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Amerika ir Anglija Susitarė 
Del Atomų Bombos Sekreto

Krizis Raudonojoj 
Armijoj

VVashingtone lankosi An
glijos Darbo Partijos prem
jeras C. Attlee ir Kanados 
ministerių pirmin. King. Bu
vo gandų, kad ir Stalinas Iš visų rasų okupuotų 
slaptai atvykęs į svarbius kraštų praneša apie didėjan-
pasitarimus su musų šalies 
prezidentu, bet tie gandai 
nepasitvirtino.

Anglijos ir Kanados va
dai tariasi su prezidentu 
Trumanu dėl tų šalių politi
kos suderinimo ir jau pa

tį krizį Rusijos raudonojoj l 
armijoj. Patys rusų karinin-1 
kai skundžiasi, kad raudon
armiečių tarpe pairo discip
lina, kareivia nebenori klau
syti karininkų, labai daug 
kareivių bėga iš armijos ii

aiškėjo, kad Anglijos prem- i susimetę į ginkluotas ban- 
jeras siūlo sutarti bendrą1 das užsiima plėšikavimu, 
politiką dėl atominės bom-1 Raudonoji armija vietomis 
bos sekreto. ! turi siųsti ištisus baudžia-

Anglija siūlo, kad atomų Į tuosius bulius NKVD žan- 
bombos paslaptis butų per-; darų dezertyrus gaudyt. Ne
duota Jungtiniu Tautu Or- tvarka ir suirutė raudono-*■ _ *• •• • • • , • • y
ganizacijai ir kad visos di 
džiosios valstvbės dalvvau-

joj armijoj ypatingai skau
džiai atsiliepia ant įvairių

tų to sekreto saugojime ir a-i okupuotu salių gyventojų, 
tomu energijos plėtime. Bet j-Juos plėšia ir okupacinė ar- 
Anglijos premjeras kartu'mija if įvairios rusų gink-
reikalauja, kad visos didžio
sios valstybės aiškiai ir ga
lutinai susitartų dėl jų už
sienių politikos.

Reikalas eina apie Rusi
ją. Kaip žinoma, rusai nori 
išgauti atomų bombų pa
slaptį, bet Ameriką ir An
glija nėra patenkintos Ru
sijos užsienių politika. Jei 
Rusija sutiks “padėti savo 
koltas ant stalo” ir aiškiai 
pasakyti, ko ji nori, kaip ji 
mano elgtis su savo kaimy
nais ir jei ji duos aiškias ga
rantijas dėl savo politikos, 
tada Amerika ir Anglija su
tiktų. kad ir rusai žinotų a- 
tomų bombos sekretą, o 
Jungtinių Tautų Organiza
cija butų to sekreto saugo
toja.

Paskutinieji pranešimai 
sako, kad Anglijos vadas 
jau susitarė su musų šalies 
prezidentu dėl atomų bom
bos paslapties, bet apie tai 
dar nėra pranešta. Antra
dieni Anglijos premjeras 
kalbėjo musų kongrese ir 
pareiškė Anglijos pažiūras 
į didžiųjų tautų ir ypatingai 
į Amerikos ir Anglijos ben
dradarbiavimą.

Amerikos ir Anglijos su
sitarimas yra labai svarbus, 
nes kol tos dvi šalys nėra 
susitaiusios ir veda skirtin
gas politikas, tol Rusija ga
li žvejoti drumstame vande
nyje.

luotos bandos. Suirimas rau- ( 
donojoj armijoj kenkia ir 
Rusijos imperialistinei poli
tikai, nes okupuotų kraštų 
dėl plėšimų ir kareivių sau- 
žmcnės kaltina visus rusus 
valiavimu.

GEN. EISENHOVVER 
DARO ĮSPĖJIMĄ

Generolas Eisenhouer, 
Europos karo vyriausias va
das ir dabartinis Vokietijos 
valdytojas, lankosi Bostone. 
Čia jis pasakė kalbą, kurio
je perspėja Ameriką nesi
traukti iš Europos ir turėti 
užtenkamai pajėgų Ameri
koje.

Del Europos generolas 
Eisenhovver sako. kad mes 
ten turime palaikyti tvarką 
ir turime žiūrėti, kad karo 
tikslai butų įgyvendinti. Jei 
dabar Amerika pasitrauktų 
iš Europos, ten kiltų netvar
ka. Ypatingai Vokietijoje 
mes turime laikyti dideles 
karo pajėgas ir turime su
teikti pagelbą musų buvu
siems sąjungininkams, ku
rie kentėjo nuo vokiečių.
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MAJORŲ RINKIMAI
Praeitą savaitę antradie

nį visoje eilėje miestų ėjo 
vietos valdžių rinkimai. 
Svarbesniuose miestuose lai
mėjo šie kandidatai:

New Ycrke — majoru iš
rinktas Tamany Hali demo
kratų. komunistų ir komu
nistuojančios darbo partijos 
remiamas O’Dwyer.

Detroite — laimėjo sena
sis majoras Jeffries. Prieš 
jį stojo pirmą kartą darbi
ninkų unijų veikėjas Fran- 
kensteen. Jis gavo 30,000 
balsų mažiau, kaip senasis 
majoras.

Bostone laimėjo J. Cur- 
ley.

Iš Maskvos aplinkiniais 
keliais praneša, jog Stali
nas jau paskyrė savo įpėdi
nį. jei liga ar mirtis sutruk
dytų jam valdyti Rusiją, 
kaip ikišiol. Tuo “kronprin- 
cu” esąs paskirtas žinomas 
bolševikas Ždanovas, Lenin 
grado viršininkas, kurs pa
skutiniu laiku buvo Suomi
jos “prižiūrėtojas.” Ždano
vas yra nacionalistas ir turi 
raudonosios armijos kari
ninkų pritarimą, o. be to, jį 
remia ir Rusijoje visagalin
ti Vidaus Reikalų Komisa
riato žandarmerija.

CORDELL HULL GAVO 
DOVANĄ

Nobelio 1945 metų taikos 
premija paskirta buvusiam 
Amerikos Valstybės sekre
toriui Cordell Hull, kurs 
per ilgą laiką vadovavo A- 

Bridgeport, Conn. į ma-'merikos užsienių politiką, 
joro vietą septintą kartą ii- Taikos dovana jam paskir 
rinktas socialistų kandida- ta už jo pasidarbavimą į 
tas ir dabartinis Bridgepor- kuriant Jungtinių Tautų Or
to majoras McLevy. ' ganizaciją.

TRUMAN ATIDARO DARB-KAPITALO KONFERENCIJĄ

Pereitą savaitę prezidentas Trumanas atidaro jo paties sušauktą Washin- 
gtone darbininkų-darbdavių konferenciją. Darbo Departamento auditorijoje. 
Ši nuotrauka parodo prezidentą sakant kalbą. Nepriklausomos unijos tą kon
ferenciją pikietavo. Pažiūrėkit kitą nuotrauką antram puslapy.

LIETUVA TURI MINĖTI 
CARO GUBERNATORIŲ 

SUKAKTI
Karas Kinijoj

Karas Kinijoj tarp nacio
nalinės armijos ii- Rusijos 
remiamu komunistu eina di-

BILIONINIAI KARO 
NUOSTOLIAI LIE

TUVOJE

New York (LAIC)-Kas- ^amutomunisiu eina di- New York (LAIC)-Wa 
kart labiau Rusijoj atgims- , * Mūšiai vvksta pietinėj s*110#0110. Sovietų pasiunti- 
tant caristiniam imperializ- Mandžuriioi ir palei Kini-! nybes bluletems paskelbė 
mui, stengiamasi pagerbti Į Mandžuriios o-elžkeli nePaPrasto valstybės komi ir imperializmo, nešėjai. Ca-PRo^^~au ŠaS Pranežim« aPie
voc l/vnoc Koicncic norae .. . . ,rijos perleidžia kinų komu-ras Jonas Baisusis, caras 
Petras Didysis vh’sta Sovie
tuose garbinamais didvy
riais. Pav. caro generolo M. 
I. Kutuzovo sukakčiai pa
gerbti, “Pravda” ir “Izvies- 
tija” iš 4 laikraščio pusla
pių paskyrė 2 pusi. jo gar
bei. Tų idėjų įtakoje, net ir 
Vilniuje paminėta generolo 
M. I. Kutuzovo sukaktis, 
kurs dviemis atvejais yra 
buvęs caro kariniu guberna
torium Lietuvoje. Kaip “Iz- 
viestija” nr. 219 rašė. Ku
tuzovo 200 m. gimimo su
kakties paminėjimui. Vil
niuje buvo surengta specia
li paroda. Iš archyvų buvo 
ištraukti bet koki ryšį su 
Kutuzovu turį raštai. Be ki
tų dokumentų buvo išstaty
ta ir jo karinių žygių sche
ma: “Nuo Nemuno iki Mas
kvos” ir “Nuo Maskvos iki 
Nemuno.”

Vienuose iš geriausių Vil
niaus namų, rašo “Izviesti- 
ja,” kur ne karta yra buvęs 
sustojęs Kutuzovas. dabar 
įsteigtas Raudonosios Armi
jos karininkų namas (kari
ninkai Rusijoje darosi pri
vilegijuota klasė, jiems net 
sudaromi atskiri kliubai). 
Kutuzovo atmintį pager
biant, tame name ir buvo 
surengta Kutuzovo paroda.

Tokiems papročiams įsi
galint. reikia laukti, kad ne
užilgo Vilniuje bus pagerb
tas ir Muravjcvas-korikas.

pridarytus nuostolius. Pagal 
tą pranešimą: Latvijai vo
kiečiai padarė nuostolių už 
20 bilionų rublių, Lietuvai 
už 17 bilionų rublių, Estijai

nisiams.
Amerikos vyriausybė skel

bia. kad musų kareiviai Ki-
nijoj nesikiša ir nesikiš ji . 1(. bnj y Visose wj 
Kinijos urtaus kovas, bet esančios 'u.
kol jie yra Kinijoj, jie sau- naikinptos visos maši jr 
gos amerikiečių gyvybes ir traktonu £totvs. Nu0 ];etu. 
turtą. Pirmiau buvo skel- vj vokl^iai >tėmž 620 000 

blama kart Amerika rengia- įviju w ark|i „0 
si greitu laiku atšaukti mu- 000 kj- K 270 000 * viu ir
sų kanucmenę is Kinijos. ožkų. 760.000 tonu grurtlį ir 
bet kada tas bus padalyta. * . v
nežinia. Jei musų kareiviai
bus puolami, jie ginsis, sa
ko karo sekretorius Patter-
son.

RUSAI LIEPĖ AREŠTUO
TI V. TANNERĮ

Suomijoj areštuotas buvęs 
Suomijos prezidentas R. Ri
ti ir septyni jo bendradar
biai. Areštuotųjų tarpe yra 
vienas žymus Suomijos so
cialistų vadas Vaino Tan- 
ner. buvęs daug kartų mi-

485,000 tonų kitokio maisto 
produktų. Į pirmąjį biulete
nio puslapį įdėtas vaizdas 
karo sunaikinto Vilniaus.

Pagal Potsdamo susitari
mą Rusija apsiėmė rūpintis 
karo nuostolių atlyginimu 
Lenkijai. O kas atlygins 
nuostolius Lietuvai!

PENKTA KOLONA DAR 
GYVA

Ar Amerika Pripažins Suktus 
Jugoslavijos Rinkimus?

Pereitą sekmadienį, lapk
ričio 11d. Jugoslavijoj įvy
ko sukti rinkimai į bolševi
kišką “liaudies seimą.” Rin- 

Javos saloje vėl prasidėjo kimai Jugoslavijoj vyko di- 
kruvini mūšiai tarp anglų delio teroro sąlygose ir vi- 
ir vietinių gyventojų dėl So-'sa dar išlikusi Jugoslavijos 
erabija kariškos bazės. An-1 opozicija tuos rinkimus boi- 
glai pavartojo moderniškus kotavo. “Rinkimuose” buvo 
ginklus prieš indonezus. Ne-i išstatytas tiktai vienas bol- 
priklausomybės šalininkai į ševikiškas sąrašas, o dikta- 
paskelbė “šventą karą” užįturcs policija vertė žmones 
Indonezijos laisvę ir telkia-: eiti balsuoti. Balsus skaitė 
si ilgai kovai prieš grįžtan-' diktatūros policininkai ir 
čius olandus ir jų talkinin- komunistų partijos žmonės.

Šventas Karas už 
Laisvę

kus anglus.
Anglai suėmė kelis japo

nų generolus, kurie kaltina
mi už sulaužymą pasidavi
mo sąlygų. Japonai, prieš 
sudedami ginklus, atidavė 
daug ginklų vietiniams gy
ventojams, kurie dabar tuos 
ginklus naudoja kovoje 
prieš anglus ir olandus.

LIETUVIAI TREMTINIAI 
NORVEGIJOJ

Skandinavija (LAIC) — 
Klasta ir smurtu vokiškojo 
okupanto suimtųjų lietuvių

Jokios agitacijos laisvės ne
buvo.

Dabar Jugoslavijos dik
tatorius skelbia, kad jis 
“rinkimus” laimėjo visu 
“100C,” bet Jugoslavijos 
opozicija sako, ji tų suktų 
“rinkimų” nepripažįsta, nes 
tai buvo smurto ir sauvalės 
rinkimai, kuriuose demok
ratiškos partijos buvo slopi
namos ir neturėjo galimy
bės nei savo kandidatų są
rašų išstatyti nei agitacijos 
vesti.

Dabar kyla klausimas, ką 
Amerikos vyriausybė darys. 
Ar musų valdžia pripažins

dalis buvo nugabenta Nor-i tuos filvlffiAilię rinlrimnc 11-
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tuo pačiu pamins po kojo-vegijon. Vienu laiku jų ten 
atsirado arti 1.000, visi jie 
buvo laikomi griežtoje prie
žiūroje darbo stovyklose ir

mis visus pažadus apie “ne
varžomus ir laisvus” rinki
mus Balkanų šalyse? Pana-

dirbo įvairius Todfo orga-'šius “rinkimus” vėl rengia 
nizacijai priklausančius dar-.ateinančiam sekmadieniui 
bus (kelių tiesimas, aero- jr Bulgarija.
dremų ruošimas, tunelių ka
simas ir t.t.).

Vokiečiams Norvegijoje 
kapituliavus, dalis lietuvių 
pasiskubino persikelti į Šve
diją. Šiuo metu jų ten liko 
apie 400, bet ir tie, kaip mu
sų korespondentas praneša, 
greitu laiku bus perkelti į 
vakarų Vokietiją.

“TETA DUONA RETAI 
PAS MUS ATEINA”

Walter Reuter, automobi
lių darbininkų unijos vadas 
sako. OPA arba kainų ad- 

nisteriu ir ilgą laiką buvęs ministracijoj sėdi “penkta
tarptautinio koperatyvų su 

rivienijimo pirmininkas.

Rusai įsakė suimti Vaino 
Tannerį, kaipo “karo kalti
ninką.” Kas su suimtais bus 
daroma, koks teismas juos 
teis. ar tas teismas bus “ru
siškas,” ar bent šiek tiek 
panašus į teisingą teismą, 
greit pamatysime.

NORĖJO VISUS PAKELT 
Į ORĄ

Iš Ispanijos praneša, kad 
ten policija susekusi pasi
kėsinimą prieš diktatūros 
valdžią. Policija sako, pasi- 

1 kėsintojai norėjo prisitaiky- 
Iš Anglijos praneša, kad ti ir nudėti iš karto visus ge-į 

ten graikų jurininkai pa- nerolo Franko ministerius. 
skelbė bado streiką, jie rei- Ar taip tikrai buvo, ar gal 
kalauja, kad jiems butų mo- Ispanijos policija tiktai gi- 
kamos bedarbių pašalpos, riasi, niekas nežino. Dikta- 
protarpiais, kada jie laukia! torių valdomose šalyse kar-

kolona.” kuri nori užkarti 
Amerikos publikai aukštas 
kainas už naujus karus. 
Ginčai dėl kainų nustatymo 
naujiems karams yra labai 
svarbus. Jei kompaniios 
gaus leidimą, jos uždės la
bai aukštas kainas karams. 
Dabar karus lengva parduo
ti, tai kompanijos nori pasi
pelnyti, o OPA tam rodos ir 
yra, kad publikos interesus 
apsaugoti. Bet kai kurie 
OPA pareigūnai siūlo kelti 
kainas karams.

Daugiausia lietuvių ran
dasi Svelvik ir jo apielinkė- 
je (pietų Norvegijoj). Svel
vik stovykla turi savo ko
mitetą ir leidžia net 2 laik
raštėlius: “Šiandien” ir “Tė
viškės Aidas.”

Lietuvių tremtinių santy
kiai su vietos norvegais ge
ri. Nusiskundžiama nepa
kankamu maistu ir didele 
rubu stoka.

1.000 RABINŲ EINA 
PROTESTUOTI

PASKELBĖ BADO 
STREIKĄ ALBANIJOS “DEMO

KRATIJA”

Vienas tūkstantis rabinų 
suvažiavo į Washingtoną ir 
padarė protseto eiseną į 
Baltąjį Namą ir į kongresą. 
Rabinai kreipėsi i vyriausy
bę, kad Amerika paremtų 
žydų reikalavimą įleisti į 
Palestina daugiau žydų imi
grantų. Rabinai kreipėsi su 
protestu ir į Angliją, kam 
ji draudžia žydų įvažiavi
mą į Palestiną.

New York (LAIC) — Si
biro trėmime esantieji lietu
viai taip suterorizuoti, kad 
savo laiškuose nedrįsta net 
rašyti apie savo gyvenimo 
sąlygas. Vis dėl to, vienam 
nesenai iš Sibiro gautame 
laiške įdėtas toks reikšmin
gas sakinys: “Tetka duona 
k nam redko prichodit” 
(Teta duona pas mus retai 
ateina). Tame rusiškai ra
šytame laiške labai suma
niai pranešama, kokiose są
lygose tremtiniams tenka 
gyventi.

Bolševikai stengiasi iš vi
sų kraštų net prievarta 
“grąžinti” lietuvius. Kodėl 
gi jie iš Rusijos plotų, iš Si
biro, iš Kazakstano lietuvių 
tremtinių negrąžina? Visi 
prisimename, kaip prieš ke
letą metų Amerikoj išeinan
tieji lietuvių komunistų lai
kraščiai tvirtino, buk į Ru
sijos gilumą išvežtieji lietu
viai buvo tik laikinai eva
kuoti. kad juos apsaugojus 
nuo vokiečių. Kodelgi da
bar. karui jau užsibaigus, 
tie raudonieji laikraščiai ty
li ir nekelia balso ištrem
tiems lietuviams į savo tė
vynę grąžinti?

darbo ant laivų. Bado strei
kas jau tęsiasi virš savaitės 
ir keli jurininkai jau nuvež
ti į ligoninę. Prie to keisto 
streiko jau prisidėjo 400 
graikų jurininkų Anglijos 
uostuose.

tais pati policija tokius “są
mokslus” išgalvoja

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

Amerika ir Anglija žada 
pripažinti Albanijos dikta 
torišką vyriausybę, jei ji pa 
sižadės pravesti krašte lais
vus rinkimus. Albaniją val
do rusų pastatytas komunis
tas Hoxha. Graikai protes
tuoja prieš žadamą pripaži
nimą to diktatoriaus. Jie sa
ko. tą diktatorių reikia pa
sodinti į kalėjimą už viso
kius žmonių žudymus, o ne 
duoti jam pripažinimą .

ORLAIVIS VISAM KAM 34,700 NAUJI ORLAIVIAI

Iš Seattle Boeing Aircraft 
kompanija praneša, kad ji

Continental Motors Co. 
skelbia, kad ta kompanija

karui beinant prie galo pa- jau turi užsakymų padirbti 
dirbo naują orlaivį, kurs 34,700 naujųi mažų orlaivių 
buvo naudojamas visokiems civiliams pirkėjams atei- 
tikslams. Orlaivis buvo ir! nančiais metais. Kompanija 
naikintuvas, ir bomberis. ir sako, ateinančiais metais 
torpedų leidėjas. Orlaivis Amerikos publika išpirks a- 
lekia 450 mylių per valan- pie 40,000 mažų keleivinių 

jdą ir sveria tiktai 6,400 sv. J orlaivių.



Antras puslapis

MONROE DOKTRINA

Senais laikais Amerika, 
dar jauna ir silpna valsty
bė, bijojo, kad didžiosios 
imperialistinės Europos val
stybės neatsikeliu čia i A- 
merikos kontinentą ir nepa- 
. įdarytų pavojingi jaunos 
respublikos kaimynai. Kad 
apsisaugojus nuo galimo 
francuzų ir ispanų pavojaus, 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, tylioje sąjungoje *u An
glija, skelbė ir praktikavo 
taip vadinamą “Monroe do
ktriną.” Pagal ją, Amerika 
skelbėsi esanti priešinga, 
kad koki nors neameriko- 
niška valstybė kištųsi Į šiau
rės ir pietų Amerikų šalių 
vidaus reikalus, ar bandytų 
pajungti tas šalis.

