 1916 m. 
New Yorko mieste mirė 27 
iš 100 ligonių. Bet, bendrai 
imant, miršta apie 20 nuo
šimčių. O kiek pilnai pa

pindamas vargingoje Kini- sveiksta nuo paralyžiaus? 
joje. nustatė, jog dažniau-'Dr. Wickman sako, kad 44 
sios durys, pro kurias šitie; nuošimčiai. Jisai, berods, 
mikrobai i žmogaus kūną Į- perdeda. Arčiausiai tiesos 
eina, yra nosies gleivinė bus apie 30 nuošimčių, o ki- 
plėkšnelė, o paskui jau jie ti visi pasilieka mažiau ar 
keliauja nervų ir limfos ta- daugiau suparaližuoti vi- 
kais. Nosies gleivinę plėks- sam amžiui.
nelę jie taip mėgsta.‘kad ga-i O kaip reikia saugotis ir 
na dažnai net per mėnesius [gydytis? Kiekviena motina.

lėliai. Bet jeigu galima sim
tus dolerių išmėtyti ant au
tomobilių. radio ir kitu ga- 
lų, tai kodėl jau taip gailė
tis kelių dolerių išgelbėji
mui vaiko sveikatos ir gy
vybės? !

Jeigu gydytojui ir nepa
vyks išgydyti, tai vis tik bus 
padalyta kas reikėjo pada
ryti. ir visų sąžinė bus rami. 
Bet dažniausiai pavyksta iš
gydyti. nes, kaip jau pasa-

Seni Patarimai
(Lyg ir juokai)

Juzs Rašinskiene.
Chicago, III.

kur Musų būčiai
TYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žm» 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roj. 
visai atmeta. Mokslas mano. ka 
iinonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir • 
cnyga parodo, kodėl taip manoms 
Latrai idomus ir pamokinantis 
•kaitymas. Kaina ....................... 25*

| kaimyną arba kitur, — žiur
kės išeis.

Upėje, kol gegute neuž-
Jei, troboje daug prūsokų 

(tarakonų) pnsiveuua. rei- užkukuoja d 
kia. pagavus vieną prūsoką,! , ,į ę
priristi jam už kojos siūlą!C
ir, kiek tik yra žmonių, vi-'
siems traukti jĮ iš trobos 
bet tik neprasijuokti. Tada 
visi prūsokai išeis iš namų. 

—o—

Jei nori, kad varnos žą
siukų ar viščiukų neliestų, 
tai. tuoj išperėtus, reikia 
juos leisti pro sunešiotas ke
lines: pro vieną leisti viš-kyta, gana didelis nuosim- Sergantis gelta (geltonli- 

tis šitų ligonių \isai pa-ige| turi paimti Į ranką žu- čiuką ar žąsiuką, pro kitą— 
sveiksta. Tikrų vaistų, žino- vj jr toj žiūrėti Į ją, kol žu-'akmeni ir sakyti: ‘‘akmuo 
ma. šitai ligai koI kas nėia. yj£§ akvs pasidalys gelto- tavo, žąsiukas (viščiukas) 
Geriausia veikia sveikstan- nog. jjga tuomet pereina Į mano.
cio ligonio serumas, bet sun- žuvį ir žmogus pasveiksta.

ARTISTAS.

AR Jl TURI DIVORSĄ, AR NE?

ku jo gauti, ypač biednuo- 
menei. Reikia, mat, gauti 
sveikstančio ligonio kraujo, 
o paskui iš to kraujo pada-

Žalčio uodą gerai pagy
do nuo reumatizmo ir šiaip

.. , . .. . , .. ; . jau sopėjimų. Jei nori žai-,-yt, skapus. Yra ir kitoKių uo§oį įmesk ~ į
žydinčius linus, nes linuose

Šita jauna leidė buvo ištekėjusi už jurininko Ed- 
ingtono, bet nuvyko Meksikon ir per Įgaliotinį susi
tuokė su leitenantu Globus, kuris čia parodytas salio 
jos. Dabar jiedu Philadelphijoj areštuoti už “paleis
tuvavimą.” Ji sako, kad Meksikoj ji gavusi divorsą 
nuo pinnutinio savo vyro, bet šios šalies teismas to 
divorso nepripažįsta. _ _ _ _

skiepų, bet jie yra abejoti
nos vertės.

Pagaliau, žodis kitas apie 
vaikų paralyžiaus Įvairius 
pavadinimus, kurie, gal but, 
bus kai kam reikalingi. Pa
prastai sakoma: acute in
fantile paralysis. Heine-Me- 
din disease, essential para
lysis of children, atrophic 
paralysis of children. o me
dicinos moksle sakoma: 
acute poliomyelitis, acute 
anterior poliomyelitis arba 
epidemic poliomyelitis. Ši
tuos teiminus labai dažnai 
tenka anglų spaudoje pa
stebėti, todėl, manau, nie
kam galvos neskaudės, jei
gu aš čia juos sudėjau. Juk 
gyvenam krašte, kur anglų 
kalba yra valstybinė kalba.

Beje, bučiau pamiršęs pa
sakyti, kad pakol kas nėra 
čiepų, kuriais butų galima 
nuo šitos ligos vaikus Įčie- 
pyti, kaip. pavyzdžiui, Įčie- 
pijame nuo rauplių; ir nėra 
tam tikro antitoxino, kuriuo 

j butų galima vaikuose pa-

žaltys gali net tris kartus 
paeiliui išsinerti.

—o—
Jei keliauji po svetimą 

kraštą ir nori gauti nakvy
nę, prašykis prie to ūkinin
ko, kur gandras peri, kur 
karveliai laikosi, — ten ge
ri žmonės ir jie tave nenu
skriaus.

Jei dantį skauda ir nori 
pasigydyt, paimk į bumą 
šalto vandens, atsisėsk ant 
karštos krosnies ir tol sė
dėk. kol vanduo burnoje už
virs. Dantis nebeskaudės.

Jei nori žiurkes iš namų 
išvaryti,, paimk vyžą, išli 
pyk ją duonine tešla ir, pa
ėmęs už apyvaro, vežk pas

Jei nori turėti aitvarą, da
ryk taip: Žiūrėk kai septy- 
nerių metų gaidys padės 
raudoną kiaušini, paimk tą 
kiaušinį ir nešiok jį po pa
žastimi, kol išsiperės. Iš to 
kiaušinio išsikals aitvaras. 
Šerk ir augink ji, o kai pa
augs, jis tau nakčia turtus 
neš. Tautosaka.

