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Trys Didieji Maskvoje Padarė 
Svarbių Nutarimų

Busima taika
Nuo gruodžio 16 d. iki 

gruodžio 26 d. Maskvoje 
posėdžiavo “trijų didžiųjų” 
valstybių. Amerikos, Angli
jos ir Rusijos užsienių rei
kalų ministeriai. Jų posė
džiams pasibaigus buvo pa
skelbtas platus pranešimas 
apie jų susitarimą ir nutari
mus.

Trys Didieji nutarė, kaip 
bus sudaroma taika su Ita
lija, Suomija, Rumunija, 
Vengrija, Bulgarija. Nutar
ta taip, kaip Rusija reika-

komisija tariasi su Korėjos 
žmonių organizacijomis ir 
stengiasi paruošti Korėjoj 
dirvą demokratiškai vyriau
sybei. Ta pati komisija sa
vo patvarkymus duoda per
žiūrėti Kinijos, Anglijos, A- 
merikos ir Rusijos atsto
vams.

Kinija
“Trys didieji” sutaria, 

kad Kinija turi būti vienin
ga, demokratiška valstybė. 
Jie sutaria nesikišti i Kini
jos vidaus reikalus. Ameri
ka ir Rusija pasižada iš
traukti savo kariuomenes iš 

žemių taip greit, 
japonai

lavo. Iš taikos sudarymo su,^. ..
temis valstybėmis liko visai, , . . . .. .
pavalyta Kinija, o Francija kalP t'ktai -aponai Kini,oi 
dalyvaus tiktai taikos suda- "^"kluCtl lr g’ąZmt‘ 
ryme su Italija. Taikos su- - 1
tartis paruošti “trys didie- Rumunija
ji” pavedė patys sau: Ame- Sutarta pasiūlyti Rumu- 
rika, A.nglija ir Rusija pa- nijos karaliui, kad jis įtrau- 
ruoš taikos sutartis su Ven- ktų i Rumunijos vyriausybę 
grija, Bulgarija ir Rumuni- po vieną atstovą nuo Vais
ia: Amerika. Anglija. Rusi- tiečių ir nuo Liberalų parti
ja ir Francija paruoš tai- jų. Papildžius esamą vy 
kos sutartį su Italija, o An-Jriausybę dviem demokratiš- 
glija ir Rusija paruoš taikos; kais atstovais. Rumunija 
sutarti.su Suomija. Kai tai- turės pravesti laisvus rinki-! 
kos sutartys bus paruoštos, mus. Temis sąlygomis Ru- 
tada bus sukviesta taikos munijos valdžia gaus pripa- 
konferencija, kurioje galės, žinimą iš Amerikos ir Ang- 
dalyvauti ir kitos Jungtinės | Hjos.
Tautos, dalyvavusios aktin-'

ŽIEMA SUPARALIŽAVO BUFFALO MIESTĄ

Šių metų gruodžio mėnesi Buffaio r.iestą ištiko didelės sniego pūgos ir 
šalčiai. Sniego privertė arti 4 pėdų. Šis aizdelis parodo, kaip greitai šalo 
vanduo ugnagesiams gesinant gaisrą.

Kardinolu Inlerna-c.
cionalas

Prieš šventes popiežius 
paskyrė 32 naujus kardino
lus. Apie tą jau buvo 
ta. Iš to paskyrimo

j-asv-

gai kare.
Tolimųjų Rytų komisija
Japonijai tvarkyti suda

roma “Tolimųjų Rytų komi
sija,” į kurią įeis Amerika, 
Anglija. Rusija. Kinija, 
Francija. Olandija, Austra
lija, Kanada, Naujoji Zelan 
d i ja, Indija ir Filipinai. Da
bar veikiančioji “pataria
moji komisija” Japonijai 
tvarkyti, paleidžiama.

Tolimųjų Rytų komisija 
turės tvarkyti Japonijos rei
kalus. Visi jos nutarimai tu
lpės turėti pritarimą keturių 
didžiųjų valsytbių, Ameri
kos. Anglijos, Rusijos ir Ki
nijos.

Tolimųjų Rytų komisija 
bus vyriausias Japonijos 
gaspadorius. bet turės veik
ti prisilaikydama ikišiolinių 
generolo MacArthuro kariš
ku patvarkymų. Jos buvei
nė bus Washingtone, bet ji 
galės posėdžiauti ir kitose 
vietose.

Prižiūrėti Japonijos tvar
kymą vietoje Tokio mieste 
bus sukurta “aliantų tary
ba.” kuriai pirmininkaus a- 
liantų vyriausias karo va
das ar jo atstovas. Į tą “a- 
liantų tarybą” įeis atstovai 
nuo Amerikos (kuri stato 
pirmininką), nuo Kinijos, 
Rusijos ir bendrai vienas 
atstovas nuo Anglijos. Aus
tralijos. Indijos ir Naujo
sios Zelandijos. Santykiai 
tarp vyriausio karo vado ir 
“aliantų tarybos” bus gana 
painus ir nevisada aiškus, 
kas turės galutiną žodį gin
čijamuose klausimuose. Su
sitarime pasakyta, kad ki
lus ginčui sprendžia “Toli
mųjų Rytų komisija.” 

Korėja
Sutarta Korėją 

Amerikos. Rusijos.

Bulgarija
Bulgarijoj rusai pasiima 

pasiūlyti esamai vyriausy-' 
bei, kad ji įtrauktų į savo' 
eiles du atstovus nuo demo-, 
kratiškų partijų. Kada tas 
bus padalyta, Bulgarijos 
vyriausybė gaus pripažini-: 
mą'iš Amerikos ir Anglijos.

Atomų bomba
“Trys didieji” sutarė pa

kviesti Franciją, Kanadą ir 
Kiniją, kad visi šeši pasiūly
tų Jungtinių Tautų Organi
zacijos visuotinam susirin
kimui paskirti komisiją 
svarstyti klausimus, kurie 
kyla iš atominės energijos 
atradimo.

Į tą “atominę komisiją” 
įeina atstovai nuo visų val
stybių, kurios sudaro “sau
gumo tarybą” ir nuo Kana
dos. “Atominė komisija” ir 
saugumo taryba turės pla
tų uždavinį: a) rinkti žinias 
apie atomų energijos naudo
jimą taikiems tikslams, b) 
prižiūrėti, kad atomų ener
gija nebūtų naudojama gin
klavimosi reikalams, c) da
boti. kad valstybės leistų 
daryti jų ribose atomų ener
gijos gamybos kontrolę.
Apie ką “trys didieji” tyli

Trys didieji nieko nepra
nešė apie Iraną, apie rusų- 
turkų ginčą, apie Italijos 
kolonijas, apie Baltijos ša
lių likimą ir apie Vokieti
jos vakarines sienas. Tais 
klausimais arba nieko ne
buvo kalbėta, arba nieko 
nebuvo sutarta.

