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Praeitą savaitę kongreso 
paskirta komisija pradėjo 
tyrinėti Pearl Harbor pa-j
slaptis. Remisija nori ištirti --------
visas aplinkybes, kurios pri- Amerikts, Anglijos 
vedė prie karo ir ypač nori Kanados vyriausybių vadai
išaiškinti, kodėl Amerikos'sutarė, kad atomų liombos 
laivynas ir karo vadovybė /paslaptis “kol kas” lieka tų 
buvo ' netikėtai užklupti! trijų valstybių žinioje. Jei 
Pearl Harbor laivyno bazė-Į vėliau pradės veikti Jungti-', 
je, Hauajų salose. nių Tautų Organizacija, jei'

Iš pirmų parodymų ir do
kumentų paaiškėjo, kad jau 
1940 metais Amerika turė
jo savo rankose slaptą ja
ponų šriftą (slapta rašti) ir

ta organizacija turės gali 
mybės kontroliuoti visose 
šalyse atcmų energijos ga
mybą. tada visos didžiosios 
valstybės, kurios tik Įeina į

žinojo visus pranešimus, ku-! Jungticnių Tautų O-ją. ga
liuos japonų karo vadovybė lės sužinoti atomų energijos 
siuntė savo laivynui. Taip! gamybos paslaptį. Bet kol 
pat paaiškėjo, kad Ameri-’kas paslaptis lieka ten,.kur 
kos vyriausybė laukė karo i ji yra.
su Japonija. Todėl palieka' Kartu buvo sutarta, kad 
išaiškinti, kodėl musų lai-'prie Jung. Tautų Org-jos 
vynas nebuvo pasiruošęs ja-j pradės veikti komisija, kuri 
ponų puolimą pasitikti. Į tarpininkaus tarp valstybių 

I atominės energijos tyrinėji- 
™ muose ir jos pritaikyme tai

kos gamybos reikalams.
Kaip rusai žiuri Į tą Ame

rikos, Anglijos ir Kanados

ŽUVUSIŲJŲ PAGERBIMAS

Ši nuotrauka parodo karo laivą “Missouri” New 
Yorko uoste, kai ant jo denio buvo suruoštas žuvusių
jų pagerbimas.

Ar bus karas su 
Rusija?

Amerikiečiai nuveži jau 
156,000 kiniečių prieš 

komunistus

Vokietijoj Jau Prasidėjo I 
Kriminalistų Teisinas

aro

Prieš tyrinėjimų komisi-j 
ją yra kviečiami aukščiau
sieji musų karo vadai duoti 
paaiškinimų. Iš jų parody
mų matyti, kad japonai iki pasiūlymą, dar nežinia, bet; 
1941 m. lapkričio 29 d. ti
kėjosi susitarti su Amerika.
Japonai reikalavo iš Ameri-

Duobkasių streikas • 
lietuvių kapinėse !

Gali kilti didelis 
streikas

Automobilių darbininkų

kos. kad ji duotų jiems “lai- sija turi suradusi atomų e- 
svas rankas” Azijoj ir ypa-! nergijos paslaptį. Vadinasi, 
tingai Kinijoj. Jei musų ša-) rusai jau turi...
lis butų sutikusi išduoti Ki- Tik neaišku vienas daly- 
niją. japonai nebūtų puolę kas: jei įusai jau turi su- 
Amerikos. Japonai prašė, radę tą atomų paslaptį, tai 
kad Amerika “nesikištų” į kodėl jie nori ją išgauti iš

, Chicagos lietuvių šv. Ka-': ________ _ _______ ,
rusų spauda ir Rusijos a-izimiero parapijos kapinėse unija (CIO), kuri jungia 
gentų garsiakalbiai musų 1 Hiinhkasiai neskelbė streiką. vii? miliono narių, įteikė 
šalyje jau skelbia, kad Ru- jje pastatė pikietus prie ka- General Motors kompanijai 

pinių ir atsisako kasti duo- reikalavimą priimti trečiųjų 
bes, kel parapija nesutiks teismo (arbitražo) sprendi

Oficialiai Amerika stoja 
už geresnius santikius su 
Rusija. Žada pasakyti Mas
kvai net atominės bombos 
paslaptį, jeigu Sovietų val- 

i džia parodys savo slaptybių 
kortas. Oficialiai ir Maskva 
sakosi norinti talkininkauti 
su Amerika.

Bet “neoficialiai” Ameri
ka su Rusija jau kariauja— 
kariauja kiniečių rankomis. 
Rusi;a pristato Kinijos ko
munistams ginklų ir amuni- 

įriios, kad sumuštų Čiankai
šeko valdžią, kurią Ameri
ka remia; gi Amerika davė 
3,009 orlaivių ir duoda ki
tokios paramos Čiankaišeko 
armijai, kad sumuštu Mask 
vos palaikomus Kinijos ko
munistus.

“New York Times’o” ži
niomis, mūsiškis Paeifiko 
laivynas jau nuvežė 156,000 
Čiankaišeko kareivių iš Pie
tų Kinijos į šiaurę, kui- yra 
susispietusios komunistų jė
gos. Kai kuriose vietose ko
munistai esą jau sumušti ir 
bėga betvarkėj.

Ar šitas konfliktas pasi-

Šį antradienį Vokietijoj, 
Niurembergo mieste, prasi
dėjo didžiųjų vokiškų karo 
kriminalistų byla. Pirmame 

Prezidentas Truman pa- kriminalistų sąraše yra 24 
siūlė kongresui įvesti Ame- nacių vadai, jų skaičiuje to- 
rikoj priverstiną apdraudą kie žinomi vardai, kaip: 
visų dirbančiųjų ligoje. Pri- maršalo Goeringo, buvusio 
verstina apdrauda apimtų vokiečių užs. reikalų minis- 
tuos, kurie uždirba iki $3,- terio von Ribbentropo, an- 
600 per metus. Iš algų butų tisemitizmo “apaštalo” Ju- 
imama į ligonių kasą iki liaus Streicher, nacių ban- 
4% mokestis, o susirgus kieriaus ir finansininko 
kiekvienas žmogus turėtų Schacht, vokiečių karo lai- 
nemokamą gydymą ir ligo- vyno vadų Raeder ir Doe- 
ninę. ; nitz, Lenkijos budelio ir

Kaip kongresas pažiūrės plėšiko Hans Frank ir kitų. 
į šitą prezidento pasiūlymą Teisiamųjų skaičiuje vra 
dar nežinia. Priverstina ap- ir Alfred Rosenberg, Estijo- 
drauda nuo ligos veikia jau je gimęs vokiečių baronas, 
beveik visose pasaulio šaly- kuris kare metu buvo oku- 
se, o kai kur toks įstatymas puotų “rylų sričių” ministe- 
jau veikia net keliasaešimts ris. Jo žinioje per karą bu- 
metų. ; vo ir okupuota Lietuva. Ro-

----------------- į senbergas buvo nacių ideo-
BALF DRABUŽIAI IŠDA

LINTI TARP LIETUVIU 
PABĖGĖLIŲ

Prezidentas siūlo 
apdraudą ligoje

Kun. Dr. Juozas B. Kon
čius, BALF pirmininkas, ga
vo malonų pranešimą iš Eu

Kinijos klausimą...
Už Kinijos išdavystę ir

už statymą aliejaus Japoni
jai musų šalis butų galėjusi 
nupirkti taiką. Bet Ameri
kos vyriausybė skaitė, kad 
nebegalima daryti japonam 
daugiau nuolaidų ir atsisa
kė išduoti kinus. Tas pastū
mėjo japonus j karą. Komi
sija atidengs ir daugiau vi
sokių karo paslapčių.

Amerikos ir Anglijos? O jei 
jie neturi, tai kam jie lei
džia gandus, kad turi? At
rodo, kad su atominiais se
kretais rusai bando kutenti 
amerikiečių nervus.

RUSIŠKI “RINKIMAI” 
SALAZARO PORTU

GALIJOJ

Amerikos Lietuvių 
Kongresas

Amerikos Lietuvių Kong
resas susirinks šio mėnesio 
29 d. Chicagoje, Congress 
Hotelyje ir tęsis tris dienas: 
ketvirtadieni, penktadienį ir 
šeštadienį. Visos organiza
cijos ir pavieniai asmenys 
siųskite aukas ir sveikini
mus Kongresui šiuo adresu: 
Lithuanian American Con
gress. Congress Hotel, 520 
South Michigan Avė., Chi 
cago 5, IU.
Amerikos Lietuvių Taryba.

Portugalijos diktatorius 
Salazaras paskelbė ir pra
vedė staliniškus “rinkimus.” 
Buvo išstatytas tiktai vienas 
kandidatų sąrašas ir praeitą 
sekmadienį Dr. Salazaras 
savo “rinkimus laimėjo.” 
Po 18 metų diktatūros tai 
buvo pirmas diktatoriaus 
bandymas išeiti į Portugali
jos gyventojus su suktais 
“rinkimais.” Opozicija rin
kimus boikotavo, bet pačią 
tų kad ir suktų “rinkimų” 
progą opozicija panaudojo 
portugalų žadinimui prie 
politinio veikimo.

jiems pakelti uždarbį. Jau 
antrą savaitę duobkasiai ne
dirba.

Streiko laike mirė Jeroni
mas Urba. Vežant jį laido
ti. streikieriai sulaikė veži
mą su lavonu. Panašiai bu
vo sulaikyti ir dar keli kiti 
numirėliai. Teko numirėlius 
padėti kapinių koplyčioj. 
Laidojant J. Urbą karo ve
teranai lydėjo numirėlį į 

į kapus. Streikas sudaro daug 
nemalonumo mirusiųjų gi
minėms. o Amerikos spau
dai jis duoda daug sensaci
jų. Šv. Kazimiero kapinėse 
dirba 16 duobkasiu.

mą. Jei kompanija nepri
ims unijos reikalavimą, uni
jos viršininkai žada skelbti 
streiką.

Ginčai dėl uždarbių pa
kėlimo tarp automobilių 
darbininkų unijos ir didžių
jų kompanijų jau senai ei
na. Darbininkai jau yra nu
tarę skelbti streiką, jei ne
bus galima susitarti. Dabar 
atrodo, kad streikas yra ne
išvengiamas. Jei toks strei
kas kils, jis iš karto palies 
kelis šimtus tūkstančių dar
bininkų ir atsilieps visoje 
šalyje.

nuriti itoiltA haitrs; H u kiurti no i enun
ar išsivystys į atvirą karą 
tarp demokratinių valstybių 
ir totalitarinės Rusijos, tai 
pamatysime vėliau, šian
dien aišku tik tiek, kad de
mokratija negali su dikta
tūra susikalbėti.

TITO-BROZ TYČIOJASI 
IŠ AMERIKOS

ropos :D » ww___

PIGU, BET NĖRA 
LAISVĖS

PATS APLANKĖ SAVO 
KAPĄ

NUSTATĖ KAINAS NAU
JIEMS AUTOMOBILIAMS

OPA jau nustatė kainas 
naujiems automobiliams. 
Ikišiol ėjo derybos tarp di
džiųjų kompanijų ir Kainų 
Administracijos dėl tų kai
nų nustatymo. Už Fordo, 
Chrysler. Studebaker auto
mobilius naujos kainos bus 
nuo 1 iki 9 S aukštesnės, 
kaip buvo 1942 metais, o už 
General Motors karus kai
nos nustatytos 2 su puse 
nuošimčių žemesnės, kaip

Iš Iserlohn Vokietijoj pra
neša tokį nuotikį: anglų ka
reivis F. Troake nuėjo ant 
kareivių kapų aplankyti sa
vo žuvusius draugus. Kaip 
jis nustebo, kada ant vieno 
žuvusiojo kapo kryžiaus pa
matė savo vardą, pavardę 
ir indentifikacijos numerį.
F. Troake buvo sužeistas 
mūšyje ir buvo pametęs sa
vo indentifikacijos numerį,11942 metais 
o laidojant žuvusius, jo var-‘ .... . . . . _ , , 
das buvo padėtas ant kitol Vidutiniai uz Fordo ka-

Annapoly, kur yra daug 
studentų, vienas namų savi
ninkas paskelbė gražų butą 
su baldais ir įrengta virtu
vėle tik už $25 mėnesiui.! 
Butas apšildytas, su visais 
parankumais ir labai pigus, 
bet iki šiol jis esąs da ne
išnuomotas. nes savininkas 
stato šitokias sąlygas:

Nevalia gerti, nevalia rū
kyti. nevalia rėkauti, neva
lia piktžodžiauti ir žiburiai 
vakarais turi būti gesinami 
10 valandą.

Viena jauna moterėlė sa-Į 
vininkei pasakė: “Jeigu 
tamsta man da ir primokė
tum pc $25 į mėnesį, ir tai 
aš tokioj nelaisvėj negyven- 
ciau.

SULAIKĖ TRAUKINI, 
PAVOGĖ SNAPSĄ

Tiys vyrai sulaikė į Wa- 
shingtoną einantį prekių 
traukinį 15 mylių nuo sos
tinės. paėmė iš jo 15 keisų 
degtinės, sėdo į treką ir nu
važiavo sau. Tas įvyko pra
eitą penktadienį anksti ry
tą. Vagys kito nieko neėmė, 
tiktai degtinę. Spėjama, 
kad jie buvo labai išalkę 
stipraus ir nemokamo gėri
mo. Į traukinį jie sulipo jam 
einant į kalniuką, o įsilipę 
tcimozais sustabdė trauki
nį. ____________

IRANO MAIŠTININKAI
EINA LINK SOSTINES

Lapkričio 11d. Jugoslavi
joj atsibuvo bolševikiški 
“rinkimai.” Buvo vien tik 
kcmunistų partijos kandi
datai. pavadinti įvairiais 
“nacionalinio fronto” var
dais. Žinoma, iš vieno sąra
šo tik komunistai ir išrinkti. 
Jugoslavijos diktatorius Ti- 
to-Bro?. tuos suktus rinki
mus vadina “demokratiš
kiausiais rinkimais visoj is
torijoj.” Musų vyriausybė 
prieš tuos suktus rinkimus 
protestavo, o Tito dabar 
duoda “atsakymą” galingą- 
iai Amerikai ir tyčiojasi iš 
demokratiškų rinkimų.

BOSTONO MAJORO BY
LA W ASHINGTONE

KATALIKŲ VYSKUPAI 
APIE PASAULIO 

NERIMĄ

Rusų apginkluoti ir iš- 
muštravoti Irano “sukilė
liai” iš šiaurinės (rusų oku 
puctos) Irano dalies trau
kia į Irano sostinę Tehera
ną. Kada rusai okupavo 
šiaurini Iraną, 1941 metais, 
iie paėmė iš Irano 100,000 
šautuvų ir kitokių ginklų.“Karas pasibaigė, bet .pa- 

šaulyje nėra taikos,” sako Qa^ar tals ?ie,
Amerikos katalikų vyskupai i ^inb a u’ maistininkus, 
savo nutarime. Vvskuoaii k’jr,U tą' Pe daug impor-

logas ir rasizmo mokytojas. 
Šiandien visi tie aukšti

nacių vadai, prieš kuriuos - 
taip dar nesenai daug žmo
nių lankstėsi, stoja prieš 
aliantų teismą ir turės atsa
kyti už nacių šunybes, už 
karo žiaurumus ir plėšimus.^1—__1_ Į-. 1gaie; Įiuuyinm

BALF išsiųsti 110,000 svarų' teisme bus pačių nacių žo- 
drabužių ir batų laimingai džiai ir dokumentai, jų pa- 
pasiekė savo paskyrimo vie-Į sisakymai ir slapti įsakymai 
tą. ir iš Francijos buvo nu- mažesniems naciams plėšti, 
gabenti sunkvežimiais į mi- žudyti ir germanizuoti pa- 
litarines zonas Vokietijoje.

BALF nusiųsti drabužiai 
pirmoje eilėje išdalinti Ha- 
nau ir Muncheno apylinkė
se gyvenantiems lietuviams.

Jau yra paruošti du nau
ji drabužių ir batų siuntiniai 
(apie 200,000 svarų). Jie 
išplauks artimiausiu laiku.

meilysiu KJTCKZ UlūVK5ICZJI

vergtas tautas.

BOSTONAS PASAULIO 
SOSTINĖ

AUDĖJŲ STREIKAS DAR 
NESIBAIGIA

Šį antradienį prasidėjo 
Washingtone J. M. Curley ir 
kelių kitų kaltinamųjų byla 
dėl naudojimo pašto sukčia
vimo tikslams. J. M. Curley 
ką tik dabar išrinktas Bos
tono miesto majoru, jis yra 
demokratų atstovas nuo 
Massachusetts valstijos at
stovų rūmuose.

POETAS EZRA POUND 
TEISME

Amerikos žinomas poetas 
Ezra Pound per karą gyve
no Italijoj ir vedė propagan
dą už Italijos fašizmą. Da
bar jis kaltinamas išdavys
tėje ir turi stoti prieš teismą.

Jau trys savaitės eina 
streikas Naujosios Anglijos 
audiny čiose. Buvo daug 
bandymų tą streiką baigti 
ir susitarti, bet ikišiol darb
daviai vis nesutinka paten
kinti darbininkų reikalavi
mų. Streikuoja 10,000 audė
jų-

Massachusetts gubernato
rius Tobin daug dirba, kad 
Bostonas butų Jungtinių 
Tautu Organizacijos buvei
nė. Gubernatoriaus ir Bos
tono miesto pastangas re
mia visi Naujosios Angliios 
atstovai kongrese. Bostonie
čiai sako, musų miestas bu
tų geriausia vieta tarptauti
nės organizacijos buveinei, 
bet Philadelphia žiuri kitaip 
į tą klausimą. Ji nori, kad 
J. T. Organizaci ia turėtų 
savo centrą Philadelphijoj.

DERYBOS INDONEZIJOJ
KAMIKAZE DAR 

VEIKIA

Per karą pagarsėję japo
nų lakunai-saužudžiai dar ir 
dabar veikia. Susekta, kad 
keli kamikaze vyrai norėjo 
nužudyti japonų komunistų 
vadus ir paskui patys nusi
žudyti. Musų karo policija 
veda tardymą ir aiškina, ar 
tai teisybė, ar tiktai komu
nistų propagandos burbulas.

MINA SUSPROGDĖ 
LAIVĄ SU KALAKUTAIS

Nepripažintos Indonezi
jos priešakyje stojo socia
listas Sutan Chahrir, jis pa
keitė Dr. Scecarno, kurs 
buvo žinomas, kaip japonų 
lėlė. Nauias Indonezijos va
das pradėjo derybas su o- 
landais ir anglais dėl baigi
mo karo ir dėl užtikrinimo 
Indonezijai plačios savivla- 
dos.

Kartu su derybomis vie
tomis Indoneziioj vis dar į- 
vyksta susirėmimų, o Javos 
salos viduie. sako. koncent- 
rnoiasi didelės Tndone^u pa
jėgos karui prieš anglus ir

Šiomis dienomis Ameri- olandus 
kos laivas vežė 100,000 sva
rų kalakutų Amerikos ka
reiviams Korėjoj ir Kinijoj.. .....
Netoli Japonijos laivas su-i Nesenai Kinijos komunis- 
sidurė su japonų mina, kuri gyrėsi “ištaškė ’ 80,000 
sprogo ir laivą suardė. Žmo- K',nŲ kareivių. Dabar iš

KARAS MANDŽURIJOJ

Chunkingo praneša, kad ki
nu nacionalinė armija smar- 

Čechoslovakijos prane-'įįai žengia pirmyn pietinėj 
ten rusu teroras Mandzumoi ir ima į centra-

nės buvo išgelbėti.
Dasisako prieš atidavima i tuot'U * Kaukazo Rusijos a- teje ir tun stoti pnes teismą. čechosįauuniai uz rorao Ka- ^s«ai Balti jos šafi^ir pro-' ^"tu.. V A"!el*a .'f n“kS £ U'allač^ir žarna, kad'...... ............... .... .

i rus publika mokės 2% bran- I tūtuoja prM demokratijų'^* ^auį?PIranoJ nanri Archtbald M?Leiseh. es, jie nesiliauja, žmonės laukia ir įmes aidžios kontrolę pla- 
“ “ ■ nesilaikvmo savo pažadų rr Pa’,naugL1

Balkanuose ir Lenkijoj. į klausomu bę.
žuvusio kareivio kapo. nepri-!-emoarna.™.^ „esuiaukia kada rusai išeis! čias Mandžurijos sritis.
tai atsitinka, kad žmogus -ga1į QC7
pats savo kapą aplanko. Studebakei 9%.



Antras pualapU KELEIVIS, SO. BOSTON
WASHINGTONE SUSTOJO BUSAI

i APŽVALGA J
APIE ANGLIJOS 

SOCIALISTUS

Anglijos Darbo Partijos 
premjeras, C. Attlee, pasa
kė kalbą Amerikos kongre
se ir joje gana plačiai pain
formavo amerikiečius apie 
Anglijos socialistus ir apie 
socializmą bendrai. Ameri
kos kongresui duoti paaiš
kinimai yra Įdomus ir vi
siems amerikiečiams, kurie 
apie socialistus turi dažnai 
labai kreivą supratimą. C. 
Attlee sakė:

“Man rodos, kad kai kurie 
žmonės tra, Amerikoj. įsivaiz
dina, jog socialistai siekia pa
naikint; laisvę: asmens lais
ve. žodžio laisvę, tikybos lais
vę ir spaudos laisvę. Tie žmo
nės klysta. Musų šalyje visa
da buvo laisvės siekiančių ju
dėjimų, o Darbo Partija laiko
si jų tradicijų. Bet kiekviena 
gentkartė turi siekti laisvės ir 
tos laisvės priešai nėra visada 
tie patys. Kartais kovą dėl 
laisvės reikia kovoti prieš ka
ralius, kartais prieš religinę 
tironiją, kartais prieš žemės 
savininkų galybę, o kartais 
prieš piniguočių nusveriamą 
pajėgą.”