BALTIMORE, MD.

Skaudi žinia iš Lietuvos

daryti prieš šitą ligą atspa
rumą. čia, šiaip ar taip sa
kant, medicinos mokslas tu 
ri da išsijuosęs padirbėti.

Ona Žulytė. “Keleivio” 
skaitytoja, gavo iš Lietuvos 
laišką, kad jos brolienę su 
visa šeima bolševikai išvežė 
Sibyran, o mylimas brolis 
yra dingęs be jokios žinios.

Tokia žinia kiekvienam 
butų skaudi, gi Onai Žuly- 
tei, kuri paskutiniu laiku 
sunkiai sirgo ir vos tik pra
deda vaikščioti, tai stačiai) 
nepakeliamas smūgis.

Nuoširdžiai linkiu drau
gei Žulytei ištvermingai tą 
skausmą pergyventi ir galu-1 
tinai ligą nugalėti.

T. Matui iauskienė.

Artistų aš darbą 
Pamėgau iš mažo.
Vis troškau gyventi 
Prie scenos, prie dažo.
Ir va jums, Įvyksta 
Pasauly stebuklas,— 
Bematant skaitausi 
Jau scenos pabūklas!...
Mane artistu jau. 
Supraskit, padarė,— 
Tarytum peliukę 
Į spąstus uždarė!...
Ir pikta ir gaila.
Širdis net nuliūdo:
Darbų iš peliukės 
Jie laukia verbliudo!
Turiu dabar juoktis,
Ir verkti, kovoti.
Sykiu mane varžo. 
Neleidžia galvoti!...
Net jau nusičiaudėt 
Man nori uždrausti. 
Tikrai jau iš gėdos 
Turėtų parausti!...
Štai prakaitas visą 
Mane tik išpylė,— 
Lengviau but išlysti 
Per adatos skylę!...
Ką buti artistais.
Geriau eiti arti,
Nes tiek beprotybės 
Prives pasikarti!...

Nebūkit artistais,
Sesutės, broleliai,
Kad jų nepažintų 
Ir jūsų vaikeliai!
Jei jus į tą bėdą 
Nenorit papulti.
Visi ko greičiausiai 
Tuoj eikite gulti!...

J. Steponaiti*. 
(Iš operetės "Artistai”)

BIBLIJA SATYKOJR
Ta: Biblijos pašaipa. Į K&nad* toa 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga s* 
379 paikiais paveikslais, perstatan
čiai* įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šia knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kair.a $1.90*
02IAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juoką, na- 
<u Amerikoj munšaino. šioje knygo- 
se telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
:iški straipsniukai ir juokai. Antra 
ragerinta laida. Kaina............... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.•
I Ir keturios kitos apysakos: (1) No- 
! atsitikinti* Vyras; (2) Zyainti Giria; 
j i,3> Klaida; <4> Korekta. Jose nuro- 
| loma kaip žmonės paikai tiki į viso-
i cius prietarus, burtus ir tt. lBc.

ALKOHOLIS IR KUDIKIAL 
Arba kaip tėvą vartojami svaigi-

lamieji gėrimai atsiliepia ių vai
tams. Kas yra arba tikisi kada norą 
outl kūdikių tėvais, būtinai turėt* 
neįskaityti šit* knygutę. Kaina 10c,

EILfiS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 28c. 
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. J* turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
Kaina ............................................ 10c.
KODfiL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kuri* 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės ....................................... 20c

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACUOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos; 
darbininkiškos, revoliucionieriškos. 
tautiškos, humoristiškos ir laisvumą- 
niškos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa 
gerinta laida. Kaina ................... 2IV

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ii knygelė parodo, kodėl Romo.

popiežiaus kunigai nesipačiuoia. Čia 
išaiškinta visa jų benstystės istori ia 
jos pasekmės ir doriškas dvasiški jo* 
nupuolimas, šia knyga turėtu per. 
skaitvti kiekvienas vvra.«. tėvas ir 
jasnikaitis, kurie geidžia, kad įų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa 
pultų i tokia kunigų globa Parašė 
kun. Geo. Tovmsend Pov. D D., su 
lietuvino Ferdinand de Samcgitie 
Kaina ........................................... 28e

LYTIŠKOS LIGOS.
Tr kaip non iu apsisaugoti. Parašė 

D-raa F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kama .. 25e.

“Keleivi*,” «36 Broadsvay, 
South Boaton, M***.
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Laiškai iš Lietuvos
Kiek leis karo aplinkybės”

Senas “Keleivio” skaity
tojas P. Yauniškis iš Winni- 
peg. Man. Kanadoje, gavo 
laišką nuo save giminių, iš 
Paberžės, Utenos apskrity
je. Ten rusų armija pirmiau 
siai atėjo, vydama vokie
čius. Laiške rašo:

Pranas, Vaitkevičius Juo
zas, Medinis Liudas ir jo 
žmona Marijona...

Daug karas nuostolių pa-‘ 
darė Lietuvai, daug liko be j 
trobesių, be rūbų ir be gy
vulių. Trobesiai degė nuo 
šaudymų, o paskui vieni nuo 
kitų’ užsidegė. Tauragnui 
miestelis labai sudegintas, 
beveik visas iš kaito sude
gė. Sudegė ir bažnyčia. Li-Brangusis dėde:

Aš, Petras Petroka, su di-,. •• •
dėlių džiaugsmu apturėjau ko tlk. klebonija n- sales na- 
laiška nuo dėdės. Mane Ia- ,miįs- <!aba.• yra laik.no-
bai nustebino, kad laiškasi Įi^nyt.a. Dauga.l.ų m.es- 
galėjo aplankyti mane to- tel',° vldu^s ?“deg?- Pau.S
kiame laike, karo audrose. 
Laiškas buvo jūsų išsiųstas 
1945 m. sausio 20 d., o aš

trobesių, senoji klebonija ir 
malūnas sudegė. Salako ba 
žnyčios numuštas bokštai ir'