Ta doktrina senai yra at
gyvenusi. Amerika dabar 
ne tik nebeturi ko bijoti, 
kad kas nors kišis Į musų 
“įtakos sferą,” bet ji pati 
turi interesų visame pasau
lyje, ypatingai Azijoje. A- 
merika dabar yra galingiau
sia pasaulio valstybė, todėl 
Monroe doktrina, kada ją 
dabar kartoja musų valsty
bės vyrai, skamba lyg senų 
laikų pasaka. “Naujienos 
dėl to sako:

“Pasaulis šiandien nebestovi 
toje pačioje vietoje, kur sto
vėjo prieš šimtą su viršum me 
tų, kada gyveno prezidentas 
Monroe. Ir Amerikoje Monroe 
Doktrina buvo tiktai pradžia 
tiems santykiams, kurie čia pa
laipsniui išsivystė. Jungtinės 
Valstybės jau gerokas laikas, 
kai praktikuoja “geros kaimy
nystės” politiką santykiuose su 
šio kontinento respublikomis. 
Pagaliau, dabar yra Įsteigta 
Jungtinių Tautų Organizacija 
naša ii tr n taikai sau vot i."’

Pelėsiais kvepia “Monroe 
Doktrina,” taikoma Ameri
kos šalims. Bet kai tą “dok
triną” geri žmonės nori per
kelti Į Europos rytus ir “pri
pažįsta” ten Rusijai ypatin
gas “saugumo teises,” tai} 
turime reikalo nebe su isto
riniais pelėsiais, bet su pri
pažinimu Maskvos totalita
rizmui teisę pavergti savo 
kaimynus. Stalino “Monroe 
doktrina” reiškia, kad jis 
ateina i savo kaimynų že- 
. ries, atsiveda ten savo žan
darus, suranda vietoje judo- 
šių kvislingų genges ir en
gia tuos savo kaimynus, plė
šia juos. sovietina, rusina, 
deportuoja žmones, Įveda 
savo vergišką režimą ir, 
bendrai, šeimininkauja sa
vo kaimynų žemėje, kaip 
totoriai kadaise šeimininka
vo Rusijoje.

važiavimo pirm. M. Kupris, 
sekret. J. Maceina ir iždin. 
A. Galinskas.

Išleisti atsišaukimą “į vi
suomenę” labai lengva. Pa
rašei proklamaciją, pasira
šei ir turi “vienybės prokla
maciją.” Išrodo labai patrio
tiška ir skamba gražiai, o 
“diplomatinis atžvilgis” ne
bėra slopinamas.

Bet ko SLA 7-as apskri
tis tikrai nori, to niekas ne
žino. Nežino nė patys to at
sišaukimo autoriai.

Tuo tarpu “proga” bend
rai veikti visada buvo. Kar
pius ne taip senai buvo ALT 
naiys ir ten atstovavo viso-Į 
kias smetonines organizaci-j 
jas. kurios vardų turi daug/ 
bet narių labai mažai. Vė
liau jis iš ten pabėgo...

Į Amer. Lietuvių Kongre
są gali siųsti atstovus visos 
lietuviškos organizacijos. 
Gali delegatus siųsti ir tos 
tuščiais vardais pasikrikšti
jusios “misijos,’’ vadavimo 
“sąjungos” ir kitoki fašis- 
tuojantieji burbulai. Paga
liau “misionieriai” ar kaip 
kitaip pasivadinę smetoni 
ninkai
kimą
ALT. Kas jiems tą drau
džia padalyti? Bet jie to 
nedaro, o siūlo pakampiais 
“vienybę.”

Kaip tik ALT paskelbė, 
kad šaukiamas A. Lietuvių 
Kongresas Chicagoje, “vie
nybės” jonvaikiai tuoj su
galvojo “užbėgti už akių” 
ir paskelbė savo suvažiavi
mą Washingtone. Vadinasi, 
ardo bendrą darbą ir šau
kia apie “vienybę.”

“Vienybė” puikiai skam
ba. na tai ir atsiranda leng
vatikių, kurie siūlo “daryti 
spaudimą.”

440_______ 1*_____• l______O A ___opauuirną j Ką; nr ne- 
vertėtų, kad tie vienybės 
plepiai ir bendro darbo ar
dytojai “paspaustų” save. 
tada visas reikalas atrody
tų mažiau išpustas, mažiau 
butų plepėjimo ir daugiau 
darbo.

KELEIVIS, SO. BOSTON

PROTESTUOJA PRIEŠDARBO-KAP1TALO KONFERENCIJĄ

Prezidentas Truman as sušaukė Washingtone didžiųjų unijų ir korporaci
jų atstovų konferenciją, kad susitartų rišti savo ginčus be streikų. Bet nepri
klausomos unijos nebuvo Į tą konferenciją pakviestos. Todėl jų nariai nuva
žiavo i \Vashingtoną pikietuoti tcs konferencijos rumus. Jie demonstruoja iš
kėlę plakatus su užrašais: “Mes kovojom už demokratiją.” “Čia yra laikoma 
nedemokratinė darbininkų-darbdavių konferencija.” Ir t.t.

Karas Kinijoj

DARYTI SPAUDIMĄ’

SLA 7-o apskričio šuva 
žiavimas Wilkes-Barre, Pa. 
įvykęs rugsėjo 30 d. vien
balsiai nutarė atsišaukti į 
lietuvių visuomenę tokiu rei
kalu:

“Lietuvių pasiskirstymas po 
įvairių Įstaigų vardais suskal
dė musų vienybę ir slopina lie
tuvių Įtekmę diplomatiniu at
žvilgiu.
“Dabar atsidaro proga bend

rai veiklai visus Amerikos lie
tuvius sujungti.
“Ta proga tai ALT Kongre

sas Clrcagoj ir Lietuvių Misi 
ja Washingtone.“Delegatai tuose suvažiavimuose turėtu daryti spaudimą, kad šis reikalas butų atydžiai apsvarstytas ir surastas būdas sujungti visus Amerikos lietuvius veikti bendrai vienos Įstaigos vardu Lietuvos išlaisvinimo ir lietuvių šelpimo reikale.”

Po šituo atsišaukimu pa
sirašė SLA 7-o apskričio su-
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Maskvcs varlė pučiasi ' BALF penktas siuntinys
Lapkričio šeštą Maskvoje, gen(iiasis Amerikos Lie-

įvyko bolševikų tradicinis 
paradas. Tai buvo minėji
mas Lenino-Trockio pučo, 
kuriam Maskva yra davusi 
revoliucijos vardą.

Parade kalbėjo užsienių 
reikalų komisaras Moloto
vas; kalbėjo apie raudono
sios armijos “galybę” ir 
“sovietinės technologijos 
pažangą”; apie tai, kad “ta
pė atsteigta ‘tarybinės’ Lie
tuvos nepriklausomybė” ir 
kitus panašius nonsensus.

Be to, Molotovas padarė 
tokį įspėjimą: niekas tegul 
nediysta lošti atominėmis 
bombomis, kaip “grūmoji
mo ir prievartos įrankiu,”

tuvių Šaipos Fondas išleido 
Europon dar vieną suauko
tų drabužių siuntinį. Spalių 
23 d. laivu Margarella iš
vežta 20.000 svarų drabu
žių bei avalinės Lietuvos 
tremtiniams Švedijoj ir Nor
vegijoj.

Penki kilnus žygiai—šel
pti karo audrų išblaškytus 
musų brolius ir seseris.

Beje, vienas tų siuntinių 
buvo paleistas į “tarybinę” 
Lietuvą ir — apie jį nieko 
negirdėti. Išrodo todėl, kad 
tą siuntinį sudorojo nudris
kę Stalino komisarai.

BALF randa kelių ir bu
du karo aukoms šelpti. Jis

čia. aiškiai sako. kad aukos 
eina “for the Russian peo
ple.” Vadinasi, musų “gera
dariai” sako netiesa, kadi
aukos eina lietuviams. ’ Kinijoj atviras karas. Ten, užkorė ispanų liaudžiai ge-

“T^isvė“ užsipuola ant'siaučia ne “pilietinis” ka- nerolo Franko diktatūrą. Ji, . t , . . T .
“Keleivio” už musų teisin-į ras, kaip skelbia laikraščiai, ir šiandien dar ten valdo.!

nes ir bolševikų Rusija tu-'rag j^e]ja jr Lietuvon, be ko 
resianti atominę jėgą n:mįsaių malonės, 
daug kitų dalykų ... Į

Lietuvos atžvilgiu Molo- Narzaniškas poetas 
tovo kalba buvo melagio
zauna, jc įspėjimas pašau

Į liui—varlės pūtimasis 
jautį.
Šitaip kalba barbaras

Molotovo zauna, kad

Viename Nevv Jersey mie- 
priešį ste^Je £yvena komunistiš

kas “jail bird,” Jenas Kaš-
kaitis. Savo laiku jis 
gyrė dvi komunistu

r rs.eiei\ IO UZ musu teisiu- U .y....,z. f M , V -
li gali paduoti pareis- ga pastaba ir būraojasi. bet karas eina tarp Rusijos Panašiai gali būti ir Kini-ri^ ,2^- nn
, kad jie nori įstoti į kaĮp eina/Esą mes užsii-t ir Kinijos. “Oficialiai” rusai joj. Kol musų nesikiseliai V’„ “tSV Jkaip 

mam
ta demagogij 

“Laisvė” rašo:
"Jus (vadinasi ‘Keleivis’ — 

red) išpešėte sau iš Russian 

Relief. Ine. raporto abelna sa

kinėli.

KIENO ČIA DEMA
GOGIJA?

‘Keleivyje,”

labai 
“lie

ta- karstvas” — narzaną ir bor- 
žamą.

Nieks iš to neišėjo ir Jo
nas virto poetu. Dabar jis 
kala eiles, o “Laisvė” jas 
pardavinėja klusnioms Sta
lino davatkoms. Už vieną 
dolerį jos gauna šitokį jo
valą:

“Kad iš ponų butų gimęs,
“Tai juk suk save devynios!...
“Bet dabar—iš proletarų—

‘lr taip toli nusivarė”...
Kitas komunistų “poe-

sakyti, būtent:
smur- 
nepri-

klausomybe!
Tai bandito logika: už

puolėt žmogų, atėmei jo 
turtą ir — dabar jis yra ne
priklausomas ir laisvas! 
Laisvas nuo visko, ką turė
jo

“demagogija.” Kur gi’į Kinijos karą nesikiša, bet plepės apie “hands off,” i^jreJo 1 harhani
mafija (ra? kinų komunistai gauna iš sų ginklai gali padaryti K.-

rusų ginklus, rusai perleido nijoj perversmą ir paskui j Molcto'as Xd(lina
kinų komunistams pietinę demokratiškas pasaulis iš- 
Mandžu rijos dalį ir uostus,įvys naują “sovietinę respu- 
ner kuriuos nacionalinė Ki- bliką.” kurioje Stalino bi-

kiek Russian Relief.! nijos vyriausybė norėjo zunas ir propaganda suri- 
Inc. pasiuntė i Sovietu Sąjun-; siųsti kariuomenę į Mandžu- kiuos prieš musų salį šim- 
gą nuo tautiniu grupių, tame riją. Be Rusijos paramos ki- tus milionu žmonių 

nų komunistai negalėtų ka- bus pervėlu “kištis, 
l iauti ir negalėtų grėsti Ki-

vaikas su muiloj nijes nepriklausomybei.
I.n K -rusus bur- Kinijos komunistai giria-

i si paskutinėm dienom, kad
“Keleivvie” Jie “ištaškė’’ 80,000 kinie-kalbamai Jie I*,kirto gelžkelį,

..i.-,9: kurs eina įs Kinijos į Man-

skaičiuje ir lietuvių, sumoje 

165.229.14 ir va. krykštaujat, 

kaip mažas

burbulu, kad 

liokus’ šelpia, o ne lietuvius.”

Pažiūrėkime 
43 nr. Kur ten

Tada

Kinijoj prasideda trečio 
pasaulinio karo jėgų rikia- 
vimasis. Į kurią pusę pasvirs 
Kinija? Jei demokratinėse 
šalyse laimės “nesikišėliai,” į

uiu i u?u? iivr-tc? . •• .. I - .
‘•Burlioko" išsireiškimo mesiA<zu"»: Jį*. 8^? ““ “l ,lal 
iš viso nevartotame. "Lais- •1.au5url dčemę el * J1'
vė”
kaip yra su “išpešimu”9

čia aiškiai meluoja. O dūrinės” Mongolijos miestų.

O kad piešiamieji nedrys- tas,” Jasilionis, šią kaškaiti 
tų priešintis, btalino gramą- nę “poeziją” labai giria, 
fonas ginasi, kad RusijaĮjrSą ^o pasimokinti. Ak, 

in“ wor9 " taip— miserv loves compa
ny!
Mažumos majoras Bostonui

Lapkričio šeštą Bostono 
piliečiai linko majorą. Dau
giausia balsų gavo Michael 
Curley — tris kartus buvęs 
Bostono majoru ir kartą 
Massachusetts gubernato
rium.

Bet Curley yra mažumos 
kandidatas. Iš 247,000 bal
sų jis surinko 111,000 bal
sų.

Taip buvo dėl to, kad ma- 
! joro vietos norėjo dar pen
ki kandidatai, ir dėl to, kad 
Bostone dar neveikia pro
porcingoji rinkimų sistema. 
Tai kur tas Stalinas?

Minint bolševikų pučo su
kakti. lapkričio šeštą Mask
vos gyventojai nematė savo 
vodžiaus Stalino. Už jį kal
bėjo Molotovas.

Tai rodo, kad Rusijos 
diktatorius turi “vikeišiną” 
kurioj nors klinikoj. Euro
pos ir Amerikos diplomatų 
kanceliarijoms tatai esąs 
“atviras sekretas.” Jo neži
no tik maldingosios staliniz
mo davatkos.

Jei bolševikų vodžius pa
džiaus savo pančiakas, Ru
sijoj galima laukt naujos 
komunizmo raganų me- 
džicklės. Už Lenino vietą 
susipiovė Stalinas ir Troc
kis; už Stalino vietą gal 
pjausis Molotovas su Žuko
vu, ar kiti. Bus naujos “iš
davikų” bylos ir bus “šist- 
kos.’’

turės n- atominę jėgą ir 
daug kitų dalykų.”

Bet tą patį sakė bolševi-
Kinija gali pasvirti į musų kų pusbroliai naciai. Ir jie 
busimų priešų eiles, kaip'grūmojo, ir jie kruvino

smurto priemonėmis buvo 
užvaldę kone visą Europą. 
Nežiūrint to, demokratinis 
pasaulis sutriuškino naciz
mą.

To paties gali susilaukti 
ir bolševizmas. Meška su 
lokiu abudu tokiu — jie nu
silenkia tik vėzdui!

laiku pasviro Ispanija 
io ir Musolinio šalį. 

Už Ispanijos “nesikišimo” 
komediją demokratijos už
mokėjo kraujo upeliais. Ar 
prie to pat prieis ir Kinijos 
atsitikime? S. D.

Kartu su karo veiksmais 
kinų komunistai pradeda 
platų puolimą propagandos 

nešimą, kad lietuvių grupių J f ronte. Jie reikalauja, kad)
Amerikoje surinktos aukos Amerika tuoj pat atšauktu
eina “for the Russian peo- savo marinus iš Kinijos; jie' “KURDŲ RESPUBLIKA

reikalau ja, kad Amerika Į --------
“atsiprašytų” jų už “kiši
mąsi” į Kinijos karą ir jie 
“pasilieka sau teisę” reika
lauti iš Amerikos nuostoliu. v

Mes padavėme žodis žodin 
oficialų Russian Relief pra-

ple.” Jokio teksto ar faktų 
kraipymo mes nedarėme.
Bet “Laisvė” to RussianMes rašėme

kad American Society for}Rel»ef pranešimo NEPA- 
Russian Relief. Ine. (seniau i SKELBĖ, ji užslėpė tą pra
buvęs Russian War Relief) j nešimą, o lapkričio 9 d.
savo oficialiame pranešime Į 
apie A. Bimbos išvažiavimą 
į Rusiją skelbia, jog:

“Lithuanian groups 
rca

in Arae-

i koks tai Zavis “Laisvėje 
prirašė dvi špaltas visokių 
kvailysčių, bet Russian Re
lief pranešimą ir jis nu
kniaukė. Jis apie tą prane-

have already contributed i širna vaikšto, kaip katinas 
$165.229.14 worth of food. clo-|apje karštą košę. bet io ne- 
thing. and medical supplies for j skelbia ir jau. Nugi paškelb- 
the Russian people this year kit. tegu lietuviai bolševikai
through Russian Relief which 
since its inception in 1941 has 
collected $60,000,000 vvorth of 
basic relief suppkes.”

Kas iš to oficialaus Rus
sian Relief pranešimo se
ka? Kas moka skaityti, iš 
to pranešimo matys, jog 
bimbiniai lietuviai surinko 
ir pasiuntė RUSŲ TAUTAI 
šelpti visokių daiktų už virš 
pusantro šimto tūkstančio 
dolerių. Taip sakom ne mes, 
taip sako Russian Relief, 
per kurio rankas visi siunti
niai eina. Russian Relief o- 
ficialiai skelbia pasiuntęs 
surinktus daiktus rusų tau
tai, “for the Russian peop
le.”

Mes nesame priešingi, 
kad lietuviai šelpia rusus. 
Rusams, po 28 metų bolše
vizmo šeimininkavimo, pa
gelba yra reikalinga. Karas 
Rusiją stipriai nuteriojo, to
dėl, jei kas šelpia rusus, tas 
daro neblogą darbą.

Bet mes atkreipiame visų 
lietuvių dėmesį į tai, kad

žino. kur eina jų suaukoti 
pinigai! Paskelbkit tą ofi
cialų pranešimą ištisai ir 
leiskit žmonėms patiems 
spręsti, kas užsiima dema
gogija—“Keleivis” ar “Lai
svė”? Mes esame tikri, kad 
ir didžiausias bolševikų da
vatka, paskaitęs Russian 
Relief pranešimą, supras, 
kad “Laisvė” jį mulkina.

JAPONAMS NELIKO 
MERGINŲ

Kai japonai šio karo pra
džioje užėmė olandų valdo
mą salą Bali, jie tuojau pa
sišaukė salos administrato
rių Boterhoveną (olandą) ir 
pareikalavo, kad jis prista
tytų kelis šimtus jaunų mer
ginų jų (japonų) karei-

»»

Iš Turkijos praneša, 
ten prasidėjo kurdų eilinis 

į “bruzdėjimas.” Kurdai gy
vena Mažojoj Azijoj. Poli-

I Dubeltava “misija”
kad Chicagos “Sandara ’ pa

skelbė tokią žinią:
“Amerikos Lietuvių Misi

jos (smetonininkų) direkto
atlyginimo. Aadinasi. dar1 tiniai iu teritorija vra oada-! ■ A- Tiečiokas, iš Nev- 
neturi galios, c jau rodo A- Įyta tarp Turkijos* Irano ir'?rk-. J- išsiuntinėdamas
merikai kumštį.

Propagandos karas. per
Irako. Naujas kurdų bruz
dėjimas. sako. siekia sukur-

komunistų partijas, eina vi- tį “Kurdų Respubliką.” ku- 
suose kraštuose. Čia pat A-j rj nežinia prie ko glausis, 
merikoj komunistų vado- Yra spėjimu, kad rusų a-
vaujama maritime union 
grasina streiku, jei Ameri
ka neskirs daugiau laivų sa
vo kareiviams grąžinti iš 
užjūrių ir jei musų šalis 
rems čankaišeko vyriausy
bę. Tokių grasinimų dabar 
pilna bolševikų spauda, o 
bolševikų agentai visur dir
ba prakaituoja, kad Kinija suota. 
butų atskirta nuo pasaulio 
ir kad Rusijos ginklai galė
tų ten iškariauti dar vieną 
laimėjimą Rusijos imperia
lizmui.

“Nesikišimo” komedija 
Kinijoj turi šalininkų ne 
vien tik rusiškų agentų ei
lėse. Yra žmonių, kurie vi
sai širdingai mano, kad 
mums neverta “kištis” į Ki
nijos vidaus kovas. Tie žmo
nės galvoja, kad kinų “pi
lietinis” karas yra pačių ki
nu reikalas, o ko ten mums 
kištis...

Visa ta komedija prime-viams.
Salos gyventojai labai nu’na Ispanijos pilietinį karą, 

sigando į I kurį kišosi ir vokiečių na-
Bet čiabuvių potentatas/ciai, ir italų fašistai ir rusų 

Anok Agung, sugalvojo bolševikai. Tiktai demokra- 
gudrų planą merginoms iš- tinėse šalyse tada buvo lep-

u«uv.u ..ėmėsi i utį nau gelbėti. Jis įsakė vietos jau-; šių. kurie nenorėjotepti sa- 
neiuvių ueiuesi į u»i, au ®. žmonėm* tuoiau su- v° svarias rankas pilietinio bolševikai lietuviai skelbia- . mems žmonėm., tuojau su . Rnaniini Knl
d aukas renka lietuviams situokti. Į kelias dienas vi- karo krauju Ispanijoj. Kol 
klpti T tuo te%u U Įstai- sos merginos ištekėjo už sa-; demokratiniai lepšiai mie- 
5,. kuri tas aukas periiun- vo tautelės vynj. Igojo, Hitlens su Slussolin.u

spėjimų,
gentai kursto kurdus “išsi
vaduoti” iš turkų, persų ir 
arabų “jungo” ir prisidėti 
prie Rusijos. Tikrų žinių a- 
pie kurdų judėjimą nėra, 
bet nebutų stebėtina, jei už 
kurdų “judėjimo” stovėtų 
Rusijos imperializmas. Tik
tai Rusija dabar yra intere- 

kad kurdai darytų 
maištą. Kurdai, sako. yra ({ , . „
gerai ginkluoti modemiš- s,eit4- 
kais ginklais, o tų ginklų! Kodėl ne 
jie gali gauti tiktai iš Rusi
jos.