Anglijos socialistai seka 
tradicijas tų žmonių, kurie 
kovojo už Didžiąją Charti
ją, už Habeas Corpus ir ku
rie čia Amerikoje pasirašė 
Nepriklausomybės Deklara
ciją. Anglų socialistų frak
cijoj parlamente yra 40 žur
nalistų, keliolika kunigų, 
nemažai pamokslininkų, 
daug protestonų, katalikų ir 
žydų. Todėl nėra nė ma
žiausio pagrindo manyti, 
kad darbiečiai kėsintųsi Į ti
kybos ar spaudos laisvę. 
Taip pat ir žodžio laisvė 
Anglijoje yra užtikrinta. 
Attlee sako:

“Mes pripažįstame kiekvie
nam žmogui asmens laisvę ir 
laisvę gyventi savo gyvenimą, 
bet ta laisvė neturi bute nau
dojama tam, kad spausti ir 
varžyti kitų žmonių laisvę. Im
kim privačią įmonę: jai yra ir 
visada bus vietos plėstis, bet 
jei koks stambesnis biznis pa
sidaro tiek galingas, kad virs
ta monopoliu, tada mes skai 
tom^ jog nėra saugu jį palik
ti privatinėse rankose. Be to, 
daugelis žmonių pasaulyje ma
no ir daugumas anglų taip 
mano, kad reikia planuoti ir 
tvarkyti ekonominį gyvenimą, 
jei mes norime užtikrinti pa
prastam eiliniam žmogui jo 
teisingą dalį.”

“Pagalios, yra tokis daiktas, 
kaip etika ir dora tarpe žmo
nių. ‘Keleivis’ turėtų tų ele
mentarių principų prisilaikyti, 
nors jam Tarybų Lietuva ir 
nepatiktų.”

Vadinasi, buvęs kunigėlis 
surado Keleivyje “etikos” 
trukumą ir pasakė mums 
graudingą pamokslą apie 
“išmatų puodą.” Gerai, kad 
B. F. Kubilius neateina su 
švęstu vandeniu musų pa
šlakstyti ir atvesti i tikrąjį 
kelią.

Kalbant rimtai, koki šir
šė Įkando tą Bostono iškuni
gį, kad jis ėmė “Keleivi”} 
plūsti per bolševiku gazie
tą?

Nugi, tas pats “For the 
Russian People.” Mes pa
skelbėm iš Russian Relief 
pranešimo, kad lietuviai A- 
merikoj surinko S 165.229.14 
dolerių vertės visokių daik
tų. o Russian Relief sakosi 
pasiuntęs juos “for the Rus
sian people.”

Iškunigis Kubilius Įžiūrė
jo tame “iškraipymą faktų’’ 
ir “neteisingą informavi
mą.” Jei žodis žodin at
spausdintas pranešimas nė
ra teisingas informavimas, 
tai kas gi yra teisingas? Ar 
tik neatsitiko kartais taip. 
kad iškunigio susivėlusioj 
galvoj “etika” susimaišė su 
“politika” ir pasekmėje to 
mišinio, vietoj galvos, gavo
si “išmatų puodas”?

POLICINIS SOCIALIZ
MAS “NEPRIKLAUSO

MOJ” LENKIJOJ

Čia matosi Washingtcno busų stotis. Bušų motormanai anądien sustrei
kavo ir apie 2,000 busų sustojo. Tūkstančiai valdžios tarnautojų buvo pri
versti vaikščioti darban pėkščiomis.

jtlTSSOS

Amerikos Liet. Kongresas
Visi prie savo postų di- 

, džio jo Amerikos Lietuvių 
Visuotinas Jungtinėse A- Kongreso metu! Paskirkim 

merikos Valstybėse gyve- savo darbą ir auką, nes šiuo 
nančių lietuvių kongresas, metu Į mus atkreiptos krau- 

•><-» ii, i,- ačarnmk pasruvusios

Istorinės reikšmės Įvykis
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Neramusis pasaulis “Ak, mano broliai, laimi-
v x i nu jus ir jums primenu nau- 

karas jau baigtas, bet pa- j atgimimą: bukite kurė- 
saulis dar neturi taikos, ki- auĮ;iėtojais ir ateities
nijoj eina “neoficialus ka-. ėjikais ”
ras”; japonų apginkluti in-j jf toliau: 
denezai kaujasi su anglų yra antroji bai-
kanuomene; Burmoje prasi- jr mano antroji pakan- 
dėda sąjūdis uz nepnklau- ta; kas pae:na į§ gaujos, jo 
somybę; Irane (Persijoj) ei- atmįntis nesiekia toliau jo 
na Maskvos inspiruotas su-J protėviu”.
kilimas; milionai \ok iečių j<a nors panašaus daro 
vejami iš Sudetuos ir len- iįetuviški dinastijos patrio- 
kams skirtų sričių; h ranci-. tai-tautininkai. Jie laimina 

s komunistai vėl kelia su- . įuos> kurie bėgioja paskui

“C. S. Monitor” korespon
dentas Williams lankėsi 
Lenkijoj, ten plačiai važi
nėjosi ir kalbėjosi su žmo
nėmis apie Lenkijos dabar
tinę oadėtį. Lenkijoj skur
das, 'rusų sauvalė ir lenkų 
komunistų teroras. Apie 
žmonių terorizavimą jis sa
ko:

“Lenkija šiandien savo plo
tu yra mažesnė, kaip 1939 me
tų Lenkija ir ji turi tiktai du 
trečdalius tiek gyventojų, kiek 
ji turėjo 1939 metais. Bet taip 
vadinamos viešojo saugumo 
organizacijos (įvairių rūšių 
policijos) dabar yra keturis 
kartus didesnės, kaip 1939 m. 
rugpjūčio mėnesį. Tai yra mil-

Anglijos socialistų parti
joj daugumas narių yra dar
bininkai iš dirbtuvių ir daug; kontrolėje... 
žymių darbiečių veikėjų y-* 
ra išėję iš darbininkų eilių 
ir yra dirbę dirbtuvėse. Bet 
Anglijos Darbo Partija nė
ra vien tiktai darbininkų 
partija. J ją dedasi Įvairių 
klasių žmonės ir, šalia dar
bininkų, ten yra biznierių, 
profesionalų, o kartais net 
žmonių ir iš privilegijuotų 
klasių. Pats Attlee paeina 
iš pasiturinčių žmonių šei
mos. Jis dėjosi Į socialistinį 
judėjimą tam. kad kovojus 
neteisybę ir skurdą.

Anglijos premjeras nupie
šė musų kongresmonams ir 
visam kraštui teisingą Dar
bo Partijos vaizdą. Šian
dien Darbo Partija atsto
vauja Anglijos gyventojų 
daugumą. Galingos Britų 
Imperijos priešakyje stovi 
žmonės, kurie nedvej’odami 
išpažįsta socializmą ir gar
siai skelbia, kad jiems nėra 
socializmo be laisvės.

VELTOS GALVOS 
IŠMATOS

B. F. Kubilius pasišovė 
būti “Keleivio” dvasios va
dovu ir mokina mus, kad

jos
mą prieš De Gaulle...

0 Maskvos žurnalas
“Naujieji Laikai” pradėjo 
kampaniją prieš Amerikos 
ir Anglijos “imperialistines 
grupes,’’ kurios norinčios i-
zoliuoti Rusiją! Vietcj bombos—Bimba!

Taigi, taigi — nėra tai-! „ ..
kos, nėra ramybės ir nėra į Rusva negauna atomų 
to sotaus gyvenimo, apieibombop•• Atomų jėgos sek- 

UolKato ;>•' >'rtą kol kas pasilaiko Ame
rika, Anglija ir Kanada. 

Rusu diktaturos

“misiją,”

kuri taip daug kalbėta iri 
svajota.

Kame dalvkas?
1 čiais apkabinėti karininkai,
, sutiks būti kokių nors slap
tosios policijos “generolų” 
valdomi? Ar nepanorės per- Demokratijų bėda 
galingi karininkai pasakyti 
“savo žodi”?

O kaip apie Rusijos žmo-
nes, apie tuos užguitus, be-! fašistiškų agresorių, kuriuos 
teisius milionus, kurių bai-f padrąsino Maskva, 
so diktatūroje niekas ne-' Iki 1941 metų birželio 22kuris Įvyks lapkričio 29, 30 ju ir ašaromis pasn 

ir gruodžio 1 dienomis Chi-jviso pasaulio lietuvių akys! įklauso? Ar neprabils ir vėl, d. Stalino gramafonai spie- 
cagoje ir kurį rengia visos* Amerikos Lietuvių Taryba.'rusiškas milžinas ir ar ne-;gė: “Mums reikia taikos —
didžiosios USA lietuvių gru 
pės — katalikai, socialistai, 
tautininkai - sandariečiai — 
bus vienas iš pačių didžiųjų 
Įvykių Amerikos lietuvių is-Į 
ton joj. Niekada dar taip su
tartinai ir vieningai neben-

bet jiems sako: 
ne gauja, bet tautos vadas 
pirmoj vietoj! Nėra tautos 
vado, nereikia laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos!...

režimas
j tuo nepatenkintas. Vienas 
Į Maskvos žurnalas (“Naujie-

Antrasis pasaulinis karas P* 1 Jau. kelia trevo-
buvo iššauktas nacišku iri^.911^1, Ponma izoliuoti 

Rusiją: norima ja pražudy
ti...

Nieko panašaus! Maskvos
žurnalas matyt dar nežino, 
kad Amerika yra davus Ru
sijai retą “missing linką,” 
asmenyje “draugo” Antano 
Bimbos. Ar tai ne dovana?

Tai kas, jei Rusija dar 
neturi atomų bombos? Ji 
turi Bimbą ir tegul Stalinas 
daro su juo ką tik nori!

šalin karo kurstytojus Roo- 
se veltus, neduot pagelbos 
Anglijai!”

Bet Įvyko tai, ko jie ne
laukė. Hitlerio legionai už
puolė Rusiją ir ji pasidarė

------------------ griebs už pakarpos savo
CT A 1 fVfl ril v kankintojus ir budelius, sa- 

EsII-jK vo nusipenėjusius biurokra- 
---------- j tus ir valdžios išlaikomus

Stalinui bus kaput, kaput, kaput, propagandistus-melagius?
Kas tai braška “monoliti-

Žmonės sako, kad bolše- nėj” bolševizmo karalystėj. “musų didžioji talkininkė
gazietos “meluoja.” Griuvo už kojų pakartas Amerikos ginklai ir duo-Į Svetimas plunksnos 

lietuviškos visuomenės gru- Tiesa, jos’ meluoja, bet kar- i Musolinis, griuvo didelis i na išgelbėjo Rusiją, bet... : .
pės, kaip dabar, mirtino pa- tais ir melagis teisybę pa-Jplepis Hitleris nuo nuodų; Rusų diktaturos režimas! Brazilijoje bus parlamen- 
vojaus Lietuvai aky vaizdo-į sako. Ar tik nebus ir bolše- bonkutės. Ateis ir jau, re- šiandien daro tą pati. ką!*? prezi'.nn*cinĮai. 
je. Tokie kongresai musų vi- vikų “Laisvė” teisvbę paša- gis, artinasi eilė ir Stalinui,
suomenės tebuvo šaukiami kiusi. kai ji pranašavo, kad kruviniausiam 
tik svarbiuoju Lietuvos at- “Stalinui bus kaput, kaput, 
statymo laikotarpiu po Di- kaput...”

dradarbiavo tos didžiosios viku

džiojo Karo ir dabar, pasi-

visų
uiktatOfiui, duOii rokunda;

darydavo Hitlerio diktatu- Jš ,ten gautos žinios sako, 
kad reakcininką Dutrą re-laiku iros režimas. Jis kelia neri- _ ._

V<1I>LV Liest ,

svetimas
’ i XII4 1 /•

Visas svietas su nekantrumu grobia svetimas žemes, ir 
Ar Stalinas iau mirė ar laukia linksmų žinių iš “to- nori vis daugiau ir daugiau:• 1 1? • J__ 1 X •• ii 1- » v- •baigus antram pasauliniam jis serga, ar tiktai ilsisi vie-, buliausios demokratijos

karui. Inoje iš savo puošnių vilų;
Šis kongresas bus musų Pietų Rusijoj, tai vis spėlio-

galingas šauksmas už Lie
tuvos išlaisvinimą iš raudo
nosios rusų okupacijos, tai 
bus musų stiprus žodis va
duojant ištremtuosius Į Si
biro tyrlaukius, tai bus bro
liška ranka ištiesta bena
miams lietuviams, išblašky
tiems visuose penkiuose 
kontinentuose.

Šiemet sueina 40 metų. 
kai Įvyko Didysis Vilniaus

jimai.
Sovietų diktatūra skelbia; 

pasauliui.. kad Rusijoj yra' 
“tobuliausia demokratija,”! 
o visų šalių bolševikai apie 
tai kartoja visiems lengva-

J. S.

Draugo Talka

Kol šitaip bus — nelauki
te taikos ir sotaus gyveni
mo. Viešpataus anarchija.
Bostonas mokino svietą...

Bostone buvo atsiradę
Gerbiami draugai: 104 žmonės, kurie paskelbė
Siunčiu auką 25 dolerius! deklaraciją. .

‘Keleivio” namui išpirkti ir. Mu^ nera aPskrU 
'ta ir ji nelekia erdveje; jijtL-iį2čč'’!"bU; noriu palinkėti laikraščiui!“ a J> e,-i.veJe; j.

d”„ d^au atečna didžiau™ —kim"' ° 
gandų apie Stalino ligą, a- 
pie neramumus rusų armi
joj, apie varžytines dėl dik

seimas, kuriame pavergtos taturos sosto, apie Rusijos 
gyventojų nepasitenkinimą.

Daug gandų sukėlė tai, 
kad Stalinas nepasirodė re
voliucijos sukaktuvių minė-

žiniškas padidėjimas, ypač tu- . _
rint galvoj tą faktą, kad šių Lietuvos atstovai pareikala- 
dienų Lenkija neturi tiek daug y° teisės patiems Lietuvos 
tautinių mažumų, kaip ji tu- žmonėms spręsti savo liki- 
rėjo prieš šešius metus... nią, šiemet sueina 5 metai, 
“Ta saugumo organizacija,; kai Lietuva pateko po kru- 

lenkai patys tai pripažįsta, yrai vbia raudona bolševizmo le- 
žemo moralinio ir intelektuali-*tena- Raudonieji vėl bando 
nio lygio ir yra komunistų

Vienas šaltač galvojantis 
lenkas man sakė. kad politinių 
kalinių skaičius dabar Lenki
joj siekia 20,000 ir pridėjo, 
kad viešo saugumo minčsteris 
paduoda tą kalinių skaičių a- 
pie 10,000. Tuo pačiu laiku rei
kia pasakyti, kad kai kuriose 
krašto dalyse vyrauja tokios 
netikros sąlygos, kad galima 
abejoti, ar ir pats ministeris 
žino ten esamą padėtį.

pravesti falsifikuotus, tero
ru ir durtuvais paremtus 
rinkimus Lietuvoje. Vardan 
pavergtos tautos mes, lais
vėje esantieji lietuviai, su
sirinkę i didiji savo Kong
resą Chicagoj, pasakysime 
pasauliui, kad lietuviai ne
numalšinamai veržiasi Į ne
priklausomybę. kad Lietu
vos žmonės nenurims, kol 
nebus atstatytos jiems pri
klausomos ir dabar min-

{džiojamos laisvės teisės, Šie- 
77. jmet nepuolančias sukaktis

Lenkijoje buvo paskelbta mes atžymėsime naujais ga
lingais žygiais dėl paverg
tų lietuvių išlaisvinimo.

Delegatai Į DidijĮ Ameri
kos Lietuvių Kongresą jau 
daugumoje išrinkti. Jie su
pras jiems uždėtą ir jų lais
vu noru apsiimtą pareigą—

amnestija, bet praėjo visi 
terminai kaliniams paleisti, 
o kaliniai vis dar kalėjimuo
se. Areštai vyksta nakčia ir 
artimieji nežino, kas su a- 
reštuotais daroma. Politiniai 
areštai dažnai aiškinami 
tuo, kad areštuotasis “turė
jo santykių” su Vakarų val
stybėmis, ypatingai su An
glija... Bet tai dar ne vis
kas, sako tas koresponden
tas:“Salia lenkų slaptosios polici-

pasisekimo, v „-,x, .................
musų draugus ir laikraš- ™ saule ir žvaigždes nuo- 

čio mylėtojus kviečiu prisi-, at_ sukaboJasJ \n musų ze- 
dėti pagal išgalės, kad laik- ™ neišmintingi mok- 
raštis greitu laiku turėtų vi- ^minkai skelbia klaidingą
sai apmokėta nuosavą pas- teo,D^’ kad musų žeme e- 

1 santi apskrita — reikia juos 
suvaldyti!”

sus

jime Maskvoje lapkričio 7 
d. Rusijoj jau buvo išsidir
busi toki tradicija, kad tą 
dieną “pats” Stalinas pasa
kydavo kalbą, o jo liokajus 
Molotovas visada pirmas 
duodavo ženklą, kada ploti 
ir kada šaukti “urrra” Sta
lino garbei. Dabar tradicija 
nutruko. Stalinas tyli. o Mo-Į 
lotovas kalba ir nieko ne
pasako. Dargi sveikinimą 
armijai ir laivynui pasirašo 
ne Stalinas, o tiktai eilinis 
generolas. Generalisimo ty
li, tyli io maršalai, o armi
jai sveikinimus siunčia ge
nerolas Vasilevskis. • 

Stalinas, kaip ir kiekvie
nas kitas žmogus, gali su
sirgti. gali būti nuvargęs, 
gali ir... numirti. Bet jei dik
tatorius suserga, jei jam tik 
truputi pilvą susuka, tuoj a- 
pie jo sostą prasideda var-

togę.
Su širdingasi linkėjimais,

J. Vinciunas-Vincent.
Cambridge, Mass.

Gerbiamieji:
Kaip žadėjau, taip ir iš

tesėjau. Čia rasit penkinę 
dėl atmokėjimo “Keleivio” 
namo skolos. Kad tas mor- 
gičius butų nuimtas greitai, 
priklausys nuo visų musų 
draugų kišenės, katrie kiek 
išgali padėti namui išlipti iš 
skolos.

Pasižiūrėkit, komunistai

Spaudos atstovai turėjo 
skanaus juoko, bet tuo vis
kas ir baigėsi. 104 žmonės, 

j pasišovę mokyti svietą, pa- 
! tys buvo užmiršti. 
Komunizmo belaisviai

Len kijoj vis dar garsi 
Auschwitz (Osvvięcimo) 
koncentracijos stovykla. Na
cių okupacijos metu joje 
žuvo nesuskaityta daugybė 
lenkų ir žydų.

Tas pat ir šiandien. IšEu-
jau svajoja apie budavoji-l ropos gauti pranešimai ša
mą naujo namo, šaukias šė-įko, kad bolševikiški oku- 
į-ų pirkti. Mes šėrų neturim. Pąntai toje stovykloje laikoserų
nesiulom ir neprašom. tik 
mažą auką po dolerį kitą ir 
atmokėsim, draugai, tą mu
sų skolą.

Dar vieną doleri rasit už 
du kalendorius.

Su godone, draugiškai,
Frank Lavinskas.

Brooklyn, N. Y.

mianti Sočiai - Demokritų 
partija, o diktatorišką Var
gą — Darbo Partija!

Keista, ar ne?
Keista, bet ne tiems, ku

rie žino, kad Dutros rėmė
jai nėra soicaldemokratai, 
ir Vargo rėmėjai — ne dar
biečiai,

Brazilijoj paraduoja pau
kščiai su svetimomis plunks
nomis. Jų tikslas apgauti pi
liečius.

Matysime, ar jiems pa
vyks.
Užmiršo “matušką Rusiją”

Brooklyno “Laisvėje ra
dome tokį pamokslėlį:

“Sukilimai Indonezijoj, 
Malajų pusiasalyje, eina ko
vos Indijoj ir siaučia riau
šės Palestinoj ir Tripolitani- 
joj. Kolonijų ir pusiau-kolo- 
nijų žmonės nori laisvės. Ir 
kas tą laisvę varžo, tai tik 
daugiau suirutės daro.”

Europoje raudonoji armi
ja okupavo Pabalti, Lenki
ją ir Balkanų šalis. Tų kraš
tų žmonės nori laisvės, bet 
raudonieji barbarai jos ne
duoda. Jie kėlė ir kelia sui
rutes, bet...

“Laisvės” kvislingams ne
valia apie tai kalbėti. Jie 
turi barškėti tik apie tai, ko 
nori Maskva, bet ne apie 
Lietuvos žmonių kovas už80.000 lenkų. Vienintelis jų 

nusikaltimas — naujieji o- savo laisvę, 
kupantai juos skaito neišti- Tai Maskvos lakinami ir

žytinės dėl jo palikimo. Kas: 
anyktfir per vilas'tris°die- ^ims visagalinčio vietą, jei
nas ištisai dalyvauti kong
rese. Niekas neturi išnaudo
ti asmeniškiems pasismagi
nimams ar pasisvečiavi
mams tą laiką, kuris turi 
būti paskirtas kryžiuojamos

diktatorius pasitrauks? Kas 
bus viršūnėje, o kas turės 
pasitraukti iš “saulės” spin
dulių Į šešėlį? Rusijoj jau 
eina varžytinės.