PER KALĖDAS ŽUVO 
414 ŽMONIŲ

Vietoj linksmybių, 414 
namų Amerikoje per šias 

paimti Kalėdas buvo apdengta juo-
Angli- da krepą, nes lygiai tiek 

jos ir Kinijos globon bent žmonių žuvo visokiose ne- 
penkiems metams. Amerika laimėse. Iš to skaičiaus, au-

"---- ufmušė 176, o
žuvo ugny.

penKiems metams, .irnei iwa lamicov. w u 
ir Rusija bendrai sudaro ko- tomobiliai u 
misiją Korėjai valdyti. Ta 61 gyvybė ži

Nelaime kasykloj
Sprogimas ženės gelmėse 

palaidojo 35 mainerius

Praeita trečiadieni vieno-
naujų PineviU

bažnyčios kunigaikščių”
tas. kad puma laMoti

Ky. Įvyko baisus sprogi-

Kerenskis pas 
Romanovą

Berlyne Atrastas Paskutinis 
Hitlerio Testamentas

kimą, Hitleris, matyt, tikė
jęsi, kad nacių partija ga
lės da išlikti, nes jis skel
bia :

“Prieš savo mirtį aš išme
tu iš partijos reichmaršalą 
Hermanną Goeringą ir ati
mu visas jam duotas teises. 
Jo vieton skiriu admirolą 
Doenitzą.” (Goeringas ir 
Doenitz dabar sėdi karo 
kriminalistu suole.—Red.)

Toliau Hitleris sako:
"'Prieš savo mirtį aš iš

metu buvusį SS (šturminin- 
kų) vadą ir vidaus reikalų 
ministerį Heirichą Himm- 
lerį iš partijos ir iš visų jo

-----pareigų. Jo vieton aš skinuliudija savo parašais Goeb- £ , R , Hank „
belsas, Burgdolfas, Borman- & t *
nas ir Krebsas. i Goeringas su Himmleriu

Paskutinę dieną Hitleris užtraukė didžiausią gėdą 
apsivedė su savo meiluže nacių partijai ir visai tau- 
Eva ir abudu nutarė pasi- tai. sako Hitleris, nes jiedu 
daryti galą. Testamente fiu į slapta. be jo žinios, taręsi 
reris sako: i su Vokietijos priešais, darę

“Kad išvengti nuvertimo sąmokslus pašalinti jį iš va- 
ar pasidavimo gėdos, aš su dovybės ir norėję patys at-

FIURERIS NUSIŽUDĖ 
1945 M. BALANDŽIO 29

Prieš mirtį patvarkė, kad jo 
jo meilužės lav 

kutų sudeginti
ir :nai

Jei kas dar tikėjo, kad 
Hitleris tebėra kur nors gy
vas, tai tokią nuomonę ga
lutinai išblaškė šiomis die
nomis amerikiečių atrastas 
Hitlerio paliktas paskutinis, 
politinis testamentas.

Šitas jo valios pareiški
mas buvo parašytas 1945 
metų balandžio 29 dieną, 
kuomet rusai jau bombai-j 
davo Berlyną. Testamentą

zmona pasirinkom 
Buvęs laikinosios revoliu-! mirtį. Mes norim, kad mu

rinės Rusijos valdžios gal-į dviejų kūnai butų tuojau 
va Z______ _
šiomis dienomis apleido a 
meriką ir išvyko Australi-

savo

b rvuolJOb įįdl” | uvicju nūnai tuujau
Aleksandras Kerenskis. sudeginti toje pat vietoje, 
iis dienomis apleido A-l kur si per 12 metu tarna-

į-i < I mci ir
. . . V 0 .-Fj jcn. Pakelėj jis buvo susto-griuvėsiais giltai,^ Hol,ywJ0"de, kur ..Life>>

' magazino atstovas iškėlė 
bankietą ir paskui nu-j 

vežė jį pas Michailą Roma
novą, buvusį pretendentą į! 
Rusijos sostą, kurį nuversti; 
Kerenskis yra daug prisidė
jęs. Jiedu pasisveikino for
maliai ir Kerenskis pastebė- 

“Čia ne taip, kaip buvo

įstabu yra tas. kad pirmą Į^otf°no 
kartą kardinolų kolegijoj i- = - 
talijonai kardinolai bus ma- p ,žumoje. Per ilsus metus ita- , ??r„'dld?'es Va?an^f 'l0'jam 
lijonai turėjo' neginčijamą ' "T “ i
monopoli kardinolu koiegi- - p .aau 
joj ir jie išrinkdavo italijo- / m a"* "k Z‘™ V' 1 
ną popiežių. Dabar gali at- k™.as. d.a .nebj™ zlB,oraa?' 
sitikti kad popiežiumi bus Matmenų unija sako. ka- 
ičrinktas ir ne italijonas, i ^.į. “Pnsilaike saugumo
Nebūtų didelis stebuklas. "n'-T '"i:

“doleriu šalies” kardino- , . mėtojai k-,, ras i te-.pettograde...” “Ach. ne!”
• lado jokio apsileidimo is1
-j kasyklos savininkų pusės.

! Nelaimės mainose pasitaiko

vau savo liaudžiai.”
Del dabartinio karo Hit

leris savo testamente kalti
na “tarptautinę žydiją.” 

Diktuodamas savo pareiš-

sistoti prie valstybės vairo. 
Baigdamas savo testa

mentą Hitleris kreipiasi į 
vokiečių tautą, kviesdamas 
ją drausmingai klausyti 
naujos valdžios ir tęsti ka
rą toliau. Ypač jis ragina 
kovoti prieš “tarptautinę 
žydiją,” kuri esanti “visų 
tautų nuodintoja.”

DIDELĖS ALGOS TRUK
DO NAMŲ STATYBĄ

KINIJA NEGREIT SUSI
LAUKS TAIKOS

jei
las kada nors atsisėstų 
“švento Petro sostą.”

Amerikos įtaka katalikų' 
bažnyčioj dabar žymiai su
stiprėjo. 20 milionų Ameri
kos katalikų turi penkis 
kardinolus, visa Pietų A- 
merika turi 6 kardinolus, o 
Kanada turi 2.