Kurdų judėjimas yra tuo 
svarbus, kad jis parodo pa
sauliui dar vieną “skaudžią 
vietą,” kur susikeita galin
gųjų valstybių interesai.
Kurdai gyvena “strateginėj” 
vietoj, jų žemės yra prie 
svarbiausiųjų pasaulio alie
jaus šaltinių Persijoj (Ira
ne) ir Irake. Jei rusams pa
sisektų sukelti kurdus prieš 
Turkiją, jie nusilpnintų tur
kus, kurie nenori nusileisti
rusų reikalavimams. Agre-

TSui demok^

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m. 
Kama 50 centų.

a i

į visas puses pakvietimus 
važiuoti į VVashingtcną. pri
dėjo taip pat atsišaukimą ir 
baloto pavyzdį dabartinėms 
nominacijoms į SLA Pildo
mą Tarybą... Išrodo, jog tos 
‘misijos’ uždavinys Wa- 
shingtene bus iškepti nau
jus viršininkus Susivieniji
mui...”

Taigi, taigi — dubeltava 
“misija.” Dinastijos patrio
tai kalba apie Lietuvos iš 
vadavimą, bet jie dirba 
tam, kad SLA nariams už 
karti Trečioku ir Tvsliavu

rojun”?
Chicagos lietuvių komu

nistų “barabančikas” Pru
seika vėl kelyje. Jis bastosi 
po lietuvių kolonijas “mid- 
dle-west’uose” ir šūkauja:

“Broliai ir seserys, va
žiuokit į Pittsburgą!”

Dalykas toks. Norėdami 
pakenkt Amerikos Lietuvių 
Kongresui, lietuviai komu
nistai sugalvojo naują mo- 
ną. Jie šaukia “demokrati
nių lietuvių suvažiavimą.”

Tam komunistų vijurkui 
reikia pasakyti štai ką: 
“Leone, važiuok į Maskvą”!

Išgirdęs tokį patarimą, 
jis stvers paskutinę dar gy
vą blusą ir raitas dums į 
Chicagą.

Pruseikai Maskva — tas 
pat, kas anam pasakos vel
niui kryžius. '

Bankinis komunizmas?

“Viln.” komunistų pisorė- 
lis tyčiojasi iš Anglijos dar
biečių, kam jie siūlo nacio- 
nalizuot banką*. Tai, girdi, 
bus tik bankinis socializ
mas.

Bet dabar ir Francijos ko
munistai reikalauja nacio- 
nalizuot bankus. Reiškia, 
jie nori bankinio komuniz
mo.

Andrulis, vis Andrulis— 
nonsensas, tai jo bičiulis!

St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA
1 TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS JLIETUVIU GYVENIMAS KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

ŠAUNUSIS “ENTERPRISE” BUS KARO PAMINKLASBROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
BROOKLYNE VIEŠOS 

DISKUSIJOS!
I nebus, kaip tik su Sovietų ’ 
Į Rusija. Jeigu kas šiandien

-------- , reikalauja Lietuvai laisvės,
Lietuvo* nepriklausomybė* nepriklausomybės, tai, gir- 

klausimu di, kenkia Lietuvos žmo-.
-------- nėms. Girdi, galite jus šauk-

Liet. Kriaučių Neprigul- ti kongresus, ar misijas, jus 
mingas Kliubas rengia vie- Lietuvos nuo Rusijos neat-: 
šas diskusijas, kurios įvyks plėsite ir Lietuvai laisvės1 
lapkričio 25 d.. Am. Lietu- negausite, nes Lietuva jau 
vių Pil. Kliubo name, 280 dabar esanti “laisva.”
Union Avė., 2:30 po pietų, ! Suprantama, Lietuvos pa- 
sekmadienį. Įžanga nemo- triotai ir geri Amerikos pi- 
kama. j liečiai nurodinėjo, kad mu-

Diskusijoms įvadą pada- sų lietuviški komunistai tu- 
rys adv. K. Jurgėla. Jo te- ri daugiau drąsos, negu pro- 
ma bus: “Ai* Lietuva, kaip to. Jiems buvo priminta, 
valstybė, tun teisę gyventi kad jie nežino ką daro. Juk 
nepriklausomu gyvenimu.' tarp kcmunistų. rodos, skir-
ar ją turi valdyti kas kitas? 

Lietuvai atgimstant —
tumo neturėtų buti. Rusijos 
komunistas visom keturiom Šitas jurų milžinas, karo lėktuvų vežioto jas laivas, žinomas “Enterprise” 

vardu, šiomis dienomis buvo laikinai Įvestas į Bostono uostą, bet vėliau bus 
pergabentas New Yorka n, į Hudsono upę, kur jis pasiliks kaip karo pamink
las ir Amerikos jurų galybės simbolis.

1918. 1919 ir 1920 metais— gina savo tėvynę. O lietuvis
adv. Jurgėlai teko asmeniš
kai dalyvauti aktualėse ko
vose su lenkais ir su bolše
vikais, ginant Lietuves lais
vę. Atvykęs į šią šalį, jis uo
liai sekė Lietuvos kultminį,

komunistas kaip tik priešin 
gai: jis visom keturiom sto
ja už pavergimą savo tėvy
nės. Ir jeigu musų lietuviai1 
pasako komunistams, kad 
jie lietuviški rusai, tai kaip

ri ateiti į susirinkimą. Jei- Kliube. Kalbėjo bostoniškiai. 
gu ateitų nors pusė narių, A. J. Namaksy ir J. Janus-'

, • • • ,.*• • , , . ...... ? mes esame tikri, kad paliuo- kis apie dabartinę Lietuvos?ekonominj ir politinę gyve- jie labai pyksta ir įsizei-į suotume prOrusišką elemen- padėti ir kvietė visus lietu-!
iš O1'ganizacijų valdybos vius gyvai remti A. L. Kon-J Šiomis dienomis Viktori-

žmonės kovojo ir kovoja kartoja ? ? jn^eton™ ASSS
savo krašto laisvę, už Lie-' Po didelių argumentų nu- v .
tuvos nepriklausomybę. Po balsuota 32 balsais prieš 30, Komunistai

KULPMONT, PA

Apie šį tą

* < ’ į —---------------------- ---------------------------------X------------ ’
jo kalbos seks viešos disku-! kad siųsti delegatą į Ameri- 
sijos; ! kos Lietuvių Kongresą. De-

Po diskusijų adv. K. Jur-j legatu išrinktas C. B. Brie- 
gėla padarys diskusuojamų dis.
klausimų bendrą išvadą. ! Komunistai spalių 5 d.

Tokiu diskusijų Brookly-'ALP Kliubo susirinkime iš- 
no publika senai laukė. Tai-'linko du delegatus į Pitts- 
gi dabar yra proga kiekvie-1 burgho “demokratinių” lie- 
nam šiuo klausimu pagal- tuvių suvažiavimą. Vadina- 
voti ir atėjus į diskusijas! si, ALP Kliubas dalyvauja 
pasakyti savo nuomonę: ar dviejuose lietuvių suvažia-
Lietuva tun but nepriklau-! vimuose. Tiedu suvažiavi- 
soma valstybė, ar ją turi mai griežtai skirtingi savo 
kas nors kitas valdyti? Aiš-; principuose. Pittsburgho 
ku. prelegentas įrodinės, ! demokratinių” lietuvių su- 
kad Lietuva ne tik gali, bet! važiavimas užgirs Lietuvos 
ir turi but nepriklausoma; okupaciją. Čia Lietuvos į 

HnrvKlracin suvažiavimas!valst vha▼ M j «
tualus ir

KJ oncimac nL-xxj«ucnnac Jia <2rk * vcv
rengėjai prašo vi

sus ateiti.
Kviečia,

LKN Kliubo Valdyba.

Worcesterio Naujienos
Iš Lietuvių Moterų Kliubo , genis, Anna Kamank.v, An- 

veikimo ! na Zukouskienė, Vietoria
Spalių 28 d. L. Moterų Jaskonis, Anna Sargunas. 

Kliubo choristės daininin-j Br. Zaikaitis. Theod. Bal- 
kės buvc nuvažiavusios įichunas, Vietoria Purvins- 
Lcuell General Hospital' kas. Angelą Vaisa, Anna 
palinksminti sužeistus ka-! Rakauskas, Eliz. Mazieka 
reivius, grįžusius iš Euro-'ir panelė Frances Sargunas. 
pos. Man teko pasikalbėti; Ponia J. D. Hagberg ir 
su kai kuriomis dainininkė- panelė H. Bilinskas padal
inis, kurios lankė Lowell li-Įnavo solo, o penelės F. Sar- 
goninę. Jos sako. kad ligo- gunas ir C. Gerulis sudaina- 
ninėj joms teko susieiti ir! vo duetą. R-lė Sargunas pa- 
lietuvių kareivių, kurie gy-'skambino gitara, o p-lė Vir- 
dosi toje ligoninėje, o visiginia Shunskis iš Millbury, 
kareiviai dėkojo musų dai-' Mass. pagrajino akordeoną.

j Šitas musų moterų choras 
dažnai pasirodo įvairiuose 
musų draugijų parengimuo
se. Choras žada ir ateityje 
lankyti ligonines ir palinks
minti sužeistuosius ir ligo
nius kareivius. Choras vei-

nininkėms už gražias dai-! 
nas ir įvairią programą.

Visai dainų programai 
vadovavo Mrs. Mae M. Meš- 
kienė. Chorisčių grupė susi
dėjo iš šių dainininkių: po
nių Jennie Hagberg, Mar-
garet Skrickis, Catherine! kia prie Moterų Kliubo ir 
Pupka, Anna BudenaviciaJ visos choristės yra to Kliu- 
Eva Rudokas, Helen Bilins-ibo narės. Choras atlieka 
kas, Mary Kovai, Minnie'puikų kulturinį darbą. 
Vishinskas, Marlyn Saba- Balandėli**

Astikienė sako, kad du rantą iš Waterburio ir, kiek 
jos sūnus, kurie sugrįžo iš girdėjau, dar paaukojo ir 
armijos, “jau ne tie: jie nėr- pinigų. Taigi, kaip žmogus 
vuoti. tik eit, tik bėgt jiem.”; budamas New Britaine ga- 

—o— , Įėjo girdėti ir matyti Hart-
Bendro Lietuvių Ukėsų forde surengtą ir atliekamą 

Kliubo ex-prezidentas Jo-, “koncertą” ? Sakau “kon- 
nas Navickas užsidėjo nau-'certą,” nes visą gerąją kon- 
ją biznį — valgomų daiktų certo dalį sugadino Kliubo 
krautuvę. Jonas čia augęs,: vedėjas su savo prakalbo- 
v ra rimtas ir gabus vyras, mis ir pasigyrimais. Jis iš- 
Be to, jis yra taktiškas ir, lindo beveik po kiekvienai 
geras lietuvis. Be abejonės( dainai ir gyrėsi, kad parda- 
biznis jam seksis, nes pri-'vęs už vieną milioną Ame- 
tyrime įgijo dirbdamas pas rikos Karo Bonų (VMK nuo 
kitus. 'savo “boso’’ gaus vėjo. nes

Jonas sakė biznį atidary- Laisvėje parašė, kad Kliu- 
siąs ir varysiąs plačiu užsi- bas pardavęs už-% mil. do- 
mojimu. Namas, kuriame lerių), kad sukvietęs Hart- 
biznį atidarė, ruimingas ir, fordo miesto gaspadorius ir 
geroje vietoje. Linkiu dary- t.t., ir

maksienė trumpai aiškino, duktė, sėkmingai išlaikė 
kad kaip ėjo drabužių rinkliava kvotimus ir patapo regist- 

mases "eina" su jais, tai* Bostone ir kvietė Lawrenco mota slauge. Pora metų at- 
bliofas! Kur tik susirenka • lietuvius tęsti drabužių rin- gal, baigus High School, ji- 
keli šimtai žmonių, ten ko- kliavą ir įtraukti į tą lab- nai įstojo į Jefferson Hos- 
munistų nesimato. Jiems ten! dalingą darbą vietos ame-į pital School of Nursing Phi- 
sekasi, kur masės miega,! rikonišką visuomenę. Pra- ladelphijoj, kurią dabar 
kur jie gauna progą mie-! kalbose ir bankete pirmi- baigė su gerais pažymėji- 
gančių masių vardu kalbėti, ninkavo vietos darbuotojas mais.
o ne su masėmis susidurti.4 Urbonas. 5 Dabar Aleksiutė vieši na-
Masės žmonių jau žino ko-J _ .. , « . ' muose. Ką veiks toliau da
munistus. kaipo aršiausius'. Laike prakalbų buvo ren- nėra nusprendusi.
reakcijos šalininkus, kurie bamos aukos A. L. Kongre-, Aieię«iutė Kuipmonto lie- 
„otnlJnmia skirtim™ navin lSU1 pasveikmtl, Surinkta a- . n-uipniuiuo ne

dolelių, o su liku-!tuv"J 3™ popui,an,
rų. Jie mat gyvena n saj>- banketo rentrėiai ti-!nes maza budama buvo Pa’nuoja kaip i organizacijos 18 r4*”!“*0 rengėjai u earsėj-ajD ~era ^aini- 
vadovybę įsiskverbti. Pas k>?‘ Pasiųst, Ą. L. Kongre- Js> Ea,P «e,a <laln'
juos yra manija, kad tik jiej£ul pasveikinti apie 75 doL. Turiu pasakytj ka(| eMa.
gali organizacijas vadovau-, Bankete musų malonios ma mokslą ji savo klasės 
tb _? kiti ne. j šeimininkės svečius gardžiai buvo išrinkta gražuole.

Tokiems man jakams jau! pavaišino, o po banketo' Gero pasisekimo jaunai 
senai reikėjo duris parodyt.; daugelis vietos darbuotojų j profesionalei!

ir svečių skatino dalyvius
prie gyvesnio darbo ir pasi- 
šventusio veikimo. Rep.

sako, 
su jais.

Chicagos suvažiavimas, aiš
ku, pasmerks Lietuvos pa
vergimą ir reikalaus Lietu- . . .
vai laisvės ir nenriklauso-! Sl^ipras ir mes ^rnavę SVe" vai laisves n nepimiauso ju„iri_ 
mvbės.

Bet toleruota, laukta, gal jie

▼ ra va paiį ničA vicii<j
kaitą (6 kartus); ypač 
klausytojams baisiai nepati- 

Gal niekur kitur nėra tiek ko, kad iš pradžių atėju- 
daug medžiotojų, kiek ių siems vienam “gaspadoriui” 
yra Kulpmonte. Medžioji-: liepė visiems sustoti, vėliau 
mo sezonui atsidarius, dau-į vėl atėjusiam busimam 
gelis apylinkės darbaviečių “gaspadoriui” (kandidatuo-

ti gerą biznį!

Jonas Astikas, kuris buvo 
vokiečių nelaisvėj Austrijo
je, išlaisvintas sugrįžo na
mo sveikas.

Astikas kariavo Septintoj

timiems. Bet veltui lauki
mas. Laikas subrusti ir at
kariauti musų organizacijas 
nuo surusintų lietuvių vado
vybės!

ALP Kliubo Nary*.

ALP Kliuba* išrinko dele
gatą Į Lietuvių Koifgresą STOUGHTON, MASS.

Stoughtono Lietuvių Su-

turėio darbus pertraukti.
Dėdės Šamo Armijoj. Ne- Medžioja netik vyrai su- 
laisvėn pateko šių metų sau-: brendę, bet ir jaunuoliai 15-

ALP Kliubas yra pažan
gus kliubas. Per daugelį me
tų jis daug ką davė lietu
viams. Daug lietuvių to kliu- 

Lapkričio 2 d. Am. Liet. bo pastangomis tapo šios ša- 
Pil. Kliubas turėjo mėnesi-, iįes piliečiais. Bet per pa- ,
nį susirinkimą. Žmonių da- staruosius kelius metus kliu- LAWRENCE, MA5S 
lyvavo nedaug Bet pats su-, bas pateko i surusėjusiu lie-į . .
sirinkimas buvo gana aud-ltuviu rankas. Kur seniau; Vietinio BALr ir ALT 

kliubas rūpindavosi lietuvy- j pastangomis čia per-
be. kad skatint lietuvius gel-J ei^Ą sekmadieni buvo su- 
bėt savo brolius Lietuvoje mestos prakalbos ir banke-į 

tas. Ir prakalbos ir banke-!

ringas, nes griežtai pasida
lino į dvi dalis. Surusėję 
“lietuviai” išstojo griežtai 
prieš tikrus lietuvius, kurie 
nori pagelbėti Lietuvai at
gauti nepriklausomybę.

Perskaitytas iš “misijos” 
laiškas kad kliubas pasiųstų 
į Washingtoną atstovą, o 
jeigu ne atstovą, tai noi-s, 
kad pinigų misionieriams 
paaukotų. Laiškas dėl man
dagumo priimtas, bet jokios 
akcijos neimta.

Perskaitytas laiškas nuo 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
kuri kviečia ALP Kliubą 
prisidėti prie šaukiamo A- 
merikos Lietuvių Kongreso. 
Laiškas priimtas. Duotas į- 
nešimas, kad kliubas pasiųs
tų savo vieną atstovą i Am. 
Liet. Kongresą. Tuo klausi
mu tęsėsi ilgos diskusijos. 
Komunistai su savo pasekė
jais įrodinėjo, kad Lietuvos 
nepriklausomybės klausi
mas jau “išrištas” ir kitaip

WORCESTER, MASS. 

CHESTNEY’S 
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gerinu, Alaus, 
tardžiai pafaauatų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivi*” 

pavieniai* numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTEB, MASS.

ir visur kur, kur tik lietu
viui nelaimė ištinka. Dabar 
kas kita. Lietuviški rasai 
sulindę į kliubo vairą rūpi
nasi Sovietų Rusija, o ne lie
tuviais ir Lietuva, kaipo to
kia.

Gal but šie du suvažiavi
mai išjudins musų kliubie- 
čius, kurie supras, kad rei
kia lankyti kliubo susirinki
mus, kad reikia į valdybas 
rinkti lietuvius, o ne lietu
viškus ruskelius. kurie nau
dotų musų kliubą prieš mus 
pačius. To atbudimo jau se
nai laukiama. Bet kol kas 
nesulaukiama. Kliube pri
klauso virš 4 šimtai lietuvių. 
O į kliubo susirinkimus at
eina vos 60-70 žmonių. Juk 
tai gėda tokiai didelei or
ganizacijai. kuri turi savo 
nuosavybę ir pavesti sauje
lei žmonių dominuoti kliu
bą ir nustatyti jo politiką 
priešingai lietuviams.

Ateinantį gruodžio mėne
sį bus veik visų Brooklyno 
organizacijų valdybų rinki
mai, tarpe kurių ir musų 
kliubo. Ar nebūt laikas ge
riems lietuviams pagalvoti, 
kad į surusėjusių valdybos 
narių vietas išrinkti gerus 
lietuvius, gerus Amerikos pi
liečius? Juk tai labai leng
va padalyti, tik reikia atei
ti į susirinkimą. Mes netiki
me, kad susirinks visi na
riai. Ne! Bet pusė musų or- 

i ganizacijos narių gali ir tū

tas Įvyko Lietuvių Ukėsų

vienytų Draugijų bendrai 510 o liko islaisvintas 16 metų amžiaus
su Stoughtono Lietuviu Pi- ?eyuzes pabaigoj. | Dauy įausia medžiotojų y-
liečių Kliubu susirinkimas’ f^lke ,ketur,lu, mėnesių ra is Pirmo pasaulinio karo 
Įvyks lapkričio 18 d., 2 Yąt: nelaisvės buvo labai sumen-į veteranų tarpo. Jie lyg ko- 
po pietų. Lietuviu Svetainėj, k£s* bel dabar jis atgavęs, kios epidemijos užkrėsti, ar 
24 Morton St., Shoughtone. su kaupu lygaus ką, ar ne, bėgioja, vie-

Visi ndriai dalytAikite. 1 Jo ™otina Astikienė gy- m nuo kitų sunes vilioja per 
i vena Scott St., Kulpmonte, visą zuikių sezoną. 

Komitetas, kur dabar ir Jonas ilsisi. Tūli medžioia po apylin
kės kalnus, o daugelis jų iš
važiuoja toliau į kitus dist- 
riktus. J. D. T.

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

__ spaudos darSai ir medžiaga pabrango kone dvi
gubai. Be to, 1946 metų Kalendoriaus turinys bus 
daug turtingesnis ir formatas daug didesnis, negu 
iki šiol būdavo.

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

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

636 Broadw*y,
KELEI V I S

So. Boston 27, Ma**.

J

HARTFORD, CONN

Am. Liet. Piliečių Kliubo 
“koncertą*”

janciam nuo republikonų 
partijos į majorus adv. Moy- 
lanui) vėl liepė visiems at
sistoti, taip kad iš meniško 
ir artistiško parengimo išė
jo tikros “sorkės.”

Publikos galėjo buti ne-.Į 
tolį 300, bet ne tiek vieti
nių, kiek iš apylinkių, dau
giau atsilankė, nes jienis Vi
siems buvo žingeidu išgirs
ti A. Jušką iš So. Bcstono ir 
vietinę Suzaną Griškaitę. Ir 
beabejo, klausytojams Juš
ka su Griškaitę patiko, y- 
pač jų parinktos dainos. 
Publika daug kartų juos iš
šaukė atkartoti arba naujų 
sudainuoti, bet “koncerto” 
vedėjas neužleido, nes jis 
vis, publikai dar tebeplo- 
jant, jau pradėdavo kalbėti 
ir dainininkams nebebuvo 
progos išeiti ir sudainuoti. 
“Koncertas” su “prakalbo
mis” tęsėsi dvi valandas, 
nuo 4 iki 6 vai. vakaro, pas
kui jau buvo šokiai iki 9 
vai. vakaro. Už šias “sor- 
kes” reikėjo įžangos sumo
kėti nuo 75c. iki $1.50. kad 
įas “pamatvti” ir “išklausy
ti.”