Rusijoj" per karą iškilo

Aukų Namo Fondui pri
siuntė dar šie draugai LSS 
71 kuopa — $10, Martin 
Veršauskas iš Simsbury, 
Conn. $2, J. S. Pilka iš De
troito $2.00. Visiems širdin
gas ačiū.

kimais...
Ot jums ir “žmonių lais

vės draugai”!
Žilos senovės kanibalai

pateisindavo žmogaus už
mušimą dėl to, kad jie alka
ni. Bolševikams ir to nerei
kia. Žmogienos jiems nerei
kia, bet jie galabija žmogų 
dėl to, kad negali juo pasi 
tikėti.
Misija ir gauja

plakami šunyčiai.
Kongresas Chicagoje

Lapkričio 29 d. Chicago
je prasidės Amerikos Lietu
vių Kongresas. Nereikia bū
ti pranašu, jog šis kongre
sas bus tikrai sėkmingas. 
Jame atstovaujama visa de
mokratiškai nusiteikusi mu
sų visuomenė.

Komunistiški ir fašistiški 
partneriai darė viską, kad 
pakenkti Amerikos Lietu
vių Kongresui.

Jie pelnys lygiai tiek, 
kiek pelnė pasakos Zabloc- 
kas “ant muilo.”

St.

Žinomasis vokiečių peši 
Tnistas ir individualistas 
Nietzsche yra parašęs kny
gą, kuriai davė tokią ant-

& tautos” vadavimui* * Ateina P8“!8 j4*8''raudonoji armi
kis ir rusų slaptcjr. policija k j bendras su- Ja’ arba» teisingiau paša-
N.K.V.D., GPU įpėdinė. Runų kius, Jos vadai j? karininkų lemo” kalendorių 1946 Mitalu” kalb7’Zara
policija daro Mvo darbų, o tx, '8a8™"° luomas. Ar žvaigždėmis, or-, Kam. SO centų. X- ” iStaSZe •
dar labiau didina Lenkijos pi- 88™8^8 s’8rW.s"‘8 uz net dinais ir kitokiais blizgu-'----- '■---------------------------- tustra’ JoJe sk8'tome-
Mečio nesaugumo jausmą.” K0K> asmeniSKą aaioą. „

Užsisakykite didelį “Ke-
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KAŠ NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKU

SO. BOSTON

PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS.

LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS SKAITO, KAIO 
TAS DUONOS NCPftAAO

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Puiki vakarienė į kad kun. Balkunas teisin-

-------- ! gai apibudino Lietuvos prie-
Novemberio arba lapkri- šus ir bendro darbo ardyto- 

čio 11 mane nustebino. Mat' ius. Už tai jam reikia ati- 

tai dienai susitarė kelios y- duoti kreditas.
' pates ir surengė vienai šei-j Paskui pirmininkas per- 
mynai, 35 metų visuomeni- statinėjo kitus kalbėtojus, 
nio darbo sukaktuvių pro- kurie visi trumpai pagerbė 
ga, pagerbimo vakarą. Kai- vakarienės kaltininką ir pa- 
bu apie vakarienę, sureng- lietė musų visuomenės skau
tą p. Petrui Montvilai pa-' džiuesius reikalus. Noriu 
gerbti. Susitarė kriaučiai paminėti vieną kalbėtoją, 
pagerbti savo unijos darbi- tai adv. Briedį. Jis trumpai, 
ninką ir savo profesijos bet labai vykusiai pasveiki- 
žmogų. Į no Montvilą ir palinkėjo

Kaip 7 valanda, didelėj sėkmingo darbo musų orga- 
parapijos svetainėj, man at-i nizuotiems kriaučiams. Adv. 
vykus, pasirodė, kad jau; Briedis dar jaunas vyras, 
— o 'malonus apsiėjime ir links-

maus budo. Smagu jį maty
ti musų visuomeniniame 
veikime.

Vakarienėj dalyvavo a- 
nie 500 žmonių. Buvo socia-

IS TOKUO I WASHINGTONĄ

ly pagaminęs rezoliuciją jų 
vardu Kongresui, o kita re-(

--------  : zoliucija ruošiama senato- (
Musų lietuviškose koloni-; riams. Su tomis rezoliucijo-; 

jose įvairumo netrūksta. Y- mis Kongresas turės skaitv- 
ra rimtų, gražių dalykų, ne-(tis ir pasakyt ką jie mano, 
trūksta ir lietuviškų klaunu.1 apie Lietuvą.
Bet kažkodėl “Keleivio’’ko-' Puiku. Bet jei rezoliuci-j 
respondentai kaip K. K. ir jes nieko nereiškia Lietuvos- 
Žabaldokas, kuris spėjo pas klausime, kaip p. Tysliava ■ 
mus pagarsėti gabiais ir minėjo, tai kokiems galams 
rimtais raštais, nieko nėra- jas gaminate?
šo. Na, tai aš bandysiu kaip! Antras kalbėjo p. Valiū
ką papasakoti. i kas. Nieko įdomaus. Keliau-

Trečiad., lapkr. 7 d. čia'jantis misionierius verbuot 
įvyko smetonišku misionie-' pinigus, kad ko daugiausiai 
riu masinis mitingas-prakal-' surinkt misijos žygiui Wa- 
bos Muzikos Salėj (kurios shingtone. Matyt, kad jiems 
dabartinė veik visa valdyba labai pinigų trūksta, nes vi- 
Stalinui tarnauja, lietuvis- sas jų darbas, visos kalbos 
kūmas ju širdyse jau nyks- tik apie dolerį sukasi, pa
ta), jie kaip kada flirtuoja gražintos Lietuvos “vadavi

mu.”
Tretysis, kareivis Klevas 

pasisakė buvęs Vokietijoje, 
matęs Lietuvos pabėgėlius.

Prakalbos prasidėjo po-. k^’ ion darbam* ve* darbuojasi? Nariai, pa- nukentėjusiems. Kitataučiai bent du pildomosios tarybos
mskai, apie 9-ta vai. vakare., nnfh-Ukp amžinai k#»- galvokit! Jau laikas subrus- mielai remia ir prašo lanky-1 narius, sutaupytų daug pi- 
Pubhkos tik 8o žmones su-i. . Į,ou:a ateitis'-1*1 Laikas iš savo tarpo iš- tis dažniau. Ponios Valins-'nigų Susivienijimui, paleng-
sirinko. Aukų savieu sude- v-u-to ii#>čkn nn!stum^ tuos, kurie ėda lie- kienės namuose jau surink-! vintų darbą ir priskubintų
.io 1 70.30 miesiios reikalam. J- ,....* * . < * tuvio sielą ir tyčiojasi iš lie- ta su viršum 20 didžiausių atlikti daugelį Susivieniji-

Musų korespondentai 
perdaug mieguisti

su smetonininkais. “dėl biz 
nio,” kaip jie sako, o pas
kui vėl žvairas akis vieni ki
tiems rodo.

Čia yra parodytas didžiausis Amerikos karo orlaivis, žinomas kaip su- 
perfortas B-29. Tokie ori liviai buvo statomi specialiai Japonjiai bombarduo
ti, nes jie gali labai toli lėkti. Šitas atskrido iš Japonijos tiesiai į Washing- 
toną.

Vedėju buvo Zigmas Jan-, Vokietijos sugriautus na- 
kauskas. Pirmas kalbėjo J. ™us ir radę rūsiuose bulvių 
Tvsliava. Jo kalba buvo a-,k?P.a kaiP. kada sunkiai

tuvių. Man berašant išgir-, dėžių drabužių, avalynės, mo reikalų, 
dau per radio:

gitatyviško turinio su pasi- uzsispirgina lasiniukais. Gu- 
evrimais. Angailestavo. kad k pastatuose be langų ir du- 
labai mažai publikos susi- ant grindų patiestų siau- 
rinko tokiam svarbiam mi- dais» vienas prie kito. Tai 
sijos žygiui. Nesimatė stam- Lietuvos šviesuomenė, stu
biu rėmėju, kaip adv. Che- dentai, vaikai ir kiti. i
ledin ir adv. Slinko. Jie, tur , Ketvirtasis _
but, suuodė, kad misionie- dentas. ^aitkus- Išreiškė sū
riams simpatijos nereikia, sijaudimmą kalbėtojų įs- 
iiems reikia pinigų, na, o tikštomis mintimis Esą bu-
jau visi be galo išmelžti. |m.etu? bolševikų 

mokykloje Lietuvoje ir juos 
Tvsliava sako: “Aš jums mokino, kad raudona vėlia-

pasakvsiu. kas yra misionie
riai. Tai yra tie. kurie rūpi
nasi Lietuvos reikalu.” Jie

serga, sunkiai
Stalinas išskalbti, sulopyti, išsortuo- .
kiai su- ti rūsiais, gatavi išsiunti- „.j'P Pat musų

mažai vietos bėra. 8 ilgi sta
lai ištiesti per visą salę ir 
visi sausakimšai apsėsti. Vė
liau atėjusieji jau tik dairo
si, kur čia įsisprausti.

P. Kundrotas atidarė va
karienę ir sako, pavalgy-: listų, katalikų, tautiečių ir 
kim, pasistiprinkim, o pas-'visi susikalbėjo ir draugiš- 
kui pakalbėsim. Valgyt da-Įkai susitarė dėl svarbiausių- 
vė gerai, o ir išgerti buvo jų musų visuomenės reika- 
kas tik norėjo. Brooklyno Į lų. Reikia pagirti vakarie- 
kriaučiai visada moka pasi-1 nės rengėjus. Taip reikia 
vaišinti, todėl ir šį kartą į daiyti ir nėra ko kreipti dė

mesio į Rusijos agentų 
pliauškalus. Visi dalyviai 
gėrėjosi vakarienės pasise- 

ir aš p. Mont-

niekas negalėjo rugoti
Užkandus ir pasidrąsinus, 

pirmininkas pratarė kėlėt, ^*7in'įi£ 
žodžių penų Montvilų pa- .
garbai ir davė žodį kun.'v - 1 “S1?11®11? metų n sek

žeistas ar... užmuštas”! Maumui. Tą darbą jos dirbs iki SLA kuopos nori turėti pild 
no širdis lengviau pradėjo! pat pabaigos, kol Lietuva tfP’vboi ne tiktai žmones iš 
alsuot. Gal gi musų suvar- neprisikels ir kol lietuvis Pniladelphijos, bet ir gerus, 
ginta Lietuva kaip nors pa-1 pajėgs save apsirūpinti. j PatyrVsms_, . Susivienijimo

.. ................... Didžiausia garbė priklau- veikėjus. Toje prasmėje ir
_____ ...^_____ , __ ____ so p. Valinskienei ir jos pa- eina nominacijos į Pjjdom.
Revoliucija... o paskui liau- dėjėjomsjiž tokį kilnų dar- ‘ Tary bą. M. Z.
dis prislėgta atsikvepia lai- bą. BALF centras turėtų jas
sviau. pasveikinti, ar apdovanot'

Įvairios žinios j kokiu garbės ženklu ar pa- •
Nesenai buvo parengimas gyrimo lakštu. O_kitų kolo-.

vienos parapijos, kaipo su- " x
sipažinimo vakarėlis, ir lie
tuviškų darbų parodėlė su vos pavargėliams orgam-;

Į siliuosuos. Kiti valdovai už
kalbėjo stu- lina kitą tvark3 atsineša.

va suplevėsuos neužilgo 
Berlyne, Paryžiuje. Anglijo-

norėje taikintis su ALT. ku-i kva iškilmingai iškels rau- 
rion įeina katalikai, sočia-' doną vėliavą Baltuose Ru- 
listai kairieji ir dešinieji ir muose Washingtone. Tai 
sandariečiai. Sako: “Nely- tiek apie prakalbas, 
ginant, kad tėvas ar motina

NORWOOD, MASS.

.. . A. L. Piliečių Bendrovės
nijų moterys turėtų pasiimt metinis mitingas įvyko lap- 
įs jų pavyzdi ir dirbt Lietu-j kričio 14 d
— pavargėliams ------ 1

iė ir ateis laikas, kada Mas- lietuvaičiu šokėjų grupe. ^tai. su šypsena. Dirbda-; Narių dalyvavo apie 100 
- - -----mi daug padarysime ir ne-, žmonių.

——ĮĮ—n ----l-.- 1J..1 

Dabar apie komunistų 
pralaimėjimą

Lietuvių Tautinėje salėje.

skęstų ir vaikai dėl to darv 
tų varžytines, kuris turi gel
bėt. Taiū ir Lietuvos klausi
me varžytinių negali būti.” 139 ba’i^jj įrieš" 6" Hko ~at- 

Aišku, bet kas jas gami-; mestas atstovo rinkimas i
na? Kas ardo vienybę? Kas 
skleidžia neapykanta, jei 
ne smetonininkai! Užbėgi- 
mas už akių Kongresui, ku
ris šaukiamas Lietuvą gel
bėt, tai jau varžytinės ir 
labai šlykščios, neva pri

dengtos Lietuvos gelbėjimo 
skraiste, bet neapykanta 
persisunkusios. P. Tysliava 
toliaus sako: “joki kongre
sai. nei rezoliucijos, nei 
maldos šiandien Lietuvą jau 
neišgelbės.” O nuvažiavę 
Kalifornijon pp. Olis, Kum- 
skis. Žiuris varde mišrios 
klabino svetimo namo du
ris. Jiems atidarė. įsileido 
juos kardinolas, išpildė jų 
prašvma. ne tik malda at
skaitė. bet ir mišias atlaikė 
savo katedroje ir kartu mel
dėsi su misionieriais. Dabar 
Tysliava po kolonijas važi
nėdamas publikai aiškina, 
kad, girdi, “šiandien maldos 
Lietuvą jau neišgelbės.” O 
rezoliucijos be reikšmės.

Paskui pradėjo didžiuotis 
misijos dideliais darbais, 
ragino važiuot Washingto- 
nan, paremt jų žygį, kuris 
labai daug žadąs Lietuvai 
Esą. jau kongresmonas Kel

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

mingos darbuotės.Balkunui. Kun. Balkunas y- 
ra geras kalbėtojas ir turi
gerą balsą. Jis. pasveikinęs D ... . ... .
Montvilą plačiau kalbėjo | ''•"'■"ėjom fm>*»d.enĮ
apie Lietuvos reikalus, pa- LDD centro pirm. drg. B.

F. Lavinskas.

lietė ir pasmerkė lietuvius 
išdavikus, kurie tarnauja 
Rusijos imperializmui ir la
bai nuosekliai apibudino

Spudienės gimtadienio pro
ga pas drg. Spūdžius laipkr. 
3 d. buvo susirinkęs būrys 
draugų, gal apie 50 žmonių.

taip vadinamus “misionie- palinkėt jiems ilgiausių me-

Buvo gražu ir įdomu. ALT 
pirmin. kun. Raila smarkiai 
girdėjau darbuojasi Kong
reso labui ir renka aukas. 
O delegatų bus apsčiai. Tik 

i gaila, kad Chicaga truputį 
į pertoli nuo musų. Kitaip ga
lėtumėm parodyt, kokią ar
miją turime.

—o—
komunistų kongresą, kuris 
bus Pittsburge. Urei! Tau
tinės salės nariai! Gerai, 
kad pradedate atbust ir pa

Našlės p. Valinskienės 
namuose, 844 Catman St.. 
ruošiama Lietuvos nukentė- 

l’ jusiems lubų rinkimas, tai-
^priešinti Ta salė paikuti- symas’ sortavima? ir tt. Jai 5?. i2n .: J padeda apie 10 darbininkiųX Įo-v,; padeda apie 10 darbininkiųmu laiku spėjo pagar»et| Į’ietuvaiži^ Jos renka dr^ 

bužius pas kitataučius. Pir-pusnuogių mergų kabare-

rius." kurie pabėgo iš ALT 
ir dabar drumsčia lietuvių 

' pastangas pagelbėti savo 
gimtajam kraštui.

jusime, Kaip musų myinnie- 
ji Lietuvoje ir ištrėmime 
mus pasveikins.

Vargo Duktė.

SLA nominacijos
SLA kuopos parodo norą, 

pravesti mažas pakaitas S. 
L. A. Pild. Taryboj, todėl,

valstijoj turi but sudėtas 
kone visas Susivienijimo 

miaūsiai palieka iiems kor-į turtas. Philadelj^iia yra ar

rerrinKta vaiuyua. įsniia- 
ti: pirm. P. Blažys, sekret. 
P. Kručas, vice-pirm. J. Pė- 
ža, fin. raštin. P. Vėtą iri 
iždin. -J. Verseckas. Gaspa- 
rium išrinkta Iz. Vasiliaus
kienė.

Reikia pasakyti teisybe, dėjo trustis.

DETROIT, MICH.

Apie musų vieną daktarą

tų. Svečių daug. tai šeimi
ninkei prisėjo daug padir
bėt, priimti svečius, gerai 
kad drg. Križanauskienė pa-

P. K.

rodos, visai nemano važiuo
ti į Stalino “saulės” rojų. 
Jis čia, demokratiškoj Ame
rikoj, šiltai gyvena ir plepa 
apie Rusijos diktaturos ge-

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų* Alaus, gardžiai pagamintų Valgių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MA88.

Lietuviai komunistai čia
turi radio, kurio vedėju yra.rybes ir burnojasi prieš lie- 
M. Masis. Per tą radio spa-l tuvius, kurie nuo rusų bėga 
lių 14 d. kalbėjo Dr. Pale-! Kaip vadinti tokį žmogų, 
vičius. Ne tiek jis kalbėjo, kurs pliauškia pats nežino- 

nė. Kongresui auka skirta'kiek plūdo Lietuvos pabėgdamas, ką jis pliauškia? 
3100 ir kelionės lėšoms skir- gelius, kurie pasitraukė iš Kaip vadinti tokį Amerikos 

pilietį, kurs “liežuvį guldo” 
už Maskvos diktatūrą? Ir 
pagaliau, kaip vadinti tokį 
lietuvį, kurs linki Lietuvai

Nutarta siųsti delegatą į 
Chicagcs Kongresą. Delega

kad iki šiam laikui SLA pil- tu išrinkta Iz. Vasiliauskie- 
demoj taiyboj buvo maža 
reprezentacija iš Pennsilva- 
nijos valstijos, o Pennsylva- 
nia yra skaitlinga SLA na
riais ir pagal čarterį, šioj

ta $100. Lietuvos nuo bolševikų te
o . • 1 • , | rero. Musų daktaras mano,
Susirinkimas praėjo drau- yra fašistai ir Lietu-

tais, kuriuos organizavo ko
munistai, nes lietuv iai pra- teje savaitės pribusi ti Susivienijimo J centro, to-
{seivaiZ°duokit’e?laU p£u'iimt drabuži>l Lietuvos dėl. turint Philadelphijoj
prieš publiką pradeda reng-l 
tis, kol visiškai nusirengia 
ir palieka tik Jievutės rū
buose... ir šokinėja, lyg pa
klydus stimukė. Kur tai 
kampe pasigirsta storas bo
są: “ei, uhniem.” Kitur vėl:
“ah, eti čiornyje glaza! eti 
strašnyje glaza.” O lietuvis 
susitraukęs kamputy, užsi
dengęs akis tyli, jam gėda. 
r man gėda kada plačioji 

amerikonų spauda paskelbė 
tą incidentą, baisiai paže
mindama lietuvių vardą ir 
salės reputaciją, kurioje iš
imtinai beveik katalikai pri
klauso, o komunistiška tik 
valdyba.

Žabaldoko ir K. K. kores
pondencijos sukėlė sveiką 
revoliuciją lietuvių tarpe.
Jau nariai pradeda galvot ir 
nesiduos komunistams taip 
lengvai už nosies vadžioti. !
Da ir dabar salės valdyba 
iš tų pinklių neišsisuko.

Muzikos salėj irgi komu
nistai smarkiai prakišo, di
džiuma balsų atmesta dele
gato rinkimas į komunistų 
kongresą, nors sekretorius 
smarkiai agitavo už komu
nistus. Dabar ateina rinki
mai prezidento ir sekreto
riaus. Ką kliubo nariai iš
rinks? Ar paliks komunis
tus, kurie Stalinui tarnauja, 
ar išrinks tikrus lietuvius, 
kurie Lietuvai ir salės gero-

UŽSISAKYKIT

giškoj nuotaikoj. Keli ko
munistai bandė priešintis 
delegato siuntimui į Ghica- 
eą. bet tokie atsirado tik 4 
žmonės. Rep.

Kalendorių 1946 Metams!

vos išdavikai...
Dr. Palevičius kalba ne-Į bi&jjusų vergijoj? Detroito

apgalvojęs. Jei iš* Lietuvos: lietuviai sur^s tinkamą var- 
bėgo šimtai tūkstančių žmo-! dą tam menkam žmogui.

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

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

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

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

nių, tai ar toje vargingoje 
Lietuvoje galėjo būti tiek 
daug fašistų? Juk 1940-41 
metai': rusai iš Lietuvos iš
vežė virš 30,000 žmonių, ku
riuos jie irgi buvo apšaukę 
“fašistais.” Pabėgėlių skai
čiuje yra daug ūkininkų, 
darbininkų, amatininkų, in
teligentų, yra visokių pa
kraipų ir visai nepolitinių 
žmonių, o musų daktarui vi
si tie žmonės yra “fašistai 
ir jau. Oi menkas daktaro 
išmanimėlis!...

Jei musų mokytas dakta
ras nors trupučiuką pagalvo
tų, jis pats suprastų kokias 
nesąmones jis kalbėjo. Į jo 
galvą neateina mintis, kad 
lietuviai bėgo nuo žiauraus 
okupanto; jie bėgo nuo ru
siškos diktaturos, kurią jie 
jau buvo patyrę. Bėgo žmo
nės viską pametę, savo tė
viškę, savo turtą, kas kokį 
turėjo, daugelis net pasime
tę su savo šeimomis. Bėgo 
nuo Maskvos budelių, ku
riuos Lietuva gerai pažino
jo, nes visus metus po tų 
budelių valdžia gyveno.

Daktaras Palevičius po 
bolševiku valdžia nebuvo ir.

kurs daro gėdą musų profe
sionalams.

Detroito Lietuvis.

WOR€ESTER, MASS.