Amerikos įtaka bažnyčio
je sustiprėjo dėl padidėju
sios Amerikos įtakos pasau
lyje ir dėl Amerikos dolerių 
svarbos Vatikano išlaiky
mui. Dolerio balsui “švento 
Petro sostas” yra labai jaut
rus. Ir tai yra suprantama. 
Nubiednėjusi Europa, be 
Amerikos paramos, negalė
tų išlaikyti Vatikano “vals
tybę,” o jei taip, tai ir A- 
merikos įtaka toje “valsty
bėje” turi būti kitoki, negu 
ji buvo seniau.

DRAPANŲ RINKLIAVA
TĘSIAMA TOLIAU

United National Clothing 
Collection organizacija pra
šo mus pranešti, kad ji tę
sia drapanų rinkliavą to
liau. Drapanos renkamos 
Europos ir Kinijos žmo
nėms, kurių tūkstančiai mir
šta dėl stokos drapanų ir 
maisto.

AUDRA SUDAUŽĖ 
SKRAIDUOLI

atsakė Romanovas, ir sun
kiai atsiduso.

dažnai ir dar nėra surastas 
būdas padaryti mainierių 
darbą visai saugu.

VOKIEČIAI NEPATEN
KINTI AMERIKOS 

OKUPACIJA
Amerikos armijos kontr- 

spionazo pareigūnai tikrino 
Vokietijos gyventojų pažiū
ras į dabartinius okupantus. 
Daugumas vokiečių reiškia 
didelio nepasitenkinimo. y- 
patingai jie nusiskundžia 
Amerikos okupacija, o dėl 
rusų daugumas jų mano, 
kad tai yra didžiausia ne
laimė.

PITTSBUEGHE SUDE
GĖ 2 MOTERYS

Pittsburgh d priemiesty 
Herrcn Hill 4r Kalėdas ki
lo gaisras, kuriame žuvo dvi 
lenkės motei’'s, Marta Pul- 
kowska ir jc duktė Helena 
Tolusciak. J,e to. 6 žmonės 
skaudžiai ai tgė.

prezidey AS SIŪLO
VIENĄ V? DOVYBĘ

Prezident 
gresui siulv

p

U’Hą ir kai 
je vadovybė 
vadovavinv 
griežtai yra 
laivyno vi r 
•a jam oritafl 
gresas turės

asiuntė kon- 
sujungti ar- 

uvyną vieno- 
Prieš tokį 
sujungimą 

asi- ę karo 
likai. armi- 

Dabar kon- 
klausimą iš-

Londono žiniomis. į Ports- 
moutho uostą atėjo pataisy
mams Amerikos skraiduolis
“Augusta.” sugadintas aud-'spręsti. Kovi’^e dėl to gir
ringoj juroj. ' dėti labai iva iu nuomonių.

GRAIKIJA BUS DEMO
KRATIŠKA VALSTYBĖ

Graikija yra ir bus demo
kratiška valstybė, sako 
Graikijos pasiuntinvs Ame
rikoj. Jis užtvirtino, kad 
Graikijoj kovo mėnesį bus 
visai laisvi rinkimai ir keli 
šimtai stebėtojų iš Ameri
kos, Anglijos ir Rusijos at
vyks prižiūrėti, kad rinki
mai tikrai butų laisvi.

Graikija nori taikių san
tykių su Sovietų Rusija, 
bet Graikija yra vakarų de
mokratija ir veda demokra
tišką politiką.

AR HAWAJŲ SALOS 
BUS VALSTIJA?

Vidaus sekretorius H. Te
kės siūlo, kad Hawajų salos 
butų pripažintos valstija ir 
butų 49-ta valstija Unijoje. 
Jei tas pasiūlymas praeis, 
Amerika turės 49 valstijas 
ir turės pakeisti savo vėlia
vą. vietoj 48 žvaigždžių tu
rės būti 49 žvaigždės.

PAVOGĖ ARKLĮ SU 
AUKSINIU BALNU

Amerikai dabar reikia a- 
pie 12,000.900 naujų namų, 
nes daug sugryžusių karei
vių kuriasi sau šeimynas. 
Bankai siūlo jiems lengvų 
paskolų ir valdžia duoda pa- 
gelbą, bet dėl darbo rankų 
brangumo statyba neina. ■ 
Daugumas žmonių norėtų 
pasistatvti sau namelius už 
$4,000 iki $6,000. Bet na
melis, kuris prieš karą kai
navo $6,000, dabar kainuo-j 
ja $9,000. Ir niekas namų 
nestato.

500 ATOMINIŲ BOMBŲ 
PEp METUS

Vienas mokslininkas Bos
tone sako, Amerika dabar 
per metus gamina 500 ato
minių bombų. Tas moksli
ninkas. Langmuir, tą skai
čių gauna iš to, kad dabar 
Amerika atominių bombų 
gymybai išleidžia per metus 
500,000,000 dolerių, o kiek
viena atombomba kainuoja 
milionas doleriu.

Amerikos ambasadorius 
Kinijoj, .generolas G. C. 
MarshaR turėjo pasitarimus 
su Kinijos nacionalinės vy
riausybės ir su Kinijos ko
munistų atstovais. Jis sako, 
ims nemažai laiko, kol Ki
nija susilauks taikos.

Amerika yra pasižadėjusi 
padėti Kinijai išgabenti iš 
ten 4,000.000 japonų, kurie 
vis dar randasi Kinijoj. Tas 
darbas ims apie metus lai
ko. Dar nėra galutinai nu
sistatyta. ar Amerika duos 
laivus Kinijai, kad kinai 
patys japonų išdangenimą 

į atliktų, ar Amerika pati tą 
darbą atliks.

Kinijos komunistai siūlo 
tuoj pat “sulaikyti karo 
veiksmus tarp nacionalinės 
armijos ir komunistų. Bet 
iei “veiksmai” bus sulaiyk- 
ti, Kinijos nacionalinė vy
riausybė negalės okupuoti 
Mandžurijos ir ten turės pa
likti rusai. Matomai. Kini
jos komunistai to ir nori.

SERBAI NUSIVYLĘ
Amerikos vyriausybės 

staigus persivertimas Jugo
slavijos diktatūros pripaži-

_____ nime sukėlė didelį nusimi-
Nuo Naujų Metų galėsi-1Amerikos ^e.

me vėl paleisti apyvarton

STAMPĖS YRA—CUK
RAUS NĖRA

cukraus stampes. Už stam- 
nę 39 iš knygutės nr. 4 ga
lima bus pirkti 5 svarus cu
kraus. kurio turės užtekti 
keturiems mėnesiams.