IH. CttUCiV Vš.ą VJ C**- v . 1 • 1 • 4. •

ji gavau 1945 m. birželio 7 da”g sudeS>nti. y-
d. cenzūros patikrintą. Ne
užmiršote visų savo gimi
naičių ir savo gimtinės Lie
tuvos, ypač gimtinės vietos 
Untilgės. Pasitenkinsiu pa
rašyti, kiek leis karo aplin
kybės, apie Lietuvos likimą 
po karo audrų. Labai pra
džiugau, kad esate sveiki, 
visi gyvenate po senovei. 
Sveikiname visi vienu kart 
ir linkime nuog Dievo svei-, 
katos ir laimės tamstų gy
venime. A. a. mano tėvelis 
Povilas Petroka mirė 1942 
m. liepos 22 d. Ligos prie
žastis senatvė, sirgo tik 4 
dienas. Musų šeima: moti
na, mano žmona, aš ir su
nus Valentas 9 metų. Sunus 
eina Į mokyklą, išlaikė pra
džios mokyklos du skyrius 
ir šiemet priėjo pirmos ko
munijos. Iš po karo audrų 
likome nuog Dievo apsau
goti, visi sveiki ir trobų ne
sudegino... Karo laike turė
jome daug sunkumų perkel
ti... Teko buti kare dvi sa
vaites su arkliu, vijome vo
kieti. buvome nuvažiavę j 
šiuos apskričius: Utenos, 
Rokiškio, Panevėžio, Biržų 
ir teko buti pirmose linijo
se, vežėme šovinius ir su
žeistus kareivius nuo pir
mųjų linijų, teko matyti 
daug sunkumų ir gyvybė 
daug kartų buvo pavojuje, 
bet Dievas saugojo ir likau! 
sveikas ir gyvas. Negaila 
vargo, vokietis yra nugalė
tas ir gal daugiau nenorės 
žmonių žudyti karo pabūk
lais.

Parašysiu keletą žodžių 
apie musų artimiausią apy
linkę. Pas mus karas grei
tai ėjo. didesnių susikirti
mų nebuvo, tai musų apy
linkė. ypač musų visi gimi
nės, ir kartu tamstos, nuo 
karo liko sveiki ir trobesiai 
nesudeginti... Mirė Alfonsas 
Gurkšnvs iš Gaidžių, buvo 
susirgęs proto liga... suma
nė pakutavoti už nuodėmes.

pač netoli bažnyčios. Užpa-. 
lių miestelis labai sudegin-i 
tas. Utenos miestas sudau-i 
žytas ir daug trobų išardy-i 
tų, vaizdas labai negražus.; 
Garnių kaime sudegė 18; 
trobesių; Šiožinių kaime su
degė 3 trobesiai, 3 asmenys' 
užmušti, 7 sužeisti...

Greitu laiku parašysiu ki
tą laišką, su daugiau nau
jienų; daug reiktų parašyti, 
bet daug neleidžia aprašyti 
karo aplinkybės, gal toliaus 
galėsim lengviau ir tikriau. 

Sudie su pagarba.
P. Petroka.

‘Lietuvoje nebegalėj om 
gyventi”

“Keleivio” skaitytojai 
Mrs. K. Juodis, So. Bosto-' 
ne, gavo laišką nuo savo gi
minaitės iš Rygos. Laiške 
rašo:

Sveikinu tave ir linkiu vi-' 
so geriausio Tau ir tavo šei
mai. Buk tokia gera atsi
liepk, kur tu. kaip tavo gy-j 
venimas eina. Aš tą karo 
laiką labai blogai perlei-j 
dau. 1943 m. vokiečių oku
pacijos laikais mes labai; 
daug pergyvenom, labai iš-! 
Dustiio musu ervvenima.x - -w— , t <—-------------------- r

daug kentėjom mudu su vy
ru ir tėvai pusę sveikatos 
padėjo. Mus vokiečiai norė
jo išvežti į Vokietiją, man 
prisiėjo bėgti iš traukinio. 
Pabėgus, Lietuvoje nebega- 
lėjom gyventi. Taigi, atbė
gau į Rygą ir palikau gy
venti, o dabar, kada yra 
laisvas kelias, grįšiu vėl at
gal pas tėvus ir padėsiu 
jiems dirbti žemę. Jei tu ra
šysi, tai rašyk man pas tė
vus (Jonišky), bet antrašą 
aš tau duosiu pas tėveli, to
dėl kad kaime laiškai nu-į 
žūna. o kai mieste, tai pri-j 
neša į namus. Man laiškai 
ir iš Rusijos eina pas jūsų! 
tėvelį. Jūsų tėvelis pakol 
kas yra gyvas, nore senatvė
jau stipriai yra prispaudusi 

nieko nevalgyti ir pragy ve-' Tavo namiškiai yra visi gy-
no 14 dienų nieko nevalgęs 
ir mirė bado mirtimi; mirė

vi, tik nežinau Jukniaus 
Kostantino sunaus, jis tar-

kaimynai Kazakevičius. Ga- nauja raudonojoj armijoj... 
brys. Kuncius Anupras, Miš- Sudie, likit sveiki, 
kinis Adolfas, Musteikis A. Lelienė.

SIELOS
BALSAI

GRA210S EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugelio spalvuotų puikių paveikslu, 
223 poslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS: 

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

Aadinio apdarais $1.25.
KiekrienM tarėtą poposM Mvn knygyną minėta knyga. 

KiekrienM nMipirkM tą knygą pastaKangs. Pinigas geria ogia 
riąat “Money Ordena." Poptomins galima aiąnti tiesiog papras
tame konverte, bet reikta aiikiai atrašyti aavo ir “Keleivio” ad
rese ir nepamirškit prilipyt BŽ3 centus marke.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

STREIKAS SUSKALDĖ LAIVŲ KROVĖJUS

BACK AT WORK ON PIER 60, NORTH RIVER

Campo del Mayo
Argentinoj prie valdžios magogas Peronas nori pa

grįžo Juan Domingo Peron. į traukti i savo pusę ir Ar- 
* gentinos darbininkus. Jis 
nesigaili pažadų ir demago
giškų plepalų. Bet jo tikro
ji atrama yra durtuvas.