Lapkričio 12 d. Lietuvių 
Ukėsų Kliubas turėjo susi
rinkimą savam name, 12 
Vernon St. Susirinkimas bu
vo labai svarbus ir daug ge
rų dalykų nutarta. Buvo 
laiškas skaitytas Lietuvai 
Remti Draugijos ir kvieti
mas dalyvauti Lietuvių Kon
grese Chicagoj. Laiškas bu
vo priimtas, taip pat ir kvie
timas priimtas.

Išrinktas delegatas į Kon
gresą važiuoti Juozas Pup- 
ka. Kliubas paskyrė $100 
auką pasveikinimui kongre
so. Šita auka iš Liet. Ukę^ų 
Kliubo nėra pirmutinė ir, a? 
manau, kari nepaskutinė, 
nes mus kliubas visuomet 
aukauja geriems tikslams, 
o ypatingai Lietuvos pavar- 

j geliams, kurie yra nuskriau
sti antro pasaulinio karo. 
Kliubas netik prisideda su 
kapitalu, bet ir duoda nau
doti svetainę nemokamai 
parengimams, kurie būna

LIETUVIŲ NAUJIENOS rengiami sušelpimui Lietu- 
Mumini, p,veik.,-nu., 32 pu.i.pi, »» žmonių.. Musų kliubui

į priklauso didelė garbė už 
Adresas: <5» nuveiktus gerus darbus.

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

žurnalas. Kaina metams f 1.00.

Senas Kliubo Narys.
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asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

PABIROS
Romos žlugimas

kuriamNeatsimenu 
“Keleivio
skaitytojas iškėlė klausimą,

1 kodėl stipri ir galinga Lie
tuva žlugo. Kaip jo vaikai 
gimę Amerikoje tai paklau
sė. tai jis jiems ir negalėjo 
atsakyti. Jis visai sąžinin
gai laikrašty ir klausė: ko
dėl gi taip buvo? Berods 
niekas j šį klausimą taip 
iam ir neatsakė. O panag
rinėti verta. Tai panašus 
klausimas į tą. kurį irgi se
nai buvo bandoma atsaky
ti, tai yra kodėl žlugo Ro
mos imperija? čia yra vi-

Į šokių aiškinimų, bet bene 
geriausias aiškinimas yra 
ekonominis.

Romėnai užkariavo daug 
žemių ir prisivežė į savo 
kraštą daug vergų. Vergai 
dvaruose dirbo už niekus ir 
smulkus ūkininkas negalė
jo išlaikyti konkurencijos 
su vergų darbu. Todėl jis 
turėjo mesti ūkį ir eiti į 

’ miestą. Mieste pramonės ne
buvo tokios, kuri galėtų vi
siems žmonėms darbo duo
ti ir tokiu budu susidarė mi
nios laisvų žmonių bedar
bių. Jų darbas ten irgi ne- 

... >- • . m .buvo reikalingas, nes dar-
—Gerą dieną, tėve! Apie —Neapsigauk, teve. Tos)bus atlikdavo vergai. Taigi 

ką taip sunkiai galvoji? misijos dangaus vaitų tautas minios slampinėjo ir rei

jie vis labiau ir labiau pasi
davė lenkų įtakai. Lietuviš-

bemokėjo. Kalbėjo ii* rasė Jei butume laimėję 
lenkiškai. I

Patys dažniausiai iš dva- . Kas butų įvykę, jei antra- 
rininlcų kilę, jie romantiš-, sis sukilimas butų buvęs lai
kai apie Lietuvos praeitį ^etes, tal zinoma sPe"
svajojo, o vis

iu Kuriam tai kajba pasiliko mužikų kai kalbančio ir vargstan- 
kalba. O mužikas vis labiau čio. šalia jų esančio lietuviš- 
ir labiau buvo užkraunamas ko 'mužiko nematė. Tik kai 
sunkia našta.

dar lietuvis-’y.ot? galima. Ar butų atgi-

—Turiu sunkų klausimą, neatidarys. Ne tam jos ir 
vaike, ir nežinau kaip jį iš- ruošiamos, 
rišti. —Nu. tai kam?

—Gal aš galėčiau padėti? —Jos ruošiamos tam. kad
—Patrajyk, gal ir galėsi, pakenkti Chicagos kongre-
—O kas tėvui neaišku? sui.
—Man, vaike, galvą su- —Tai kas jas šaukia?

ka tie seimai. Čikagoj bus —Smetonininkai.
didelis Amerikos Lietuvių —Tai kodėl jie vadinasi
Kongresas, ir aš jau buvau misionieriais? 
pastanavijęs tenai važiuoti. —O kodėl bolševikai, ku-
Ale susitikau vieną vyrą. rie tarnauja Maskvai, vadi- 
kuris sako. kad Čikagos sei- naši “Lietuvos mylėtojais, 
mas esąs no gut. Ir išsitrau- tėve? Todėl, kad žmonės su

o froainto IO1C noitll įoinrii no nacnvja- r-----------

DUlikai skriaudė mažesnius

Tolimesnis Lietuvos liki
mas yra toks pat, kaip Len
kijos likimas. Bajorai var
žėsi tarp savęs, rinko kara
lius ir vis daugiau privilegi
jų sau reikalavo. O pareigų 
jokių atlikti nenorėjo. Pri
ėjo prie garsaus “liberum 
veto” (kuris tarp kitko bu
vo atgaivintas nauja forma 
San Francisco konferenci
joj ta prasme, kad didieji 
galiūnai jį išimtinai sau pri
taikė). Krašto tvarka pairo, 
administracija nusilpo, di
džiuma žmonių baudžiau
ninkų buvo nuskurdę ir ne
sidomėjo dėl ko ponai peša
si. Kraštas trūnijo iš vi
daus. Tai tos ir buvo prie 
žastys Lietuvos - Lenkijos 
valstybės žlugimo.

Lietuviai ir lenkai

kalavo duonos ir žaidimų— 
cirkų.

Turtingi žmonės išsigimė 
dėl prabangos, o neturtingi 
dėl vergavimo. Taigi nors 
romėnai užkariavo Europą, 
iie iš vidaus nebebuvo stip
rus. Trūnijimas atsirado 
nuo širdies Romos ir visa 
valstybė susiparaližavo.

Nusilpo iš vidaus
Panašiai buvo ir Lietuvo

je. Kol Lietuvos žmonės gy
veno laisvi gentimis ir bau-perskaitė objavleniją, kad dintų tikruoju savo vardu, 

tikras Lietuvos mylėtojų Taio pat yra ir su smetoni- 
skodas busiąs Picburke. Sa- ninkais. Jie sarmatijasi pri-
ko, dėl to skodo yra jau ir sipažinti, kad jie vra buvu- , ,, , .
rezdiuciios parašytos, tik j sios Smetonos diktatūros Y.en,°’ _9es du.ok es\, kurias 
reikės vienbalsiai jas priim- garbintoiai, todėl dedasi

Kaip Lietuva buvo susi
dėjus su Lenkija ir abudu 
kraštai įro, tai lietuviai 
daug kartų yra parodę, kad 
jie turi sveikesnio elemen
te. kaip lenkai. Karuose lie 
tuviai ir pinigus sukeldavo 
ir kariuomenę sušaukdavo, 
tuo tarpu, kaip lenkai vis la
biau atsidėjo ant samdytos 
kariuomenės. Visokių sve
timtaučių ypač čekų buvo 
gausu tarp samdytų karių. 
Pinigus jiems apmokėti, ži
noma. reikėjo išspausti iš 
baudžiauninkų. Lietuvių ad
ministracija ir reformos bu
vo geresni. Jie turėjo dau
giau ir pasiryžimo. Tačiau 
savo kultūros jie nesukūrė._ 5r—a.___ X_ ___T-jeigu Vytautai ar kili i^ie- 
tuvos galiūnai butų įvedę

kurie iš jų suprato, kad lie
tuvybės prikėlimo reikia 
jieškoti ten, kur dar lietu
viška kalba tebėra išlikusi. 
Tokie dar patys lietuviškai i 
mokėjo ir lietuviškai ėmė 
rašyti. Taip Poška rašė apie 
žemaičių mužiko vargus, 
Stanevičius liaudžiai su
prantamas pasakėčias sudė
jo ir vertė. Tačiau beraščiai 
valstiečiai mažai jas skai
tyti galėjo, o lenkiškai kal
bantiems ponams jos neti
ko. Daukantas romantiškai 
Lietuvą aukštino, bet jis 
suprato, kad švietimas val
stiečių reikalingas lietuvy
bės prisikėlimui. Kalendo
rius ir praktiškas knygeles 
rašė ir leido, pats Oginskio 
dvare vaikus lietuviškai mo
kė. Tai buvo dvarų darbi
ninkų vaikai.

Iš kitos pusės tikybinės 
varžytinės, tiek protestantų, 
tiek katalikų vertė kunigus 
atkreipti dėmesį į kalbą, ku
ria jų parapijonys kalbėjo. 
Kunigai buvo priviligijoto- 
je būklėje. Juos dvarinin
kai priimdavo ir jie kasdien 
susidūrė su valstiečiais, ku
rie lietuviškai kalbėjo. Kai 
kurie dvasiškiai labiau su 
liaudimi susigyveno. Todėl 
atsirado Duonelaitis. Straz
delis ir kiti. Valančius ne 
tik lietuviškai rašė, bet vys
kupu būdamas švietimą pla
tino, blaivybę skleidė. Ba
ranauskas eiles rašė ir “A- 
nykščių Šilelį” sudėjo.

jusi lietuviška kultūra, ar 
lietuviški pradmenys iš Vil
niaus Universiteto pavidale 
Poškaus, Stanevičiaus ir ki
tų — butų išaugę į lietuviš
kus Turgenevus, Puškinus, 
Tolstojus, Mickevičius, Go- 
ethes. taip kaip kitų kraštų 
bajoriško kilimo, bet uni

ją reikėjo ilgus metus mo
kėti, bet jie įkibo į žemę, 
galima sakyti, nagais ir 
dantimis. Vienas kitas at
kuto ir vaikus į mokslus iš
leido. Didžiuma tų vaikų i 
klebonus išvirto, su ponais 
kaziravo ir lenkiškai šnekė
jo. ispravnikus ir guberna
torius vaišino ir patys riebų 
gyvenimą turėjo, valstie
čiams tik lietuviškai praga
ru grąsino ir iš jų kalėdą 
rinko. Kiti vėl dėl duonos 
toli nusibastė: į Kaukazą. į

versalinės dvasios milžinai? i Maskvą, į Peterburgą, i Ka- 
Ar lietuviški reformatoriai; zanių ir dievaž žino kur.
kariai tokie, kaip Kasčiuška, 
butų gavę viršų ant didžiu-

Tačiau mažuma prasitry
nę akis ir pamatė lietuvišką

nų. ar butų pravedę refor- valstiečiu jurą. Suprato, kad 
mas švietime ir ar iš vals-patys iš tos juros paeina, 
tiečių ir profesinio amato Prade io lietuviškai šnekėti, 
žmonių butų išaugę musų rašyti. Pradėjo po kaimus 
Šilėnai, Heines. Krylovai ir žadinti lietuvybę. Rinkosi į 
kiti — sunku pasakyti. į būrelius, rišo tarp savęs 

Bet kas liko vietoje ener-1 mazgelius ir kvietė kitus po 
gingesnio bajoriško elemen-'vis3 svieteli išsibarsčiusius, 
to? Gi prisodinta rusiškų ir Prašvito “Aušra ir suskam- 
vokišku kniazių, grafų, ba-įbėjo “Varpas.’ Ir lietuvy- 
ronų. Vasilčikovai. Totlebe-,bės medeliai sužėlė į rniške- 
nai ir kiti buvo piktdagiai Į1UP- 9 šaltinėliai susruveno 
įsodinti į lietuvišką žemę. 1 upelius. V. G.
Nemažai cariškų generolų
vokiečių su malonumu lie
tuviškas žemes grobė. Jie 
čia turėjo ir carų malonę ir 
buvo netoli nuo Faterlando 
mus Prūsų žemės. Tie 
bonys vanagai buvo iš v,,. 
į du paukščius nagus šulei- nes9, 
dę ir tik jiems nebuvo ru- 
bežių tarp lietuvių ir prūsų 
žemių.

ŠVENČIŲ DOVANOS

Prisikėlimas

Pernai aš užsakiau “Ke
leivį,” kaipo švenčių dova- 

le gruo-,n3 mano draugams K. 
iš karto * ®"ms- Šiemet jie man pra- 

kad laikraštis jiems 
patiko ir jie jį atsinaujina. 
Džiaugiuosi, kad padariau 
gerą dovaną.

K. Stecken.I
Lietuviškų žmonių jura,; “Keleivis” yra gera švenčiu 

—valstiečiai, baudžiavą pa- dovana draugams ir pažista- 

naikinus. žemės gavo. Tie-,|niems- Užsakykit jį savo arti- 

sa. tos žemės nedaug ir už miesiems!

džiavos netuiėjo jie bu- .. uvj^ raštą ir pristeigę 
stybę jie vis dar laisvi gy- mokyklų, jei butų

ti, ir dac oi.
—Aš žinau. tėve. Tas re

zoliucijas jie gavo iš Mask
vos.

—Kaip tai iš Maskvos? 
Juk tą sobraniją šaukia Lie
tuvos mylėtojai...

—Ją šaukia ne Lietuvos 
mylėtojai, tėve. bet Lietu
vos kvislingai, kurie tarnau
ja Maskvai.

—Tai kam jie mulkina 
žmenes?

—Jie mulkina žmones dėl 
to, kad gaut iš jų pritarimo

misijcmenais.
—Na. tai denkiu. Maike. 

kad tu man šitą bizni išklu- 
močiiai. Dabar aš jau ke
liausiu i Čikagą. Man rupi 
tenai ir švente Kazimiero 
seserys. Gal kai kuri jų iau 
užsimanė ir ženytis, reikės 
pasiteirauti.

—Laimingos kelionės, tė
ve!

Musu Kalendorius

ie turėio mokėti, prilygo la
biau dabartiniams mokes
čiams, su tuo skirtumu, kad 
buvo mokama labiau natū
ralinėmis prievolėmis ir ge
rybėmis. bet ne pinigais.

Kaip Lietuva susidėjo su 
lenkais, tai lietuvių vieny
bės sąmoningumas buvo pa
laužtas. Daug kas nenorėjo 
skirtis nuo senų dievų. 0 dybės manija susirgę. Dau- 
tie. kurie virto krikščioni- kanto. Kudirkos, Duonelai

Ir taip pamažu iš atskirų 
diegelių nedrąsiai augo lie
tuvybės medeliai. Iš lietu
viškų širdžių liaudin sruve
no iriaZi šaltinėliai.

Sukilimų pasekmes

• Lenkų-Lietuvių valstybei 
žlugus, savaimingos Lietu
vos visuomenės nebuvo. 
Valstiečiai skurdo, dvari
ninkai sąlygoms prisitaikė 
arba su jomis kovojo. Di
džiuma prisitaikė, o mažu
ma kovoio. Napoleono ka
rai visus sujudino tiek Len
kijoje. tiek Lietuvoje. Ta
čiau tas praėjo, kaip vėtra

Labai malonu kad 
norite pagelbetf

rūpinęsi plačiu gyventojų 
slucgsnių apšvietimu, o ne 
vien bajorų lotynišku, len
kišku ar gudišku apmokini- 
mu. tai gal Lietuva butų nu
ėjusi kitais keliais.

Aš niekaip negalėjau su
prasti ir dabar negaliu su
prasti. kodėl Kauno univer
sitetas buvo pavadintas Vy
tauto Didžiojo? Turbut dėl 
to, kad tautininkai buvo di- 1831 ir 1864 metų sukili-

mis. turėjo pasiduoti lenkų 
Įtakai. Jeigu Dievas iš len
kų yra geresnis, kodėl kiti 
dalykai neturi būti geri, ku
rie paeina iš lenkų?

Taigi faktas, kad krikš
čionybės priėmimas ir vals
tybių sujungimas įvyko vie-;

“Keleivio” didelis kalen- 
ir pinigu. Be to, už ta žmo- derius 1946 metams išeis 
nių mulkinimą ir Maskva ’apkričio mėnesį ir tuoj pat 
jiems primoka. Trumpai sa- bus siuntinėjamas ušsisa- 
kant, žmonių mulkinimas y- kiusiems. Mes jau turime i nU j,‘ tuo pat laiku ture-;

cio, Valančiaus vardai, tai 
butų suprantami.

Šiaip ar taip, bet reikia 
pripažinti, kad tuolaikiniai 
Lietuvos galingieji nepasi
rūpino Lietuvos švietimu ir 
lietuviškos kultūros sukūri
mu. Lietuviu kalba buvo

ra jų biznis. Įsiustas.

-Na.° kaįpturaislimą-,bus jdgta virš 20 visokių
me Čikagos kongresą.. Mai-igtraį nį įvairiausiais klau- 
ke? Arį tena! žmonių ne- imaV daug ej|ių ir pa. 
mulkins. 'veikslų. Kalendoriuje yra

—Ne, tėve. Tenai šuva- labai daug informacijų apie 
žiueja ne svetimos valsty- antrą pasaulinį karą, apie 
bės agentai, bet patys lietu- atominę bombą ir kitus nau- 
viai, kuriems runi laisvos ius ginklus. Kalendoriuje 
Lietuvos respublikos atsta- skaitytojai ras plačių žinių 
tymas: jokių mulkintojų te- apie Lietuvos bylą. apie A- 
nai nebus. , merikes lietuvius, bus nau-

—Veidiminut Maike’ Ar dinsrŲ “formacijų apie A- tu žinai, S bus daI ir au/im%-Ty
čias seimas’ Jj šaukia Va- " aple daug k,t,J da‘
iinUHal kp±.nk,aki?v ' Kalendoriuje bus straips-
lemenai. Prisiuntė ir man • patarimais “Kada 1-ei-
EelthS' -^b0, ^SažiTu?k kia šauktis gydytojo” ir bus 
neatbūtinai, ba reikia Lie- •„i • •
turą ratavot. Dabar, Maike. ka p Sėti žmoraus 
aš nežinau, kur važiuot. No- ' - J • - L,/ i;?;;,,
tėtuši į Čikagą, ba senai n.^ai eills paveS
jau nebuvau švento Kaži- j£a~ -

T, į* v™'°ii ‘ toks Kus musų kalendoriaus 
norėčiau ir Vasinktono mt- jurįnvs Užsakvnius siųskite
stju apletst., ba 18 jų gale- .-Keleiviui.” Kalendoriaus 
tų but daugiau dusiai pąsil- kajna 50
ko. Nors tie misijonienai da Admini.tracija.
neapznaimino, kiek jie duos ___________________________ __
atlaidų griešnam žmogui, a-
le vis jau kelias į dangaus Užsisakykite
karalystę bus palengvintas. eivi°” kalendorių 
. . r • i___ v*.:., enAnt to juk misijos. Kaina 50 centų.

mužikų kalba, arba tik pri- 
lėgti darbo žmonės ta kalio neigiamai paveikti lietu-

. Taigi’ militariniai susidė-į^^ ĮSžfo^brt bud
imas su lenkais .r Lietuvą nos Tjk §audjes gukurta

, -• ’Y.-'* tautosaka pasiliko musu ne

įveikti kryžiuočius, pažymiu

ir Lenkiją sustiprino

tengė. .. ...... , . tuviškos kultūros
tačiau socialiniai ir admi- tautosaka trreit nast*- nistraciniai tas Lietuvą nu- Sltą tautosa^ ^eit PasUbėjo tiek lenkų, tiek vokie

čių ir kitų kraštų mokslinin-silpnino. Tiesa, tas įvyko ne 
iš sykio. Vytautas ir kiti ku- L**- • iiteratai 
nigaiksčiai ir jų talkinin
kai įvairiais laikais norėjo 
atsiskirti nuo Lenkijos, o 
lenkai darė pastangas, kad 
toks atsiskyrimas neįvyktų.
Tos įvairios pastangos ir in- 
trygos, žinoma, tik silpnino šesi. sa\? literatūrą pagristi 
■kraštą, užuct ji tvirtinus ad- nacionaliniais pagrindais, 
ministraciniai.' Lietuves di- Hžu°t pamėgdžiojus graikų 
dikai nenorėjo lenku itakos klasikus arba francuzų 
ir buvo net uždraudę len- rseudoklasicizmą. Betyrinė- 
kams žemes pirkti. cami savo tautosaką, jie

Tačiau lenkai didikams Pastebėjo dar daug gražes- 
prisigerindavo, teikdami musų liaudies tautosaką, 
per karalių jiems visokių J. musų tautos praeitį besigi- 
privilegijų. Tos privilegijos »’ndami, lenkų romantikai 
buvo naudingos didikams, dau" atrado, ir daug 
bet nebuvo naudingos kraš- hteratyriniai istorinių gra- 
to visumai. Smulkioji bajo- ’ Z’U.vokalų prirašė. Prasidė- 
rija pamėgdžioio didikus ir šerines Lietuvos auksti- 
nusigyveno. Visi bajorai P.imas: Dau* sulenkėjusių

Atgimimo pranašai

Visoje Europoje vadina
mam romantizmo perijode. 
įvairių kraštų literatai sten

mai tik dalinai valstiečių 
buvo remiami ir tik tiek. 
kiek iie tikėjosi gauti žemės, 
ir išsikovoti laisvės. Sukili
mai buvo vedami prieš kul-! 
turinius varžymus; prieš ti
kybinius persekiojimus, iri 
prieš rusišką įtaką, bet e-j 
konominių pakeitimu pla-1 
čiu mastu nesiekė. Vienas) 
kitas sukilėlių vadu kėlė 
baudžiavos panaikinimo Šu
kius. tačiau visumoje suki
lėliai tokių reformų nesie
kė. O jos buvo pribrendu
sios. Estijoj ir didesnėje 
Latvijos dalyje baudžiava 
iau buvo panaikinta 1819 
metais.