Jie nesitikėjo, kad Ameri
ka pripažins Jugoslavijai 
užkartą diktatūrą ir paliks 
Jugoslavijos kovojančius už 
laisvę žmones be jokios pa
ramos.

Bet Tito diktatūros pripa-
Bet cukraus trūksta ir dar žinimas nesulaikys Jugo- 

Iš Bombėjaus pranešama, kurį laiką jo bus neužten- slavų tautos kovą už laisvę, 
kad netoli nuo Hvderabado karnai. Cukraus trukumas sako Amerikos serbų vadai. 
(Indijoj) 6 ginkluoti raz- aiškinamas tuo. kad Kubo- Kova dėl laisvės eis ir to- 
baininkai užpuolė turtingą je pernai metais buvo di- iiau. Bet Amerika pasitar- 
dvarininką ir atėmė iš jo1 dėlės sausros, o Puertorikoj navo
žirgą su auksiniu balnu. 1 cukrinių nendrių derlius ir- liams 
Viskas buvę verta $18.000. | gi buvo menkas. 'tai.

Jugoslavijos bude- 
o ne jugoslavų tau-

i

sutarti.su


Antras puslapis
Nr. Salsva 2 d;?pą, 1946

APŽVALGA 5
AMERIKOS VINGIŲ 

POLITIKA
da rusams žinomų nacių, kad 
jie nepatektų i sovietų ran
kas.” (“Socialističeskij Viest-

Amerika “pripažįsta” Ju- nik”).
foslavijos diktatūrą. Ame-' ...............

rika užmiršo savo protestą? Panašių žinių planeta 
užmiršo savo reikalavimus, žurnalistas R H.
užmiršo dargi tą nelemtos'*^arkkam 15 'lsal kitos Eu- 
atminties Jaltos susitarimą

g

ir pripažįsta Jugoslavijos 
budelį už “teisėtą Jugosla
vijos valdžią.” Ką mes ten 
“pripažįstame”? Į tą klau
simą atsako liberališka ra
šytoja, Dorothy Thompson. 
Ji sako:

“Musų vyriausybė viską ži
no apie Tito režimą. Tai yra 
ne tiktai šlykšti diktatūra, ku
ri vykdo krašte baisų terorą, 
bet tos diktatūros galva yra 
Rusijos Kvislingas. Tito pasi
rodė Jugoslavijoj, kariauti ‘už 
savo šalį’ tiktai tada, kada 
Vokietija užpuolė Rusiją. Ti
to buvo Rusijos šnipinėjimo 
aparato agentas. Daugelis ste
bėtojų buvo Jugoslavijoj ir vi
si be jokių išimčių praneša 
privačiai, o kai kurie ir viešai, 
kad Tito turi tiktai mažą gy
ventojų mažumą už savęs.”

Tito yra Rusijos agentas, 
gina Rusijos interesus stra
teginėj Balkanų vietoj. Ti
to pasitarnaus Rusijai da
rant spaudimą į Turkiją. 
Tito režime sėdi daug buvu
sių aukštų kroatų fašistų, 
kurie persimetė į Rusijos 
pusę. Tito režimas yra gry
niausia Rusijos ir Vokieti
jos nacių kopija. Amerikos 
valdžia tą viską žino. Bet 
iš “draugiškumo” Rusijai 
Amerikos vvriausvhp nrina-~ ~---------------j i—i—
žino Jugoslavijai užkartą 
rusų diktatūrą. Ar iš “drau
gystės” Rusijai galinga A- 
merika turi teisę pripažinti 
Jugoslavijos šlykštų smur
tininką? Klausimas visai 
tuščias, nes Amerikos poli
tikoj demokratiški sampro
tavimai ne daug tesveria. 
Musų vadai moka “demok
ratiškai” kalbėti, bet už jų 
kalbų nestovi nei rimta va
lia, nei dargi nėra noro pa

ropos dalies, iš Rumunijos. 
Jis sako, kad Rumunijos 
komunistai yra labai nežy
mi gyventojų mažuma ir 
žmonės nekenčia jų iš visos 
savo širdies. Rumunijos gy
ventojai žiuri į vietinius 
komunistus, kaili i rusu a- 
gentus ir už visas rusų šu
nybes kaltina komunistus. 
Jis sako:

“Per paskutinius dešimts mė
nesių Rumunijos komunistai 
sukėlė daugiau neapykantos 
link Rusijos, kaip visa nacių 
propaganda per visą Hitlerio 
laikotarpi.” (“C. S. Monitor.”)

Europos žmonės pamatė 
rusus ir atsikando. Rusai 
pamatė Europą ir dalis iš 
ių gal parsiveš į Sovietija 
busimo maišto sėklų. Del 
vieno yra visai aišku: jei 
Europos žmonės galėtų lais
vai pasisakyti, jie kratytųsi 
sovietų “globos,” kaip pik
to pragaro.

NERIMTAS BLOFAS

Kada Amerikos Lietuvių 
Taryba kvietė Lietuvių Kon
gresą Chicagoje. atsirado 
žmonių, kurie sakė, kad 
Kongresas įvyks per vėlai. 
Tie žmonės ragino “skubė
ti” ir kad nepavėlavus su 
Lietuvos gelbėjimu, tie žmo
nės sukvietė suvažiavimą į 
Washingtoną dvi savaites 
anksčiau, negu buvo šaukia
mas A. L. Kongresas. Tada 
tie “skubus” Lietuvos “gel
bėtojai” rašė:

“... Lietuvos nepriklausomy
bės bylą galima laimėti tik su 
skubia akcija VVashihngtone...”

Vadinas, reikėjo skubėti 
į Washingtoną. Tam reika
lui misionieriai kvietė savo 
suvažiavimą į Amerikos sc-į 
stinę. Jie rinko pinigus tai

dėti pavergtoms tautoms at- ?ku.b,iai Sk?įai” P?r?mti 
rauti savo ?ltuo . skubios akcijosgauti savo demokratiškas 
teises. Tai yra liūdna teisy 
bė, ners ir labai nemaloni.

‘SUSITIKO SU EUROPA”

Per šį karą Rusija, sako, 
padariusi dvi “klaidas.” 
Vieną — ji parodė savo 
žmonėms Europą, o antrą— 
ji parodė Europai savo žmo
nes.

Kuri iš tų “klaidų” yra 
didesnė, nesvarbu. Aišku 
yra vienas dalykas: rusų 
kareiviai pamatė Europą, a- 
pie kokią jie niekada neži
nojo. Jie nežiūrint į karą, 
pamatė sočiau ir geriau gy
venančius žmones, o jiems 
Rusijoj buvo pasakojama, 
kad Europoj žmonės badau
ja ir yra “kapitalistų” pa
vergti. Rusijos kareiviai ga
vo pamatyti kitokį gyveni
mą, negu jie matė sovietiš
koj Rusijoj.