Svarbiausia, šis mano at
siliepimas yra. kad žmogus, 
Amerikos Lietuvio ir Vie
nybės korespondentas, ne
buvęs visai parengime, o pa-

Bučisu visai nieko nera
šęs ir neminėjęs apie spalių 
28 d. surengtą Am. Liet. Pi
liečių Kliubo “koncertą.” 
jei nebuvęs ir nematęs to 
“koncerto” vietinis fašis- 
tuojantis tautininkas VMK.
Tas žmogus Laisvėj lapkr.
2 d. plačiai aprašė ir iškrai
pė visą surengtą “koncertą,” 
jį išdailindamas, išgirda- 
mas ir dargi atsilankiusį 
žmonių skaitlių tris sykius 
padaugindamas. Tas VMK 
tą pačią dieną buvo New 
Britaine Sandaros apskri
ties suvažiavime ir, kiek gir
dėjau, tai jis ten važiavo , .....
dėl to, kad suvažiavimą su-1 r Laisvėje, _kunos
ardyti ir kad apskritis ne
pasiųstų į Amerikos Lietu-

tautininkai neapkenčia. Ar 
ne “stebuklai” pasaulyje da
rosi...

Sena* ALPK nary*.
vių Kongresą delegatų, bet 
jo darbai nepasisekė: San
daros apskritis savo suva
žiavime išrinko delegatą O-
' LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesinis paveiksluotas, 32 puslapių 

žurnalas. Kaina metams $1.00.
Adresas: (5)

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 n. fith st., Philadelphia, Pa. mažės iki šešių milionu

Kiek bedarbių?
Darbo sekretorius Schwel- 

lenbach pranašauja, kad at
einanti pavasari Amerikoj 
bus 8 milionai bedarbių, o 
iki rudens tas skaičius su-

<
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Arabų Pasaulis
Palestinoj, šventojoj kri- lestinos žydus,

kščioniu ir žydų žemėj, ne
ramu. Ten eina bruzdėji
mas tarp žydų ir tarp ara
bų. Žydai reikalauja, kad j 
Palestina butų įleidžiama

kytojų ir tt, kurie lankosi! 
pas juos, ir jei jie pasirodo 

1 nepatikimi, pareikalaujama 
nuo jų patarnavimų atsisa
kyti. Visus laiškus į Rusiją

Siuntiniai i Rusiją
Patiekiame pluoštą praktiškųnore, šiaip _ _ _____ ______.___

iau, Rusija į Palestinos I jie turi paduoti neužlipytus, biformaejų apie budus ir ke- 
klausimą ii* į visą žydišką į jie cenzūruojami, o kai laiš- '*us S°v*etM Rusijoj ištremtiem 

pasiekia Rusiją, juossionizmą žiuri kaip j "re
akcininkų” išmislą. Pagal 
Rusijos politiką, dabar ir

daugiau žydų apsigyventi. J viso pasaulio komunistai 
Arabai reikalauja, kad žy-j vadina arabus “reakcionie- 
du Įvažiavimas į Palestiną riais” ir “dvarponiais” ir
butų sulaikytas.

Palestinoj dabar gyvena
600.000 žydų ir 900.060 a- 
rabų. Pagal gyventojų dau
gumą Palestina yra arabų 
gyvenamas kraštas. Bet ne
reikia užmiršti, kad po pir
mo pasaulinio karo visoj 
Palestinoj gyveno tiktai 
apie 100.000 žydų. Visi kiti 
yra ateiviai. Jei ateivių

kalba už žydų įsileidimą į 
Palestiną.

šiaip ar taip, Palestina 
yra tarptautinės politikos 
skaudulys ii* ilgai dar bus 
tokiu.

A. B-a».

Sovietų biurokratų 
vargai

cenzūruoja antru kartu. Už
drausta klausyti Sovietams 
nedraugingu užsienio radio 
komentatorių.

Amerikiečiams, kurių pa
lankumą reikėdavo laimėti, 
paprastai įteikiamos bran
gios dovanos, neišskiriant 
nei puošnių brangių kaili
nių. Visi sovietų diplomatai 
yra specialaus komunistų 
partijos komisaro priklauso
mybėje. Visi sovietų parei
gūnai užsieny yra verčiami

padėti.Sočiai Service Bureau viename pranešime “Pinigu Siuntimas” buvome jau paskelbę, kad pinigines “support remittance” i Rusiją siųsti neišsimoka, nes

11 sv. svorio. Yra tai privati 
firma. Siuntinių kaina gana 
aukšta. Persiuntimą, apdraudi
mą ir Sonetų muitą kartu su
dėjus, išeina dvigubai, nei yra 
verta pati prekė.

Visi daiktai turi būti nauji 
“department” krautuvėje su
pirkti ir tos krautuvės išduo-

vietoje čia įmokėtų dolerių, ga-- ton sąskaiton įtraukti. Nuo sa

—Labas rytas, tėve!
—Labas, labas. Maike'. 

Gerai kad mudu susitikom. 
Man reikalinga tavo rodą.

—Ar tėvas pakliuvai bė
don?

—Nežinau nei kaip tau 
pasakyt. Ot, buvo tokia ro- 
kunda: užėjau į saliuną dū
šią sustiprint ir radau prie 
baro vieną Stalino baraban- 
ščiką. Stovi nosį nuleidęs ir 
mislina. Aš neiškenčiau ir 
tuoj užkalbinau. O ka. sa
kau, ar žėlabą nešioji, kad 
toks markatnas? O kam aš 
ją nešiosiu, jis sako. Nugi, 
sakau, jūsų Stalinas prapuo
lė. Sakau, Maskvoj buvo ci- 
buliamas revoliucijos ap- 
vaikščiojimas, susirinko vi
sa bulšių načalstva, bet Sta
lino nebuvo nei dūko. Ir nie
kas nežino, kur jis yra.

—O ką jis atsakė?
—Jis, Maike, įkišo pusę 

piršto i nosi. apsuko kelis 
kartus, patylėjo ir sako: o 
kam tau. sako. musu Stali
nas parupo? Sako, Stalinas 
nuvažiavo į Lietuvą su drau
gu Bimba pasisveikinti, ir 
tu apie jį nesiklapatyk. Ale 
aš jį tuoj suduminau. Sa
kau. meluoji, žalty! Jūsų 
Stalinas, sakau, bijosi savo 
nosį iškišt už dui*ų. tai kaip 
jis gali acivožyt į Lietuvą 
važiuot? O jeigu ir nebijo
tu. tai vistiek nevažiuotų, 
sakau, ba Bimba perdaug 
mizerna varlė komunistų 
baloj, kad Stalinas norėtų 
su juo sveikintis.

—Tėvas gerai pasakei.
—Aš, Maike, visada ge

rai pasakau, valuk to žmo
nės mane ir myli.

—Bet kokio tėvas norėjai 
iš manęs patarimo?

—Patarimo aš nenorėjau, 
Maike; aš norėjau tik rodos.

—Kokios?
—Matai, aš su tuo komu

nistu subcčinau. Kai jis pa 
rakė. kad Stalinas nuvažia
vo į Lietuvą, tai aš jam at
kirtau, kad greičiau jis bus 
nusigandęs amerikanckos 
atomų bombos ir bus įlin
dęs i surpaipę. Ir tas gali 
b”t tikra teisybė, sakau, ha 
visoj Sovietų Rusi ioj dabar 
yra uždrausta kalbėt apie 
atomų bomba. Ne tiktai Ru
si'oi. ale ir Lietuvoj, ir Pa
boki ioj, ir visur, kur tik yra 
uždėta bolševikų diktasku- 
la. apie tą bombą nevalia 
niekam nei kalbėt, nei ra- 
fvt. Reiškia. Stalinas jos nu
sigando, sakau, šitie mano 
teisingi žodžiai komunistui 
labai nepatiko. Sako, tu iš 
musų didžiojo vado juokų 
nedalyk. Amerikancka bom 
ba, sako, jo nenugąsdins.

mažąivęs nieko negalima pridėti. Siuntinį ir atskirai laišką su sąskaita bei daiktų sąrašu, pasiųsti minėtai firmai. Laiške parašyti siuntėjo ir gavėjo adresus ir užklausti, kček mokesčių prisiųsti už siuntinį. Gavus iš siuntėjo reikalingus mokesčius, firma siuntinį pati perpa- kuoja ir išsiunčia. Ko negali išsiųsti. grąžina atgal siuntėjui. Siuntinio pristatymo firma negarantuoja.Prieš siunčiant, iš firmos reikia gauti naujausias “į SSSR siuntiniams siųsti taisykles” (Articles uhich may be sent to the USSR) ten nurodyti muitas, persiuntimo išlaidos ir t.t.

vėjas gauna juokingai vertę rubliais.
Norint tremtinius Rusijoje 

sušelpti, patartina jiems siųsti 
siuntinius.Tokius siuntinius galima siųsti bendra tvarka per U. S. paštą (parcel Post) per Hebrew and Immigrant Aid 

New Chicagoje — 130 VVells St., Chicago 6, 111.). ir per Workl Tou-

šnipinėti ir pranešinėti apie; Sheltering _ 
bet kokius draugų “nukrypi- Society, 425 Lafayette St., 
mus nuo linijos.” Iš Rusijos York 3, N. Y. (jos skyrius 
yra atsiunčiami specialus
šnipai, slaptosios policijos

skaičius dar labiau didėtų,
tai po keletos metų daugu- Mes rašėme apie sovietiš- 
mas gyventojų Palestinoj. kų biurokratų pasivaliuka- 
butų žydai. Arabai to ir bi-vimus

jo. I Bet štai
Palestinos arabų brūzdė-: pus”: Tie biurokratai yral munistų partijos paskirų ra-

įimas ir nepasitenkinimas sočiai penimi vergai. LAIC telių sekretorius. Kadangi
nebūtų didelė kliūtis žy
dams ten keltis ir apsigy
venti. Bet už Palestinos a- 
rabų stovi apie 50 miiionų 
arabų visuose arabų kimš
tuose. Palestinos arabus 
karštai palaiko ir “mago- 
metonų pasaulis,” o tai reiš
kia virš 200 miiionų žmo- 

Sako, jis pats dabar atomus' pasaulio ‘šalyse,
raugina ir darys bombas i Tokiu budu maža Palestina 
prieš Ameriką. Aš ir vėl jam virsta /ienų iš pasaulio 
sakau: meluoji, žalty! O jis skaudulių. Kas ten darosi, 
sake. tu pate meluoji! Ant tas tuoj atsiliepia visuose 
galo ėmėm ir subečinom: kraštuose, kur tik yra žydų 
jeigu pasirodys, kad Stali- magometonų gyventojų, 
nas sėdi Įlindęs i surpaipę.
tai komunistas turės pasta
tyt man kvortą očiščeno: o 
jeigu Stalinas raugina ato
mus. tai aš turėsiu iam fun- 
dvt.

Palestina yra maža žydų 
sala didelėj arabų juroj. 
Palestiną iš visų šalių supa 
arabų kraštai: Sirija. Leba- 
nonas, Irakas. Transjorda- 

1 nija. Saudi-Arabija. Egyp-
—Bet kaip tėvas galėsi i- ^as* krabai gyvena ir toliau 

---* nuo Palestinos, visa siaurės 
Afrika yra apgyventa ara-

rodyt, kad Stalinas yra įlin
dęs į “surpaipę”?

—Taigi valuk to. Maike, 
aš ir atėjau pas tave ant ro
dos. Kaip tu skaitai visokias 
istorijas, tai gal galėtum 
man išfigeriuot. kaip rei
kia darodyt, kad mano 
sybė.

—įrodyt tokį dalyką ne
lengva. tėve.

—Tai tu rokuoji. kad aš 
turėsiu tam bimbaskuriui 
fundyt?

—Aš nemanau, tėve.
—Nu. tai kaip? Juk be

tas negali būt tuščias. Vie
nas ar kitas turi išgrajyt.

—Bet

Morgano palociuje. (NKVD) agentai, kurie se- rists Inc- 1123 Broaduay. New 
ai “antroji medalio ka visus, neišskiriant nė ko- 10- Y-

biuletenis rašo:
“Washingtone, toje stam

biausiojo pasaulyje demok-

tamautojai nežino, kuris y- 
ra tikras šnipas, turi ^u vi
sais būti atsargus. Kravčen-

Parcel Post bendra per U. S. paštą tokia:šr.o kelio nepatogumas yra tame. kad gavėjas turi siuntinį pats išsipirkti, kas. atsižvelgiant j labai aukštą išperkamąjį mo-

tvarka.

ratijos sostinėje, yra šimtai) ko aprašo vieną slaptą so- 
vyi-ų ir moterų, kurie būda- vietų tarnautojų posėdį A-! kestį. gavėją tik apsunkina. Be 
mi didžiausios pasauly dik- merikoje, kur jiems buvo to, paštas negarantuoja prista- 
taturos piliečiai, gyvena, perduotos iš Maskvos atsiųs- tymo.
griežtai kontroliuojamą gy
venimą,” taip V. Kravčen- 
ko “American Mercury” 
pradeda savo straipsnį.
Kaip žinome, jisai yra Ru-____ T _______________
sijos žmogus, nuo 1929 (perlaiko nuolatiniame terore ir 
15 metų) priklausęs komu-; kiekvienas įsakymas vykti į 
nistų partijai. Atvyko į U- Rusiją jiems atrodo įtarti- 
meriką kaip SSSR užpirki- nas — ar tik nėra čia ženk- 
mų komisijos narys ir, ne- las artėjančio “valymo,” 
nakęsdamas raudonosios di- kure gali nuvesti i ištrėmi- 
ktaturos, 1944 m. bai. mė- mą. o ne. tai ir į kapus. Už 
nesį pertraukė rvšius su Sta
linu.

bų: Moioko. Alžyras. Tuni
sas, Tripolitanija ir Egyp
tas. Visa eilė arabiškų vals
tybių yra Azijoj, Arabijos 
rusiasaly, o arabų tikybos 

Įej_; žmonės — magometonai gy
vena visame pasaulyje. An
glijos politikoje didelį vaid
menį vaidina 90 miiionų In
dijos magometonų. kurie vi
sokiuose Palestinos klausi
muose visada karštai pasi
sako už Palestinos arabus. 
Magometonų gyvena visose

tos instrukcijos, kokias ka
rines ir ūkines USA paslap
tis jie turi sekti.

Ta šnipinėjimo sistema] 
'sovietu valdininkus užsieny

KAS PATARTINA SIŲSTI

Crackers, sausi cookies, biskvitai. miltai, valgomieji riebalai blėkinėse, džiovinti vaisiai, cukrus, saldus kondensuotas 
pienas, cocoa, saldainiai, pieno ir sriubos milteliai ir bendrai visokis koncentruotas maistas.Viršutiniai ir apatiniai šilti bei vasariniai rūbai; skarytės, šalikai, kojinės, anklets, nosinės, rankšluosčiai, blanketai. batai, kaliošai, ir pan.Visų vitaminų tabletės, aspi- rin. anacin. boric acr.d, mercu- rochrome. veselinas, sulphur (sieros milteliai niežams gydyti), roach powder (geriausiai “DDT"), preperatai parazitams naikinti, band aid. paprasti bandažai ir t.t.

Pastaba: kiekvienoje vaistų 
kstsįfufj joje nustatyta I Svaro riba.Adatos, siūlai, užsagos. špilkos, riebalai batams tepti, retos ir tankios šukos, mulas, skustuvai, paišeliai, “fountain- pens", bloknotai, vokai, laikrodėliai.Muilas patariama siųste vadinamas “household” rūšies, kaip Svran. ivory ir pan. Už šios rūšies muilą SSSR muitas yra tik 6 centai, kuomet vadinamas "tualetinis muilas”, kaip I’alm- olive, apdėtas $1.56 už svarą.

Daug dalykų į vieną siuntinį nesudėsi. Geriausia prekes siųsti pagal kategorijas, atskirai:Maisto siuntinysRūbų siuntinys
Smulkių reikmenų siuntinysBe to, reikia atsiminti, kad siuntinys labai ilgai eina. Didžiausios reikšmės turi medikamentai (ypatingai preperatai.su vitaminais ir ant**'-parazitiniai chemikalai), rūbai, šilti baltiniai. negendantis maistas ir smulkus reikmenys, ypatingai tie. kurie gali būt vietoje iškeisti.
laibai naudingos margos ska

relės ir šiaip papuošalai. Tef.pgi t žuv ms gaudyti prietaisai (kab-- liukai, “fishing line” ir t.t.).

Hebrevv Sheltering and Im- nvgrant Aid Society (425 Lafayette St.. Nevv York. N. Y.):ši organizacija turi įsteigusi savo centrą Teherane (Persijoje). kuris mainais už pinigą, užsiima standartinių siuntiniųpersiuntimu į Sovietų RusijąGatavai sutaisyti pundai yra tokie:
Nr. 31 pundas, už $37.00:
1 mackinavv (žaketas)1 pora čeverykų1 kepurė1 1/10 sv. pieno milteliuose1 1/10 sv. sriuba milteliuose2 1/5 sv. miltų.
Nr. 36 pundas, už $50.50:
1 paltas (overcoat)1 sv. kavos1-1/10 sv. sausos jam1/3 sv. vitaminų.
Nr. 41 pundas, už $16.50:
1 sv. muilo4 sv. daržovių riebalų1 sv. sriubos milteliuose
7/8 sv. cukraus1-1/10 sv. pieno miltekuosc1-1/10 sv. kavos.
Nr. 51 pundas, už $22.80:
1 pora vyriškų čeverykų4 sv. daržovių riebalų1-1/10 sv. razinkų.
Nr. 52 pundas, už $25.00:1 blanketa4-2/5 sv. daržovių riebalų1-1/10 sv. cocoa1- 1/10 sv. razinkų.
Nr. 56 pundas, už $18.80:2- 1/5 sv. arbatos •2-1/5 sv. jam1-1/10 sv. cukraus1-1/10 s v. kavos1-1/10 sv. pieno milteliuose1-3/4 sv. muilo.

..Svarbi pastaba: Atsižvelgiant į siuntinių mažą įtalpą, patartina pasiųsti kelius jų.World Tourists, Ine.. 1123
ea" turi pranešti vardus tanių, leivio” kalendorių 1946 m. Broaduay. New York 10. N. Y. 

skalbėjų, anglų kalbos mo- Kaina SO centų. ši firma priima siuntinius iki

Minėtame straipsnyje ji
sai pažymi, kad sovietų val
dininkams užsieny yra už
drausta skaityti bolševikam

sienio tarnybon parenkami 
patys ištikimiausieji žmo-Į 
nės, ir tai dar, kaio įkaitai,' 
Rusjoj tur pasilikti kai ku-; 
rie jų šeimos nariai...

___ 1__Llriepaiaiim nz2>i€uiC špnuuH. DIICAIlYVJČM CII IKIZ-I A IT A r\/v
RUJOMENĘ Į IRANĄKada jisai susirgo, ir jų įs

taigos tarnautojai — ameri
kiečiai jam atsiuntė užuo
jautos laiškelius, komunistų Irano dalį vis daugiau ka-

Rusija siunčia į siaurinę

partijos sekretorius jį išba
rė už bendravimą su “kla
sės priešais.”

Sovietų diplomatams už
sienyje yra specialus kny
gynai, kuriuose dirba jų 
slaptosios policijos šnipai.

nuomenes. Iš Teherano pra
neša. kad rusai atsiuntė į 
Bandur Shah uostą, šiauri
niame Irane prie Kaspijos 
juros. 12,000 kareivių, o dvi 
rusų kariuomenės divizijos 
atvyko į Persijos Azerbei- 
džaną.

Del Irano eina varžvtinės
Kartą Kravčenko paprašė iš 
to knygyno Avdejenko apy- 

Britų Imperijos" dalyse, prie sakos “Aš myliu” ir Virto 
’ ’’ ’’ ’ istorinės studijos apie gen.

Tuchačevskį. Knygininkas 
atsakė, kad tų veikalų ne
turįs. Vėliau partijos parei
gūnai Kravčenko kamanti-

magometonų šalių priklau
so Turkija, Iranas. Afganis
tanas, Albanija ir iš dalies 

tavo priešininkas negali nic- Abisinija.
ko įrodyt. todėl laimėjimo* Amerika nesenai siūlė.j 
negali būti. ! kad Anglija įleistų Į Pales-

— Okaip tu gali žinot,įtina greitoj ateity 160.000

šitam atsitikime ir

Maike, ką Stalinas dabar 
veikia? O gal jis ir peri ko
kį atomą apžergęs. Juk ant 
bombų jis geras meistras.

naujų ateivių žydų. Dabar 
pasirodė, kad Amerika, kaip 
ir Anglija, yra davusi pasi
žadėjimą dėl Palestinos ne

tarp Anglijos ir Amerikos 
iš vienos pusės ir tarp Rusi
jos iš kitos. Kadaise tame 
pačiame Teherane Stalinas j 
s”tarė su Rooseveltu ir! 
Churchillu ištraukti iš Ira-!

nėjo, kaip jis drįsta prašyti i no svetimą kariuomenę be
rastų to. kure jau likviduo-Į gyje šešių mėnesių po karo 
tas, ir kodėl jis nori skaity- galo. Bet vietoj ištraukti 
ti Į kontrevoliucinį sąrašą i- kariuomenę, rusai ten siun- 
trauktus raštus... Iš Ameri- čia vis daugiau kariuome- 
koie leidžiamu laikraščiu nės ir atvirai skelbia savo

Tu pats n:an sakei, kad jo tik žydams, bet ir arabams.] komunistams saugu skaityti norą “išvaduoti” 4.060,600
gengė tik su viena bomba Prieš porą metų miręs pre-
pagnide 50 kazoku, kai ru- 
bavojo Tiflizo banką.