Tiesa, tai padarė baronai 
“savanoriškai” tam. kad 
valstiečiui žemės neteikti. 
Bet tas rodo. kad baudžia-, 
va vistiek prie galo ėjo. Ta-l 
Čiau sukilėliu vadai ponai 
dar to nematė ar matvti ne
norėjo. Jei sukilimai butu 
vedami Šukiu panaikinti 
baudžiavą, visi valstiečiai 
kaip vienas butų kovoję ir 
račių sukilimų pasekmės ki
tokios butu buvusios. Bet 
sukilimai buvo pralaimėti, 
tai baiorų geresnės pajėgos 
buvo iškartos. į Sibirą nu
varytos, į kitus kraštus iš
bėgiojo.

Liko tik pasyvus, labiau 
T risitaikąs elementas, be i- 
niciatyvos, nekūrybiškas, 
kvris tik lenkvstėie tegalė
jo pludurioti ir tik patylo
mis prieš rusus burnoti. O 

valstiečio, to juo-

SlIPRANTAMA. pirmiausia telefono kom

panija turi žiūrėt, kad jusu telefonas veik
tų gerai. T;*' musų pareiga. Bet šiais lai
kais, kai musų skaidlentės ir telefonistės la
bai užimtos, mes Įvertinam žmones, kurie 
nor padaryti kas galima, kad telefonas 
veiktų geriau — ir .rems ir kitiems, štai 
keli geri papročiai vartojant telefoną:

1

2

3

4

PATIKRINKIT NUMERI — Klaidingas 

numeris eikvoja laiką ir trukdo telefoną.

NUTARKIT KĄ TURIT SAKYT — Su
taupysit laiko sau ir kitiems, jei pasikal
bėjimą iš kalno apgalvosit.

KALBĖKIT AIŠKIAI — Kalbant Į triu- 
belę, vartekit natūralų balsą.

ATSILIEPKIT GREITAI — Visiems su- 
taupvsit laiko, jei telefonui suskambėjus, 
atsiliepsit tuojau; tai visų įvertinamas 
mandagumas. .

didelį “Ke-! gaudavo m ivilerijas iš ka- lietuvi:.’ romantikų ėmė sa- nns ones
•ių 1946 m.!ralians. kuris buvo lenku vel lietuviais vadinti, „ ..

H i Voroinimi TnrUi bet... jau jie lietuviškai ne- <*OjO chamo, jie nemate.

New England Telephone t Telegraph Co.
j karaliumi. Todėl kultūriniai

J
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Palestinoj mušasi , Neatsargu* plepėjimas
Tel Aviv mieste Palesti-1 Dabar pasitikrino, kad

noj kelias dienas ėjo krūvi- japonų šnipai Filipinų salo-

nyko, lyg koks skystas sap-, 
nas, ir nieko panašaus ne-, 
atsitiko. Priešingai, ir baž-’ 
nyčių ir dirbtuvių daugiau 
priaugo, ir pats miestas pa- •' 
didėjo. Viskas kas čia atsi-

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Lošimai šus galvažudžiai. Dabar 

“Katrė Didžioji,” didžiau-

nos riaušės. Žydai protesta
vo prieš neleidimą daugiau 
žydų įvažiuoti i Palestiną. 
Visuose arabų kraštuose ir
gi neramu. Arabai prieš žy-

se prieš karą iš neatsargių 
musų jurininkų pasikalbėji
mų karčiamose, gaudavo ži
nių per savo šnipus apie mu
sų laivyno judėjimus ir ki

tiko, tai miesto skolos su-i kios nasies lošimų, kaip tai 
mažėjo nuo $16,000,000 iki1 arklių lenktynės, “grande” 
$10,000,000. Tas tai gražus! (loterija), “gvinela” (lote- 
prezentas vietos gyvento-Į rijos priedas) ir kitokie. Lo- 
jams — mažiau skolų. Sul simus čia. žmonės mėgsta ir 
laiku ir taksos sumažės laukia nesulaukia stai-

Urugvajuje esama viso- šioji paleistuvė “ant sosto, 
pasidarė lietuvių “komunis-

dų įsileidimą į Palestiną, tus svarbius kariškus daly- 
Tel Avive 5 žmonės užmuš-; kus.
ti ir virš 100 sužeistų. • --------

_______ i Bostonas sostinė
Bostono miestas rimtai 

usirupino. kad naujosios
Vengrijos valdžia

Po rinkimų Vengrijoje

ir namų savininkai tuomet 
pajaus geros tvarkos pasek- 

i mes. Atmokėjimas skolų ir

gios laimės. Užsikrečia ta 
lošimo liga ir lietuviai. Jei 
kas suskaičiuotų, kiek mu-

tų” įkvėpėja. Tai nusigyve
no tie vadinami komunistai, 
net sarmata. Garbina palei
stuves ir liaudies budelius 
ir peršasi mums, kaipo “lai
svos” santvarkos šalininkai!

M. Krasinska*.

bar antru kaitų išrinko de 
Francuzų parlamentas da- 
Gaulle vyriausybės galva ir 
generolas vėl bandys suda
ryti valdžią. Antru kartu 
komunistai balsavo prieš de 
Gaulle.

Francijos komunistai no
ri užsienių reikalų, vidaus

dėti valdžiai mokamus tak
sus. Kas sumoka per metus 
$1,000 visokių taksų, tas tu
rėtų mokėti savo noru $100 
Lietuvai gelbėti. Moterys, 
kurios savo pajamų neturi, 
bet į muvius dažnai vaikš
to, galėtų sutaupyti į mėne
sį po 25 centus Lietuvos rei-

ar karo ministerijos. De kalams. Uždirbantieji ma-
Gaulle nesutinka jiems nė į žiau. mažiau ir mokėtų. Na-

naują valdžią sudarė Zol- Jungtinių Tautų Organiza- 
tan Tildy, smulkiųjų vals-ciios buveinė butų Bostono 
tiečių vadas. Į jo vyriausv-‘ miestas. Tuo reikalu guber-
bę įeina ministeriai nuo vi
sų keturių partijų, kaip tai 
buvo sutarta prieš rinkimus.

Grįžta tvarka
Iš francuzų Indokinijos 

praneša, kad visoj šiaurinėj!

už tas paskolas nuošimčiusi SV tautiečiai sunesa pinigų 
sudaro dideles sumas pini-Į visokioms loterijoms ir tų 
gų. Tas viskas aišku, kaip loterijų ponams, gautųsi di- 
diena. Filentropa*.

natorius siūlo skirti iš mies-| 
to žemės vieną ketv. mylią i 
plotą J. T. Organizacijos’ 
rūmams statyti.

Massachusetts SLA 
kuopa dėmesiui

Antro apskrities metinis 
suvažiavimas 

lapkr. 25, 1945

deli kapitalai. Kaip visuose 
lošimuose, taip ir čia, pra
lošimas yra taisyklė, o lai
mėjimas — išimtis. Bet kar
tais pasitaiko kai kam ir iš
lošti. Jei tas įvyksta, tada

Visi į Kongresą!
Amerikos lietuvių balsas 

turės būti stipriai pareikš 
tas per Amerikos Lietuvių 
Kongresą Chicagoje lapkri
čio 29-30 d. ir gruodžio 1 d.

Gausiame delegatų suva
žiavime mes turime pareikš
ti savo ir Lietuvos žmoniųapie tą laimėjusį visi kalba

*r j’s,.Jla piopaganda var(ju mes stojame už
uz tolimesnį laimes bandy-| ___ :n___ __ j.

rystės mokesčius galima bu
tų mokėti ir karo bonais.

Suskatus dirbti, manau 
dar iki ateinančių metų va
sario 16 d. šventės galėtu
me sumobilizuoti didelę ar
miją narių savanorių, kurie 

. a J prisidėtu prie garbingo Lie-
Apie Lietuvai Remti tuvos gelbėjimo darbo. Pa-

vienos iš tų ministerijų už
leisti, nes turėti Rusijos val
džios agentus svarbiose mi
nisterijose, reikštų atsisaky
ti nuo savarankės Francijos 
politikos.

galvokime visi apie tai.
John P. Tuinila,
LRD vice-pirm.

Badas Vokietijoj
Vokietijoj žmonės jau ba

los kolonijos dalyje ramu. j dauja, kaip badauja ir kito- 
Fiancuzai sakosi ten atsta-! se Europos šalyse. Musų o- 
tę tvarka ir, sako, prasidedakupacinė kariuomenė laukia 
normališkas gy venimas. ! neramumų tarp vokiečių,
bet kur ji randasi, nežinia. Į kada ateis žiema su šalčiais 

. — t ir padidėjusiu badu.
Komunistai atakuoja ---------

Iš Šanchajaus. Kinijoj,! Hitlerio duktė
praneša, kad kinų komunis-! Amerikiečiai surado Hit- 
tai apšaudė vieną traukinį, lerio dovanas jo meilužei 
kuriuo važiavo musų kariuo Jievai Braun. Hitleris nesi- 
mene, vedąma generolo D. i gailėjo suvogtų turtų savo

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje antro apskrities 
vaidyba skelbia metinį kuo
pų atstovų suvažiavimą, ku

. . i - • - i laisvą, nepriklausoma, de-rrą. Apie pralosusius nie- moUratiniais pajrindėu be- 
kas nekalba ir jų pralosimų ,il¥arkanči, Lietuvą, 
niekas negarsina.... >^es turime susirinkti ir

Laike 15 metų, ką čia gy
venu. žinau apie 15 lietuvių.

ris įvyks lapkr. 25 d.. Cam-j kurie yra daugiau ar mažiau 
bridge Liet. Pii. Kliubo pa- loterijoj laimėję po keletą!

tūkstančių urugvajiškų pe- 
zu. Viso mano žinomieji

talpose. 823 .Main Street, 
Cambridge, Mass. Pradžia 
11 vai. ryto.

Visom kuopom išsiųsta 
pranešimas ir paskatinimas 
kad išrinktu

vieningai pareikšti griežtą 
protestą prieš lietuviu per
sekiojimą savojoj žemėj, 
prieš atėmimą žodžio, spau
dos, organizacijų laisvės. 

Mes turime pareikalauti,

Draugiją
Naujojoj Anglijoj veikia 

Lietuvai Remti Draugija. Ji 
yra įsikurusi 1941 m. sausio 
26 d. Worcesteryje. Greit 
jos veikimas išsiplėtė ir ji 
turi geroką skaičių skyrių.

L. R. Draugijos tikslas y-
ra, kaip jau ir jos vardas kažkur Chicagoj. Yra svarbių'žinių 

M sako. paremti Lietuvą. Ta!“ ■£«"£
parama gali būti politine ll-; 11H Liberty St., Camden, N. J. 
medžiaginė, žiūrint kur ka 
da kokios daugiau reikia.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau Dubrauskienės ir Mika

lauskienės, po tėvais Labanauskaitės, 
kilusios iš Duobinių kaimo, Upinos 
parapijos. Telšių apskričio. Gyvena

"!aim','!?.iPi?X’. gaI -v!a J^kad Lietuvoje butu sustabl 
apie 100,000 pezų. Atrodo dyta <^,1^,.^ i,- b.-uki-
giazi suma. bet uz kiek jr mas j ^va . mokesčio * arba $10 na-

pilną skaičių buvo “nupirkta.’ arba kiek i.aj * i5 ąaVarankiSVn 1 ?- i i r • * .Knnna tin-int’’rlan 1 omonin tni-sin L-uri. kaaa 15 savaiankisko ūki- įystes duoklių visam amžiui.. elegatų. Nuopa tuiinti dau- žmonių turėjo pialosti, kad, njnko lietuvis daromas ko- Nariai savanoriai apsideda
D i T. . ~ .----o-t ---- --------- 1 giau 30 narių, gali rinktikeliems sukrautų tuos pini- ctnmrinmuc L-dmi,n;5.1 , ..pbT .
Peck. Komunistams pasiųs- meilužei dovanoms. Ta pro-'viena delegatą nuo kiekvie-' gus, tai jau kita istorija. . • " * a , ‘ 18 jSpecialmiu mokesčiu Lietu-
tas perspėjimas nustoti už- ga skelbiama, kad Hitleris no 30-ties nariu ar likusios!

kad
ko-

puldinėti musų kariuomenę, turėjo dukterį “Uši” vardu.! dalies, jei tokia dalis siekiai .. T?nka apgailestauti, te 
* ' daugiau 15 narių. Kuopa} tų laimėjusių tik_k

KorespondencijoS
I turinti 30 nariu ar mažiau, t kį® ? ar ^s?ku! *®. k\ek .žmo enj<ave(jįstaj

BRIDGEPORT, CONN.

Perrinkome socialistą 
majorą

L. R. D-jos nariai moka 
vieną dolerį per metus na-

tinio dvaro bernas. j vos reikalams nuo 25 centu
Iš Lietuvos turi būti paša-; per mėnesį iki 10 doleriu

Imta sovietų žvalgyba, jų’per mėnesį, 
kruvinoji GPU ir žiaurieji

Aš, Veronika Nakutienė, po tėvais 
Judikaitė, pajieškau savo tetos Ole- 
sės Kadžiukės, po vyru Baltrušiunie- 
nės. Jinai kilusi iš Krekenavos para
pijos, Minge.ionų kaimo. Girdėjau ją 
gyvenus Brooklyn, N. Y. Prašau jos 
atsiliepti, nes pa va u iš Lietuvos laiš
ką ir turiu dauR naujienų jai pasa
kyt. Jei kas iš šalies praneš jos ad
resą, busiu labai dėkinRa (47)

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

tremtiniamsĮ vistiek gali siųsti vieną de-!įa^^‘ i^įmikte^tepTsinau- lietuviams kastuvais skaldę 
Jeg.ų. Kiekvienos kuopos, ^“Lip™ £ X”“ i granatomis.plėšę Į
j delegatai privalo prista 

. nus, bet nenusivilkite. 1,000 tyti vieną mandatą uz-'bedirba... jokios materiali-i kininkus Pravieniškyje ir

Lapkričio 6-tos rezultatai 
toki sūrus. toki rukštus ir 
kaip kam net ir kartus. Su
praskite čia kalba eina apie 
vietos piliečių balsavimą.

1933 metais Jasper Mc
Levy. socialistas, tapo iš
rinktas šio industrinio mies
to majoru. Ir va, lapkričio 
6 d. š. m. tas pats Jasper 
McLevy septintą kartą tapo 
išrinktas. Taigi, po dvylikos 
metų socialistinės miesto ad
ministracijos štai kas pasi
rodė: J majoro vietą sto

Pajieškau brolio Juliaus Urbono, 
Ryvenančio kur nors rytinėse valsti
jose, pirmo karo veteranas. Prašau 
jo paties arba kas apie jį žino su
teikti man jo adresą. (47)

MARĖ MARSHALL,
3108 So. Harvard Boulevard,

Los AnReles 7, Calif.

Narių savanorių organi
zavimasis dabar gana spar
čiai vyksta prie antro L. R. 
D-jos skyriaus Bostone. Ne- 
kurie nariai savanoriai užsi
mokėjo savo savonores duo
kles už visus metus iš anks-

nus, oeinenusiviiKite į uou tyu viena manuatą uz ” nesimato Dar šutine sąnarius, išbadę akis
metų jus laukia, tai Hitlerio visus delegatus nuo tos kuo-; ™s. pažangos nesimato. Dar - - lietuviams Rai- 
obalsis ri ius ženriate in'pos po mandatu pasirašo kltl- tai pradėjo perdaug įsi- Panlolarn^ 11+ęluv^rEs. ,Kaiobalsis. g. jus žengiate jo po man Pasiras» vaiz<iintL pasijut0 turtu0. n.ų ties Teto^ t0 sm $50 a).

liais ir patys nepasijuto, kur ^>1Lietuvi P° *23- Dabartini!! laiku vi-pėdomis ir į tą pačią liki- kuopos pirmininkas ir fi- Į yaizdinti.
'nansų sekretorius, ir pride-’ *iais.\r Pa--~ e———i reikalauti į laimėtus pinigus išleido, o reiKaiauu.mo pusę.

Beje, čia buvo dar vienas 
kandidatas, kuris laimėjo•?f).\ kalena vaicuc. i'.l Lr —. ..C • -------taigi rkiti vu vi-

da kuopos antspaudą. ‘ įodei"“įkiTreU “ dar'Yabi’au? žmonėms butų leista lais- 
Pageidaujama, kad de!e-';negu visai tų pinigų nebūtų’Yai ^sinnkti savo^ vvriausy-

UŽDYKĄ—SVARBIŲ GY
DUOLIŲ, MOSČIŲ U2DY- 

KĄ—DEL IŠBANDYMO

so balsų priešingoje pusėje 
surinkta 13,861. Majoras J. 
McLevy gavo 9,361 balsą 
daugiau, negu visi kiti jo 
oponentai, sudėjus balsus į 
krūvą, šie linkimai parodė,' 
kad socialistinė miesto ad
ministracija turi piliečių 
tarpe dideli pasitikėjimą. 
Dar nė vienas šio miesto is
torijoj majoras nėra buvęs 
išrinktas daugiaus, kaip

niaus pasekėjai statė kan-J penkis kartus, gi McLevy 
didatą Charles F. Dowd,'jau laimėjo tokią balsų di- 
balsų jis gavo 5,404. Asilo džiumą septintą kartą, 
pasekėjai balsavo už J. P. t m j i i z. i • i -
O’Day. balsų surinko 8.007.1 Tad ^pkncio 6d. rinki- 
Kiti Bridgeporto piliečiai pasekmes tiki ai yra

si tie pinigai eis Amerikos 
Lietuvių Kongresui paremti, 
nes šiuo laiku svarbiausias 
uždavinys yra remti musų 
Kongresą piniginiai.

Savaime ateina mintis, 
kodėl “narių savanorių 
deją neperkelti į visas mu
sų kolonijas? Jei mes galė
tume sutelkti kelis desėt- 
kus tūkstančių Lietuvos rė
mėjų tarpe Amerikos lietu
vių, mes sudarytume dide
lę jėgą- Su mumis kitaip 
skaitytųsi ir spauda, o musų
pačiu tarpe butu mažiau _____ -
tuščiu ginčų ir daugiau tik-!™"’’ ±ud:ji^’ b,auzd?’( nf?vei-, v ~ įtumą nosies ar burnos, ir t.t. KainarC darbo. ■ tik $1.23 už 2 oz. dėžutę.

L. R. Draugija turi išsiė- „ ?r- \.M J s- Sa,y* f?r Ex|er"*> 
mUSl carteij, pagal kurį ga- jose, rankose, pusiau, sprande, sa
li kurtis skyriai visoje A- "uose, tirpimo, skaudėjimo sąnarių

merikoje. Apie skyrius gale-'
tų grupuotis savanoriai, ku-!'r Išvarinėja įvairius skausmus. Kai. 
rie, man matosi, ir butu',,a t,k ?I-25 už 2 oz-

- . • t • ‘ I nuo dantų crclimo ir smcfce-svarbiausias Lietuvos vada-įnų nesveikumo. Nr. J nuo Poison 
vimo. Apie L. R. D-ją dau-! ,v\ ir Greit pa-
giaU iniOimacijU galima; Rausite už $1.00. Reikalaudami

matę. Paprastai, lengvai visuotinu, lygiu, slaptu, 
gauti pinigai dar lengviau tlkral demokratiniu balsa- 

ir išeina ' vimu’ 0 ne vartojant naciz-

■ mo ar raudonojo fašizmo 
Ką garbina “komunistai” metodus, kaip tas buvo va-

-----— i dinamuese rinkimuose į
Musų raudonieji “kvislin-! “liaudies seimą,’’ kada bai

gai” ne tiktai kelia balius suotojams tebuvo pateiktas 
ir čebatlaižiauja vietos ru-;tik bolševikų kandidatų są- 
sų atstovybės valdininkams rasas.
ir aklai tarnauja naujai at-j Iki Kongreso beliko dve- 
gimusiam Rusijos imperia-', jetas savaičių. Daugumoje 
lizinui. Jie neblogiau už pa-į organizacijų atstovai jau iš- 
čius juodašimtiškiausius ru-- rinkti ir aukos paskirtos, 
sus garbina ir ankstyvesnį! Jei kur tas dar nėra atlikta, 
musų prispaudėją, senąjį skubiai tą pareigą reikia iš- 
Rusijos imperializmą. ' pildyti.

Paskutiniu laiku jie pra-l Visi į didįjį Amerikos 
deda vietos lietuvius nuody- Lietuvių Kongresą Chicago- 
ti rusiškomis filmomis, ku
riose rodoma Suvorovai, Ku- 
tuzovai ir kiti carų gadynės!

gatai atsivežtų sumanymus 
įnešimus ir rezoliucijas ant
ro apskrities ir SLA labui.

Laike suvažiavimo bus 
referuojami sekanti klausi
mai, tarp kitko:

Į. Konversijos apibudini
mas.

2. Fraternalumas — jo 
prasmė.

3. Bendras SLA stovis, ir 
ką žada ateitis.

4. Organas “Tėvynė” ir 
jes redagavimas.

5. Pastabos apie Pildomo
sios Tarybos esančius ir bu
siančius narius.

Kiekvienam klausimui 
alifi kuotas 

a nešėja i bus 
iš delegatų ir tie penki at
važiuos į suvažiavimą pasi-

DauRurpas žmonių nenori tikėt 
Rražiems išRyrimams. Aš nepadyvi- 
ju. žinodamas savo mosčių Rerumą, 
aš pirma duodu išbandyt. Jus pirk-> 
site 2 oz. dėžutę, aš. duosiu antr?. 
mažesnę. Vartok mažesnę pirma. Jei 
nebusi patenkintas, Rrąžink didesnę 
bėRy 10 dienų ir Rausi piniRus atRal.