Dalies karininkų ir laivyno 
' maištas, kartu su civilių 
; žmonių bruzdėjimu jį buvo 
1 pašalinę iš valdžios pen
kioms dienoms, bet “Cam
po del Mayo” kariškos sto
vyklos karininkai jį vėl pa
statė prie valdžios vairo.

Argentina, kaip ir dau
gelis kitų Pietų ir Centra
linės Amerikos respublikų 
neišsivaduoja nuo diktatū
ros. Šias dienas Venecuela 
pergyveno “eilinį” pervers
mą. Didžiausioji Pietų Ame
rikos valstybė, Brazilija, 
gyvena diktatūros valdžio
je. Brazilijos diktatorius y- 
ra žmogus su lietuviška pa
varde, jis vadinasi Vargas.
Tikras vargas, kai diktatūra 
užninka kraštą.

Argentinoj diktatūros liz
das yra karininkai. Ypatin- 

' gai karininkai iš Campo del 
Mayo kariškos stovyklos.
Ta stovykla randasi kelioli- Visos lietuviškos koloni 
ka mylių nuo Buenos Aires,! jos po visą plačią Ameriką 
o kitos kariškos stovyklos renka drabužius lietuviams 
yra . toli krašto _ gilumo je.! nukentėjusiems nuo karo

Argentinos karo laivynas, 
sako, yra “demokratiškes- 
nis.” Mat, Argentinos kari
ninkai daugiausiai yra iš
mokyti vokiečių instrukto
rių, o karo laivyno karinin
kai yra išauklėti Amerikos 
ir Anglijos laivyno mokyto
jų. Todėl tų dvejų ginklų 
rūšių karininkai turi skir
tingas pažiūras į jų šalies 
užsienių politiką. Bet šiaip 
jau, ir vieni ir kiti mano, 
kad jų ginklas yra protin
gesnis, negu Argentinos 
liaudies balsavimas. J. K-s.

Kiek drabužių surin
ko Lietuvai

Vien per rugsėjo mėnesį | 
BALF sandėlį Brooklyne at
ėjo 53,595 svarai drapanų.

HARRY BRIDGES DENOUNCES "DOUBLE CROSS"

Pagareėjęs streikų kurstytojas Harry Bridges nese
nai buvo sukurstęs uostų darbininkų streiką. Bet da
lis laivakrovių atsimetė nuo to streiko ir gryžo dar
ban. Viršutinė šios nuotraukos dalis parodo juos krau
nant laivą Nevv Yorko uoste. Streiko “inžinierius” 
Bridges (apačioje) rankas išskietęs smerkia gryžusius 
į darbą ir sako, kad jie jį “double crossino.”

Keletas Patarimu Farnerum
Dabar geras laikas sodinti žą. Bet tas daroma vėlai ru- 

evergrynus i denį. Pasėtos eilės apmul-
--------  jčiuojamos, o anksti pavasa-

E vergrynais mes čia va- • rį mulča nuimama ir špina- 
dinsime ‘tuos dekoratyvius' kai tuoj dygsta. Mulčai ga- 
medelius, kurie būna žali Įima vartoti bet kok,a me- 
vasarą ir žiemą. Jų augi-j džiaga: medžių lapai, šiau- 
mas dabar jau baigiasi, to- dai. sausa žolė. ilgas mėš- 
del tuoj bus laikas juos so-jtas ir t.t. Sėkliniai špinakai 
dinti. Jų galima nusipirkti:daug geriau auga ir neisbė- 
medelynuose ir kai kuriosei ga j žiedus.
krautuvėse. Jų šaknys pa-i šparagai ir rubarbai ge- 
prastai būna išimtos su že- riausia pradėti šaknimis, 
me ir aprištos burlapu. So- kurių galima gauti medely- 
dinant, burlapą nėra reika- nuošė. Dviejų metų šaknys 
lo nuimti. Galima įstatyti j geriausios. Bet šparagams 
medelį iškaston duobėn su j reikalingas gilus ir lengvas 
visu aprišimu, paskui at-'dirvožemis. Jie būna geri 
liuosuoti iš viršaus ir audek- tik iš pat pavasario, kuo
lo kraštus nustumti apačion, met tik pradeda rodytis iš 
•Jeigu yra sulenktų šaknų, žemės diegai. Tuomet juos• S." * T • • • • t . •tai ištiesti jas lygiai į visas 
puses, užpilti viršutinio dir
vožemio ir gerai suminti, 
kad neliktų žemėj skylių, 
kaip šveicariškam sūry. Už

tam tikrais peiliais išplau
na giliai iš žemės, išverda 
su druska, užpila sviestu, a- 
pibarsto tarkuota duona ir 
valgo. Tai yra prabangos

baigti taip, kad apie mede-j daiktas, bet kas turi savos 
lį butų lyg ir bliudas van-, žemės, gali ir to užsiauginti, 
deniui. Palieti reikia tuojau', Kai oras atšyla, šparagai 
pasodinus. Ir liejimą karto- išeina į didelius augalus, 
ti. kada tik žemė išrodys j kurių lapai panašus į krapų 
sausa. Karštomis, saulėto-J lapus. Šparagų kelmus rei- 
mis dienomis, patartina va
kare apšlakstyti ir lapus.

Evergrynus patartina pir
kti nedidelius, vienos ar 
dviejų pėdų, nes tokie daug 
pigesni ir lengviau prigyja. 
Už dviejų-trijų metų jie bus 
jau pakankamai dideli. So
dint geriausia lietingom ar
ba ūkanotom dienom.

Špinakai ir šparagai reikia 
sodinti iš rudens

Yra daržovių, kurias rei
kia sodinti iš rudens. Prie 
jų priguli rubarbai, špara 
gai ir kiti. Žemvuoges irgi 
geriausia sodinti rudenį.

špinakai geriausia auga 
šaltam ore, todėl ir juos pa
tartina sėti iš rudens. Se
niau špinakus pradėdavo išį 
rasodos arba iš šakelių. Da '

kia sodinti apie 3 pėdas vie
ną nuo kito.

Rubarbų galima pasiso
dinti ir patvoriais keletą 
kelmų. Iš jų lapų stiebų ke
pami pajai, daromi sosai, 
sriubos ir prezervai. Jie tu
ri agrastų skonį.

Iš rudens galima taip pat 
sėti salotas, krapus, petruš- 
kas ir svogūnus. Pasėti iš 
rudens, jie daug greičiau 
pavasarį sudygsta ir prade
da augti.