—Tada buvo kitokie lai
kai. tėve. Dabar Stalinas 
banku neplėšia.

— Ju rong. Maike! O kas 
išrubavojo Lietuvos banką? 
Ar ne jo šaika?

—Vistiek, tėve, nenuosa- 
ku butu tvirtinti, kad Stali
nas dabar bombas daro, y- 
pač atomu bombas, kurių 
paslaptis jam nėra žinoma.

—Na, tai kur jis dabar 
yra. jeigu bombų nedaro?

—Jeigu jis yra da gyvas, 
tai greičiausia kur nore gy
dosi.

—Ar tai tu nori pasakyt, 
kad iis jau sukreizavojo?

—Galimas daiktas, tėve. 
Diktatoriams visaip atsitin
ka.

—Einu. Maike, pasakyt 
apie tai zakristijonui. Gud- 
bai!

ridentas Rooseveltas. grįž
damas iš Teherano, matėsi 
su arabų kraštų valdovais. 
Su jais iis tarės ir anie Pa
lestiną ir buk tai pažadėjo, 
kad Amerika nereikalaus 
užleisti Palestiną žydams.

Arabų valstybės nėra 
1 lingos. Bet jų yra daug. A- 
rabai gyvena politiniai 
“karščiausioj” žemės ka 
muolio vietoj. Arabų kraš
tuose yra daug aliejaus ir 
arabų nusiteikimas daug 
reiškia tarptautinėj politi
koj. Todėl visai yra supran
tamas Anglijos, o dabar ir 
Amerikos abejojimas dėl 
Palestinos užleidimo žy
dams.

Įdomią poziciją Palesti
nos klausime užima rusai. 
Nesenai Rusija reikalavo, 
kad jai butų atiduota buvu
si Italijos koloniia Tripoli-! 
tanija. Visi arabų kraštai 
ries tai griežtai protestavo.1 

„ , . . w , .. - at, Tripolitanijoj gyvena
Keleive yra gera švenčių arafoaj, o ne rusai. Kaip tik 

dovana draugams ir pažįsta- pusįja išgirdo apie arabų 
miems. Užsakyki! jį savo arti- prcgestą, ji tuoj apšaukė a-

s! rabus “reakcininKais’ ir j
pradėjo žodžiais remti Pa-Į

m lesiems’

įsi

“Russkii Golos,” “Daily Persijos gyventojų. Kada 
Worker” ir Nevv Yorko PM. rusai sako “išvaduoti,” rei- 

Sovietų diplomatas turi kia suprasti, kad jie nori 
atrepertuoti apie kiekvieną pasivogti. Tie “vaduotojai” 
savo naują pažįstamą užsie- tyko pagauti į savo rankas 
nv.ie. Santykius palaikyti turtingus aliejaus šaltinius 
leidžiama tik su sąlyga iei Persijoje.
bus pranešinėiama anie ką----------------------------------
kalbama bendrauiant. Jie Užsisakykite dideli “Ke-

Sočiai L.Service A. I. C. 
Bureau.

DIDELIS LAIVAS APLANKE DIDELI MIESTĄ
' •’ Zs-.*.*:*

Priešais Nevv Yorko dangoraižius stovi didis A merikos karo laivas “Mis
souri.” kuris atvyko čia dalyvauti laivyno demonstracijose.
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Be Stalino saulės
Lapkričio revoliucijos su

kaktuvių minėjime Maskvo
je Stalinas nepasirodė. Jis 
šildosi pietuose, o jo vietoj 
kalbėjo Molotovas. Del to 
kai kas spėlioja, kad Stali
nas gali būt ir rimtai serga.

Piktadariai uniformose
Paryžiuje kas naktį žmo

nės Amerikos kareivių uni
formose papildo 30 pikta- 
darysčių. Paryžiaus laikraš
čiai sako, Amerikos karei
vio uniformą gali užsidėti 
ir bet koks plėšikas.

Socialistų idėja senai tiškų asmenų suaukauti. 
skelbiama. Pirma tai buvo1 Lietuviai savo aukojamus 
tik teorija, paskui socialis-1 drabužius neškit į lietuvių 
tinės idėjos buvo pradėtos parapijos svetainę, arba į 
vykinti gyveniman ir šian- • Amer. Liet. Pil. B-vės sve- 
dien visame pasaulyje eina' tainę. Kuriems yra toli nešt 
platus socialistais judėji-i arba neturit automobilių, 
mas. Yra šalių, kur socializ-! pašaukit A. K. Neviacką, 
mo idejcs vyrauja viešąją-1 jisai patarnaus, 
me gyvenime. Nuo tolimos'
Australijos iki

Naujienos is Kanados
DELHI, ONT., CANADA

Lietuvių tarpe

74 žydus užmušė
Tripolitanijoj įvyko ara-

Kur bus buveinė?
Keliolika Amerikos mies-

bų riaušės prieš žydus. Arą- tų varžosi dėl garbės būti 
bai išžudė 74 žydus. Anglų Jungtinių Tautų Organiza- 
kariuomcnė ir vietinė poli-! cijos buveine. Pirmoj vietoj 
cija išvaikė riaušininkus šu-j stovi San Francisco, paskui 
viais. Keliasdešimts l iausi- Philadelphia, o dabar ir 
ninku sužeista. Riaušės įvy-i Bostonas iškėlė panašų rei 
ko keliuose Tripolitanijos kalavimą.
miestuose. Išvaro japonus

Apie pusę miliono civilių
Schuschnigg liudys

Buvęs Autstrijos kancle
ris Dr. šušning, 7 metus na
cių iškalintas ir amerikiečių 
išliuosuotas, vyksta į Niu- 
rembergą. Ten jis liudys 
naciu vadu teisme.

japonų Korėjoj gavo įsaky
mą tuoj pat išsikraustyti iš 
Korėjos. Japonų išdangeni- 
mas vyksta greitai, jiems 
leidžiama paimti tiktai ma 
žas lagaminas ir 67 dol. pi
nigų.

Skandinavijos, socialistai 
bando tvarkyti žmonių gy
venimą naujais, teisinges- 
niais principais.

Mažą bendro socialistinio 
judėjimo dalelę turime ir 
mes čia, Chicagoj, musų ko
lonijos lietuvių tarpe. Noriu 
kalbėti apie musų lietuvių 
socialistų kuopą.

Chicagoj dirva yra plati 
socialistiniam veikimui. Bet 
nors dirva ir yra, tačiau vei
kti nėra taip lengva, kaip 
išrodo. Čia randasi gana 
daug žmonių pritariančių 
socialistinėms idėjoms, bet, 
palyginus, nedaug draugų 
yra, kurie gyvai į socialisti
nį veikimą įsitraukia, kurie 
kitus kalbintų, gyvai daly
vautu organizacijose, visa-

Broliams amerikiečiams,
.. ....._ _ didelėj daugumoj ir nežino-

šaltosiosl Lapkričio mėnesi įvyks ma Xra’ kad jie važinėda-
A. Liet. Pil. B-vės metinis 
susirinkimas. Linkėtina kad 
nariai išsirinktų sumanią, 
darbščią ir sąžininga valdy
bą.

—o—
Sausio mėn. pirmą sek

madienį įvyks D. L. K. Keis
tučio draugystės susirinki
mas. Pageidautina, kad visi 
nariai atsilankytų ir išrink
tų gerą valdybą.

—oH—
Lietuvių Socialistų Są-

Churchill ir atomai
Churchill, anglų parla

mento opozicijos vadas, sa
kė parlamente, kad Rusijai 
nereikia išduoti atomų bom
bų paslapties. Jei rusai tą

Bėda nugalėtiems
Suomijoj areštuotas bu

vęs prezidentas R. Riti ir 
septyni jo bendradarbiai. 
Jie bus teisiami kaip 1941- 
1944 metų suomių rusų ka-

bombą turėtų, iie tikrai an- ro kaltininkai. Apie teisimą 
glams ir amerikiečiams jos'Stalino ir Molotovo, tikrųjų 
paslapties neduotų, sakoj suomių reisų karo agresorių 
Churchill. dar nieko negirdėti.

KorespondencijoS
PASADENA, CALIF. į remia kiekvieną kulturinį 

darbą.
Priėmimas svečio -o-

Pasadena miestelis ran
dasi į šiaurės rytus nuo Los 
Angeles, prie pat didžiulių 
San Gabriel kalnų. Jis ži
nomas kaip gėlių miestas. 
Čia gyvena keliolika lietu
vių šeimynų, kurios pasižy
mi tuomi. kad nežiūrint pa- 
žvalgų bei įsitikinimų skir
tumo, visi geriausiai sugy
vena, o suėję į būrį svetin
gai vaišinasi.

Spaliu 21 d. čia Juozo ir 
Onos Mason jaukioj rezi-

Tame pat susirinkime vie
tos farmeriai nutarė sureng
ti šokius lapkričio 17 dieną, 

------  i Delhi, Stcddard Hotelio ša
me ir organizaciją “Cana-,iėje. Gluosnelis.
dos Lietuvių Sūnų ir Duktė-! _____________
Snt.r¥o^xTf keu.| Kalendorius
^zacijosUir,jie1randasiOiau-| “Keleivio” didelis kalen- 
donukų įtakoje, nore kaip dovius 1946 metams įseis

............................. lapkričio mėnesį ir tuoj pat
bus siuntinėjamas ušsisa- 
kiusiems. Mes jau turime 
daug užsakymų, bet laukia
me daugiau. Dabar jau lai
kas kalendorių užsisakyti.

Daugelis skaitytojų prašo 
prisiųsti kalendorių, o ap
mokėjimą žada prisiųsti 
su prenumerata. Mums bu
tų labai nepatogu toks ap
mokėjimo būdas. Turėtume 
užsirašinėti, kas mums sko-

musų skyrius tik kokius ke- 
turius bolševikus teturi, gi 
'kiti visi kairus pirmeiviai 
žmonės ir gilaus demokra
tiško nusistatymo, smetoni- 
ninkų visai nesiranda.

Bet nore raudonu tik ke-

mi automobiliais tarp Chi
cago, Detroit, Buffalo ir 
New Yorko trumpindami 
kelionę per Kanados pusę, 
pravažiuoja mažą miestelį 
— Delhi, kurio apylinkėse 
randasi didokas skaičius
lietuvių ir Delhi yra jų susi- x . x_ . ... ,
rinkimų ir pasilinksminimui .t?ra’ Jie moka
centras Lietuviai čia ver.|viknai apeiti 40 kitų tos or- 
čiasi žemės ukiu. auginda- itanizacijos narių n puseti 
mi tabaką, kurio kiekvieną!nal Juos *nau<?°Ja Maskvos 
sezoną jie pagamina. užau-inau<aL Bet i ieną sykį jie 
gina už šimtą tūkstančių do
lerių vertės. Tabako parda
vimas kaip sykis šiais me
tais vyko spalių 30. 31 ir 
lapkričio 1, 2, 3 dienomis ir 
visiems pavyko gauti pasi
tenkinančias kainas, viduti
niai paėmus, po 35c. svarui.

pražiopsojo ir ve kur. Kuo-Įlingas už kalendorių, ture
jungos 133-čia kuopa laikė 
savo mėnesinį susirinkimą 
spalių 30 d. Tarp kitų daly
kų, nutarė rengt prakalbas.
Už kalbėtoją kvies “Kelei
vio” redaktorių J. Januškį.
Prakalbos įvyks gruodžio 9

_ _ , d., kaip 3 vai. po pietų. šios apylinkės lietuviai,
da laikytųsi savo nusistatv-. Kuopa iš savo iždo paau- j tabako augintojai, norėtų 

kavo vietinės mokyklos be-j užmegsti pažintis su savo 
no vaikams pasipirkti ru-i profesijos broliais lietuviais 
bams 5 dol. Prašymas buvo j Amerikoje, kurių, kaip gir 
prisiųstas per laišką. j dėjau, yra nemažai, ypač

Tame pačiame susirinki- Connecticut valstijoj, kurie 
me socialistų kuopa pasky
rė iš savo iždo 10 dol. dėl 
“Keleivio” namo užpirkimo.
Tai yra pagirtinas darbas.

Demokratas.

Los Angeles ir apylinkėj 
lietuvių skaičius sparčiai 
auga; jie atvyksta iš rytų, 
pamilsta šį kraštą, jo klima
tą, perka nuosavybes ir ap
sigyvena, -kaip jie sako, iki 
“grabo lentos.” Mrs. Mary 
Marshall, našlė, sena “Ke
leivio” skaitytoja, rytuose 
žinoma kaip panelė Urbo
naitė. ten ji daug darbavo
si tarp lietuvių, nusipirko 
čia nuosavybę ant S. Har
vard Blvd. Pastaromis die
nomis Kumskis su šeima at-

mų ir butų gyvi socialistinės 
idėjos platintojai.

Musų sunkumai yra tie, 
kad gyvename dideliame 
mieste. Retas darbininkas 
dirba arti savo namų, o va
žiavimas Chicagos gatveka
riais, tai ne juokas. Važiuo
jame, kaip “silkės bačkoje,” 
susispaudę, o per tat tos il
gos kelionės žmones nuvar
gina ir jau. grįžus iš darbo, 
sunku bėra žmogui pakilti 
į susirinkimą, ypač jei iri 
vėl reikia daryti tolimą ke
lionę ir paskui vėlai vakare 
grįžti atgal namo. Reikia 
geležinės sveikatos ir stip
rių nervų, kad išlaikyti gy

Skaitytojų Balsai
Žinau, kad mano prenumera

ta baigėsi, tai vėl atsinaujinu.i (lįns 
prisiųsdamas 5 dolerius. Tai bus 
$2.50 už “Keleivį,” 50 centų už 
“Keleivio” kalendorių, o $2 į

denciioj įvyko puošni puota vyko ir taip pat pirko na-
priėmimui brolvaikio serg. mą už $42,500. Jisai sako,

vą norą veikti ir dalyvauti namo fondą ir linkiu “Keleivio” 
visuose susirinkimuose. Iš
dirbus 8 valandas dirbtuvėj, 
paskui 4 valandas važinėtis 
musų gatvekariais, tai daž
nai turi būti vienas iš dvie
jų: arba blogas darbinin
kas, arba menkas veikėjas.

Bet nežiūrint tų kliūčių, 
mes judame. Musų centrali- 
nė LSS kuopa yra gana 
veikli. Šią savaitę, šeštadie
nį, lapkričio 17 d. tikime su
traukti skaitlingos publikos 
Lietuvių Auditorijoj į musų 
parengimą. J. J. P.

naujam štabui ko geriausios 
kloties.

Lieku su pagarba.
Martin Veršauskas.

Simsbury, Conn.

gyvenimą daro iš tabako 
auginimo. Tad mes kana
diečiai tabakiniai prašom 
Jumis, amerikiečiai tabaki
niai. padarykite ekskursiją 
pas mumis ir atsikreipkite 
laiškais ar asmeniškai į 
Stoddard Hotel, Delhi, Ont. 
Canada, ir šio viešbučio sa
vininkas lietuvis, supažin- 

su tabakiniais lietu
viais. Tuomet pasidalinsime 
įspūdžiais iš savo klasės rei
kalų ir biznių.

Čia mes turime vien po 
pirmojo pasaulinio karo at
vykusius ir iš nepriklauso
mos Lietuvos laikų buvusius 
karius. Jie į taip palygina-

Gerbiama “Keleivio” redakci
ja:

Gavau pavieską. kad mano 
prenumerata pasibaigia. Ačiū 
už pranešimą ir štai prisiunčiu! 
penkinę Maikio Tėvų: ant če-j 
batų. lai nusiperka šiltus batus.

F. W. Masalskio, kuris ką jus mane su šluota nenuva- 
tik sugrįžo iš Japonijos. Šis rytumėt atgal Į surukusią 
jaunuolis, vos tik 22 metų Chicaga. Juozas Krupp-Kru- 
amžiaus. tačiaus gyveni- pinskas, žymus Detroito biz
ni as jam nepašykštėjo kar-; nierius, svečiuojasi Califor- 
tybių taurės: japonai jį.', nijoj ir jieško pirkti čielą 
kaipo karį-mariną. paėmė į į palivarką. Bronė Stat kienė 
nelaisvę dar Corregidor lai-; (našliuke) nusipirko puikų 
kuose ir tik sumušus japo-inamą ant paties jurų kran- 
nus jis su kitais buvo išlais-'to. paklodama $45,000. P. 
vintas ir. nors sunykęs. su-jLukšis, kuris, taip sakant, 
grįžo namo pas savo dėdę. nepersenai “iš nieko pradė- 
Paprašius serg. Masalski ką jo,” dabar turi nuosavybės 
nors pakalbėti, jis truputį vertos $75,000. Visi auga. 
pagalvojęs ir savu žvilgsniu! P-nas.
sutikęs kiekvieną dalyvį pa
reiškė: “Jaučiuosi laimingas 
sugrįžęs pas savus ir visų 
jūsų prašau jaustis laimin
gesniais. jog geltonieji ja
ponai ncapgalėjo mus.”

Serg. M. yra apdovano-

CLINTON, IND.

Mirtis musų tarpe

CHICAGO, 1LL.

Apie socialistus

Socialistų vardas yra ži
nomas ne tik lietuvių kal

tas Purple Heart ir kitais boję ar tautoje. Veik visų 
pagarbos ženklais. •šalių ir tautų pasakyme žo-

P-nai Mason (jie yra “Ke-* dis socialistas reiškia žmo- 
lcivic” skaitytojai) skaito-'gų, kure turi aiškias pa- 
mi kaip pavyzdingi lietu- žvalgas į visuomenės gyve- 
viai, priklauso veik prie vi- nimą ir vaduojasi savo veik- 
sų lietuviškų draugijų ir loję tam tikrais idealais.

AMERIKOS LIETUVIŲ KLIUBAS
34 High Street, Nashua, N. H.

Pirmininkas, J. Okulevičius 
Vice-pirmin., M. Bagdzevččius 
Sekretorius, A. Grigas.
Iždininkas. K. Dobravolskis 
Direktoriai:
J. Arlauskas. A. Čičinskas. S. Ulčinskas.
A. Judickas. M. žiedelis, Wm. Akstinas 

Manageris, Saka-Chacka

Užprašo kitų kolonijų lietuvius atsilankyti musų kliube, 
susipažinti ir pasisvečiuoti. (5)

met įvyko V-E Day (Victo- 
ry in Europe) visi lietuviai 
suvažiavo ant p. Vilkų far
mos ir, susivežę gėrimų ir 
užkandžių, linksminosi iš 
širdies ir džiaugėsi, kad fa
šizmas likosi sumaltas Eu
ropoje. Jie prisiminė ir Lie
tuvos žmones, nukentėju 
sius nuo karo ir sumanė pa
aukoti, kas kiek atjaučia. 
Buvo sumesta $136.00. Bet 
sumanytojai tos aukų rink
liavos, pirm negu prade 
dant rinkti pinigus, pareiš
kė: “mes rinksim, bet su 
rinkę siųsim tiesioginiai 
Lietuvą; mes nedaleisim, 
kad kokie kiti fondai, kaip 
tai Russian Relief Fund or 
Mrs. Churchill’s Russian 
Relief Fund paimtų musų 
aukas ‘perdavimui’ Lietu
von.” Visa tai girdėjo ir tie 
keturi “raudonukai,” bet 
nieko nesakė ir dar gerokai 
aukavo. Bet kaip jau aukos 
buvo surinktos ir paskelbta, 
kiek jų buvo gauta, raudo
nukai pakėlė triukšmą ir 
reikalavo, kad vėl būt iš-

mai trumpą laiką puikiai 
ekoriemiškai susikūrė. Turi-

tai telanko musų vaikus. 
Pasiliekame su pagarba,

Mr. & Mrs. Songailai.
Harrison, N. J.

Gerbiama “Keleivio” redakci-
kad nesušaltų per žiemą beke-ja: 
liaudamas. Aš nenoriu, kad “Ke-j Gaila, kad įvyko klaida. Ma- 
leivis” sustotų lankęs mano na- į no vyras gali skaityti angliš-

Musų mažą koloniją vie
nos savaitės bėgyje aplankė 
negailestinga mirtis ir iš
plėšė iš musų darpo du se
nus šio miestelio gyvento
jus.

Spalių 23 d. čia mirė Pau
lina Pavilonienė, apie 69 
metų amžiaus. Šioje šalyje 
ji išgyveno apie 40 metų. 
Jos vyras jau miręs keturi 
metai. Velionė paliko nubu
dusius du sūnūs, vieną duk
terį. broli Joną Maženį su 
broliene ir anukus. Iš Lietu
vos ji paėjo iš Krekenavos, 
Kauno redyboje.

Antras senas musų mies
telio gyventojas mirė spa
lių 25 d. Tai Adolfas Kaza 
kevičius, senas “Keleivio”, 
skaitytojas. Apie jo mirtį Į 
jau buvo rašyta praeitos sa-i 
vaitės “Keleivyje.” Velionis! 
Kazakevičius buvo links- 
maus budo žmogus. Jis pri
klausė prie SLA 121 kp.

Taip tai senieji apleidžia 
musų eiles.

J. Skinderi*.

mus. kadangi jis yra mano my
limiausias laikraštis.