J—į Tik atskaitysiu persiuntimo lėšas, 
nedauRiau 25c. šitos mostys sudary
tos iš pydančių žolių. Nėra kenks
mingos, bet visada pamačlyvos. Jo
kios kitos negali lygintis. Štai mosčių 
vardai ir nuo kokių ligų jos gelbsti, 
tėmykit atydžiai:

Nr. 3 M. J, Svilpa's Miraele Salve. 
A remedy for Skin Ir rita tion. Šita 
mostis pašalina daugybę odos ligų. 
Pašalina piies, rash, athlete’s foot, 
votis, išbėrimus, nudeginimų, nušu- 
tinimą, ronas (tik ne VĖŽIO), nuo 
šalčio, nušašimus, ausies gėlimą, ti-

balsavo septintą iš eilės kar-: Į13'?. ka?l nikšči^ ir net jau paskirtas kvj 
ta už Jasper McLevy. socia-| 1'?‘rc,.of;’rvlskl ParJ'« kan- Prape^Jaf- Pram
listaf balsų gavo 23,222. | [,idatV*,

Meškcs pasekėjai turėjo
tik vienu vieną kandidatą 
i maioro vieta, “drauga”
Andrew Ondą, balsų gavo
245. Well, “draugučiai”, ar, a .
lik ius čia neurakišote. Meš- taukavo ir suteikę tą progą' bus renkama nauja vt 
ka vos viena drąsia blusele balsuotojams pasirinkti, uzj bei komisijos

tas laimėjo į Board of Edu- 
cation, tai viskas, kiti visi 
socialistai. Reikia atiduoti 
didelį kreditą ir kitų parti- 

’. jų kandidatams, kad jie pa-

įuošę nuodugniai išgvilden-i ZTn°n!^ en&ėjai ir mažų tau-j
ti nustatytą temą.

Taipgi bus išduoti rapor
tai valdybos ir komisijų, ir 

aldvba

je’

KRIZ1S FRANC1JOJ

tų skriaudėjai. Šiomis die-j Francuzų 
nomis lietuvių jaunimo “pa-j vienbalsiai

parlamentas 
buvo išrinkęs

triotų” bus suvaidinta ispa-j generolą de Gaulle laikino- gaUĮj jg manęs, 540 E. 7th ! čių, siųskit ir pinigus, money orderį 
nų (kastiljanų) kalboje vei-'sies vyriausybės galva. Bet gt., So. Boston. |ar d"k' Siunčl}*m ir C-« D-

-ieną drąsią bluselę 
Pridgeporte teturi, kitos 
144 nedrįso nė kandidatuo
ti. Kas sakė. kad komunis
tai vra bailiai? Netiesa! Jie! • - *• _ •

piliečių tikriausia ir teisin-
eriauzia kiekviena draugi- va^'a’. , ...

1933 metais, kuomet ėjo 
rinkimų kampanija, slonius 
su asilu bandė šio miesto

ką jis bei ji nori balsuoti. Kadangi sekančiuose me- 
Tokioje demokratiškoje bal-'tuose (1946) SLA seimas i- 
savimo formoje pasireiškė vyks Ncw Haven, Conn.. šia

me suvažiavime bus pri-

jinį kūną iš lauko ir iš vi
durio. Kaij) tamsiausios dik
tatūros pasekėjai, komunis- . . . ,
tai tiki tik į vieną kandida- zm°nes įbauginti, kad, so- 
ta ir “demokratiškai” bal-: ?,aĮ,st?!ns laimėjus, visos
suoja visi už vieną. I bU-S >s?r.laut<>s-

1945 metais, “draugu-’kad dirbtuves užsidarys.

ruošta tinkamų Įnešimų 
SLA labui, dėl persiuntimo 
per pažymėtas kuopas į įs
tatų Komisiją, konstitucijoj 
patvarkytame laikotarpy, 
kad seime butų svarstomos1 
ir išspręstos. t

Prašom kad kuo daugiau-J

Paliukas “Kotryna Didžioji”1, kada generolas bandė suda- 
ir dar kokios tai marnastis. j ryti vyriausybę, francuzų 

Kiekvienas šiek tiek ap-! “vieningumas” subyrėjo, 
siskaitęs lietuvis žino. kas Komunistai pareikalavo sau 
tai yra ta “Kotryna Didžio-j atsakomingų vietų valdžio- 
' ” ' kas tai buvo tie Ku-Lie. kurių de Gaulle nenoriji” ir
tuzovai, Suvorovai ir pana-1 užleisti Rusijos agentams.

PASARGA
NEBŪK AVELĖ

Jums čia nepavyko" ir kad miestas pasiliks tuš- šia delegatų suvažiuotų į šįC1H1. jumo Vzic* v j 41 i v. ~ j. •
tas kąsnis fe, jums neska-'CIas- Bet tas gąsdimma> is-

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

Pirmininkas.*J. Okulevičius Vice-pirmin., M. Bagdzevičius Sekretorius. A. Grigas.Iždininkas. K. Dobravolskis 
Direktoriai:J. Arlauskas. A. Čičinskas. S. Čičinskas.A. Judickas. M. žiedeks, Wm. Akstinas 
Manageris. §aka-Chacka

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

Adresuokite 
(51)

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A, 

Hartford 6, Conn.

prisius 30c. stempom. 
Dar žodis apie narius sa- taip: 

vanorius. Savanorių mokės-1 
čių pagrindan galima butų

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 Broadwuy, So. Boston 27. Mas*.

Nesiduok ir neklausyk, 
kad neapkirptų tavęs. Ne- 
kurie pardavėjai jums gali 
siūlyt kitas mostis į vieta 
tikrųjų, užtai kad jie turi 
didesnį uždarbį ir tokiu bu
du jie nepaiso, kaip jums 
gelliės. bile tik parduot.

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

___  _ _ Sąžiningas pardavėjas vi-
J 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 isskirsto kraują,

_________ ir išvaro lauk visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMATIZMĄ, RANKŲ./-<••• ii* t KOJŲ'. NUGAROS skaudėjimą. SALTI, NUVARGIMĄ. ATSALUS) KRAU-(jinoj, netoli nuo iA’nn- JA svtirpimą ranku, kojų sustingusius muskulus, nyks- 
fieldo, pereitą savaitę buvo TELĖHMĄ. ir kitus sausus skaudėjimus, tik ne ronas.
atrautai miynHvfn Prano Ta Aplaikom daug skirtingų laiškų iš skirtingų pasaulio kraštų nuo žmo-
ciLi ii uzuilj: lo £ lemu o a- Hįy, kuriems pagelbėjo, ir tau. broli ar sesere, pagelbės, kaip ir aniems,
vorskio lavonas. Javorskis Deksnio Galinga Mostis tūkstančiams pagerėjo, GARANTUOJAME 

Art motu omžiouc pasekmes nuo minėtų skaudėjimų arba pinigus grąžinant. Jeigu tamsta
DU v O OO metų amžiau, zmo- jvertįnį .avo sveikata ir ją brangini, tai tuojaus reikalauk I>eksnio Galin
gus ir gyveno Saleme. Poli- gos Mosties. klausk taip: DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada aplaikysi 
pila <sn£ia kad ii nn-žnrlo tikrąją ir neklausyk nei jokių kitų pasiūlymų, reikalauk tik DEKEN’S 
i . . , ’. ’* -ii - OINT'dENT, stebėtinai greitai prašalins minėtas skausmus. Kaina 2-oz.
kozirninkai plėsimo tikslais. $l.<>0: t-oz. $2.00; pinigų taupymo ekstra didelė dėžė lfi-oz. $5.00. Parsi- 
Javorskis buvo V#»rto.« bpf duoda aptiekose. krautuvėse ir per agentus. O jeigu negalėtumėt gauti 

_ . - ’ savo mieste, tai reikalaukite tiesiog is lalioratorijos minėtu antrašu:
15 metų jau negyveno su swkkvs oint.mf.nt company.
pačia. .. _ . p. O. Boa l»W». Neaark I, N. J. .......... ....

svarbų. suvažiavimą
Juozas Arlauskas,

SLA 2-ro Apskr. sekret.;

JAVORSKIO LAVONAS 
SURASTAS 

GIRIOJ



Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENfi

Amerikos Lietuvių 
Kongresui

Kaip malonu atsiminti 
Lietuvos šalelę.
Su ja kartu ir tą gerą 
Seną motinėlę.

Kai mes augom pas tėvelius, 
Vargo nežinojom.
Po lankeles tarp žiedelių 
Linksmai sau bėgiojom.

Kai paaugom, panorėjom 
Laimės paj ieškoti.
Tad sumanėm iš tėvynės 
Toli išvažiuoti.

Mes Ameriką pasiekę 
Radom laisvą šąli,
Visi džiaugėmės kad rusas 
Pavergt mus nebgalL

čia mes galim savo kalbos 
Laikraščius skaityti.
Jis negali mus nubausti, 
Sibiran varyti.

Nors mes laisvai čia gyvenam, 
Nepamr'rškim brolių.
Kuriuos taip kasdien kankina 
Mus priešai, maskoliai.

Tad visi geri lietuviai 
Turim protestuoti,
Į Chicagos didi seimą 
Visi suvažiuoti. r
Amerikos prezidento 
Turime prašyti.
Kad pavergtą mus Lietuvą 
Stengtus išlaisvinti.

B- Gurskienė.

lis kartus nuplauti šiltu van
deniu su muilu. Jisai sako, 
jei visos žaizdos, kokios 
gaunamos automobilių ne
laimėse, dirbtuvėse arba 
kaip kitaip, butų tuoj gerai 
su muilu ir šiltu vandeniu 
nuplaunamos, ir jei bent į 
šešias valandas po nelaimės 
žaizdos butų apžiūrėtos gy
dytojo. tai bent 50 nuošim
čių sužeistųjų, kurie dabar 
miršta, butų galima išgel
bėti. Didžiuma sužeistųjų 
miršta ne nuo sunkaus sužei
dimo, bet del vėlesnio užsi- 

Į krėtimo ir kraujo užsinuo- 
dijimo.

Taigi, susižeidus, patarti
na tuojaus žaizdą gerai iš
plauti šiltu vandeniu su 
stipriu muilu. Gerai nuplo
vus, reikia užpilti iodino, 
benzoino, mereurochromo 
ar kokio kito antiseptiko, 
kad ir alkoholio. Tuoj ap
rišti švariu sterelizuotu ban
dažu.

Jei žaizda sunki ir skau
di, tai nuplovus ją ir apri- 
šus, tuoj reikia kreiptis pas 
gydytoją.

ĮVAIRUS PATARIMAI

Kad mėsa greičiau išvir
tų ir butų minkštesnė bei 
trapesnė, verdant reikia i- 
pilti šaukštą uksuso.

Vanduo su muilu — 
geriausias vaišias 

žaizdoms
“Post Graduate” medici

nos mokyklos profesorius 
Dr. Moorhead, pataria visas 
žaizdas greitai ir gerai ke-

1,000 PORŲ NAUJŲ KOJINIŲ-

Viena krautuvė Philadelphijoj paskelbė laikraščiuose, kad rytojaus die
ną ji turės 1.000 porų naujų nylono kojinių. Sekanti rytą moterys piadėjo rin
ktis tenai jau nuo 6-tos valandos. Iki krautuvė atsidarė, moterų eilė nusitęsė 
per kelis blokus ir reikėjo 20 policmanų tvarkai palaikyti. Vaizdelio viršų ie 
moterys išeina iš kiautuv ės jau su kojinėm, o apačioje eilė dar tebestovi gatvėj

ir išdžiovintos kojinės daug 
ilgiau dėvėsis.

Tautosaka

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Viso* Įmygo*, korio* iemiau yra surašyto*, trum
pam laikui yra nupiginamo* iki pusė kaino*. Ka* pirk* 
už $1.00, ta* gali pasirinkti už $2.00 knygų. Ka* pirk* 
už $1.50, gali pasirinkti oi $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. L.

Štai čia knygų sąrašas:

AK BUYO VISUOTINA.’* 
IVANAS?

UETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.Bažnyčia sako, kad bavo. o moka- į 

ias sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai :
<a.pjri Nojus butų galėjęs surinkti i ! Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
velias dienas visų veiklių gyvūnus, 1 viai gyveno, tai perskaityk ši’* kny 
Kurie gyvena išsimėtę po vis* žemės s4- *■> jos suziaoau, kad vyra: turėjo 
Kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, 
nus prastoj savo arkoi sutalpinti? l-ahai užimanti ir pamokinanti kny- 
!š kur ėmėsi tiek vanoens, kad vis* ' Su paveikslais. Kaina .... 50c 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 1
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos KOKIUS DIEVUS ŽMONES 

įgalėjo atsirasti po tvano juodveidžiai ctvavaiv.
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- L ALBINO SENOYĖJL. 
tai kitų klausimų, į kuriuos negali Panašios knygos lietuvių kalboje 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale, kius dievus garbino senovės indai bei
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai arijonai, egiptėnai, vnaldai, asyrai. 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, barbaru, ir tt.; kaip tie d <- 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
ntekstas nuo pradžios iki galo. _ I kius jie santikius su žmonėmis turė-
Kaina ..................................... 2#e. I jb. Knyga stami i ir labai užimanti.

Ta
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

ĮTai yra tikra tikėjimų istorija. $:.00

MATERIALISTIŠKAS
D . *, ,, , ~ v „. ISTORIJOS SUPRATIMAS.Paraše kun. M. Valadka. Knyga; •

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų1 Si knygelė aiškina proletariato fi- 
I bažnyčios autoritetą ir faktais paro- Kąofijoa moks!*. Jei nori žinoti, ka»
I do, kad jis nėra joks Kristaus vie- ?jrndo pasaulyje įvairiausius nuoti.
I tininkas. 224 pusl. Kaina .. tai perskaityk šitą knygelę.

■ Kalba labai lengva. Kr, j ga protau
jantiems darbi ninkama neapkai-

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSl- 
STATYDAVO SAU ŽEM t

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra • Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
knygutės dalis yra: "išvirkščias mo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
k-las arba Kaip Atsirado kalbos.** draugijos formos, ir kodėl turės buti 
Parašė Z. Aleksa. pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
40 pusl................................................. 10c. j
NIHILISTAI DELKO REIKIA ŽMOGUI

Tragedija trijuose aktuose. Vei- i GERT IR VALGYT?
kalas perstato nužudymų caro Alek- į Valgyt ir gert reikia dėi to. kac 
sandro II. Labai puikus ir nesun-; atšaus nepagalvojęs žmogus
Kiai scenoj perstatomas veikalas. Is Bet <jėl ję0 gį norisi ? Dėl ko be valgio 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. : žmogus silpsta ? lr dėlko vienas mai- 
So. Boston, 1913, pusl. 61. .... 25c. stas duoda daugiau spėkų, kitas nu 

į žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus. 
TABAKAS. _ druskos ir kitų panašių dalykų? Ko-

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- 
kimės rūkę! Pagal A. Apolov* ir į mus suprasi tiktai iš sios knygutės 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa-: Parašė D-ras G-mus. Kain* .. 15c 
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. j
1109 m., pusl. 63............................. 26c. KURGI VISA TAI NYKSTA?

... _ , __ i Kur nyksta viai tie lobiai, kuriuo*moteriške atARZia- ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. žmonės kuria per amžius? Sį intri-
Vieno akto vaizdelis ir monolo- j guojantį politiškai-ekonomišką klau- 

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie-; simą aiškina garsuis Vokietijos so- 
tuvaitė. So. Boston, Mass. į cialdemokratų teoretikas Kari Kauts-
1914 m.., pusl. 23......................... 10c. ky. Kaina ..................................... 10c

Visur gera. bet namie ge 
: riausia.ĮI

nuojama. Kaina .......................... 25c

SOCIALIZMO TEORIJA.

Visi odiniai daiktai laiks^ Vietoje gulėdamas ir ak-. Savi marškiniai už sveti 
nuo laiko turi but nušluos-į muo apželia. 1 mą švarką brangesni.
tyti aliejuotu skuduru. Tas| 
apsaugoja odą nuo perdžiū
vimo ir nuo sutrenkimo.

Išskalbus rajono kojines 
drungnam vandeny, reikia 
jas keliais vandenimis ge
rai išplauti, kad neliktų 
muilo. Nereikia gręžti, tik 
vandenį nuspausti ir pa
džiauti Davėsv, Džiovinant

Karštas uksusas išima vi
sas baltas dėmes iš poliruo
tu mediniu baldu.

Norint gaut daugiau skys
timo iš lemono, prieš spau
džiant reikia kelias minu
tes palaikyti karštame van
denyje.

Tinginys dukart dirba, 
šykštus dukart moka.

—o—
Svetimu protu netoli nu

eisi.

Geros akys durnų nebijo.

Žodis skriaudžia, žodis ir 
glaudžia.

—o—

—o—
Aukso kalnai tik ten. kur 

žmonės negyvena.

Už marių ir veršius mi
dum girdo, sviestu peni.

MOTERIS BANDĖ ŠOKTI 
IŠ 10-TO AUKŠTO

Menkas tas paukštis, kurs
viduje, reikia žiūrėti, kad Kad prašalinti nemalonų savo 'liz<ia tersia- 
nebūtų arti didelio karščio.I česnako kvapą, reikia su-
Rajonas būna stipriausias kramtyt ir praryt kelias bur-
kuomet jis visiškai išdžiu- nas žalių petruškos lapelių, 
vęs, todėl rajono kojines
reikia džiovinti mažiausia Svogūnų kvapą užmuša
12 valandų. Taip išplautos i stipri juoda kava.

Glaudus veršelis dvi kar
ves žinda.

1 o
Tokį kąsni kąsk. koki ap-v • • •

ŽIOJI.

Jauna
vo iš Rahway. N. J. ir apsi
gyveno Back Bay viešbuty. 
Vidurnakty ji piadėjo savo 
kambary lėkti, kad kaž kas 
laužiasi per jos duris. Nusi
gandusi ji išlipo per langą 
ir jau ruošėsi šokti nuo 10 
aukšto žemyn, bet tarnai 
spėjo ją sučiupti ir Įtraukti 
atgal.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
iės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
.•isai atmeta. Mokslas mano, kac 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir Si

BIBLIJA SATYROJE 
Tai Biblijos pašaipa, į Kanauą tm

knygos neįsileidžia. I-at-ai juokinga su 
379 puikiais paveikslais. perstataD- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-

knyga parodo, kodėl tais manoma taus. įgijęs šia knvg* niekas nesigai 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ......................... 25c

: lės. 382 puslapiai. Kaina $1.90

Slaptas Ginklas
Vieno Veiksmo Juokažaislis

Pa raš ė 
Steponai!is

(Tąsa)
KUODIS—Tai gal automobilis 

ar ką?...
PUODIS—žinai. seni. tikrai tau ten pašto 

gėj kas nors negerai...
KUODIS—-Aha?... matytumėt, pilna pastogė 

šikšnosparnių, kad...
PUODIS—Je. je, tavo pastogėj (suka pirš

tą sau prie ausies), tau galvoj šikšnosparniai!
JUODIS—Matot, trumpai sakant, mudu da

bar užsrmam mokslo dalykais.
KUODIS—O. tai žinoma, makslas. tai maks

las !...
PUODIS (i Juodį)—Ir ką gi padarysi, negi 

jam išaiškinsi!
JUODIS—Tai vis galima. (Į Kuodi) žiūrėkit, 

kaimyne, (iš kur tai pasiima ir velkasi gradu- 
acijos kostiumą, dedasi kepurę. Puodis irgi 
taip padaro) čia yra mokslus baigusių kostiu
mas.

PUODIS—Kitiems taip rėdytis nevalia—tik 
mokslus baigusiems!... (abudu greta porą sy
kių demonstratyviai pereina estradą).

JUODIS—Nors mes dar mokslus ir nebai
gėm, bet esam viskam pasiruošę.

PUODIS (veik visai atvėsęs)—O taip. dar ne
baigėm. bet neužilgo, jau neužilgo!..

KUODIS—Aha?... tai gerai, aš palauksiu 
(pačiupinėja sau plaukus, patrina sau barzdą).

PUODIS—Tu vis dar nesupranti, ką mes 
kalbame. (Prieina prie nuplauto diržo, paima 
nuo grindų galiuką). Va, čia irgi mokslas, bet 
jau aš tą šaką metu. Supranti?—imu kitą.

KUODIS—Aha?... nupjautą šaką visi meta 
Makslas, tai makslas!...

JUODIS (švelniau, prieina prie Kuodžio)— 
Nėra reikalo karščiuotis. Aš manau, geriau 
dabar eik, o užeisi kitą kartą...

KUODIS—Kai Puodis baigs mokslus, tai aš 
ateisiu... (Eina prie durą).

JUODIS—Taip. taip, gerai sakai..
KUODIS—-Ir šunelį atsinešiu...

pervažiavo,

PUODIS (piktai) —Šuneli atsineši? turiu jį užhipnotizuoti, ar jam apie žvaigždes
KUODIS (duryse atsisukęs)—Aha?... kad ir pasakoti? čia reikia ginklo!

KATYTĖ—Kam jiems lovos! Jie šKaužioja, 
šliaužioja, kol jau visai nusikamuoja, paskui

uodegos galiukas, bet, žinai, makslas, tai maks- 
las! (Išeina. Juodis uždaro duris).

PUODIS—Ot, tai tamsumėlis’
JUODIS—Apie ką mes čia studijavom. iki J ja).

JUODIS—Nu. kad ir ginklas. bet kad ne- sėdasi abudu, prasnaudžia. 
žiaurus, neeksplioduojantis.

PUODIS—Bet man tik norisi miego (žiovau-
PATYTĖ—Ir nenu virsta ant grindų? 
KATYTĖ—Kai nuvirsta, tai žiino. kad

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne-

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy. 

i čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorin- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 26c

sutrukdė?
PUODIS—Apie balsą. E. man visą ūpą iš

blaškė.—dargi šuniuką jam apkirpk. padaryk, 
kaip levą!...

JUODIS (žiuri į knygą)—Ką čia daugiau 
sako apie balsą...

PUODIS—Ką bepadės. man visai pagadino 
ūpą. Dar ir to šuniuko balsas prisidės!...

JUODIS—Tiesą pasakius, tai irgi yra artis
tiškumas, mokslas. Juk iš paprasto, kudliaus 
šunelio, padaryti kaip levą, tai ne menknie
kis !...