Kita Stalino klaida yra 
ta, kad Europos žmonės pa
matė “socialistinės’’ šalies 
armiją ir gavo paragauti so
vietiškų “malonumų.” Visoj 
Europoj, kur tik rusai pasi
rodė. neapykanta link rusų 
yra begalinė. Rusai taip be 
atodairos žmones plėšė, nie
kino moteris ir vedė save 
taip netikusiai, jog jokios 
pagarbos Europos žmonėse 
jie negalėjo sukelti.

Iš itjsu okupuotos Vokie
tijos vienas socialistas rašo:

“Sovietų idiotai pasiekė to, 
ko nacių propaganda negalėjo

rn.Er.1S, 50. BOSTON
VARGAS PABĖGĖLIAMS UNRRA STOVYKLOJ

SPOTUGHTED by the criticism of 
Dr. Leo Srol (above). French stafif 
physician who resigned, charging 
that it was as bad as a Nazi concen- 
tration camp, the UNRRA shelter 
for displaced persons at Landsberg,
Germany, is shown (right) under 
official inspection by Lt. Gen. Lu- 
«ien Truscott (front, left), com- 
mander of the American occupa- 
tion zone in Germany, and Lt. Gen.
Walter BedeU-Smith as they visited 
the — —

Šio vaizdelio viršuje matosi Landsbergo (Vokietijoj) stovykla, kurią už
laiko UNRRA karo pabėgėliams. Iš kairės matosi franeuzų štabo gydytojas 
Dr. Leo Srol, kuris rezignavo iš tos stovyklos gydytojo pareigų, pareikšda
mas, kad žmonės tenai laikomi tokiose sąlygose, kaip nacių koncentracijos 
stovyklose būdavo. Aliantų okupacijos komisija, kuri matosi dešinėj pusėj, 
buvo nuvykusi ištirti to gydytojo iškaltus kaltinimus.

Maskvos Tarimai
“Trys didieji,” Amerika, nija liko ne tik pavaryta iš 

Anglija ir Rusija, davė dalybų vaišių, bet pati liko 
Maskvoje pasauliui švenčių paguldyta an: dalybų stalo 
dovaną — ilgą pranešimą, ir daug kas jau kalba apie 
kaip jie mano pasaulį tvar- jos mėsinėiirrą. Apie ma- 
kyti. Maskvos dovana savo žesnius “peiralėtojus” nie- 
dvasia nič niekuo nesiski- kas ir neužsfcena. 
ria nuo Jaltos ir Potsdamo Svarbiausias Maskvos nu- 
nutarimų. Kaip Jaltoje ir tarimas liečia “atomų bom- 
Potsdame, taip ir Maskvoje bą.” 'Ką su ja daryti? Žmo- 
galingosios pasaulio valsty- nes laužo sau galvas ir ne- 
bės tarėsi ne kaip įgyven- žino, kaip ajsisaugoti nuo 
dinti pasauly teisingą, de- žmonių išradimo. Sutarta 
mokratišką taiką, bet ten pabandyti alpmų energijos 
ėjo pasaulio dalybos tarp gamybą, jos-pritaikymą tai- 
galingųjų. kos reikalams ir atominės

Sumušus Vokietiją, Itali- energijos gamybos kontro 
ją ir Japoniją, trys galingie- lę pavesti Jungtinių Tautų 
ji pergalėtojai liko pasaulio Organizacijai. Kaip tas nu-l 
viešpačiai ir svarbiausias tarimas veiks ir kaip veiks 
klausimas tarp jų dabar ta pati Jungtinių Tautų Or- 
yra, kaip tą pasaulį pasida- ganizacija, sudalyta kadai- 
lyti, kad nereikėtų griebtis se Lietuvoje ir Lenkijoje 
ginklo ir muštis tarpusavy-i veikusiu “liberum veto” pa-

T 1 1*1 * ** ♦ J 1 w • i . • . •je dėl palaikų pasisavinimo. 
Maskvoje buvo bandoma

grindų, parodys tiktai atei
tis. Bet dėl vieno dalyko a-

Kas Savaite
. Barbarai Lietuvoje , jis gauna tik ačiū tam, kad

Vienas “Svetur” bend- Chicagoje dar gyvena Gn-
radarbis, gyvenąs okupuo- gaitis. Skaitykite. 
toje Vokietijoje, davė šiur-' “Šito akivaizdoje, Ame- 
piu žinių apie padėtį Lietu- rikes letuvių visuomene y- 
veje. Jis sako: i ra kviečiama nekreipti de-

“Per trumpą laiką 1944 mesio į piktus ir Lietuvai 
i metu pabaigoje enkavedis-, žalingus p. Gi įgaicio įastus
tai Vaškų valsčiuje suėmė' (“Amer. Lietuvis, gruo- 
virš šimto žmonių, kurie bu- džio 22, 194o)... 
vo žinomi kaip rimti, ra- Amerikos lietuvių visuo-

už ką tariu širdingą ačiū. 
Su pagarba,

John Shaknaitis,
Waterbury, Conn.

Gerbiamieji: 
Štai siunčiu 

‘Keleivio’

Kybos
Ir toliau jis sako, kad— Į ne už Amerikos lietuv ių vi- 
“Jauno žmogaus Lietuvos , suomenę, bet visiškai ne- 

miesteliuose, kaimuose ir į gausią grupelę
vieškeliuose beveik nesutik- į kavalierių.

Iš piršto čiulpė

Smetonos

si.”
Tai šitaip tie raudonieji 

barbarai “laisvina” Lietu- 
žmones — kulka ar

Komunistų gramatonas 
Pruseika-Va balas rašo:

“Maskvos laikraščiai la- 
šautuve buožė veja į kapus. i bai daug domės kreipia ir 

Maldminr,, T wf„v9 » daug ra£o apje trįjų
užsienio politikos vadų kon
ferenciją... Šaltam ore žmo
nės, sako, pasidaro drau
giškesni” (“Vilnis”)...