Pinigus skiriu štai kam: 
$2.50 už “Keleivio” prenumera
tą. 50 centų už 1946 metų ka
lendorių ir $2 — auka dėl “Ke
leivio” namo. Geniausių linkėji
mų “Keleiviui.”

J. S. Pilka.
Detroite.

kus laikraščius, ta,: jis ne tiek 
atsimena pasiųsti prenumera
tą. bet man. stubos darbinin
kei. tai labai geras draugas. 
Dažnai pamisliju. kad “Kelei
vis" eitų du kartus per savai
tę... Taigi, pasiunčiu $3 ir te
gul Maikio Tėvas lanko musų 
namus.

A. Petrauskas.
Great Neck, N. Y.

Gerbiami draugai:
Taip. mes dar nenorime skir

tis su šituo laikraščiu kolei gy
vi. tik grabo lenta gali mus per- Prisiuntė šie draugai: St. Cc- 
skirti. Taigi dabar dar siunčiu rauka iš Clevelando, J. Vitkaus- 
$3 ir lauksim šio mylimo “Ke-ikas iš Haverhr'll, Mass., Martin 
leivio” kas nedėlia ir toliau. Veršauskas iš Simsbury, Conn.. 
kaip laukėm iki šioiiai. Lai “Ke- Mrs. M. Strazdas iš Detroito, 
leivis” pas mus lankosi dar ko-j.J. S. Pilka iš Detroito. P. Kau
ki 50 metu. je> mes mirtume, neckis iš Chicagos prisiuntė $6.

NORWOOD, MASS.

Margumynai

tume sekti, kada išpuola 
prenumeratos apmokėjimas 
ir paskui knygose daryti už
rašus. Yra labai lengvas bū
das apmokėti už kalendo
rių. Reikia nupirkti pašto 
stampių už 50 centų, įdėti 
Į laišką ir prisiųsti kartu su 
adresu. Kalendorius bus iš
siųstas.

“Keleivio” kalendoriuje 
bus įdėta virš 20 visokių 
straipsnių įvairiausiais klau
simais. Bus daug eilių ir pa
veikslų. Kalendoriuje yra 
labai daug informacijų apie 
antrą pasaulinį karą, apie 
atominę bombą ir kitus nau
jus ginklus. Kalendoriuje 
skaitytojai ras plačių žinių 
apie Lietuvos bylą, apie A- 
merikes lietuvius, bus nau
dingų infoi-macijų apie A- 
meriką. jos augimą, gyven
tojus ir apie daug kitų da
lykų.

Kalendoriuje bus straips
nis su patarimais “Kada rei
kia šauktis gydytojo” ir bus 
įdėtas įdomus pamokini
mas, kaip atspėti žmogaus 

naujo svarstomas klausi-1 gyvenimą iš delno linijų, 
mas, per kokią įstaigą per-Į Št»-ainsnia.i. eilės, naveiks- 

siusti tas auka ir rekomen-
davo ir piršo, kad butų per
duota “Russian Relief Fun- 
dui.”

Vienok jiems tas pakeis
ti nepavyko ir todėl griebė
si šmeižti per savo spau
dą, buk iniciatoriai planuo
ja siųsti tas aukas dėl “lie
tuviškų fašistų,’’ susispietu
sių Švedijoje. Ir kaip net 

*"jnuo V-E Day, tai net iki’ 
šių dienų tavorsčiai Pizars- 
kis ir Baltulis nerimavo 
“pražioĮisoję” tokią svarbią 
auką, nenugriebę savųjų 
naudai...

Tos surinktos aukos, per 
pasidarbavimą draugų Da- 
durkos, Stradomskio ir Gur
klio lapkričio 4 d. nutari
mu per aukavusius, paskir
tos nupirkti Canados Victo- 
ry Loan Boną, o kuomet

MAIKIO TĖVUI PO PENKINĘ

PASARGA
NEBŪK AVELĖ

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne
kurie pardavėjai jums (rali 
siūlyt kitas mostis j vieta 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesnį uždarbį ir tokiu bu
du jie nepaiso, kaip jums 
gelbės. bile tik parduot.

Atsiminkit, kad tik vie
na I>eksnio Galinga Mostis 
yra: nekreipkit domės net 
į jokius kitus siulijimus.

_ __ Sąžiningas pardavėjas vi-
I sados rekomenduos Deksnio Galingą Mostį. Deksnio Galinga Mostis turi 
savyje galingą šilumą-šildydama kaipo saulės spinduliais savo galybe sun
kiasi per odą į gyslas ir dirbasi į kraują: tai tokiu budu išskirsto kraują

TELĖJIMĄ, ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas.
Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmo

nių. kuriems pagelbėjo, ir tau, broli ar sesere, pagelbės, kaip ir aniems. 
Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagelbėjo, GARANTUOJAME

pasekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinam. Jeigu tamsta 
įvertini savo sveikatą ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk Deksnio Galin
gos Mosties, klausk taip: DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada aplaikysi 
tikrąją ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S 
OINTMENT, stebėtinai greitai prašalins minėtus skausmus. Kaina 2-oz. 
$1.00; 4-oz. $2.00: pinigų taupymo ekstra didelė dėžė lft-oz. $5.00. Parsi
duoda aptiekose. krautuvėse ir per agentus. O jeigu negalėtumėt gauti 
savo mieste, tai reikalaukite tiesiog iš laboratorijos minėtu antrašu:

DEKEN’S OINTMENT <’OMI’ANV, . 4
.. ___ P. O. Bot m.6 Nebark 1, X. J. ____ ••••Iv

Vietos BALF 22-ro skyr. 
dabartiniu laiku veda dra
bužių rinkimo vajų dėl Lie
tuvos žmonių gyvenančių 
užsieniuose. Drabužiams su
vežti centraiinė vieta ran
dasi miesto centre, kur dra
bužiai yra vežami iš ameri
koniškų įstaigų bei priva-

lai, juokai, informacijos, —?■ 
toks bus musų kalendoriau^ 
turinys. Užsakymus siųskite 
“Keleiviui.” Kalendoriaus 
kaina 50 centų.

Administracija.

“Keleivis” yra gera švenčių 

dovana draugams ir pažįsta

miems. Užsakykit jį savo arti

miesiems!

PAJIESKOJIMAt
Aš, Veronika Nakutienč, po tėvais 

Judikaitė, pajieškau savo tetos Ole- 
sės Kadžiukės, po vyru Baltrušiunie- 
nės. Jinai kilusi’iš Krekenavos para
pijos, Mingelionų kaimo. Girdėjau j* 
gyvenus Brooklyn, N. Y, Prašau jos 
atsiliepti, nes gavau iš Lietuvos laiš
ką ir turiu tlausr naujienų jai pasa
kyt. Jei kas iš šalies praneš jos ad
resą, busiu labai dėkinga (47)

VERONIKA NARUTIS,
18 Jackson Hill Rd., Gardner, Mass.

Lietuva susitvaikys ii atsi-į Pajieškau brolio Juliaus Urbono, 
dalys aukų siuntimo gali- gyvenančio kur nors rytinėse valsti

jose, pirmo karo veteranas. Prašaumybės tiesioginiai, tuomet 
parduoti boną ir pinigus pa
siųsti Lietuvos biednuome-į 
nės reikalams.

jo paties arba kas apie jį žino su
teikti man jo adresą. (47)

MARK MARSHALL,
3108 So. Harvard Boulevard,

Los Angeles 7, Calif.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”

636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

I
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IL
Moterų Skyrius

Šį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENE

T ROS K IMA S
Kad alkanus dainomis pasotint galėčiau, 
Versčiau dainas į duoną ir juos papenėčiau. 
Kiek viens duonos Kąsnelis labiau reikalingas. 
Kaip saldus dainų halsas, betgi apgavingas.

Kad tiktų mano dainos nuogam apdengti.
Aš imčiau iš dainelių tuoj verpalus rengti,
Ir pridengčiau tą vargą, kursai jus taip žeidžia. 
Nes nuogas apdengimo, o ne dainų geidžia.

V: Kudirka.

DEL STRAIPSNIO: Krinta lapai, krinta
RAS IŠTVIRKINO 1

MOTERIS”

Gerbiamoji Redakcija!

Tamstos išspausdino t Že
maitės Plungiškės straipsnį 
“Karas ištvirkino jaunas 
moteris,” todėl prašau ir 
man duoti vietos pasisakyti 
tuo pačiu reikalu. (Mielai 
duodam.—Red.)

Aš su Žemaitės Plungiš
kės rašiniu negaliu sutikti. 
Netik nesutinku, bet jau
čiuos įžeista jos užsipuoli
mu ant jaunų moterų. Ji 
sako, kad karas ištvirkino 
jas, tiesiog nugramzdino 
jas į purvyną. Esą, vienos 
jų patenka į kalėjimą, kitos 
bučiuojasi su nepažįstamais 
kareiviais, o trečių lavonus 
žmonės atranda išmestus iš 
automobilių.

Šitie žodžiai kaip peilis 
perduria širdį motinai, kuri 
turi jaunų dukterų. Aš pati 
turiu dvi dukteris, ir da nei 
viena nebuvo kalėjime, nei 
vienos lavonas nebuvo iš
mestas iš automobiliaus. Tai
Vairi T^lnnrric.Lr2a i*n_nam £juinctiuv x * <»—

šo tekią neteisybę? Kokiu 
tikslu ji šmeižia doras mer
ginas ir užgauna motinoms 
širdį?

Įžeista Motina.

Krinta lapai, krinta 
Vidun prašos vėjai,
Užpučia žibintą...
Ką kadai*’ kentėjai.
Kad širdis negijo.
Tai už lango vėjų 
Nuogi kalavijai.
Lyg i klaikią rinką.
Ūkia susirinkę.
Ir ugnelės visos 
Gatvėj išgesinta—
Krinta lapai, krinta...
Kažkas jauną moja.
Kažkas širdį traukia—
Eisiu ten už gojų.
Nusiplėšęs kaukę,
Stosiu kur berželiai 
Kuždasi nulinkę—
Dainuos mano daliai 
Vėjai susirinkę.

Kazys Inčiura.

TAUTOSAKA

MERGAITĖS PAČIOS? PASISIUVA DRABUŽIŲ

Geros motinos mokina savo dukteris siuvimo, vietoj eikvoti savo laika ir 
pinigus ant šokių ir judžių, daug išmintingiau pasisiūti ar pertaisyti sau suk
nelę. Čia yra parodyti trys namie pasisiūtų drapanaičių pavyzdžiai.

pamatai, reikia stotis ant 
akmens — busi turtingas.

—o—
Jei vilkai ir kiti žvėrys iš 

miškų bėga, bus karas.

Rūtas pasėjus reikia jas į 
katės koja užakėti — jų vis-1 
tos nekapstys.

—o—
Jei nori, kad žvirbliai 

kviečių nelestų, juos reikia 
sėti kol paukščiai miega ir

Jei gaidys devintą valan
dą vakare sugieda, tai gie
da paklydėliui, kad šis na
mus surastų.

—o—
Kai katė prausiasi, tai 

žmonės sako, bus svečių, o 
jei už ausies koją užkelia, taukotom rankom, 
tai tuomet svečias bus su į 
pyragais.

Jei voras ant ko nusilei
džia, laimę jam lemia.

—o—

Japonijos karalius Hiro
hito gauna 1,125,000 dole
rių metinės algos. Be to, jis 

įgauna kitus milionus iš pra-
Kai gandrą piimą kartą monės ir prekybos.

Slaptas Ginklas
Vieno Veiksmo Juokažaislis

Parašė
J. Steponaitis

Veikiantieji Asmenys;
Juodis
Puodis
Kuodis
Katytė
Putytė
Matytė

(šiapus uždangos gali išeiti graduanto kostiu
me vienas vaidilų ir sudeklamuoti “Prologą” 

iš operetės “Artistai”)
Uždangai pakilus:

Paprastas kambarys: kelios kėdės, stalas, 
ant sienų pora paveikslų, tinkamoj vietoj 
pora žvakydžių (liktorių); ant stalo šiokie 
tokie poprergaliai. kelios knygos.
JUODIS (prie stalo sėdi ir žiuri į PuodĮ, kaip 

šis į diržą pusto skustuvą, bando nagu skam
binti ir vis kiša prie ausies, klausosi)—Nu ir 
ką. —skamba ?

PUODIS—Artistiškai, moksliškai! Reiškia 
dar viena mokslo šaka baigta !...

JUODIS—Nu, gal dar ir ne visai baigta, bet...
PUODIS—Nebaigta, pasakė!... Mokslui juk 

niekuomet nėra galo. Bet visgi dideliais šuo
liais mokslinamės: vieną šaką, kitą, trečią...

JUODIS—Je. kaip piemuo į medį, tik kabin
tos šakomis...

PUODIS—Nu, gerai, gerai! Lipti aukštyn 
irgi mokslas. Lipti, paskui kristi... Ne, ne
kristi galima ir be mokslo...

JUODIS—Palauk, pažiūrėkim, kaip toli mes 
moksle esam Įsigilinę... (Stojasi, ima knygą, 
pusiau atidaręs delną įdeda). Mažam kambary 
Al mokslininkai.—kaip ta>: gražiai skamba! Tu, 
matau, nesupranti reikšmės: du mokslininkai, 
kurie savo rankoj laiko visą pasaulį, lyg riešu
tą, telpa į mažą kambarėlį!...

PUODIS—Tu kalk didelius žodžius, o aš gi
lins i uos į praktiką. (Dar energingiau pusto 
skustuvą).

JUODIS—Moksle ir teorija ir praktika labai 
reikalinga.

PUODIS—Aš, jei galiu kalbėti apie save, tai 
štai ir tą. mokslo šaką pilnai baigiau ir galiu 
stot egzaminams. (Pustydamas skustuvą drą
siau paspaudžia ir perplauna diržą pusiau).

JUODIS (pastebėjęs)—Taip lengvai: šmikšt, 
ir baigtas egzaminas!...

PUODIS (perpykęs trenkia į grindis skustu
vą ir galą diržo)—Tuomi ir baigta! Aš skusti 
ir plaukus kirpti niekuomet neišmoksiu.

JUODIS—Neišmoksi? Diržą nuplovei, ir jau 
baigta? Juk mokslininkai, gydytojai žmogui 
koją nupiauna ir tai numeta nupiautą koją ar 
galvą, o mokslo nemeta!...

PUODIS—Ne,. barberiauti neišmoksiu, nes 
labai nekenčiu to amato. Prie to, nemanau, 
kad tat yra kas moksliška!...

JUODIS—Palauk, pažiūrėsim, ką knyga sa
ko. (Varto knygą) O, taip. yra juodu ant bal
to parašyta! (Skaito) Barberis... barberis... 
plaukų kirpėjas... barzdų skutėjas... (į Puodi) 
Klausykis dabar! (vėl skaito) Reikalingas pro
tinis ir fizinis balansus—lygsvara.

PUODIS—Ir ką čia pasako?—nieko! (žiuri 
į diržo galą) Štai, naują diržą perpjoviau...

JUODIS—Labai daug pasako! Fizinė lyg
svara (gniaužo sau kumštį). Kirpti plaukus, 
reikia įpratinti, išmiklinti ranką, išdirbt rau
menis, turėki lygsvarą, kad žirklės neprieitų 
perarti ir kad neiškirptum šukę. čia taipgi yra 
menas. Išmuiluoji žmogų, padarai jo veidą lyg 
skulptūrą—vien jau čia menas. O paskui, leng
vai, gražiai įžambiu skustuvu patrauki per 
žandą ir palieka graži, vieno pabraukimo juos
ta, tarsi vieškelis. Čia jau menas ir fizinė lyg- 
svara-balansas. O protinis balansas reikalin
gas, kad kartais skustuvu nepatrauktum ne
reikalingoj vietoj!

PUODIS—Ne. barberiavimo balansas man 
daro nesmagumą. Reikia pasirinkti mokslui 
prieinamesnę šaką.

JUODIS—-Gerai, imk kitą šaką. Palauk, pa
žiūrėsiu į knygą. (Vėl verčia lapus, žiuri, skai
to) P p p p pirklystė!

PUODIS—Prie ko pirklystė skiriama ?
JUODIS—Tai nrgi prie skutimo.
PUODIS—Kaip Ui?
JUODIS—MaUi, parduosi ką. brangiau pa

imsi—reiškia, žmogų apskusi...
PUODIS—Tai tas pats, kaip ir barberiauti!
JUODIS—Visuomet Uip yra! Mokslo daly

kai rišasi vienas su kitu!
PUODIS—Barzdą skųsk, bulves skųsk, la

Laužkim jų galybę i JUOKAI
Ten už girių ir girelių,
Ten už upių ir upelių 
Gyven rusai, prusai,

Kurie dienoms ir naktelėms

DAUG IŠMOKO

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašyto*, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pakš 
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.90, 
gausit knygų už $4.00. Ir u u

Štai čia knygų sąr****:

AK BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad baro, o moks
las sako, kad nebūva. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjui surinkti i 
kelios dienos visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvens išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nas prastoj savo arkai sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų ga. Su paveikslais 
šernų apsemtų? Kur tas vanduo da- >

i UETUV1Ų ŠEIMYNOS ISTO- i (UJA JUŠKEVIČIAUS 
i DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip seiiuveje be-u 
viai gyveno, vai perskaitys. -.i<i K>:y- 
gą. Iš joe sužuum, kad vyiai turėję 
daug pačių, o žmonos po keu» '...ru., 

užimanti ir peinrkinant) kny- 
Kaina .... ooc

bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos KOKIUS DIEVUS ĮMONĖS
, garbino senovėje?

tai kitų klausimų, j kuriuos negali -Panašios knvgvs lietuviu kalboje 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ke-
ir aiškiai išdėstyti _ šitam veikale, kius dievus garbino btiliUVu.* šštėJėll bej 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai arijonai, egiptėnai, ct.aldai, asirai, 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip t.e d«e- 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir vai va<5nosi, kur jie gyveno ir ko- 
mokslas nuo p radžioa iki galo. kius jie santikius su žnioii. a.is t'->rė-
Kaina ........................................... ttc. jb. Knyga standi ir labai užimanti.

lai yra tikra tikėjimų istorija. į..00
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

MATERIALISTIŠKAS
t, - U M U- 'ISTORIJOS SUPRATIMAS.Paraše kun. M. Valadka. Knyga:

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų Si knygelė aiškina proletariato fi- 
bažnyčios autoritetų ir faktais paro- lizofijos mokslų. Jei nori žinot;, 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- pmo° pasaulyje įvairiausius nuoti- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. |1.28 tai perskaitys šitų knygeię.r Kalba labai lengva. Knyga protau

jantiems darbininkams neapkai
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- nuojama. Kama ........................... 26c.

STATYDAVO SAU ŽEME
Labai įdomus senovė, filosofu da- SOCIALIZMO TEORIJA, 

leidimai apie žemes išvaizdų. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo- faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
kslas arba Kaip Atsirado Kalbės." draugijos formos, ir kodėl turės būti 
Parašė Z. Aleksa. pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.
40 pusL ..................................... 10c.'

! SUUOSTAI Į IMtLKO REIKIA tMOGUI

KRISTAUS VIETININKAS?

GERT IR VALGYT?
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

Tragedija trijuoie aktuose. Vei
kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun-_____  ____*
kiai scenoj perstatomas veikalas. Is. Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c.

TABAKAS.

žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 

Kaip iis žmonėms kenkia. Liau-'dėl jam reikia riebalų? Situos kiausi- 
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir į mu3 suprasi tiktai iš šios knygutės, 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa-; Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. 

r jrašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.mo, kad duktė jau pradėjo; 1909 m„ pusi. «.................. 25c.
mokslą eiti. I

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo-

Motina nuvedė pirmu
Kers ant musų šios šalelės,1 ^^u savo mergaitę mokyk
Tėvų protėvių žemelės. 

Girių, kalnų ir pilelių,
Upių, peiktų ir upelių 
Nor valdovai, tapti.

O, lietuviai, žemaitėliai,
O. broliukai, brolužėliai,
Nesnaustom mes tada.

Jei nenorim jungo traukti. 
Ginkim musų tą žemelę 
Nuo rusų ir prūsų.

Muškim rusus, muštom pru-
Laužleim jų galybę, [sus,
Kad negniaužtų, kad

nespaustų musų

lon ir sugrįžus namo visą 
dieną šypsojosi iš džiaugs-

Po pietų mergaitė paibė- ___ _
go iš mokyklos Šokinėdama tovaitt. So. * Boston? Mass? 
ir sušuko:

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

žmonės kuria per amžius? Šj intri
guojantį politiskai-ekonoraiškų klau-

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- j simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 

Kaina ..................................... lūc

—Mama. 
išmokau?

—O ka?

ar žinai ką aš

—Adomas prasideda su 
raide “A”!

1914 m.., pusi. 23........................ 10c. ky

kub M U S V BOČIAI 
GYVENO?’

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojo 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir š 
knyga parodo, kodėl taip manoms 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 2S<

□ IDT11A C ITAnAID 
omi.ijj-, cn x i

Tai Biblijos pašaipa. Į Kar.aoą tos 
knygoe neįsileidžia.l^nai juokinga so 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knvgų niekas nesigai 
lės. 382 puslapiai. Kaina $1.90

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

šinius skųsk, pirkliauk—žmogui bevertį daly
ką parduok — apskųsk jį. Turėtų būti dar kas 
nors. mokslui dar aiškesnis.

JUODIS—Nu, dar žiūrėsim, (žiuri, varto) 
B b b b balsas!

PUODIS—Daug juk yra balsų: balsas ty
ruose. balsas šaukiantis atmonijimo, balsas iš 
užjūrio...

JUODIS—Ir dar daugiau: sielos balsas, skus
tuvo balsas... (Girdisi barškinant duris) Kas 
čia?