PUODIS—Ir tu dar pridėsi!... O tie šikšno
sparniai?—pilna jo pastogė!... Nu. baikim apie 
balsą, aš jau eisiu gult...

JUODIS (žiūrę į knygą)—Aha?... Balsas.— 
išdirbti, išlavinti gerklę kalbėjimui, dainavi
mui, giedojimui.

PUODIS—O ką apie giedojimą sako?
JUODIS (verčia knygą)—Ge ge ge giedoti. 

Kas gieda, tas dvigubai meldžiasi.
PUODIS (žiovauja)—Ar giedot, ar dainuot, 

bet man jau norisi miegot.
JUODIS (pasididžiuodamas)—Išgirsk, pasau

li. pajausk, žmonija! čia štai, mažam kamba
rėly. lyg du žirneliai vienoj ankšty, sutelpa 
du mokslininkai. (į Puodį) O tu tik apie miegą!

PUODIS—Man dabar norisi arba miegot, ar
ba išrast kokį ginklą. Aš tą šuniuką nudėsiu, 
o gal ir patį senį...

JUODIS—Ginklas, — tai peržiauru! Kokios 
šiurpios mintys!...

PUODIS—Gerai, pažiūrėk, kokia mirtis be 
skausmo.

JUODIS (verčia knygą)—Be skausmo... be 
skausmo... (pakeltu balsu): nu. ot, žiūrėk! (ir 
Puodis prieina prie knygos, pasilenkia, žiuri). 
Be skausmo: magija, hipnotizmas, astrologija, 
psikopatija, zodiako ženklai, (pakelia galvą) 
Uuuu! kaip daug!... (vė! skaito) Sapnų aiški
nimas, laimės spėliojimas.

PUODIS (traukdamasis toliau)—Dar nega
na gerai!...

JUODIS—Bet tai švelnus kovos būdas!...
PUODIS—Tai aš, norėdamas Šunelį nudėti,

JUODIS—Betgi dabar tik ir laikas dirbti. 
Nauja mintis, turim surasti kokią formulę.

PUODIS (statydamas dvi kėdės greta) — 
Man tai norisi miego, o šįanakt. del to šunelio, 
aš neturėsiu gero miego...

(Sėdasi vienas ant vienos kėdės, kitas ant 
kitos, nugarom atsiremia į viens kitą. Puodis 
žiovauja, užsimerkia, snaudžia, o Juoodis vis 
dar kalba)

JUODIS—Aš irgi noriu miego, betgi moks
lininkai neturi miegoti, kada pasaulis iš jų 
laukia tiek daug! štai, žaibas nesuvaldytas. 
perkūnas nesustabdytas, sapnai neišaiškinti, 
pagaliaus štai ir diržas perplautas!... Du moks
lininkai miega! Tiek paslapčių lieka neišaiš
kinta!... (snaudžia).

PUODIS (po trumpos pauzos pašoksta, kad 
net kėdės subraška čr Juodis kone nusirita ant 
grindų. Vaikščioja ir kalba)—žinai, tu čia 
gerų dalykų pasakei!...

JUODIS (stodamasis)—Tu šokai, kaip zui
kis iš krūmo čr išgąsdinai.

PUODIS—Nieko, nieko, mokslininkai neturi 
nusigąsti.

JUODIS—Mokslininkai neturi čr gązdintis !...
PUODIS — Klausyk: bepročiai suvaldomi, 

žvėrys suvaldomi, ugnis suvaldoma.—kodėl gi 
negalima butų “suvaldyti” to senio šunelį ir 
šikšnosparnius ?

JUODIS—Galima,—reik surast formulę.
PUODIS—Reikia surast slaptą ginklą!... (vėl 

žiovauja, sėdasi ant kėdės, kaip pirma).
JUODIS—Tu su savo visa formule—į lovą!... 

(Eina ir jrs sėdasi, atremia nugarą).
PUODIS—Slaptas gi gi ginklas... Aš... aha...
JUODIS—A!... makslas, tai makslas... (Abu

du užmiega).
(Po valandėlės barškina duris. Tiedu negir

di. Barškinimas pasikartoja kelis sykius, bet 
šie nepabunda. Tuomet durys atsidaro. įeina 
Katytė ir Patytė. Dairosi, prieina prie miegan
čių. Katytė vienam ir kitam per lupą pabrau
kia).

KATYTE—Miega, kai veršiai lupas atmetę !..
PATYTĖ—šviesos dega.-. Kaip jie miega,— 

kibą jie lovos neturi?...

laikas keltis!
PATYTĖ—Tai tikri “Mudu du Broliukai”!...
KATYTĖ—Tai jau geresnių nereikia!...
(Abidv; vaikštinėja, dairosi, žiuri į paveiks

lą ant sienos, pačiupinėja žvakydes).
KATYTĖ—Džiunkas, pelėsiai!...
PATYTĖ :—Tas pats ir su paveikslu—tur 

but patys piešė...
KATYTĖ (iš kur tai ištraukia šluotą): — 

Šluota dar gera.
PATYTĖ—Nors vienas geras jų gyvenime.
(Abidvi vėl artinasi prie miegančių. Katytė 

jiems su šluota pavėdina).
KATYTĖ—Reikia juos pabudinti.
PATY'TĖ—Tegul miega tie—du žirnių kir- 

minukai !...
KATYTĖ (prie jų su šluotos kotu pabeldžia 

Į grindis)—Negyvi!...

PATYTĖ (prisiartinus prie jų gązdina) — 
Bum-bum!... A. jiems gali atvesti visą salvei- 
šių armiją su triubomis, ir tai neprikelsi !...

KATY'TĖ (prie pat jų leidžia stačiai šluota: 
virsti ir šluotkotis smarkiai susibeldžia į grin
dis).

JUODIS (pasijudina)—Jau-jau-jau!...
PUODIS (dar užsimerkęs)—Slaptas ginklas, 

naujas ginklas!...
PATY'TĖ (pamėgdžiodama)—Jau-jau-jau... 

(garsiau) Laikas keltis!
KATYTĖ (lyg nustebus)—Slaptas ginklas?...
PATYTĖ (galvą krypteli į šluotą)—Tai tas 

slaptas ginklas!...

KATYTĖ—Tai jau jie prieš užmigsiant gal
vojo apie slaptą ginklą! Ha ha ha !...

PATYTĖ—Na, panaudok dar sykį tą slaptą 
ginklą.

PATYTĖ (vėl leidžia šluotai virsti, šiedu 
atsibunda. Katytė paima šluotą :r abidvi at
bulos pasitraukia toliau).

PUODIS (nusigandęs)—Slaptas ginklas, nau
jas ginklas! (Stojasi, akis trina).

JUODIS (pašoksta—Kas čia.—ar perkūnas 
trenkė ?

KATYTĖ:—Ne perkūnas, ne! Tai slaptas 
ginklas!...

(Rus daugiau)

Jau ' PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ns- 

ažeitikintia Vyras; (2> Žydinti Giria; 
į (3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... lSc.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų val- 
' karna. Kas yra arba tikisi kada norą 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėt* 
oerskaityti irt* knygutę. Kaina 10c

EILfiS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kain* 25c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė rtuo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina ............................................ 10c.

KODfiL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

t Laisvamanis čia pasako, kodėl jl* 
negali tikėti. Pilna argumentų, kuri* 
nesumuš joks jėzuitas. Kama tos 
knygutės ......................................... 20c

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje teina daugybė nao 
jų, labai gražių ir juokingų monolo 
gų ir deklamacijų. Visokio* temos 
ds rbininkiškos. revoliucionieriškoa 
tautiškos, humoristiškos ir laisvame, 
niškos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... ?Sc

KUNIGŲ CELIBATAS
Si knygelė parodo, kodėl Romo* 

nooiežiaus konigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija 
jos pasekmės rr doriškas dvs-iškik** 
nuonolimas. Sig knyga turėtų per 
skaitvti kiekvienas vyras. tėvą* ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris. dukterįs ir mylimosios nepa 
unitų i toki* kunigų globa ParsM 
kun. Geo. Townsend For D D. su 
lietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ........................................... 28c

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti Para** 

D-raa F. Matule itis Ar.: r*, peržiur* 
t* ir papildyta laida K*ina .. 25c

"Ksleivi*.” S36 Broadarsy, 
Sovth Boston. Mas*.
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Bolševiku Okupacija
(Pabėgėlio laiškas) i kininkai, kurie turėjo nema- 

Gavome laišką nuo vienoj žiau 20 hektarų žemės, pa
žinomo socialisto, kurs pir-įgaliau visi darbininkai, ku- 
mosios bolševikų okupacijos rie nepritarė režimui, 
metu buvo Lietuvoje, turėjo j Aš savo akimis mačiau 
tarnybą ir pradžioje sakosi slaptas instrukcijas, tuo rei- 
“bolševikų nebijojęs.” Jis i kalu atsiųstas iš Maskvos,
tarnavo paleckinėj valdžiom kurių 
ie, o po kartaus patyrimo 
bijo grižti į Lietuvą. Jo pa
vardės negalima skelbti, 
kad nepakenkus jo gimi
nėms Lietuvoje.

“Keleivio** Redakcija.
...Butų daug ką rašvti, 

bet tam reikia daug lanto. 
Pagaliau ir aprašyti sunku, i

jo verhavimas “savanorių” 
į Vokietijos fabrikus. Tie 
“savanoriai” naktį Gestapo 
buvo išverčiami iš butų, pa
sodinami Į mašinas ir “sa
vanoriškai” su sargyba iš
vežami.

Mėgino sumobilizuot jau
nimą, bet tas nesisekė. Kiek 
blogiau mums buvo del to, 
kad latviai ir estai steigė 

bolševikai bėgdami savo SS dalinius, už tai 
nesuskubo sunaikinti. Ar mums reikėjo didesnį spau- 
pritari režimui niekas ne- dimą atlaikyti. Su latviais 
klausė, užteko, kad kas nors ir estais slaptai susitarta,
liežuvį pakišo.

Vežamieji buvo sukimšti
po 40-60 žmonių į prekinius 
vagonus ir ten užkaltomis 
durimis be maisto ir van
dens buvo vežami.

reikia viską pačiam pergy-i silpnesniųjų mirė dar Lietu 
venti, kad galėtum žmogus'

kad jie taip pat boikotuos 
mobilizacijas, bet ar jų po
grindinės organizacijos ne
turėjo įtakos, ar jie patys 
apsigalvojo kitaip, bet susi- 

Dalis tarimą sulaužė/
Teroras buvo

a I buvo pagarsintas ir net “Ke-į Paaiškinau jam. kad LRD
\ T4 T ’ leivyje” nebuvo apie tai skyrius gyvuoja ir net susi-y ievines *jlTllOS j pranešta. Gal ateitvje toki rinkimus kviečia, bet plates- 

1 klaida nebepasikartos. m “““ *x *— «««•« na.
j pranešta.

Iš BALF susirinkimo , tis į legionierių salės val
dybą su prašymu, kad jie Cambridge’io tokelėsPraeitą penktadienį vaka-Į nereikalautų už naudojimą 

re L. Pil. Draugijos svetai- jų patalpų praeityje 90 do- 
nėj įvyko Bendro Amerikos lerių. Dabar gautas iš jų 
Lietuvių Fondo narių ir reikalavimas tiek sumokėti, 
draugijų susudnkimas. Bu-! o kadangi musų BALF sky- 
vo pasitarta del tęsimo dra- Į rius neturi laisvų pinigų, tai 
bužių rinkliavos ir del pra- reikėtų mokėti iš aukų, tuo 
vedimo maisto rinkliavos. ■ pačiu mažinant šalpos dar- .
Tam tikslui išrinkta darbo, bą. Platesnių žinių apie mai- Į k- žinai, mei* kliu-
komisįia iš sekamų darbuo- sto rinkliavą bus patiekta!^ *ju gerUP senber-
tcjų: Taručio, J.__Jankaus- vėliau. ReP’,nius ir abu yra pagarsėję.

Lapkričio 14 d. vakare, 
eidamas gatve, pamačiau du 
piliečiu ką tai karštai bedis- 
kutuojant. Priėjau, pasisvei
kinau ir tuoj vienas sako 
man:

—Padėk išrišti mums to-

rinkimus kviečia, bet plates-
. nių žinių aš tam nariui ne- 

Kliubietė B. galėjau duoti. Gal kas iš
------ i valdybos paaiškintų per

spaudą, kada ir ką draugi
ja daro. A. S.

Scuth Bostone sužeista 
30 žmonių

įsivaizdinti, ką mums teko 
pergyventi. Jei kada susi
tiksime, tai tikrai bus daug 
ką pasakoti. Bet dabar mė
ginsiu bent trumpai išdėsty
ti.

Užėjus bolševikams, mes 
tiesą pasakius jų nebijojom. 
Juk jie taip gražiai per ra 
dio kalbėjo apie laisvę ir 
gražų gyvenimą. Aš dirbau 
toje pat vietoje. Liepos 11 
dieną prasidėjo tautininkų 
masinis suėminėjimas. Tuo
jau įvyko seimo rinkimai. 
Buvo pastatyta kandidatų 
tiek, kiek į seimą turėjo bu
ti išrinkta narių. Kandida
tus statė tik komunistų par
tija. Kitoms partijoms ne
buvo leista rinkimuose da
lyvauti. Užvirė didžiausia 
agitacija, kuri mums buvo 
nesuprantama, nes kitų kan
didatų nebuvo. Buvo varo
ma varu balsuoti, bet gyven
tojai rinkimus boikotavo. 
Aš tikrai žinau, kad viduti
nis balsavusiųjų procentas 
vos siekė 17% turėjusių tei
sę balsuoti, o vyriausioji 
rinkimų komisija paskelbė, 
kad balsavo 99.94%. Pas
kui sekė “savanoriško” pri 
sijungimo komedija. Aš pats 
buvau musų apylinkės ko
misijoj ir pas mus balsavo 
apie 30%, o paduotų balsų 
skaičius buvo paskelbtas 
toks, kad išėjo virš 100 pro
centų, turėjusių teisę balsuo
ti. Kad galėtų buti daugiau, 
kaip 100% aš niekaip ne
galėjau suprasti. Paskui aš 
buvau paskirtas įsakymo ke
liu į kitą įstaigą. Taigi pats 
mačiau, kas dėjosi ūkininkų 
gyvenime. Prasidėjo rusų 
kišimas į valdiškas įstaigas. 
Tvarka ėmė irti. Bandžiau 
nuo tarnybos atsisakyti, 
bet man buvo atsakyta: “u 
nas rabotniki ne osvobožda 
jutsia a snimajutsia.”

Taigi ir kenčiau. O areš
tai plėtėsi, vis “liaudies 
priešai” buvo naikinami. 
Kas į jų kategoriją patek
davo, buvo neaišku. Del to 
dažnai tekdavo nakvoti ne 
namuose. Areštai buvo vyk
domi naktimis ir niekas ne
galėjo buti tikras, kad nak
tį neištrauks iš lovos. Per 
trumpą laiką buvo suimta 
apie 10,000 žmonių, dau
giausiai inteligentų. Prieš 
pat karą, birž. 14 į 15 nak
tį prasidėjo vežimas į Sibi
rą. Per vieną savaitę buvo 
išvežta virš 30,000 žmonių. 
Vežė kas papuolė: vadina
mus buržujus, ir darbinin
kus, inteligentus ir beraš
čius, 80 metų senius ir ke
lių mėnesių vaikus, vyrus ir 
moteris.

Kaip rusai buvo išvyti, 
tik tada paaiškėjo, kad jų 
buvo numatyta išvežti apie 
70% visų žmonių.

J tą kategoriją turėjo įei
ti visi valdininkai, kurie 
gaudavo pradedant 600 li
tų algos, visi buvę karinin
kai, policijos tarnautojai, 
visi, kurie buvo buvę užsie
nyje (gyvenę ar reikalais 
važinėję), visi buvę politi
nių partijų nariai, visi Sau
lių Sąjungos, Vilniui Va
duoti Sąjungos, Skautų ir 
panašių organizaciją nariai, 
visi kurie buvo baigę bent 
4 klases gimnazijos, visi u-

panasus.
voje. Gi per Maskvos radi- kaip pas bolševikus, tačiau 
jo buvo paskelbta, kad lie- jis lietuviams buvo švelnes-
tuviai savanoriškai važiuo- nis ta prasme, kad naciai 
ia dirbti ir mokytis į broliš- nesugebėjo išplėsti savo šni- 
kas respublikas. Esą yra ir pinėjimo tinklo. Bet žydams 
daugiau norinčiųjų, bet vi- jis buvo tikra pražūtis, 
sų prašymų iš karto negali- Bade Lietuvoje nebuvo,
ma patenkinti. nes ūkininkai nevykdė už-

ko, Matijoškos, Kropienės, 
Steponaičio, Stasiulio, Kli
kos ir Mockienės.

Buvo kalbėta ir apie kny-

Dorchester Moterų Kliube
! abu juodu labai trokšta bu
ti musų kliubo pirminin
kais, o daugiau norinčių lyg 
ir nesimato. Vienas iš šenLapkričio 14 d. įvyko ___________ _______ __

gų rinkliavą, bet čia visiems Dorchesterio Lietuvių Mote-jbemių yra komunistas, ki-

Gyventojų ekonominis ly- dėtų prievolių. Vokiečiai 
gis visą laiką šuoliais smu- buvo nustatę mums tik 800 
ko žemyn. Dirbantiesiems calorijų maisto, bet jo vi- 
algos buvo pakeltos nuo 10 siems užteko del to, kad 
iki 40%. Gi prekių kainos buvo galima gauti iš uki- 
buvo keliamos neišpasaky- ninku. Nakvoti eidavome 
tai aukščiau. Pavyzdžiui, la- dažnai kitur, nes gaudavo- 
šiniai buvo 10 rublių, o nuo me žinių, kad areštai vyk- 
liepos mėnesio turėjo buti domi. Pačių areštų vokiečiai 
28 rubliai už kilogramą. įvykdė gal mažiau. Tačiau

Avalynė pabrango 5-6 vis del to suėmė ir į darbus 
kartus, medžiagos 6-7 kar- išgabeno apie 100,000 žino
tus, laikrodžiai 11 kartų. Li- nių.
ko tik pastovios kainos mai- Aš vokiečių aklu įrankiu 
šams, druskai, degtukams ir Lietuvoje, žinoma, nenorė-
žibalui. 

Kiekviena proga
jau buti. Tai teko palikti 

buvo darbą toje įstaigoje, kur
šaukiami fabrikų darbinin- dirbau ir kitais darbais ver
kų mitingai, kuriuos turėjo stis. Pogrindžio organizaci- 
visi lankyti, ir ten buvo aiš- jose prieš vokiečius dirbau, 
kinama, kad dabar jie yra Tačiau pasilikti vėl po bol- 
išlaisvinti nuo kapitalistų ševikais aš nenorėjau. Da- 
išnaudojimo ii- dabar jų ger- bar mums rupi. kad prie- 
buvis pagerėjo, nes esą kai- varta atgal nevežtų, bet 
nos pakeltos tik luksusi- manome, kad to nebus. Bu
mams dalykams. Baigdavo- vo skaičiuojama, kad Vokie- 
si padėka “tėvui” Stalinui tijon pabėgo apie 350.000

buvo aišku, kad susidursi
me su nemažais sunkumais, 
nes lietuviškų knygų leidi
mas Amerikoje jau senai v- 
ra kaip ir sustojęs, o pabė
gėliams reikėtų siųsti mo
demiška lietuvių kalba pa
rašytų knygų. P. J. Tuinila 
nurodė praktišką kelią, kaip 
padėti lietuviams pabėgė
liams tuo žvilgsniu: jis pa
davė BALF komitetui $3 
užsakyti laikraštį vienam 
pabėgėliui Švedijoj. Patar
tina taip daryti visiems, ku
rie tik turi pabėgėlių adre
sų Švedijoj, Norvegijoj, 
Franci joj, Šveicarijoj ar kur 
kitur, kur eina paštas. Tai 
geriausias būdas suteikti 
pasiskaitymų ir informacijų 
lietuviams pabėgėliams.

Susirinkime drg. Palaima 
įteikė BALF šalpos darbui 
paremti $100 nuo Kriaučių 
unijos 149 lokalo. Susirin
kimas kriaučiams už jų au
ką širdingai padėkojo. Su
sirinkimas dar nutarė krei

rų Kliubo narių susirinki
mas. Tarp kitų reikalų bu
vo aptartas reikalas pasvei
kinti A. L. Kongresą ir tam 
reikalui paskirta $10 auka. 
Kai kurios narės tuo nepa
sitenkino ir siūlė misionie
rių suvažiavimui paskirti 
dalį aukų. Kada praeitą pa
vasarį misionieriai darė sa
vo suvažiavimą Washingto-

tas katalikas, tai mudu ir 
ginčijamės, katrą pasirinkti.