Sėjant ar sodinant dar 
žoves iš rudens, žemė reikia 
paruošti taip kaip ir pava
sarį.

“BIRUTE” LATVIJOJ

New York (LAIC)—Lie-
___________________________ tuvos garlaivis, “Birutė,”
bar išrasta geresnis būdas.!Maskvos šaltinių praneši- 
Sėklos sėjamos tiesiai į dar- mu, es4? Ventpilės uoste.

Karininkai turi jėgą, jiems 
yra patikėti ginklai kraštui 
ginti. Turint ginklus nesun
ku yra “okupuoti” savo ša-' 
lį ir valdyti jį, kaip patin- 
ka. Tokio militaristinio 
plauko fašizmas viešpatau
ja Argentinoj ir kitose ame
rikinėse respublikose.

Apie Argentinos diktatū
rą Amerikoj daug kalbama 
todėl, kad ta diktatūra bu
vo visą laiką “Ašies” įtako
je. Argentinos diktatoriai 
kalba plačia burna apie 
“jankių imperializmą” ir 
dedasi savo šalies nepriklau 
somybės didžiausiais gynė
jais. Diktatūros Brazilijoj, 
Venecueloj ir kitur yra 
mums “draugingos,” todėl* 
apie jas čia mažai kas kal
ba. ŠiaiD iau skirtumas vra -- -- x w--  ------------ v----
mažas.

apginti nuo šalčio. BALF 
vadovybė praneša, kiek kuri 
kolonija ikišiol surinko dra
bužių ir avalinės. Štai kaip 
atrodo musų rinkliavos skai
čiai:

Miestas svarųVVorcester, Mass...... 20,570VVaterbury, Conn..... 14,000Philadelphia, Pa........ 10,000Plymouth, Pa......... 8,628Los Angeles, Calif...... 8,356Pittston. Pa........... 6,360M t. Carmei, Pa....... 4,885Keamy, N. J......... 3,260Grand Rapids, Mich .... 2,750Kingston, Pa........... 2,640
W<lkes-Barre, Pa..................... 2,160Cleveland, Ohio....... 1,500Maspeth, N. Y..........................1,450Detroit, Mich......... 1,425Hartford. Conn..........1,348Minersville, Pa......New Haven. Conn. ..

Francuzų rinkimai
Franci jo j turėjo teisę bal

suoti 24,680,981 balsuoto
jas. Dalyvavo rinkimuose 
19.661.515.

Pagal partijas balsai pa
siskirstė taip: už komunis
tus 5,004,121 (už komunis
tus tiesiog balsavo 2,321,300 
balsuotojų, o kiti komunis
tiški balsai buvo paduoti už 
įvairius “priešinimosi” kan
didatus, kurie parlamente 
eis išvien su komunistais).

Socialistų partija surinko 
4,788,578 balsus (už socia
listų kandidatus tiesiog bal
savo 3,427,810 balsuotojų ir 
kiti socialistų balsai buvo 

1 paduoti už įvairius “prieši
nimosi” kandidatus, kurie 
susidės su socialistu parti
ja).

Atstovų skaičiumi parti
jos gavo: komunistai—152 
vietas; socialistai — 143 
vietas. Su socialistais išvien 
eina 8 atstovai nuo sava
rankių socialistinių grupių. 
Tuo budu socialistų atstovų 
bus 151.

Krikščionys demokratai 
gavo 138 vietas. Dešinio
sios partijos — 71 vietą, 
radikalai - socialistai — 20 
vietų. Įvairios smulkios gru
pelės — 3 vietas.

‘Priešinimosi’ grupės
pravedė 21 atstovą. 10 tų 
atstovų eis išvien su komu
nistais ir 11 su socialistų 
partija.

Apie 38 atstovus, renka
mus iš kolonijų, žinių dar 
nėra. Francijos parlamen
tas susirenka lapkričio 6 d.

MAIKIO TĖVUI PO PENKINĘ

Prisiuntė šče draugai: A. Ba- ginskas iš Bridgewater. Mass., A. Survilla iš Cicero, III., A. P. 1.100 iAmulis iš Pittsburgho “tėvui 1.010 ant arielkos,” Frank Kemzūra iš Springfield, Ohio. G. Palukaitis iš Montrealo, Que.Drg. Palukaitis vieną doleri
Argentinos diktatoriai tu-j Tiek drabužių priimta į 

ri atramos ir visuomenėje. I BALF sandėlį iki spalių 9 
Jie yra Argentinos dvari-- d. Vėlesnieji ir mažesnieji 
ninku artimi bičiuliai, o de-’ siuntiniai čia nepaminėti, paskyrė aukos.

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

ksią*. Bet jia taip pat au šviečia ir daugybę kitų dalykų. Ji9 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 atvirų tiesų: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad betų 
galima be 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.

Stai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina "Teisingas Patarėjas:"
Ką reiikia meilė tr U kar R pe

reina’
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ka reiSkia "pirmosios nakties tei

sė,” karia seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ka rettkia šHnbinie žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydra* ? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal- 
vą? “Medaus Mėnuo?”

Km reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištatėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir

n nata tyt
kalno? D-raa Reeder sako,

------ -  * ' Wl--ei------M

Ar galui 
lytis ii la
kad galima, ir “Teisingas 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pe-

Kodėl tūlos netari valkų.motervs
kad ir labai nori? "Teis 
jM” ir šitą klausimą

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjai” pasakys jums via- 
ką-

Km reikia žinoti, kad vaikai batą 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdiki?

.Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtą but už

drausta kalbėt apie šeimyniškiu rei
kalus?

i vism žiuos klausimus “TeisingM 
Patarėjas” atsako aiškiai ir niekoPatarėjas” s 
neslėpdamas.

Knyga graži, au paveikslais, 22S 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Kas Rikis žinoti pirmą nakti? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausiame 
labai svarbus, ase nao jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
viai slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arka Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
opiausia kiekvienos Seimyno> klausi
mas. Ir “TeisingM Patarėjas” eta 
patiekia įdomią informaciją.