Ar Chicagos “Vilnyje”

vos

Nelaiminga Lietuva!...
Pelnų neliečiamybė

General Motors korpora
cijos šulai ir jų pritarėjai 
kelia trukšmą. Jie sako:

Prezidentas Truman ir,. >.
automobilistų unija neturi; irgi šalta, jei "draugas 
moralės teisės reikalauti: Pruseika toks draugiškas— 
korporacijos, kad ji paro-: iš piršto čiulpia žinias apie 
dytų savo pelnus. Tai nele-! tai, ko Maskvoje nebuvo? 
galu; tai varžymas priva-J Nei Maskvos, nei jokios 
čios iniciatyvos ir žmogaus kitos šalies spauda negalė- 
laisvės... į J° daug rašyti apie tą kon-

Je, pelnas turi būt nelie-; ferenciją; negalėjo dėl to,namo^ skolos  ̂ir čiamas; jį saugot privalo kad ji buvo laikoma prie
uždarytų durų.vėlinu tam draugui amžiną valstybės įstatymai SDekuiiuoia Sta-

gvvenima ir laimę I 0 zrn°gaus - darbininko Pruseika spekuliuoja bta-
s. vargas

Esu skaitytoja per ilgą 
laiką. Per trisdešimts metų 
nuo to laiko kaip mano a.a. 
Adomas Bendinskas prisi- 
sakė prie “Keleivio.” Nuo 
1938 metų. sekant Adomo 
smertį, aš pati gaunu tą lai
kraštį.

Esu mažo mokslo, bet my
liu paskaityt “Keleivį” ir 
noriu mano draugams duot 
tą žodį.

Su pagarba,
Marijona Bendinskienė,

Mildred, Pa.

tegul jis lapoja, įhno patriotų neišmanymu.
K. Grinius UNRRA globoj

... „ “Draugas” gavo žinių,
Ateities žmogus. Pavarjkad United Nations Relief 

tęs istorijos lapus, tikrai-an(j Rehabilitation agentu- 
stebėsis musų dienų civili-; ra paėmė savo globon buvu- 
zacija Jisai saky^ kad Ui;- Lietuvos pr€Zidenta Dr 
buvo tik civilizacijos šute- 1
mos.

tegul keroja, tegul varte
liuose ir takeliuose žvdi!

“Trauktis iš Indonezijos’*...
Vienas komunistų laik

raštis praneša tokią naujie
ną:

“O 1 a n d i j os komunistų 
partijos laikraštis ne tik

Kazį Grinių.
Grinius, nors jau senas

žmogus, bet ir jis bėgo nuo 
bolševikikų “laisvintojų.”

Dr. Grinius nebuvo nacių 
pakalikas; jis pabėgo iš na
cių nelaisvės.

Žiūrėsime, ar komunistų

šauksmu buvo padėtas Juo
zo Tysliavos vardas.

Dabar tas pats Juozas: 
Tysliava, “Vienybės” 48 nr. 
rašo:

“Tikroji kova dėl Lietuvos 
laisvės dar neprasidėjo.”

Ką tai reiškia? Spalių, 
mėnesį Juozas Tysliava 
kvietė Amerikos lietuvius į 
“skubią akciją” Lietuvą 
“gelbėti.” o dabar, gruodžio 
14 d., tas pats Tysliava sa
ko. kad “kova dar neprasi
dėjusi.” Kada tas žmogus 
melavo?

Teisybė yra, kad Juozas 
Tysliava ir tada melavo ir 
dabar meluoja. Jis žinojo 
kad misionierių suvažiavi
mas su ta “skubia akcija 
Washingtone” Lietuvos ne
išgelbės. Jis žino ir dabar, 
kad kova dėl Lietuvos lais
vės eina visą laiką. Bet Juo
zas Tysliava yra “poetas.” 
dėl gražaus žodžio, dėl pui
kaus išsireiškimo ir dėl mi
sionieriško pasipinigavimo 
jis nevengia leisti durnus Į 
akis ir kalba vieną kartą 
“už skubią akciją,’’ o kitą 
kartą porina, kad “kova ne
prasidėjusi.”

Mes iš pat pradžios sakė
me, kad misionieriai yra 
bloferiai, nerimti žmonės. 
Jie skubėjo užbėgti Ameri
kos Lietuvių Kongresui už 
akių; jie norėjo pasipini
gauti. Todėl jie rėkė apie 
“skubią akciją Washingto- 
ne.” Dabar, kai ta “skubi 
akcija” padaryta, jie sako,

pravesti ribos tarp atskirų bejonių nėra: Maskvos nu- 
“įtakų sferų.’’ tarimai yra paremti impe-

Europoje Rusijai liko už- rialistinėmis dalybomis, bet 
leistos tos šalys, kurios jau ne laisvu tautų aosisprendi
yra rusų įtakoje: Jugoslavi
ja, Bulgarija, Rumunija. 
Vengrija. Lenkija, Suomija, 
Baltijos šalys, Čechoslova- 
kija, pusė Vokietijos, gaba
las Austrijos. Ten Rusija y- 
ra pilnas gaspaderius. o kal
bės apie “laisvus” rinkimus 
Rumunijoj yra tiktai “dėl 
prastų žmonių” akių.

Del Irano ir dėl Turkijos 
“trys didieji” nieko nesuta
rė. Ten dar eis žviginima- 
sis, rietenos, “sukilimai.” 
Jei kitur dalybos eis gerai,

mu. Maskvos nutarimai
bando išlyginti priešingu- “Keleivio.”

1’ * C'l * * •

Gerb. “K.” Redakcija!
Su šiuo laišku siunčiu mo- 

ney orderį sumoje 15 dol, 
iš kurių 85 už “Keleivio” 
prenumeratą ir 810 auka į 
namo fondą. Šią menkutę 
mano auką priimkite kaipo 
prisidėjimą prie palaikymo 
taip brangaus laikraščio

smerkia valdžios politiką—! spauda ir jį apšauks “pro-
puolimą Indonezijos žmo
nių, bet reikalauja iš ten 
traukti lauk armiją.”

Galima sutiktų kad 0- 
landijos politika yra smerk
tina; galima reikalauti, kad 
butų ištraukta olandų armi
ja ir Indonezija gautų ne-

naciu.
Giria Rooseveltienę

Komunistų spauda vėl gi
ria velionio Roosevelto žmo
ną, Mrs. Eleanor Roosevelt. 
Viename komunistų laikraš
tyje skaitome:

“?vles jaučiamės, kad ir

pasiekti per visą laiką.’ Jo žo-: kad kova dar ir nepradėta... 
džiais, gyventojai taip yra vie-1 Ką po šitokio pasisakymo 
ningi savo neapykantoje link turi manyti eilinis “misio- 
sovietiškų okupantų, jog dar- nierius,” kurs klauso tų blo
gi žinomi komunistai neišduo- ferių?

t

mus tarp trijų galingųjų 
valstybių ir “užmiršta” mi- 
licnus pavergtų, nuskriaus
tų ir naudojamų.