South Bostone, ties Dover 
streeto tiltu, pereitą subatą 
Įvyko traukinių nelaimė, ku
rioj buvo sužeista 30 žmo
nių. Išėjęs iš South Station 
traukinys su žmonėmis smo
gė priešakiu į tuščią trauki
nį, kuris stovėjo ant tų pa
čių bėgių. Pirmutinio trau
kinio garvežis atsipalaidavo 
nuo traukinio, nušoko nuo 
bėgių ir apsivertė. Stovėju
sio traukinio garvežis, pir-

tokį: Kadangi žinau, kad 
senbernis komunistas visa 
dos trokšta, kad musų tėvų 
žemė Lietuva butų po ru
sais, o senbernis katalikas, 
kiek man žinoma, užtaria 
už Lietuvą ir, rodos, kad jį 
esu matęs ir šalpos Fondo 

ne, musų kliubas jiems bu- susirinkimuose, kur kalbėjo

Atsakymą daviau jiems m°j° traukinio smugiu. bu-
vo suvarytas į vagonus. Ne
laimės vietoj tuoj atpyškėjo 
50 policmanų su automobi
liais ir 12 ambulansų. Apie 
20 sužeistų žmonių nuvežta 
miesto ligoninėn.

už visokias gerybes. lietuvių, bet dalis rusų bu
Atsirasdavo darbininkų, vo atskirta Rytų Prūsijoj, 

kurie paprašydavo paaiškin- Dabar visose trijose zonose, 
ti, kokiu budu jų gerbūvis gal yra 100-150.000 žmonių, 
pagerėjo, jei jie dabar ne- Ir tie visi grįžti pas bolše- 
gali nieko įpirkti, begali tik vikus nenori.
kelintą dalį nusipirkti sau Mes su J. traukėme į va- 
reikalingų dalykų, palygin- karus. Paskui pakelyje bu
ti su tuo, ką pirmiau galėjo, vome pasimetę, bet ir vėl 
Tokie po 2-3 dienų dingda- susitikome. Nuo vasario mė- 
vo ir apie juos jokių žinių nėšio persikėlėme į... kur 
nelikdavo. mus ir užtiko amerikiečiai.

Ūkininkai buvo prispaus- Dabar jau atsikvėpėme ir 
ti milžiniškomis rekvizicijo- jaučiamės, kaip iš kalėjimo 
mis, bet jų nebespėjo įvyk- pabėgę.
dyti. amatininkai buvo ap
krauti aukštais mokesčiais, 
bet ir tie dar nepradėjo mo
kėti. Nuo 1941 metų rudens 
ūkininkai butų turėję ati
duoti visą savo derlių ir vi
sus gyvulius, kad galėtų iš-

Jusu...

Skaitytojų Balsai
Laiškas Tėvui ir Maiklui iš 

Philadelphia, Pa.
Sveikučiai abudu ir ilgai 

pildyti prievoles. Be to. mo- gyvenkit. Siunčiu judviemzu « ^z-» 4-« «v z-,-* z-k 1»» ^4- w ’T'V ” f*,   •  •  Tkesčius turėjo sumokėti nuo $3 Dėdės Šamo pinigų. Už 
300 iki 500 niblių nuo hek- $2.50 tegul man jūsų* gas- 
taro, atsižiūrint į jo ukio padorius siunčia visą metą 
dydį. Gi už javų centnerį Keleivį, o už 50c. kalendo- 
buvo^ mokama ūkininkui a- rių ant 1946 metų. Dar no- 
pie 7-9 rublius. Tuo keliu rė jau pridėti porą ditku. 
•uvo norėta suvaryti uki- kad judu pajieškotumėt.

ninkus į kolchozus. kur dingo Philadeiphijos

vo skyręs $5. Bet šį kartą 
narės apsižiūrėjo ir lietuvių 
vienybės ardytojams aukos 
nepaskyrė. Visiems yra ži
noma, kad dviems ponams 
tarnauti negalima.

Praeitą šeštadienį musų 
kliubas turėjo whist party. 
Buvo prašoma, kad svečiai 
ateidami atsineštų kokių 
nors dovanų nukentėjusiems 
nuo karo Lietuvos žmonėms, 
žmonių buvo nedaug, bet 
visgi buvo suakota vertingų 
daiktų. Ačiū už tai gerašir
džiams žmonėms. Gaila, kad 
tas parengimas niekur ne-

už Lietuvą, tai aš dabarti
niu laiku. jei jau nėra kito 
pasirinkimo, pasisakvč už 
pirmininką kataliką.* o ne 
bolševiką.

—o—
Sutikau anądien vieną L. 

R. D-jos narį. Jis mane sta
čiai iš vietos paklausė:

—Pasakyk, ar dar veikia 
Cambridge Lietuvai Remti 
Draugijos skyrius, aš nesu 
mokėjęs už pereitus metus 
nario mokesčio ir už šiuos 
metus nesu mokėjęs, bet ne 
žinau, ar kada daromi susi- 

: rinkimai ar ne.

Subway traukinys nušoko 
noo bėgių

Bostono subway tunely, 
po Kenmore skveru, pereita 
subatą įvyko nelaimė. Vie
nas traukinys nušoko nuo 
bėgių ir visi kiti traukiniai 
paskui jį turėjo sustoti tu
nely. Apie 30 minučių buvo 
sustojęs visas trafikas. Po
žemio stotyse žmoniu prisi
grūdo sausakimšai.

“Keleivis” yra gera švenčiu 
dovana draugams ir pažįsta
miems. I zsakykit jį savo arti
miesiems!

Boston Elevated Railvay užsako naujus busus jau nuo 

1942 metų. Per tą laiką gauti 105 nauji busai ir jau važinėja. Šiandien 

“EI” turi užsakius da 184 naujus busus.

bet.,.

Kaip tik kilo Karas. Lie- Žabaldokas, kodėl jis jau 
tuvoje ivyko sukilimas. Su- ilgas laikas nepasirodo Ke- 
kilėliai užėmė Kauną, suda- leivyje su komunistų “kul- 
rė vvriausybę ir paskelbė turą” ir kitais “pnpotkais.” 
atstatytą Lietuvos valstybę. Dievaži, kaip Žabaldokas 
tačiau vokiečiai kraštą oku- pabarstydavo pipirų musų 
pavę tuojau tą vyriausybę į staliniškiem m a s k o 1 b e r- 
pašalino. Į Lietuvą įžygiavę n i a m. tai jie labai ilgai 
naciai skelbėsi nešą “išlais-i čiaudėdavo, net jų nosys 
vinimą.” Ir tuojau prasidė- į paraudonuodavo bečiaudmt.
jo išlaisvinimas nuo lašinių, 
javų, gyvulių ir kitokių ge
rybių

Taigi, Tėve ir Maiki, ma
nau, kad judu pažįstate tą 
Žabaldoką, paprašykit, kad

Labiausiai nukentėjo žy- iis daugiau pipini pabars
dai, kurie buvo suvaryti į 
getas. Atėmė iš žydų pir
miausiai brangenybes ir vė
liau visus turtus, o paskui 
pradėjo juos šaudyti tūks
tančiais. Buvo paskelbta, 
kad žydų turtas yra Reich 
turtas, tačiau daugiausiai to 
turto prisislėpė naciai, ku
rie tas egzekucijas vykdė. 
Aš abejoju ar Lietuvos žy
dų yra likę keliolika tūks
tančių.

Rudžiai (nacių uniforma) 
sugrobstė visas kiek geres
nes įmones. Paskui prasidė-

tytų tiems lietuviškiems ru
sams.

Su tikru šacunku.
MarceRa Zaleskas.

Philadelphia, Pa.
MAIKIO TftVUI PO PENKIN?

Prisiuntė šie draugai: P. Sta 
kėnas pš Calgary, Altą, Kana
doje, N. Ramaika iš Haverhill, 
Mass.. Mrs. Veronika Blaževi
čienė iš Bristol, Conn., F. Vaivil 
iš McGregor, Man. Kanadoje, 
Mrs. Elzbieta Navickienė iš Į 
Worcester, Mass. (atsiuntė 6’ 
dol.). |

Ii tų 184 busų mes tikimės gauti per 6 mėnesius vos tik 

87. Iki Elevated gaus visus 184 naujus butus, 65 didžiųjų kelių aptar

navimas bus apsunkintas.

Bet tie 87 nauji, modernus busai palengvins. Jie įneš nau
jo patogumo “El” vartotojams, kurie karo metu turėjo daug suvaržy

mų ir nepatogumų.

“EI” dėkoja visiems savo vartotojams, kad jie supranta 

rekenversijoa problemas ir prašo toliau ko-operuoti musų pastangoms 
duoti gerą patarnavimą Bostono Metropolijai.

BOSTON ELEVATED RAILWAY

I
1
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Iš lietuvių susirinkimo

Lankėsi viešnios

ši musų re-pirmadieni __
dakcijoj atsilankė viešnios i no vei^‘l darbuotoja, 
ponia E. Devenienė iš Wa- 
terburl. Conn. Viešnia sek
madieni kalbėjo lietuvių 

susirinkime South

grįžo į Bostonų. Su p. De- paskirti po $10 A. L. Kong- 
veniene buvo atsilankiusi resui ir misionieriams. Mu- 
ponia Tumavičienė, Bosto- su jauniesiems, matomai.

Fifty-Fifty žmonės

Praeitą sekmadienį L. R. nėse, Maldene.

melų su vi^um Palaidotas 
s, panedeh Holy Cross kapi- vvkufi ; Wol.cestįri kur da. 

Vdiorifebuvo kilęs iš Vii- l.'yavo sandariečių vakarie-. - virki rrviviici£»mc L’omumo noDraugija buvo sukvietusi
So. Bostone viešą lietuvių niaus krašto, > . k
susirinkimą. Buvo susirinkę mo, Daugų parap. Gyvenda- •*- ”_______________
virš 200 žmonių. Kalbėjo p. mas So. Bostone darbavosi
Tuinila. aiškino L. R. D-jos draugijose ir visada rupina- 
darbą ir užsimojimą kelti si lietuvybės palaikymu. Pa- 
lėšas Lietuvai remti. Adv. skutimais laikais gyveno 
K. Kalinauskas kalbėjo a- prie sunaus Juozo. 29 Goukl 
pie Lietuvos klausimą, kai- St.. W. Roxbury. 
po laisvės klausimą. Ponia Liko nuliudusi velionies 
Devenienė ilgokoj kalboj žmona Marcelė, po tėvais 
nupiešė lietuvių pabėgėlių Vilkauskaitė. duktė Katari- 
vargus ir aiškino, kaip mes, nn Durbin ir du sūnus: Juo- 
čia esantieji, galime padėti zas ir Jonas.
musų vargstantiems tautie- .Nuliudusiai šeimai “ Re
čiams. Po ponios Devenienės leivis” reiškia gilios užuo- 
kalbcs buvo padaryta rink- jautos.
liava. Surinkta salėj SI 12.03 ------------------

Iš LDD 21 kuopos

Viečiunu kai- nej Sausiems kariams pa--11

Bostono jaunimo ratelis 
nutarė iš savo gana biedno 
iždo paskirti $20 Lietuvos 
gelbėjimo reikalams. Bet 
musų jaunieji nežinojo, kur 
pinigus pasiųsti, tai

įvyko nominacijos į SLA 
Pild. Tarybą. Daugiausia 
balsų gavo sekami kandida-!

. patinka toks fifty-fifty nu- tai:
sistatymas. nes su juo ne- pi F j RaefOČius 
reikia daiyti pasirinkimo: ba£ ’ vice pim P. DaT'matyti: 
paskirstei perpus ir viskas js _ 13 ba£ j, ,

Jaundil...jvinikas _ balsų; iž(,
K. P. Gugis — 14 balsų; iž-

PARSIDUODA 2 NAMAI

Geroj vietoj parsiduoda 2 na
mai po 3 šeimynas. Kaina ne
brangi. Viskas moderniška. Pa- 

(47)

aišku...

SLA nominacijos

AIR. STANLEY ST ACIOK, 
81 Intervale St., 2nd floor, 

Alontello, Alass.

Milton. Mass. SLA 360 
nutarė kuopoje praeitą sekmadienį Pilka —

do glob.: E. Mikužiutė 13 
balsų. S. Bakanas — 9 bal
sus: daktaras kvotėjas Dr.< 

18 balsu
BORIS BEVERAGE CO.

aukų. Prie tų aukų priside
da dar praeitą savaitę p. J.
Tuinilos gautos savanoriu ---------
Lietuvos rėmėju aukos: pp. Pereitą penktadieni Lie- 
Bratėnu $25, p-nios Janus- tuvių Darbininkų Draugijos 
kevičienės $10 ir J. Stepo- 21 kuopa darė savo susirin-

susirinkimo

naičic $10. Visi pinigai eis 
A. L. Kongresui paremti.

J. Januškis baigė susirin
kimą pabrėždamas bendro, 
tarpsrovinio darbo svarbą ir 
būtinumą šiuo metu.

Susirinkimui pirmininka
vo ponia Anelė Januškevi
čienė. o Gabijos choras, ati
darius susirinkimą, padai
navo Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir porą dainelių, už 
kurias publika chorui karš
tai padėkojo plojimais. Po 
susirinkimo buvo priimtas 
sekamas nutarimas:

Susirinkimo nutarimas 
Viešas lietuvių susirinki

mas, sukviestas Lietuvai 
Remti Draugijos ir įvykęs S. 
Bostone. Municipal Building 

io i šlr 1 u i

tojų apie dabartinę Lietuvos 
padėtį ir apie lietuvių pabė
gėlių ir tremtinių sunkią 
būklę.

Nutarė:
Visi Amerikos lietuviai, 

kaipo vienintelė laisva lietu
vių tautos dalis dabartiniu 
metu, turi buti lietuvių tau
tos laisvės troškimų reiškė
jai ir lietuvių tautos teisių 
gynėja:

Reikšdami lietuvių tautos 
giliausius troškimus, mes iš
kilmingai pasisakome už 
grąžinimą

kimą Liet. Pil. D-jos patal
pose. Dalyvavo gražus būrys 
narių.

Susirinkime buvo aptarta 
dėjimasis į bendrą LSS 60. 
71 ir LDD 21 kuopų vaka
rienę “Keleivio” ir LSS 40 
metų sukaktuvėms paminė
ti. Nutarta veikliai vakarie
nės rengime dalyvauti ir bu
vo išrinktos gaspadinės iš; 
sekamų draugių: Audickie- 
nės, Valantienės, Vinciunie- 
nės, Senkienės, Brazaitie- 
nės. Aniestienės, Andriu
kaitienės. Ramanauskienės. 
Valeikienės ir Jonuškienės. 
Pačios šeimininkės pasiskir
stys darbą.

Iš vyrų į bendrą LSS ir 
LDD vakarienės komisiją į- 
ėjo draugai Audickas, Tau- 
rinskas ir Trainavičius.

LDD 21 kuopa nutarė pa
skirti $10 iš savo iždo Ame
rikos Lietuvių Kongresui 
pasveikinti. Kor.

Pirmosios Kalėdų dovanos

Dorchesterietis Vincas 
Gegužis, ilgametis “Kelei
vio” darbininkas (šiuo tar
pu jis “Keleivyje” nedir-į 
ba), įteikė “Keleivio” re
porteriui penkinę ir pasa
kė: “Tai Kalėdų dovana 

nepriklausomy- dviem mane draugam—Tau

lais metais, kada buvo įkurta Haffenreffer & (o.. Ine. Bostone buvo tiktai 
9 teatrai. Didžiausis ir garsiausi* ju buvo Boston Theatre. stovėjęs West 
ir Washington gatvių kertėj. Dekoracijos buvo šiurkščios, estrada buvo 
apšviečiama gazu. 80 m. gale įvesta scenon elektra.

Bostono plote yra jau daugiau kaip 160 teatrų. Dauguma jų Įrengta ju- 
domiems paveikslams, kurie pasidarė tiek populiarus, kad konkoruoja est
radą. Kuomet šitoj amerikiečių pasilinksminimo srity ėjo tokia didelė 
permaina, kartu augo ir Haffenreffer & Co.. Ine., kuri gamina mėgiamiau
si Naujos Anglijos alų — P1CKWICK ALE. Dabar ji užima žymiausią 
vietą tarp didžiųjų Amerikos bravorų.

SEPTYNIASDEŠIMT PENKTA METINĖ SUKAKTIS
HAFFENREFFER 4 CO., Ine., Boston, Moss., BREWERS SINCE 1870

Misionieriai ir “Kiaulių 
Kojų Skutikai”

RADIJO PROGRAMA

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.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 ORIOLE STREET 
'Vest Koxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. P1LKA_>
.. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-9 

Nedėliom is ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Ceatral Sų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Tol

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

AKIV DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas akis ir tinka- 

Į mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
* zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAWRENCE. MASS.

bės ir demokratinių teisių 
Lietuvos gyventojams;

Mes sveikiname visuotiną 
Amerikos Lietuvių Kongre
są, kurs susirenka Chicagoj 
šio mėnesio gale ir linkime 
jam sėkmingo darbo jun
giant visus lietuvius kovai 
už Lietuvos nepriklausomy
bę ir demokratinę ateitį;

Mes reiškiame širdingos 
padėkos, musų naujajai tė
vynei Amerikai už jcs hu
manišką politiką link Lie-

rinskui ir Virbalui, telanko 
juos “Keleivis.”

Aišku. Vincas nepadarė 
klaidos. Tai dovana, kuri jo 
draugus lankys per ištisus 
metus ir visuomet bus lau
kiama. Rep.

Lapkričio 15 d. įvyko So. 
Bostono Liet. Pil. Draugijos

Lietuvių Ratnjo Korpora
cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš W0RL stoties,

susirinkimas. Iš to susirin-’ ^>0 kilociklių, tarp 9:30 ir 
kimo pažymėtina tiek. 10:30 ryto, bus tokia:
jame pasirodė misionieriai ^on^s ^u'
ir norėjo southboostoniečius ri^a 1S B°xbury n Juo-

Dr. Duserick grįžo 
armijos

is

Kap. Dr. W. G. Duserick. 
žinomas lietuvių darbuoto
jas. ką tik grįžo iš armijos, 

tuvos tremtinių ir pabėgėlių garbingai pasiliuosavęs iš 
ir trokštame, kad galinga
Amerika nedvejodama lai
kytųsi Atlanto Čarterio kil
nių principu ir stotu už to
kią taiką, kuri grąžins vi
siems tremtiniams jų tėvy
nę. o visoms pavergtoms 
tautoms — jų laisvę;

Mes reiškiame pageidavi
mo. kad Amerika leistų mu
sų šalpos organizacijoms su
sisiekti su lietuviais pabėgė
liais ir tremtiniais, aplankyt 
juos ir susisiekti su jais paš
tu :

Mes prašome, kad Ame
rikos Raudonasis Kryžius 
darytų pastangų tarpinin
kauti tarp musų ir musų ar
timųjų Lietuvoje bei trem
tinių Sibire ir kitose Rusi
jos vietose.

atvesti i išganymo kelią. Bet 
L. Pil. Draugijos nariai lie
tuviškiems salaveišiams ne
davė nieko.

L. P. Draugijos direkto
riai. matomai del švento pa
kajaus, buvo pasiūlę duoti 
misionieriams $20. DraugiMedical Ccrps. Jis nuo šio 

pirmadienio vėl pradėjo sa-Įjai nebūtų buvę sunku tiek
vo gydymo praktiką. Jo o 
fisas randasi 528 E. Broad
uay. So. Bostone.

Kariuomenėj Dr. Duse
rick ištarnavo virš dvejų 
metų, buvo Anglijoj. Fran
cijoj ir Vokietijoj (Niurem- 
berge). Prieš stodamas į ar
miją Dr. Duserick buvo 
veiklus lietuviu rateliuose.

pinigų išmesti, bet nariai 
neužgyrė tos dovanos.

Kaip tik prasidėjo disku
sijos tuo klausimu, misio
nieriai pradėjo save girti ir 
neiškentė neišniekinę kitų. 
Vienas jų kalbėtojas pasi
gyrė, kad vien tik misionie
riai susideda iš mokytų žmo
nių. kurie dalyvuaja da

Jis vra vedęs ir turi tris su- shingtone su kongresmonaisz-v I « «11 I z. 5 z* •• a • • 1 —nelius. Daktaro seimą n 
draugai džiaugiasi jam lai
mingai grįžus iš 
nybos.

ir senatoriais, 
kur Chicagoj.

kur

o tie, girdi, 
tai susideda 

kiaulės kojas

Mirė Vincas Cunys

Pereitą savaitę, lapkričio 
15 d., mirė Vincas Cunys, 
advokato Juozo Cunio tė
vas. išgyvenęs Amerikoj 50

Žiurkės užpuolė 
South End

Bostono South End 
ventojai pakėlė protestą, 
kad miesto valdžia nieko 
nedaro kovai su žiurkėmis. 
•Jamaica Plain gyventojus 
žiurkės taip apniko, kad jų 
pilni skiepai ir kiemai

karo tar- įš tokių.
«!• G. skuta...

Kuomet nariai išgirdo, 
kad misionieriai su kiaulės 
kojom taikosi į L. Pil. Drau
gijos dolerius, jie nutarė ne- 

gv- duoti nieko. Taip ir negavo.

zas Povilaitis iš S. Bcstono.
2— Birutės Radio Choras, 

vadovaujant V. Minkienei.
3— Pasaka apie Magdutę.

Reikalinga moteris
Prižiūrėti 2 mažus vaikus 

dienomis, kai motina išeina . 
darban. Sužinot “Keleivio” ų 

! ofise.
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.

NORIU PIRKT'NAMĄ
Noriu 2. 3 ar 4 šeimynų na

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

SVARBUS REIKALAI
ANA STEPONKUS

Pirmiau gyvenusi Cambridge ir Dorehester, Mass.
JOHN J. YARUSEVICIUS

Pirmiau gyvenęs 161 8th St., So. Boston, Mass.
JOSEPH SKIRKEVIČIUS

Pirmiau gyvenęs 75 Silver St., So. Boston, Mass.
JOSEPH KATARAUSKAS

Pirmiau gyvenęs South Boston, Mass.
Jie patys, arba apie jų dabartinę gyvenimo vie

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

302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Dr. Leo J. Podder
Iš* Leningrado.

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

Kraujo ir Odos" Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVEL.
BOSTON, MASS.

Tel. Common»ealth 4370

Musų draugija yra nuta
rusi siųsti į Chicagą delega
tus ir yra paskviTisi A. Liet. 
Kingresui auką $100.

Koresp.

PARSIDUODA 2 PEČIAI
Du špčžiniai (railroad) pečiai 

parsiduoad po $10. 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)

Tel. ŠOU. 4643
Take advantage of CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OIL PERMANENT $8. 
Special from 8:3« A. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FP.OM $5. TO S50 
Luxurious VVaves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

lel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
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: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured *
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

prieinama

I