Be to, "Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis ?—Iš kur ir kaip atsirado žemė ?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.
"Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaud 'ti tokie mokslo vei

kalai, kaip WeUso "Pasaulio Istorija," Jordano "Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o "Civliisacijos Evoliucija,” Boelsche’s "žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sezual Thruths" ir daugybė kitu. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas uamuosa. Kaiaa >1.60 Užsisakykit "Teisi n y« 
Patarėjų." ---------------

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

I
I
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Vietinės Žinios
Išrodo, kad majoru bus 

išrinkta* Reilly

Iš socialistų susirinkimo

Karalių “Lietuvių žinyną,” 
bet užėjęs pirmas pasauli
nis karas tą jo darbą nu
traukė. Po pirmo pasauli- Majoro rinkimai jau ne- 
nio karo drg. Kaitis tarnavot betoli. Balsavimas bus atei- 
traktorių fabrike ir buvo* nantį antradienį. 6 lapkri- 
pasiųstas nuo savo dirbtu- čio. Kandidatų buvo daug, 
vės. kaipo specialistas. į So- bet stipriausis išrodo Wil- 
vietų Rusiją, kur turėjo pro- liana Arthur Reilly; paskui

j taksais. Daugiau tokių ma- RADIJO PROGRAMA ReikūlifigOS MoteTJĮS
jorų mes nenorim. Balsuo- ---------
kim uš Reilly. Lietuvių Radijo Korpora-

John J. Grigalus. eijos programa ateinantį ne- 
----------------- i dėldienį iš WORL stoties,

L. R. D-jos susirinkimas

Dišių plaut

$24 i savaitę su valgiu, arba 
i 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 527 be valgio- Dirbt 6 dienas. 
10:30 ryto, bus tokia:

gos studijuoti bolševikų, jį seka Curley
Lietuvai Remti D-jos 2-roį i—Muzika.

Darbas pastovus ir vieta sma
gi. Kreiptis tuoj pas

Adv. K. J. Kalinauskas 
gavo svarbų paskyrimą

Spalių 22 d. Jungtinių 
Valstybių Massachusetts dis 
trikto advokatas, Edmund 
J. Brandon, paskyrė lietuvį 
advokatą Kazį J. Kalinaus
ką savo padėjėju. Tą pačią 
dieną adv. Kalinauskas pri
ėmė priesaiką ir jau eina 
savo naujas pareigas.

Adv. Kalinauskas yra 
mokęsis Bostono I>atin 
School. seniausioj mokyk
loj visoj Amerikoj ir yra 
baigęs Harvard universite
tą A. B. laipsniu. Advokato 
mokslą baigė su L. L. B. 
laipsniu iš Harvardo Teisių 
Mokyklos 1927 metais. Tais 
pat metais jis pradėjo vers
tis advokato praktika ir 
vertėsi sėkmingai iki šiai 
dienai. Universitete ir Tei
sių mokykloj K. Kalinaus
kas pasižymėjo dideliu ga
bumu ir buvo gavęs stipen
dijas mokslui eiti.

Praeitą sekmadieni "Ke- tvarką. -Ji jo nesuzavejo...
Ieivio patalpose įvyko Bos- diL. Kaitis moka gerai
tono socialistų susirinkimas. lusų Raibą (baigė Mariam-, ___,__________
Dalyvavo ir Cambridge kuo ; olėj nišų gimnazijai ir gy- nes jis yra ėjęs atsakomin-; kare. 
pos keletas narių. Tartasi veno sovietų kasdieniniu go valdininko pareigas

skyr. susirinkimas įvyks j 2—Birutės Radio kvarte-
Šiandien jau beveik nie- penktadieni, lapkričio 3 d., tas vad V Minkienei kas neabejoja, kad William Sandaros Kliube. 124 F St ’ Mikienei

Artbur Reilly bus išrinktas, į So. Boston, Mass., 8 vai.

B L I N S T R U B’S 
304 Broadvvay, So. Boston

va- 3—Dain. Eleanor Amsie Į 
iš Dorchesterio. BORIS BEVERAGE CO.

veno sovietų
dėl dalyvavimo Amerikos gyvenimu, o ne stebėjo tą
Lietuvių Kongrese. Nutarta gyvenimą praeidamas, kaip . „ _____ _____
paskirti iš kuopos iždo 810 daro (kugelis Rusijos lan- darni už Reilly. Bloga butų, 

' jeigu į majorus patektų CurKongresui pasveikinti ir pa- p-p g kuriems vadovai pa-
siųsti į jį delegatą. Jei drg.
J. Jankauskas galės vykti i 
Chicagą, tai jam bus duo
tas kuopos Įgaliojimas at
stovauti ją Kongrese, o jei 
jis negalėtų vykti, tai Įga
liojimas nutarta duoti drg. Amerikoje,
S. Michelsonui. kurs vyks i 
Kongresą nuo “Keleivio” 
redakcijos. '

Nutarta Lietuvių Socialis
tų Sąjungos ir “Keleivio”!
40 metų sukaktuvių proga 
surengti vakarienę. Prie va
karienės rengimo dedasi 
LSS-os 60 ir 71 kuopos ir 
LDD 21 kuopa.

Vakarienė įvyks gruodžio 
16 d. sekmadienį. Liet. Pil.
Draugijos svetainėj. South _____
Bostone. Pianešam tą drau- žinomas South Bostono 
gams is anksto, kad pasizy- biznierius Ketvirtis su sunu- 
menU .kaipo musų;mj nupili ;įas dienas Ma-
jubilejines iškilmes dieną. sjlionio namą. 377 W. Bro- 
Placiau apie tai bus praneša(;wav su len esančia užei
ta vėliau.

Susirinkime 
daiyti kuopos 
reguliariškai.
Tatai pavesta
kinti. Dalyvis.

rodo ir išaiškina bolševikų 
tvarkos malonumus.

Mes kalbinome drg. P. 
Kaiti, kad jis parašytų atsi- 
minin.us iš ‘savo gyvenimo 
Amerikoje, iš jo galėtume 
daug ko patirti apie musų 
praeiti naujoj tėvynėj ir 
gautume musų istorijai ne
pakeičiamos medžiagos. 
Draugas Petras lyg ir suti
ko. bet mes bijome, kad lie
tuviškas kuklumas nesutruk
dytų to jo darbo. Drauge, 
Petrai, neužmirškit musų 
prašymo!