PUODIS—Nu, juk girdi,—tai balsas!...
JUODIS—Tar irgi balsas.—durų barškinimo 

balsas!
PUODIS—Aš gi sakau, daug yra balsų (Vėl 

barškina).
JUODIS—Eik. žiūrėk, ko tas balsas nori.
PUODIS—Matai kad aš dar nebaigiau kal

bėti. pats Įsikarščiavimas!
JUODIS—Aš gi prie knygos! Argi nori. kad 

viską sumaišyčiau ?
PUODIS (eidamas prie durų)—Knygoj bile 

kada gali rasti, o čia tai kas kita: nepasigauri, 
tai (duris atidaro, bet vis į Juodį žiūrėdamas 
kalba) iš galvos firrrrr!... kai karvelis rr iš
lėks! (Įeina Kuodis: apšepęs, apžėlęs, labai 
prastai apsirengę*).

KUODIS—Ar tau karveliai iš galvos laksto? 
Matytum, mano pastogėj tai šikšnosparnių 
priviso!...

PUODUS (uždarydamas duris)Ne. ne. tu ne
supranti. čia moksliški dalykai aiškinasi!...

KUODIS—Aha?... Juo aukščiau, tuo moks
liškiau. Matytum, pas mane pastogėj šikšno
sparniai. tad irgi kad pakils, tai firrr!... (Stai
ga išskečia ranluu, rodydamas skridimą ir vie
na ranka užduoda Puodžiui per nosį), tai taip 
ir lekia, kaip tau karveliai!...

PUODIS (greitai atlošia galvą, pasitraukia, 
kad vėl neužduotų, supyksta)—Tu čia su savo 
šikšnosparniais blaškysis!

KUODIS—A ha 7^. Matytum mano pastogėj, 
tai...

JUODIS (pertraukdamas)—Gerasis kaimy
ne, tamsta, tamsta...

KUODIS—Aha?, taip, Kuodis, mano pavar
dė Kuodis.

JUODIS, mielasis Kuodis...
KUODIS—Aha?-. Seneliai vadindavosi Ko- 

davičiai, bet, matytumėt, aš tą uodegą nukir
tau ėr vadinuosi tieaieg Kuodis.

PUODIS (nekantraudamas)—Tą savo uode

gą nukirtai ar pati nupuolė, tai čia nesvarbu. 
Aš...

Kuodis (pertraukdamas)—Aha?... Matytum, 
tos lenkiškos uodegos \ietuviams netinka...

PUODIS—Uodegos tai uodegos, bet gi pa
sakyk, ko atėjai ? Mes taip dabar užimt: !...

KUODIS—O. tai, mat, tie pastogėj šikšno
sparniai...

JUODIS (švelniai)—Taip sakant, gal ką pa
sakysi, kad taip vėlai atėjai?

KUODIS—Taigi, sakau, Puodis mokinasi bar
beriauti, tai imk ir apkarpyk mane...

PUODIS (piktai)—Apkarpyti—tave?...
KUODIS—Aha?... gali ir apskusti!...
JUODIS (Įsikišdamas) — Jau bus pervėlu, 

kaimyne Kuodi...
KUODIS—Mat, aš duodu progą Puodžiui pa

sipraktikuoti...
PUODIS (užsigavęs)—Taip. taip! Apkarpy

siu. apskųsiu aš jumis, tik suneškite viską, 
kas tik apžėlęs!

KUODIS—Aha?... aš turiu mažą šuniuką, 
tai jam galėtum...

PUODIS (susiima galvą, vaikščioja)—Ak, 
visos galybės! Kodėl tokia bausmė! Dargi šį 
vakarą!... štai atėjo pusgalvis!...

KUODIS—Ne, mano pavardė Kuodis, ne 
pusgalvis.

PUODIS (perpykęs)—Pusgalvis, tu tikras 
pusgalvis, daugiau niekas!

JUODIS (į Kuodį)—Taip negalima! Kas gi 
tau čia šunelį karpys!...

KUODIS—Visą šunelį nereikia, tik, ot. uo- 
degutę—patį galiuką galėtų palikti ir padaryti 
kaip levo...

PUODIS (įdūkęs)—Pusgalvi, nustok, nutilk! 
Tu tiek pinigų neturi, kad tokius darbus ap
mokėti !...

KUODIS—Aš šiek tiek pinigų turiu...
JUODIS—Ne. ne... mielasis kaimyne. Reiš* 

kia, kad už jokius pinigus tokių darbų jis ne
dirbtų.

KUODIS—Tai kodėl gi? Man, kaip pusgal
viui. tai galėtų už pusę kainos šunelį apkirpti...

PUODIS—Gana. gana, seni! Nekalbėk, aš 
esu labai įžeistas !„.

KUODIS—O, jei sužeistas, tai negali, žino
ma, ateisiu kitą sykį. O ką,—pirštą įsipjovei?...

PUODIS—Pirštą, ne pirštą! Visas esu įžeis
tas: ir čia ir čia, ir galva, ir širdis... Kaip tau 
dabar pasakysi!...

(Bus daugiau)

Ir kitos fonės. Dauginu juokų, no- 
'ęu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 "Džian Bambos spy- 

jčiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoria- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ................ 25c

: PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ną-

užsitikinti* Vyras; ,2> Žydinti Giria; 
i(3j Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso- 
kiua prietaras, bartas ir tt...........15c.

I p
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepta jų val

akams. Kas yra arba tikisi kada norą 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

I EILĖS IR STRAIPSNIAI.
i šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ... 25c

Į SOCIALIZMA.6 IR RELIGIJA.
Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas.

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

i Laisvamanis čia pasako, kodėl jl» 
negali tikėti. Pilna argumentų, kaną 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ........................................ 20e

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos; 
darbininkiškos, revoliucionieriškoa. 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšėiojimanm, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 28c

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jaa pasekmės ir doriškas dvasiškijoe 
nupuolimas, šią knygą turėtų per- 
akaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigu globa Parašė 
kun. Geo. Town?end Fos. D. D., sa- 
Hetovino Ferdinand de Samogitia. 
Kama ............................................ 2Se

! LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo iu apsisaugoti. Parašė 

D-raa F. Matulaitis. Antra, peržiurė- 
ta ir papildyta laida. Kaina .. 2oc

^Keleivis,** 636 Broadvray, 
Soath Boston, Mas*.

f
$
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Laiškai iš Lietuvos
Salta rasa pasiklojam, mig
lom užsiklojam, o dangus 

pastogė”...

“Keleivio” skaitytoja Mrs. 
A. Jovall iš Methuen, Mass., 
gavo laišką iš Seirijų, nuo 
savo giminaitės. Laiške ra
šo:

Aš jus, tetute, su jūsų 
martele ir su maža anūkė
lė, sveikinu visus bendrai. 
Dėkojam už malonų laišku
ti, jau sakėme, kad pamir
šote mus. Ačiū Dievui liko
me gyvi visi ir sveiki po bai
saus fronto, po baisių mū
šių, tik netekome trobesių, 
gyvulių ir rūbų. Viską paė
mė, viską sudegino vokie
čiai, tai neturime kuomi pri
sidengti, nei kuomi užsiklo
ti; šalta rasa pasiklojam, 
miglom užsiklojam, o dan
gus pastogė...

Mano mieli sūneliai visi 
keturi paimti į kariuomenę,

gyvi, o ryt nežinom kaip 
bus. Daugiau neturiu ką pa
rašyti.- prašau parašyk kaip 
jųsų šeima, ar išliko visi gy
vi. Su tuo sudie, broli, labų 
dienų visiems pažįstamiems 
amerikiečiams draugams. 
Parašyk, kas gyvi, kas gi
mė, kas mirė, tik nežinau, 
ar sulauksiu jūsų laiško, 
maža mano sveikata. Pa
siųsk man laikrašti “Kelei
vi” jei galėsi. Sudie...

‘Išskyrus mano broliuką 
Stasį...”

KELEIVIS, SO. BOSTON

ŠUNIMIS JIEŠKO PRAPUOLUSI VAIKĄ

Downieville, Cal., prapuolė turčiaus Sudeno 3 me
tų vaikas. Policija apvilko vaiko drapanom savo šunis 
ir leido jiems porą naktų vaiko lovoj gulėti, kad “su
sipažintų su jo kvapu.” Paskui paleido tuos šunis sek
ti vaikų pėdomis. Kol kas vaikas da nesurastas.

miestų gyventojai neturi už
darbių, tai iš ko jie pirks 
farmerių produktus? Ger
būvis miestuose reiškia ger-i 
būvį ir kaime. Jei miestuose 
yra milionai bedarbių, far
meris negali gerai gyventi. 
Todėl susipratę farmeriai ir 
reikalauja, kad kongresas 
išleistų bilių apie parūpina
mą darbo visiems norin
tiems dirbti.

Farmerio Vaikas.

nios
apie

Lietuvis Darbininku Draugijos Reikalai
LDD Centro Komitetas, likti. Dabar namas nupirk - 

atsikreipia į visas musų tas, jis yra pažangiųjų ran- 
kucpas ir atskirus draugus,'
kviesdamas visus imtis gy-
vesnio veikimo. Yra tokių 
musų kuopų, kur veikimas 
yra gana gyvas. Bet yra ko
lonijų, kur kuopų veikimas 
yra apmiręs. Atrodo, kad 
tos kuopos susidemoralizavo 
po to, kai mes netekome 

Tysliavienės nuomonę savo organo, “Naujosios Ga- 
naujai išleistą L. Inf. Į dynės.” Kai kurie draugai 

rankas nulei-

Šuvis pro šalį?
•Vienybėje” skaičiau po

Musų skaitytojas, Vincas 
Kaunas, Detroite, gavo laiš
ką nuo savo giminaičio Vy
tauto Pustelninko iš Vilki
jos. Laiške rašo:

Brangus dede':
Dėkoju jums už laišką, 

kurį sutikome su didžiausiu 
džiaugsmu, kuris mumis ap

tarnauja. Tik laiškeliais ra-i lankė taip senai lauktas... 
minamės ir širdį pridengiam mano mamytė dar gyva ir 
baltu popierėliu. su sveikata taip pat stovi.

Reikia Gelbėti

Iš Cimaniunų' liko nesu
degę Kučinskas, Kasiulio- 
nis, Marčiulionis, Aluza, o 
taip visi sudegė. Micevičie-} 
nė liko be kojo, ji yra mano 
marčios, Antano žmonos 
motina. Stravinskienę ir 
Juozą Bogušį užmušė per 
fronto mušius. Baisus smū
giai pergyventa. Vyrų ma
žai yra likę. Daug vokiečiai 
išvarė, daugumas grįžo, o 
daug negrįžo. Dar nėra Ku
činsko su sunum, Dobrovol
skio Oliesiaus ir jo brolio, 
Maslausko Jono. Musų vy
rai tarnauja raudonojoj ar
mijoj. Antanas ir Juozas y- 
ra Čechoslovakijoj, Bolie- 
sius — Rusijoj, Kazelsko 
mieste, o Vyta* jauniausias 
yra Lietuvoje, Mažeikių 
mieste. Jį parvežė iš Rusi
jos. Pirma visi keturi buvo 
kailu Rusijoj, bet paskui 
juos išvežiojo po vieną.

Sveikina jumis ir seselės. 
Marė ir Elena ir jos liko 
gyvos ir sveikos. Sudie, bai
giau rašyti...

Laiškas rašytas liepos 2 d.

kaip pirmiau, taip pat ir 
mano sesutės sveikos, išskv 
rus mano broliuką Stasį...

Dar parašysiu, kad iš mi
nėtų laiškų ir 100 litų, tai 
nieko negavom. Gal būt žu
vo kur kelyje.

Kad dėdė minit parvažia
vimą į Lietuvą mumis ap
lankyti, tai labai mumis 
pradžiugino. Tai dabar ir 
lauksim tos dienos, kuomet 
gausim pasimatyti.

Dar prašysiu dėdės, jei 
susižinot su mano teta Be 
nedikta, tai prašau duoti 
nuo musų visų linkėjimus ir 
prašyti, kad parašytų laiš
ką. Tuo baigsiu šį pirmuti
nį laiškutį.

Linkiu geriausio pasiseki
mo. V. Pustelninkas

1945 m. birželio 30 d.

io tuokia riionTi 
mt. i vro i uivE-Jvr sziivo 11,

KAD PIRKTI KARVĘ

‘Ryt nežinom, kaip bus..

“Keleivio” skaitytojas A. 
Kacenas iš*Hyde Park, Mas
sachusetts gavo laišką nuo 
brolio, nuo Jezno, kuris y 
ra lyg paskutinis pagelbos 
šauksmas. Brolis yra gyve
nęs Amerikoj. Laiške rašo:

Liepos 26 d., 1945 m.
Mielas broli, laišką nuo 

jūsų gavau. Kaip aš nusi
džiaugiau, kad jus dar esa
te gyvi. Labai man linksma 
girdėti. Taip ir mes dar 
esam gyvi ir sveiki iki ko
lei visi ir linkim geros lai
mės jums. Taip pat ir susie- 
dai dar gyvi: Kaziukas Kni- 
šus su visa šeima ir Muzi- 
kantukas šiandien dar vi»i

New York (LAIC)—Vie
na lietuvių tremtinių šeima 
rašo iš Sibiro, kad ketverius 
metus dirbant ir griežtai 
taupant, jiems pasisekė nu
sipirkti karvutę. Į tas taup
menas įeina ir keliais atve
jais iš Amerikos siųstos su
mos po 25 ir daugiau dole
rių...

Diena dienon artėja va
landa, kada bus sprendžia
mas Lietuvos ir tų trijų mi
lijonų pavergtų ar išblašky
tų lietuvių byla. Tos bylos 
gynimas pareikalaus ne tik 
rinktinių protų įtempimo, 
bet ir daug lėšų. Lietuviams 
reikia ir reikės spirtis prieš 
galingą Rusijos imperializ
mą, kurs savo žinioje turi 
tūkstančius ištreniruotų 
žmonių ir propagandai gali 
skirti ir skiria milijonus.

Lietuvių bylos gynimui 
reikės nemažai lėšų pasiun
timui žmonių į taikos kon
ferenciją, paruošiamiesiems 
vai Išlaisvinti Komiteto dar
bų finansavimui, Lietuvių- 
Amerikiečių Informacijų 
Centro išlaikymui, reikia
mos literatūros leidimui, pa
laikymui ryšio su įvairiomis 
lietuvių kolonijomis, delega
tų kelionėms ir taip toliau. 
Viską labai, labai taupiai 
tvarkant ir tai susidarys de
šimtys tūkstančių išlaidų. 
Kaip jas sukelsime, kas gi 
jas padengs? Ar gali prie 
lietuvių bylos gynimo lėšo
mis prisidėti pavergtieji, 
karo išdeginti, rekvizicijo- j 
mis nualinti Lietuvos žmo
nės? Ar drįstume tam rei
kalui kokios paramos lėšo
mis laukti iš tų gausių lietu
vių benamių, kurie užsienį 
pasiekė plaukdami pabėgė
lių laiveliais Baltijos jura 
ar Nemunu, lėktuvų apšau
domi, sumbarinu skandina-

mi ir tą menką ant pečių iš 
sineštą savo mantą... Nega
lės prie lietuvių bylos gyni 
mo prisidėti nei tie 50,000 
į tolimus Azijos plotus išga
bentų lietuvių, kurie retai 
gaunamą duonos plutą val
go ašaromis atmirkydami... 

VLIKo viltys 
Didžioji ir garbingoji pa 

reiga sukelti reikiamas lė
šas finansavimui būtiniau
sių darbų dėl Lietuvos lais
vės gula ant Amerikos, ypač 
USA lietuvių. Kitos išeities 
nėra. Gražu, kad Amerikos 
lietuviai tą reikalą supran
ta ir jau dabar, rinkdami 
delegatus į Visuotiną Ame
rikos Lietuvių Kongresą 
Chicagoje (lapkričio 29, 30 
ir gruodžio 1 d.) paskiria ir 
auką. Tas didysis kongre
sas bus nevien galingas lie 
tuvių balsas už pavergtos 
tautos laisvę, nevien plana 
rimas darbų siekiant Lietu 
vos išlaisvinimo, bet ir lėšų 
sukėlimas. Tai didelės svar
bos dalykas. .

Vyr. Lietuvai Išlaisvinti 
Komitetas jau atsiuntė iš 
Europos savo sąmatą jų nu 
matytiems darbams Lietu
vos bylai ginti. Jie paverg
tame krašte dirbo dėl tau
tos laisvės savo gyvybes ri
zikuodami, jie dirba ir da
bar. nesenai išėję iš nacių 
koncentracijos stovyklų, ir 
pagerbdami jų didžiąją au
ką ir pasišventimą mes jau
čiame pareigą paremti lė-

Centro istorišką knygą: ’ 
“Lithuania in Twin Teuto- 
nic Clutch.” Ji sako, kad 
ta knyga esanti “šūvis pro 
šalį.” Panorėjau pažiūrėti, 
kaip ji atrodo. Nusipirkau, 
perskaičiau ir leisiu sau pa
reikšti mano nuomonę.

Isterijoj aš, tur būt, tiek 
tenusimanau, kiek ir ponia 
Tysliavienė. Todėl knygos 
istorišką vertę man sunku 
spręsti. Bet ji parašyta gy
vai, išleista gražiai ir kiek
vienas ją perskaitęs gaus 
vaizdą apie Lietuvos ilgas 
ir baisiai sunkias kovas su 
vokišku imperializmu.

Ponia Tysliavienė nemėg
sta šūvių pro šalį. Ji nori, 
kad kiekvienas šūvis butų 
tiesiai į centrą, arba, taip 
sakant, į juodą tašką... Vi
sas klausimas betgi yra ta
me, kur tas “taškas” yra. 
Ko mes norime pasiekti su 
tos į-ušies knygomis? Ma
nau, norime suįdominti an
gliškai skaitančius žmones 
Lietuvos klausimu. Na, o tą 
klausimą galima kelti įvai
riai ir per įvairias knygas. 
Jei kas parašytų ir išleistų 
knygą apie Lietuvos liau
dies meną, tai butų tiesiai į 
tašką. Parodytų gilios ir se
nos kultūros tautą, kuriai 
šiandien gresia pavojus nu
skęsti rusiško okupanto ba
loje.

.Jei kas parašytų ir išleis
tų knygą apie musų muziką, 
tapybą ir kitus tokius rei
kalus, tas irgi butų į tašką, 
nes vėl keltų Lietuvos klau-

nusinnne, kiti 
do. Bet tas įvykis, nors ir 
pasėjo daug demoralizaci
jos, neturi sutrukdyti musų 
darbo. Netekome vieno lai
kraščio, kurio negalėjom iš
laikyti, turime “Keleivį,

kose. Bet lieka išmokėti už 
namo morgičių. Čia visi mu
sų organizacijos draugai ga
li pasidarbuoti ir padėti 
laikraščio namą išpirkti. 
Kuopos ii- atskiri draugai 
paremkime tą reikalą auko
mis. Dirbkime visi petis į 
petį, stiprinkime laikraštį, 
bukime gyvi ir veiklus. Pa
darykime parengimų “Ke
leivio” namo skolų apmokė
jimui, prisidėkime ir visais 
kitais budais prie musų ben
dre darbo.

Už šiuos metu* duosime 
nariam* knygą

Pranešu visoms kuopoms
kurs yra musų idėjų laikraš- ir ^„ams, kad LDD cent- 
tis. ir musų organizuotam j ras yra nusistatęs už 1945 
veikime yra didelė pagelba. metus duoti nariams knygą. 
Tjk , <?n.’^irPe’. lasykime i Todėl išrinkite narines 
“Keleivi, platinkime JL pa- duokles iš visų narių ir atsi- 
darykim kad jis dar labiau i škaitykite su centru. Kny-
paplistų tarp 
darbininku.

visų lietuvių gos išleidimas užsitęs, bet 
ateinančių metų pradžioje 
ii jau bus pradėta spausdin
ti ir visi nariai ją gaus. A- 
pie tai pranešiu vėliau.

A. Lietuvių Kongresas
as, nuo LDD centro buvome j Amerikos Liet. Taryba 
nuvykę į Bostoną ir ten su į šaukia Chicagoj visuotiną 
vietiniais draugais nupirko- Amerikos Lietuvių Kongre-

Nupirkome “Keleivio” 
namą

Spalių 15 d. LSS centro 
sekretorius J. Buivydas ir

me ••Keleivio” namą. LDD 
dedasi prie to reikalo, musų 
organizacijos draugai padė
jo finansiškai pirkimą at-

simą. Panašiai yra ir su is
torinėmis knygomis. Jos ke
lia Lietuvos klausimą ne 
mažiau, kaip tą daro ugnin
gai parašyti skundai apie 
Lietuvos liūdną dabartinę 
padėtį.

są, lapkričio 29, 30 ir gruo
džio 1 dd. Mes tą Kongresą 
turime remti. Visos musų 
kuopos, kurios tik gali. turi 
pasiųsti delegatus į Kong
resą, o visos turėtų paskir
ti Kongresui auką. Tas rei
kalas vra labai svarbus. Pa
žangioji lietuvių visuomenė 
turi dirbti, kad Kongresas 
gerai pasisektų ir kad jis 
priimtų demokratiškus tari
mus. Musų broliai LietuvojeTodėl aš nedrįsčiau tos 

knygos smerkti, bet, prie- ir karo audros išblaškyti po
singai, manau ji yra gera ir 
reikia ją platint tarp ameri
kiečių, ypač tarp kultūrin
gų amerikiečių, kurie įdo
maujasi ne tiktai mūviu 
žvaigždėmis, beisbolu ir 90- 
dės malonumais, bet ir kit 
kuo. Jie tą knygą supras ir 
įvertins. J. Bartkevičius.

visas salis laukia iš Ameri
kos lietuvių pagelbos. Buki
me veiklus pagelbos darbe. 
Neužmirškim vargstančių. 
Pasveikinkim Kongresą su 
kiek galima stambesnėmis 
aukomis.