Maskvos nutarimai neuž
tikrina pasaulyje demokra
tijos. bet paskirsto pasaulį į 
totalitarinės Rusijos ir dve
jų demokratiškų galybių į- 
takų sferas. Maskvos “tai
kos” pagrindus sprogdins 
pavergtų tautų kova už lais
vę ir pačių didžiųjų toli

Siunčiu širdingiausius 
linkėjimus visam “Keleivio” 
štabui, ypatingai St. Mi- 
chelsonui už taip gražiai iš- 
auginimą laikraštį ir už 
perdavimą jo į geras ran
kas. Tikiuosi, kad tas laik
raštis ir toliau pasiliks toks, 
koks ligi šiol buvo. Tai ge
riausio pasisekimo naujiems 
“Keleivio” vairuotojams!

V. Dagilis, 
Toronto, Ont.

priklausomybę. Bet kaip su meg turėsime stipria atsto- 
rusų armija, kuri pavergė -

nai ir ten gal bus surastas11X1 esnes varžytynes.
kompromisas, iš Irano ir 
Turkijos nugarų bus išplau
ta koki juosta galingųjų a- 
petitams pasotinti ir “taika” 
bus užtikrinta.

Karštos dalybos ėjo Azi
joj. Sutarta kištis į Kinijos 
vidaus reikalus, bet tą kiši
mąsi sutarta vadinti “nesi
kišimu.” Kinijoj ir Japoni
joj vyraujančia vieta tenka 
Amerikai, nors Amerikos 
dominavimas Tolimuose Ry
tuose liko pridengtas “Toli
mųjų Rytų komisijos,” “A- 
liantų Tarybos” ir kitokiais 
uždangalais. Kraujuose 
skandinama Indonezija pa
likta Anglijos “įtakos sfe
roje” ir taikos gamintojai

Pastovi taika, nekalbant 
jau apie teisingą taiką, iš 
Maskvos nutarimų negims.

Draugu Talka
Gerbiamieji:
As, Šaknaitis, sveikinu

g/rbiamą redakciją ir Mai- 
kį su Tėvu su šventomis Ka
lėdomis ir Naujais Metais. 
Geriausių linkėjimų dėl vi
sų, o labiausiai linkiu se
niui, kad per šventes nepa
sigertų, nepapultų į džėlą 
ir į šį laišką įdedu 1 dole
rį: pusę dolerio aukuoju 
ant “Keleivio” namo, o už

Aukų “Keleivio” namui 
išpirkti gavome iš sekamų 
draugų: J. Baranowicz iš 
Riverton, Conn.—$5, James 
Matonis iš Clevelando —81, 
Fr. Medžius iš No. Arling- 
ton, Mass. — 50c., S. Čer- 
niauski iš Chicagos — 50c., 
J. Silks iš New Haven — 
81, J. Shaknaitis iš Water- 
burio — 50c., J. Dagilis iš 
Torunto, Ont. Canada — 
810, Mar. Bendinskienė iš 
Milured, Pa. — 81.25.

Visiems draugams taria
me širdingą ačiū.

PER ŠVENTAS ŽUVO 
414 ŽMONIŲ

Per pirmas taikos Kalė
das Amerikoje žuvo 414 
žmonių. Dauguma jų žuvo 
automobilių nelaimėse ant 
kelių. 68 žmonės žuvo gais-

apie 70 milionų indonezų i 50 centų prašau prisiųsti dėl 
kovą praėjo tylomis. Taiką'manęs “Keleivio” kalendo- 
ir tvlą ten padarys anglų ir rių 46 metams, 
olandų tankai su orlaiviais.' Atsiprašau, kad mažai

Taip atrodo dalybos. Iš aukauju, bo redirbu du mė- i ruošė, kelios dešimtys muš-

vę ...
Kada komunistas sako 

“mes,” jis kalba apie savo 
žmogų.

Dalykas toks. Roosevelto 
žmona yra paskirta kaip 
vienas Amerikos atstovas 
Jungtinių Tautų Organiza
cijoj. Ryšyje su tuo komu
nistų laikraštis sako:

“Jeigu, daleiskime, butų 
buvus paskirta tokia... Lu- 
ce... sakytume, — saugok 
didis perkūne nuo tokios 
bobelkos.”

Well, Rooseveltienei ma
ža garbė turėti tokius gar
bintojus.
Stalinas grįžo—ura!

Rusijos diktatorius Stali
nas pagalios sugryžo į Mas
kvą. Komunistų spauda 
džiaugiasi ir šaukia “ura.”

Nors Stalinas ir grįžo, 
bet jis svietui nesirodo. O 
gal ir tiesa, kad Stalinas ne
šioja kulką, kuria jį apdo-

Balkanus, Lenkiją ir Pa 
balčio valstybes?

Ten žmonės, kaip tie žvė
reliai, gaudomi ir šaudomi!

Komunistų laikraštis ta
čiau nereikalauja, kad Sta
lino barbarai trauktųsi iš o- 
kupuotų šalių...

Komunizmas virto pirmo 
numerio šarlatanizmu.
Kolegos, bet kam?

Argentinos “Liet. Balso” 
redaktorius pasišovė būti 
pamokslininku. Jis stebisi 
‘‘dėl šiurkštaus tūlų J. A. V. 
lietuvių laikraščių tono, 
vartojamo polemikose su 
savo kolegomis.”

Jam ypač netinka musų 
laikraščio tonas.

Amerikos lietuvių pažan
gioji spauda šiuo tarpu ne
veda tarpusavio ginčų. Vi 
sos jėgos yra koncentruoja
mos kovai už nepriklauso
mą ir demokratinę Lietuvą.

Ginčai yra vedami tik su ^ojMTienaTrtLtė.
fašistuojančiais smetoniz- 
mo garbintojais ir komunis
tais. O jie ir kovoje už Lie
tuvos laisvę ir tikrai laisvą 
pasaulį mums nėra jokie 
kolegos.

Aišku, kam p. Norkus 
šyptelėjo — komunistams! 
Jei nebūtų Grigaičio...

Tas vaikinėlis, kuris yra 
žinomas kaip Julius Smeto

Rusijos diktatorius yra 
labai ambicingas žmogus, 
visuomet nori būt pirmoj 
vietoj, bet...

Šiandien už jį kalba Mo
lotovas, o pats vodžius tupi 
Kremliuje.