Naujas Ketvirčių bizni*

p
ga “Broadvvay Casino.” Už- 

nusistatyta ej„a pu,.j iajga buvo remon- 
susinnkimus tuojama; o penktadienį, 

,, penesį. lapkričio 2 d., ji vėl atsida- 
valdymai vy- ro nauj(,j vadovybėj. Užei-

Smagi Hallowe’en parė

Taigi Bostono lietuviai 
nepadarys klaidos balsuo-

ley, kuris apkrovė miestą atsilankyti.1• 1 * • • • v v « M 1didžiausiomis skolomis ir.

Yra daug svarbių reika
lų: Draugijos suvažiavimas, 
atstovų priėmimas, prakal- Po programos parašykite 
bu surengimas ir kt. Prašo- savo įspūdžius ir nusiųskite 
ma skaitlingai į susirinkimą šiuo adresu- VVORL Sta- 

tion, Lithuanian . Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

4—Pasaka apie Magdutę.

Skyriaus Valdyba.

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

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

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

<-)

KANDIDATAS I MAJORUS

W i 11 i a m Arthur

REILLY
IR JO TRUMPA BIOGRAFIJA

.4. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel. So. Boston 0943
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Koabury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. b. PILKA
•U

.. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

APšYIETA

Lewis Gramir.ar School (Roxbury)
Boston High School of Commercc 
Boston Collegc High School (baigė 1921)
Boston College (baigė 1923)
POZICUOS VALDŽIOJE
Narys: Bostono Mokyklą Komiteto (1930-1934, 
Pirmininkas: Bostono Mokyklų Komiteto 

(1933 ir 1934,
Narys: Bostono Finansų Komisijos (1935)
Narys: Komiteto Legisiiaturos Pertraukoje tirti 

Narrow Gauge R. R. ir East Bostono tranzito 
priemones (1937)

l'gniagesybos Komisionierius Bostono Mieste 
(1938-1943,

BIZNIO SRITY
Kasininkas ir Vyriausi* Vedėjas: .McLaughlin & 

Reilly Co. leidyklos (Ine. 1909)
POLITINĖ VEIKLA

Kasininkas: Massachusetts Komiteto už Koosevelta 
l1932)

Vedėjas: Tobino i majorus kampanijų 
,1937 ir 1941)

TRUSTEE

East Bostono Fire Fundo 
Bostono Ugniagesių Šalpos Fondo 
Bostono Mokytojų Senatvės Fondo

VISOKIA POLITINĖ VEIKLA
Direktorius: Nacionalės Žydų ir Krikščionių 

Konferencijos (1933)
Direktorius; Karo Veteranų Korfioracijos Stovyklų 

(1939)
Direktorius: Bostono Svetimšalių Registravimo

Programos (1940,
Direktorius: Massachusetts Saugumo Tarybos

(1939-1945)
Direktorius: Amerikos Raudonojo Kryžiaus Skyr. 

(1932-1934,
Direktorius; Volunteers of America (1938-1940) 
Direktorius; Amerikos Boyscoutų Jamaica Plain 

skyriaus
Pirmininkas: Komiteto apžiūrėti V. S. Rytuose 

miestų aeroportus
Pirmininkas: Komiteto peržiūrėti kūno lavinimo 

programų Bostono mokyklose (1933)
Pirmininkas: Miesto tarnautojų Communi’.y Fundo 

skyriaus
Pirmininkas: Community Fundo 19-tos wardos 

distrikte

Tel. TRObridgc 6330

I)r. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-1 ir 6-3 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St-. arto Central Sq. 

CAMBRIDGE, MASS.

goj bus ir gerai įrengta val
gykla. Naujo biznio mana- 
džeris bus ką tik iš armijos 
grįžęs Įeit. Edm. Ketvirtis.

Į tą naujai pirktą namą 
Ketvirčiai žada greitu laiku

Dorchesterio Moterų Kl. 
praeitą sekmadieni turėjo 

’ smagią Hallovve’en vakarė-Viešajame gyvenime adv. j. Suėjo žios publikos. perkelti ir savo aukso daik- 
. rvannau-nas visados „u- Keturi rimti teisėjai buvo -autuve. kuri dabar ran-

paskirti “priteisti” dovanas 
už prašmatniausius kostiu
mus. Gražių kostiumų ne
truko, tai vargšai teisėjai il
gai laužė galvas, kol priė
jo sprendimo. Publika jų ~
sprendimui pritarė. Ypač Ma,ijona ir Jonas Palai. 
jaunieji kostmrnuoti svečia. m pJ ]abaj
buvo patenkinti dovanomis. ,. . ♦ ' .1 „__... __ linksmi, nes )u mvlimas su-o mes. kurie negavome do- T . ‘ ...’ • • . - - i • • nūs Jurgis sugiyzo is karovanų, atsignebeme šokiais.

Rep.

IZn
vo energingas ir veiklus. 
Lietuviškame darbe jis ne
sigailėjo triūso kur tik buvo 
reikalinga atlikti koks nau
dingas darbas. Lietuvių or
ganizuotame gyvenime jis 
dalyvauja nuo savo studen
tavimo laikų, kada jis buvo 
Lietuvių Katalikų Mokslei
vių organizacijos veikliu na
riu. iki šiai dienai, kada jį 
matome visokio organizuo
to darbo eilėse. Ką tik da
bar mes ji matėme dirbant 
BALE drabužių rinkliavos į 
vajuje. Dabartiniu metu K. 
Kalinauskas yra pirminin
kas Lietuviu Piliečių Kliu- 
bų Susivienijimo Massashu- 
setts Valstijoj. O bendram 
amerikiečių veikime jis yra 
narys American Bar Asso- 
ciation. Boston LatiTi School 
Association. Catholic Alum- 
ni Sodality ir Harvard Law 
School Association.

Adv. K. Kalinauskas; . 
1937 m. vedė Ona Gabru- 
naitę ir turi šeimyną, du sū
nūs ir vieną dukrelę.

I Jžsitamavusiam lietuvių 
veikėjui linkime didelio pa
sisekimo naujame darbe ir 
sveikiname su užtarnauta 
garbe. J.

(laši 312 W. Broacl \vav.
Rep.