LDD Centro sekretorius,
P. Kriaučiukas.

REUMATIZMO
SKAUSMU

N-EXKLLER
nuo 1167 melu ... 

patikimo* šeimos tepalas I

Lithuanian — 44

SIELOS 
BALSAI

GRĄŽUOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papiešta daugeliu spalvuotą paikių paveikslą, 
223 poslapių dydžio, spie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TBUŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTUKOS, 1BIMYNISKO8 IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

“KELEIVIS”
BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

mi, miestuose bombų degi-, šomis jų šventas pastangas, 
narni, griuvėsiuose palikda- K. P.

ie r armėnusApie F
Visoj Amerikoj yra 6 mi

lionai farmų. Ant tų farmų 
dirba patys savininkai ir 2 
milionai samdomų darbinin
kų. Karo laike darbininkų 
skaičius ant farmų labai su
mažėjo. Depresijos metais 
ant farmų dirbo nuo 3 iki' 
5 milionų darbininkų dau-' 
giau, negu karo metais.

Darbininkų ant farmų 
per karą sumažėjo, o žemės 
ūkio gamyba Amerikoj per 
karo metus pakilo 38*7 ! 
Mažiau darbininkų pagami
no daug daugiau maisto 
miestams, kariuomenei ir 
eksportui. Kaip tai galėjo 
atsitikti? Atsakymas yra 
tas, kad Amerikos farmeriai 
karo laike daug sunkiau 
dirbo: dirbo patys farme
riai, turėjo dirbti ir visi šei
mynos nariai. Amerikos 
farmeriai sunkiai dirbo, kad 
karas butų laimėtas, kad 
visa Amerika butų soti ir 
kad užtektų duonos ir mė
sos musų sąjungininkams.

Prieš karą samdomi dar
bininkai ant farmų uždirb
davo nedaug. Visi samdomi 
farmų darbininkai, sako, 
vos uždirbdavo apie vieną 
bilioną dolerių. Padalijus 
tą bilijoną tarp kelių milio
nų darbininkų, gaunasi ma-i

žas uždarbis. Per karą far
mų darbininkai pabrango ir 
ūkininkai daug kur skundė
si, kad darbininkai pasida
rė nebeprieinami. Bet vis
tiek darbininkų uždarbiai 
nepakilo tiek. kad žmonės 
norėtų keltis iš miestų dirb
ti ant farmų. Jei tiktai dar
bininkas gali. jis geriau no
ri dirbti fabrike.

Seniau Amerikoj daugy
bė samdomų darbininkų 
farmose tarnaudavo pas u- 
kininkus tiktai kurį laiką, 
o paskui patys įsigydavo 
savo farmas. Tarnavimas 
pas farmerį yra geriausias 
būdas išmokti ūkininkauti. 
Iš farmų bernų Amerikoje 
išėjo daugybė farmerių.

National Farmers Union 
pirmininkas, J. G. Patton 
sako, farmerių gerbūvis A- 
merikoj pareina nuo to. ar 
miestuose geiai eina dar
bai. Jis tyrinėjo ir atrado, 
kada miestuose buvo daug 
bedarbių, farmeriai blogai 
gyveno, o kada miestuose 
darbai ėjo, tada ir farme
riai neturėjo bėdos: jie ga
lėjo lengvai savo produktus 
parduoti ir gavo geras kai
nas.

Teisybę pasakius, tai yra 
aišku ir be aiškinimo. Jei

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalas. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

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

ir ii kur ji pa-Ką reiikia meilė 
reina ?

Kaip atsirado ir k* reiikia boėkit?
Ka reiikia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ka reiškia iii ribinis žiedas? Balta 
launosios šlėbė? Jaunosios šydraa? 
yžią barstymas jauniems ant gal

vą? "Medaus Mėnuo?”
Kaa reikia jaunai merginai iinoti 

prie* ištetėjims kad nepadaryti klai-

Kokio anailaua geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirm* naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nea nuo jo priklauso 
gyvenime laimi ar nelaimė. Bet k* 
visi bžepia, ta atvirai pasako "Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
opiausia kiekvienos šei mynes Iclausi- 

lr "Teisingas Patarėjas’* čia 
įdomių informacijų.

e

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

Kodėl tūlos moterva neturi vaikų, 
kad ir labai nori? "Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausima atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką-

Kas reikia žinoti, kad vaikai botų 
sveiki ir gražus? Kaip tun užsiiai- 
kyti nėščia moteris ? Kaip reikia ap
ginti kudikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt spie šeimyniškus rei
kalus?

I visus šiuos klausimus "Teisingas 
Patarėja.” atsako aiškiai ir oioao 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeiiso "Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos pagrin
dai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo-
Iiucija,” D-ro Gatės “Bezual Thruths” ir daugybė kito. ’ 
kykla ir papuošima* namuose. Kaina $1.60 Užsisakyi 
Pstariją.** "

KELEIVIS
636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.

. Tai kartu mo- 
kit “Teisinga

t f
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$2,000.06 AMERIKOS 
LIET. KONGRESUI

CAMBRIDGE. MASS.

bridgiečių ir kliubo narių, 
negalėjo gauti tame Kliube 
patalpą vien tik todėl, kad 
ta draugija kai kuriems mu
sų nliubo vadams nepatin
ka.

Kliubietis.

Visi j Masinį Mitingą!

Majoro rinkimai

Be to, Lietuvai Remti Drau
gija paskyrė $445.28 vais

tams ir maistui

Lapkričio 11 d. SLA 371 
kuopa laikė savo mėnesini 
susirinkimą. Narių atsilan
kė nedaug, tik virš 20 žmo- 

, nių. Sekretorius pranešė a- 
Praeitą nedėldieni South pie SLA apskričio suvažia-

Bostono sandariečių salėj Į- vimą, kurs Įvyks lapkričio 
vyko Lietuvai Remti Drau-J 25 d., musų Kliubo svetai- 
gijos konferencija, kuri pa- i nėję. Komisija skubiai ren- 
darė labai gražių nutarimų, giasi prie vakarienės dele- 

Delegatų konferencijon j gatams priimti.
atvyko apie 40. Atidarius, po visu raportu ėjome 
konferenciją, sugiedota A- prįe nominacijos kandidatu 
merikos ir Lietuvos himnai: į SLA Pildomąją tarvba'. 
p. Aneim Bratėnaitei danus-^usų kuopoje nominacijų 
kevičienei akompanuojant, pasekmės tokios: i pirmi- 
Paskui pirminin. A. Kriau- ninkus nominuotas'adv. F. 
cialis pakvietė S. AI ichelso- Bagočius 16 balsu, 
ną. S. Strazdą ir da vieną _j. Vinikas 21 baisa, vice- 
delegatą (jo pavardės ne- pirm._p. Dargis 19* balsu, 
nugirdau) apibudinti esą-j iždin. — adv. K. Gugis 17 
mąją padėtį. balsu, iždo glob. — E. Mi-

Po to buvo paskirtos Įvai-:kužiutė ir S. Mockus po 18

Praeito antradienio ma
joro rinkimuose Bostono 
miesto majoru išrinktas Ja
mes M. Curley. Jis gavo 
111.799 balsų. Kiti kandi
datai gavo balsų: John Ker
rigan—60.312. W. A. Reil- 
lv — 45.820. J. J. Savvtelle 
—12.926. J. Lee—10,193 ir 
M. P. Feeney—3,335.

BALF susirinkimas
Ateinanti penktad.. lap

kričio 16 d.. Įvyks Bendro 
Amerikos Lietuvių Fondo 
nariu susirinkimas Lietuvių 

sekret. Pil. D-jcs salėj, ant D ir Sil
ver gtv. Susirinkimo pra
džia 8 vai. vak. Kviečiami 
direktoriai, draugijų atsto
vai. veikėjai ir visi nariai. 
Susirinkime bus aptartas

Lietuvai Remti Draugija 
kviečia ateinantį sekmadie
nį į Municipal Building sve
tainę, South. Bostone didelį 
viešą susirinkimą. Susirinki
me kalbės žinoma veikėja 
iš Waterbuiy, Conn. ponia 
Devenienė ir iš vietinių kal
bėtojų bus adv. K. Kalinaus
kas, “Keleivio” redaktorius 
J. Januškis ir kiti.

Susirinkimą paįvairins 
dainomis “Gabijos” choras.

Mitingas įvyksta lygiai 
antrą valandą po pietų. Sa
lė bus atidara nuo 1:30 vai. 
Visi Bostono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami gausiai 
atsilankyti. Susirinkime bus 
kalbama apie busimą Ame
rikos Lietuvių Kongresą ir 
apie visų lietuvių uždavi
nius dabartiniu metu. Todėl 
visi širdingai kviečiami at
silankyti. Rengėjai.

Meilė ir pabėgęs nacis

MOTINA NUŠOVĖ SUNŲ REIKALINGOS
FIN1ŠERKOS

Kingston Clothing Kompani
jai reikia motery ar merginų 
prie siuvimo. Patyrimas nerei
kalingas, mes išmokysim. Krei
pkitės į Kingston Clothing Co- 
dirbtuvę. 383 Albany St., ant 
3 lubų. Bostone. Arba vakare 
po 6 vai. patelefonuokit C. Pet
rauskui : GENeva 1208. (46)

BORIS BEVERAGE CO.

ries komisijos, perskaitytas i balsų, į daktarus kvotėjus BALF veikimas žiemos se 
pereitas protokolas ir sekė — g Biežis 15 balsu. Kiti zonui ir bus išrinktos 
valdybos ir skyrių praneši-1 kandidatai
mai- . balsu.

Iš kasininko Jono Dvarec
ko raporto paaiškėjo, kad 
Lietuvai Remti Draugijos 
centro ižde yra daugiau kaip 
81,100, neskaitant S445.28 
pelno iš paskutinio pikniko.

Worcesterio skyriaus de
legacija pranešė, kad jos 
skyriaus kasoje pinigu yra 
$748.28.

South Bostono skyrius tu- 
ir sukėlęs 8600 su viršum.
South Bostono delegatas p.
Tuinila paaiškino, kad šio 
skyriaus yra nutarta visus 
pinigus skirti Amerikos Lie 
tuvių kongresui.

Wcrcesteriečiai esą nusi
statę aukoti Kongresui apie 
8400.

Tuomet kilo Klausimas, 
kiek Lietuvai Remti Drau 
gija turėtų skirti Kongre 
sui iš savo centralinio iždo.
Buvo du pasiūlymai — 8500 
ir S1.000. Po diskusijų, nu
tarta iš centre aukoti 8500.
Kai prie to prisidės Southh 
Bostono ir Worcesterio sky
rių aukos, tai pasidarvs apie 
81.500.

Tokią pinigų krūvą Ame
rikos Lietuvių Kongresas 
gaus iš vienos tik Lietuvai 
Remti Draugijos!

Be to. Draugijos konfe
rencija nutarė paskirti 
8445.28 maistui ir medika
mentams, kurie bus nupirk
ti ir nusiųsti Lietuvos trem
tiniams Europoje.

Tai yra gražus nutarimas 
ir geras pavyzdis kitoms ko
lonijoms! R.

gavo mažiau;

-o-
Tą pat dieną įvyko Lietu

vos Dukterų ir Sūnų drau
gystės vakarienė toje pa
čioje kliubo svetainėje. Va
karienės vedėjas perstatė 
svečiams drg. Grinevičius, 
kurie kaip tik tą dieną se- 
lebreitino savo vedybinio

Miesto švaros savaitė

Musų kaimynų miestas 
Worcesteris turėjo šias die
nas mažą skandalą. Polici
ja ten suėmė tūlą ponią Fan- 

jvai- n*e Walvert, kuri, sako, gy
rius darbo komisijos. ‘ venusi su vienu pabėgusiu

Valdyba, naciu visą mėnesį. Policija 
tą moterį suėmė ne už mei-

iškilmingai pasitikome 
Generolą Eisenhowerį

lę, bet už tai, kam ji slėpė 
pasislėpusį karo belaisvį

Bcs'.ono miestą šį pirma
dieni aplankė generolas Ei
senhovver. Europos karo 
į ergalėtojas. Milžiniškos 
žmonių minios išėjo į gat
ves pasveikinti ką tik iš Eu-

gyvenimo 13 metų sukaktu- ropos atskridus} musų armi- 
ves. Palinkėjome geriausios jos žymiausią vadą. Polici- 
laimės. Paskui vakarienės ja apskaičiuoja, kad iš Bos- 
vedėjas pasakė kalbą apie tono ir apylinkių į miesto 
musų kliubą: esą visi lietu-! gatves suplaukė apie milio- 
viai pasistatėme savo namą. ną žmonių, kurie nebodami 
turime visi pastogę, galime blogo oro norėjo nors iš to- 
sueiti ir be skirtumo pažiu- lo pamatyti ir pamosikoti 
rų gauti čia patalpas savo rankomis garbingam sve- 
parengimams. Gaila, kad čiui. Svečiui pasitikti musų 
vakarienės vedėjas užmiršo miestas .rengė visą eilę iš- 
pąsakyti, jog Cambri’.geo kilmingu vaišių. Gen. Eisen-jridgeo 
Lietuvių Kliubas ne visoms 
draugijoms duoda Data • pas. 
Liet Darbininkų Draugija, 
kurioj priklauso daug cam-

Nudvėsė turtinga “įpėdinė’

VVoodbury Rand iš Brook 
line mirdamas paliko savo 
katei $40,000. Del tų pini
gų su katinu pro vo josi 9 
Rand giminaičiai. Dabar 
ncgla smertis ginčą išspren
dė : katė-įpėdinė nudvėsė, 
tai giminaičiai gal galės 
gauti tos katės palikimą.

Didelis mokyklos gaisras
Bostono priemiesty Mal- 

dene kilo gaisras bažnytinėj 
mokykloj. Gaisras padarė 
870.000 nuostolių. Gaisrą 

:.<av : i . tune pasitiko ir gesinti kliudė didelė žmonių
' ■ žmona. kuri kartu su sa- minia, kuri subėgo pažiurė- 
vo vyru buvo minių karštai i ti į gaisrą ir užtvenkė gat- 
sveikinama. Rp.' ves.

arą mes tikrai 
laimėj ome—

BET PINIGŲ VIS DA REIKIA!

Bostono policijos nuovadon aną vakarą atbėgo su
sijaudinus Gertrūda Apidianakis, kuries atvaizdas čia 
matosi, padėjo ginklą ant stalo ir tarė: “Aš nušoviau 
savo sūnų... Aš bijojau, kad teismas neatimtų jo iš ma
nęs ir neatiduotų vyrui...” Policija nuvyko jos butan ir 
rado užmuštą 12 metų vaiką. Jo kunan buvo suvaryti 
5 šūviai. Čia parodytas jo atvaizdas kai jis buvo gy
vas. Motina suimta. Ji yra su savo vyru susipykus il
gy veno atskirai su vaiku.

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

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

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Jubiliejinės vakarienės pa
kvietimai paruošti

“Keleivio” ir LSS 40 me
tų sukaktuvių vakarienė 
gruodžio 16 d. jau suįdomi
no draugus ir Bostone ir ar
timesnėse apylinkėse. Pa-i 
kvietimai į vakarienę jau: 
yra paruošti. Teko girdėti,, 
kad į vakarienę atvyks daug, 
draugų iš artimųjų musų: 
kaimynų miestų. Jubiliejinę1 
vakarienę rengia LSS 60 ir 
71 kuopos ir LDD 21 kp.

Rep.

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

APVALAU NAMUS
Storus, tavernas, restoranus, 

barbernes ir bendrai atlieku vi
sokį namų sienų ir langų apva
lymo darbą. (47)

Stanley Pocius,
53 Oak St., Boston. Mass.

1. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broaduray
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Koxbury, Maaa.
TeL Parkway 1233-W

DR. D. PILK A^
.. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki S

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Lapkričio ll-i8 di laiko
tarpy Bostone eina “miesto 
švaros savaitė.” Kodėl mies
to gyventojai negali laikyti 
miestą švarų? Kodėl tėvai 
nepamokina vaikų, kad ne
galima teršti ne tiktai savo 
stubų viduje, bet ir gatvių? 
Miesto valdžia nieko nepa
darys. įei visi piliečiai, ypač 
jaunieji, nenorės padėti lai
kyti gatves švarias. Miesto 
švarumas priklauso nuo mu
sų visų. Švaros savaitė tam 
ir daroma, kad priminti gy
ventojams. jog už miesto 
švarą ir mes visi atsakome.

Pl

Parvežt atgal armijas kainuos milionus. par
vežimas kainuoja tiek pal, kiek nuvežimas. 
Be to, tūkstančiai musų kareivių, kurie pasi
lieka okupuotose šalyse turi gauti algą. dra
panas, pastogę ir maisto. Tai vis iš Dėdės 
Šamo kišeniaus.

Mes turim apmokėti jų gydyną. Išgydyti 
300.009 sužeistųjų ir padėt jiems įsikurti, tai 
vienas sunkiausių Amerikos klausimų. Dalį ši
tos pareigos turi pasiimti ant savęs kiekvie
nas amerikietis, nusipirkdamas Grcat Vietory 
Loan bonų.

ši Great Vietory Paskola Reikalinga 

Amerikos Reikalams Aprūpinti!

Vištų medžioklė
Didelis trokas su 800 gy

vų vištų važiavo į Bostoną. 
Motoras ko tai sugedo ir 
trokas atsidaužė į elektros 
stulpą. Trokas subyrėjo, o 
vištos išlakstė. Per kelias! 
valandas tarp Andover ir 
Somerville ėjo milžiniška 
vištų medžioklė. Gaudė, kas 
tik norėjo. Daug vištų taip 
ir nebegrįžo į šeimininko 
delmoną, jas suvalgė prie- 
puolami medžiotojai. ,

Dėdė Šamas turi mokėti už šitą. Nors karo 
medžiagos gamybą Amerika sumažino, karui 
staigiai sustojus liko paskutinę valandą paga
mintų daug orlaivių, tankų, karo laivų ir ka
nuolių, už kuriuos reikia daz užmokėti.

ARAS tęsėsi keletą metu, todėl per
daug butų tikėtis, kad jo išlaidos pa

sibaigtų per vieną naktį. Nors mūšiai 
pasibaigė, pinigų vis da reikia ir reikės.

Taigi, dar sykį visi išvien į Didžiąją 
Amerikos Pergalės Paskolą. Pradėkim 
savo ir savo šalies taikos ir gerbūvio gy
venimą investuodami kuo daugiausiai 
pinigų j bonus.

K

TAIKAI IR GERIEMS LAIKAMS
Didžioji Amerikos Pergalės Paskola

S1MPLEX WIRE & CABLE
Cambridge, Mass.

C o.

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 iri 
10:30 ryto, bus tokia:

1— Muzika
2— Dain. Dr. Amelia Ru- 

dokiutė iš So= Bostono,
3— Kalbės p. Elena Deve

nienė iš VVaterbury. Conn.
4— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskite; 
šiuo adresu- VVORL Sta-' 
tion, Lithuanian Program,! 
Boston. Mass. S. Minkus.

“Keleivis” yra gera švenčių 
dovana draugams ir pažįsta
miems. l'žsakykit ji savo arti
miesiems!

PARSIDUODA 2 NAMAI
Geroj vietoj parsčduoda 2 na

mai po 3 šeimynas. Kaina ne
brangi. Viskas moderniška. Pa
matyti: (47)

MR. STANLEY STAčIOK.
81 Intervale St., 2nd floor, 

Montello. Mass.

NORIU PIRKT NAMĄ
Noriu 2. 3 ar 4 šeimynų na

mo South Bostone ar Dorches
tery, tiesiai nuo savininko, be 
agentų. Kas toki namą turi ir 
nori parduoti, prašau pranešti 
šiuo adresu: J. A. (47
636 Broadwav. So. Boston.

PARSIDUODA 2 PEČIAI
Du špčžiniai (railroad) pečiai 

parsiduoad po 810. Duoda la
bai daug karščio, tinka storu i, 
dirbtuvei ar skiepui. Galima šil
dyt anglimis, malkomis, popier
galiais ir t.t. Sužinot “Keleivio” 
ofise. (47)

SVARBUS REIKALAI
Kari Yankun-Yankunowicz

Pirmiau savininkas namų 673 8th St.,
So. Boston. Mass.

Joseph Kudrick-Kudrevicius
Pirmiau gyvenęs So. Boston ir Dedham. Mass.

Frank & Petronė Morkus
Pirmiau gyvenę So. Boston, Mass.

John Sliazas
Pirmiau gyvenęs Cambridge, Mass.

Jie patys, arba apie jų dabartinę gyvenimo vie
tą žinantieji, tuojau atsišaukite pas:

ADV. F. J. BAGOČIUS,
302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU. 4643
Take advantage of CASPER’S 

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

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $50 
I.uxurious Waves Sct While You Rclax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broadvay, 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
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos; 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Central Sų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Gyv. 31132Tel. 28624

Dr Joseph A Gaidis 
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

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

114 Summer Street
LAMRENCE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

Kraujo ir Odoo Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 

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

BOSTON, MASS.
T et Commonoealth 4370

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

BOSTON’. Tlef. Lafayette 2371 
arba: Sofrnerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

♦lithuanian
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Inaured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
TeL SOUth Boston 4618
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