Palaimos džiaugiasi 
susilaukė sunaus

“Mr. Reilly turi nesuterštą karjerą.” 
Pasakė Boston Herald Editorialas vas. 22. 1943

BALF metinis susirinkimas

Metinis Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo 17 skyriaus 
susirinkimas įvyks lapkričio 
1 d. ketvirtadieni. 8 valandą 
vak.. Liet. Pil. Dr-jos salėj, 
309 E gatvėj. Susirinkime 
bus išduoti raportai iš val
dybos ir komisijų darbo ir 
bus perrenkama skyriaus 
valdyba. Nariai ir draugijų 
atstovai kviečiami gausiai 

R.

smi.
nūs Jurgis sugryzo is 
tarnybos garbingai paliuo- 
suotas ii- sveikas.

Antras jų sūnūs. Juozas, 
tebėra dar tarnyboje, bet a- 
pie Kalėdas sugiyš ir jis.

RINKIMŲ DIENA: ANTRAD., 6

Nubaudė Povietį

REIKALINGOS
FINIŠERKOS

South boston ietis Charles 
Powietis, 35 Gold St., gavo 
du mėnesius kalėjimo baus
mės už tai, kad dirbdamas pkitės

Kingston Clothing Kompani
jai reikia moterų ar merginų 
prie siuvimo. Patyrimas nerei- 
kaKngas, mes ismokysim. Krei- 

į Kingston Clothing Co-

Lankėsi drg. P. Kaitis

ėmė pašalpą. Tokios pašal
pos jis išgavo S168. Povie- 
čio prasižengimas yra gana 
senas, jis 1940 metais ir 
dirbo ir ėmė bedarbių pa- 
šelpą.

dirbtuvę, 383 Albany St., ant 
3 lubų. Bostone. Arba vakare 
po 6 vai. patelefonuok it C. Pet
rauskui: GENeva 1208. (46)

GER1AUSIS BOSTONUI
“. .. Neginčijamo pastovumo 
dytų gabumų vyras.”

Iš Boston Post Editorialo. gegužė^

ir jro-

t. 1913

LAPKR.—TREČIAS VARDAS BALOTE
John J. Grigalus, 52 G St., So. Boston

SVARBUS REIKALAI
JONAS STRAZDAUSKIS 

Pirmiau gyvenęs 229 Elm St., Cambridge. Mass.
JONAS ŠIDLAUSKAS 

Pirmiau gyvenęs South Boston, Mass.
JONAS BEGONIS

Pirmiau gyvenęs 111 Sixth St.. Cambridge, Mass. 
PETRAS ŠLAGERIS

Pirmiau gyvenęs 322 Athens St., So. Boston, Mass. 
Jie patys, arba apie jų dabartinę gyvenimo vie

tą žinantieji, tuojau atsišaukite pas:
ADV. F. J. BAGOČIUS,

302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

2S6Ž4 Gyv. -311321

I Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredor.-i 9 iki 12 
ir susitarus 

AKI V DAKTARAS 
• Ištaisau defektuotas akis ir tinka- 
J mu laiku sugrąžinu šviesą. Išejf- 
t zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAM RENCE. MASS.

> Tel
t

Dr. Leo J. Podder
Iš l^ningrado.

Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyveninio permainų 
moterų. Moterą ir Vyrą liftą 

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVĖ.

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 457*

Praeitą savaitę Bostone ir 
“Keleivio” redakcijoj lan
kėsi drg. Petras M. Kaitis; 
iš Chicagos. Svečias pabuvo 

mieste dvi dienas ir 
į Connecticut valsti-į 

ją aplankyti savo giminių.
Draugas Petras Kaitis 

Norvvocde, Balch mokyk- (Martinkaitis) yra vienas iš! 
laje ant Washington St. at-į senesnių ličtuvių ateivių A- 
sidarė vakarinė mokykla, menkoj. Jam jau sukako 77 
kur ateiviai gali mokytis ne- metai, bet nežiūrint i puikų 
mokamai anglų kalbos ir amžių, jis yra sveikas ir 
gali susipažinti su piliety-, veiklus: jis gyvai įdomauja

si lietuvišku gyvenimu, ak
tingai dalyvauja socialistų 
veikime ir lietuvių kultūri
niame gyvenime.

Drg. P. Kaitis į Ameriką 
atvyko 1886 metais, prieš 

visokiu patarimų ir pagel-l 59 metus; čia tarp musų jis 
bes Įsigyti pilietybę. Norin-j yra gyva lietuviškos ateivi- 
tieji daugiau žinių kreipki-j jos istorija. Jis čia buvo vie- 
tės telefonu į Miss M. Ei nas “Auszros” platintojų, 
leen McDonough. Supervi-i Amerikoje jis patyrė ir ge- 
sor of Adult Education. ra ir bloga: vargo ir turėjo 
Norwood 1170. Arba nuei-;geresnių laiku; buvo karei- 
kit tiesiai i Balch mokyklą

Nortvoodiškiams žinotina

; musų 
išvyko

bės klausimais. Mokyklą ga
li lankyti ir mokantieji skai
tyti. rašyti ir visai beraščiai, 
ten bus atskiros grupės. 
Mokslas eis vakarais nuo 7 
iki 9 vai. Nepiliečiai gaus

j ir • t11.

tl
-1

vis ir yra indijonų karo ve
teranas; bandė leisti -u Dr.

MUSŲ PIRMAS PASIRINKIMAS 
SOUTH BOSTONE IR BOSTONO MIESTE 

YRA

MAJORAS JOHN E. KERRIGAN 
2-ro Pasaulinio Karo Veteranas

Jis tvarkė miestą tiktai šešis mėnesius 
Duokit progą jam tęsti darbą. 

Bostonas Turi Likti Dideli* Biznio Centras

NEPAMIRŠKIT BALSUOTI NOVEMBERIO 6 D. 
UŽ JOHN E. KERRIGANĄ

! > , f , t ,  II / jr X » z e m <

Compliments of
Albert A Zardeckas.

i

Tel. ŠOU. 4615
Take advantage of CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OIL PERMANENT $8- 
Spėriai fror, 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO «30 
Luxurious Waves Sėt While You Re!ax in 

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

Geriausia Užeiga Vyrams 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.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE C0.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-j 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
326 BROADWAT,

SO. BOSTON. MASS. 
T«!. South Ro-ton 4C.18

prieinama