Tai nėra geri “laiko ženk
lai.” Jei komunistai butų 
kiek išmintingesni, jie ne
šauktų “ura.” O gal Stali
nas jau ruošiasi aplankyt 
savo buvusius partnerius,

dalvbu puotos liko pavary-1 nešiu, sergu, nu ėjau opera? tynėse. ' na» butų tikrai nelaimingas,
ta" Franci ja, už bausmę,! ciją, 3 savaites išbuvau Ii-' Nelaimės per šventes dau jei Kurią nors dieną mirtų _
kam ji neturi užtenkamai goninėj, tai Maikis su Tė- gumoje pasitaikė dėl gir- ‘Naujienų redaktorius Gri- Hitlerį ir Mussolinį? 
tankų ir bombų. Didelė Ki? vu vis mane aplankydavo,1 tuokliavimo. , gaitis. Savo “dvasios peno” SiSt. Strazdas.
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1 KAS NIEKO NEVEIKIA
« IX) NIEKAS NEPEIKIA ! AMEĮRI KOS !LIETUVIŲ gyvenimas 1 KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPKASO

ir* ▼
ĮDOMESNI AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESO MOMENTAI
Kaip veikė “strategijos 

štabas”

Apie Amerikos Lietuvių 
Kongresą bendrai “Kelei
vio” skaitytojai jau žino. Ši
tuo rasiniu aš noriu paliesti
tiktai įdomesnius to istcri-' nėj ”

“Mane vokiečiai išvežė 
karo darbams Vokietijoj,” į 

Į pasakoja Seibutis. “Darbo 
brigadoj buvo 100 žmonių. 
Iš šimto išlikome tik du gy
vi. Aš irgi buvau pašautas- 
ir paguldytas daną ligoni-i

nto suvažiavimo momentus.) Iš Danijoj jam pavyko at-j 
Visų pirma tenka pažy- vykti Amerikon, nes jis čia ■

mėti, kad planą arba prog- gimęs ir šios šalies pilietis, 
ramą Kongresui paruošė Tėvai buvo nuvežę jį Lietu-1 
dieną prieš tai suvažiavę A- von dar mažą.
merikos Lietuvių Tarybos Vaitkus davė ilgoką pa- 
nariai, gi temą arba turinį skaitą apie Lietuvos oku- 
Kongresui nustatė Rezoliu- pantus. Sako, kai vokiečiai 
cijų Komisija, kuri susidėjo pradėjo imti jaunus Lietu- 
iš 15 narių. vos vyrus savo arinijon ir

Rezoliucijų Komisija, darbams, vaikinai pradėjo 
kaip vienas amerikiečių slapstytis giriose. Miškuose
spaudos atstovas ią pavadi- susidarė skaitlingi jaunuc-i 
no, buvo kaip ir “Strategi- lių būriai, kurie įsigijo ein- 
jos Štabas.’’ Ji posėdžiavo klų ir nutarė gyvi nepasi- 
visą laiką atskirame kam- duoti naciams, jeigu tie pi a- 
hary, svarstydama ir reda- dėtų juos medžioti. Kai yo- 
guodama delegacijų įneši- kiečiai pasitraukė ir jų vie
nius ir darydama savo su- tą užėmė kiti okupantai —' 
manymus. Ji nuolatos buvo bolševikai, tai šitie gink-! 
telegrafu informuojama a- luoti vyrai nutarė 
pie įvykius Švedijoj, kurios priešintis

• 1-1 . ___ •*« zv

SNIEGAS SUTRUKDĖ TRAUKINIŲ JUDĖJIMĄ
•?r '•'-'v- r.A.i? *

sniego pūgos Iiaffalo 
nei išeiti.

geležinkelių stotis. Tūlą laiką

navus iš BALK skyriaus pre
zidento vietos, į jo vietą iš- 
į mktas Antanas Barkaus
kas, pasižymėjęs darbuoto
jas lietuvių reikaluose.

• Už sekančius metus mo- 
I kesčius pasimokė jo 14 na
rių, jų tarpe mažytė Marga-

• ret Wagner.
Sekantis BALE skyriaus 

susirinkimas įvyks sausio 11 
dieną, 8 vai. vakare. Lietu
viu Ukėsu Kliubo nataloo- 
sc. " J. D. T.

STRATFORD, CONN.

Svetingos vestuves

Stratfordas yra miesčiu
kas, kuris rubežiuojasi su 
Bridgeportu, lyg kad butų 

įs 1 daiktą. Pavyz- 
viencje pusėje gatvės

t <*.

PAJIEŠKOMI A.’ 
KOS LIETUVIAI

Štai kaip išrodė po 
traukiniai negalėjo Įeiti

Bartuiicijus Arno. aut- 
buk gyv. Yorite.

Braniauskaitė Ona, girnas lw9O, ii 
Viduklės vaisė., Raseinių ap. kr., i 
Ameriką atvyko prieš D. 1. įvarą.

Purr.scha Ignas j'ir.it-j 1907 m. 
liavea, C,»mi.

Dyrsė.
Gerulskienč - Tamašauskaitė Adol

fina, kilusi iš Kriaunų kin., Y laki,į 
vai., Mažeikių apskr., j Ameriką at
vyko prieš Did. Karų, buk gyvenanti 
Bostone.

Grigšienč Kazimiera < Brazauskai
tė), buk gyv. Chicagoj.

Grinkevičius Povilas, apie 45 m. 
amžiaus, buk gyv. Richmoad, 193L 
39 metais lanke i Lietuvoje.

I Jasaitis Povilas, kilęs iš Degučių 
km., Naumiesčio vai., Tau.agas ap- 
sl rities. J Ameriką aiva iav<> giries 
P. Karą, buk gyv. New York.

i Kavaliauskiene - Jogminailė Vincė, 
gimus 1903 m., Dirvonių km,, Erž
vilko vaisė., Tauragės apskr., i Ame
riką atvyko jxi L'id. Karo, spėjama 
gyvena Chicagoj.

Kazlauskiene Karaliuke Marcelė, 
kiiusi iš Briedžių km., Lukšių vai., 
Šakių apskr., j Ameriką atvyko prieš 
l'id. Karą, buk gyv. Chicagoj.

Kioklis ( Broklis 7 > Ivanauskaitė 
Ona, spėjama gyv. Brooklyne.

Kuprytė Barbina, buk gyv. New 
Yorke.

laipini kas Antanas, apie 50-00 m. 
amžiaus, Steigvilių km., Žeimelio vai., 
Šiaulių apskr., buk gyv. Chicagoj

Molienė - Tamašauskaitė Zofija, 
kilusi iš Kriaunų km., Ylakių vai., 
Mažeikių apskr., į Ameriką atvyko 
prieš Did. Karą. buk gyv. Bostone.

Navardauskienė - Jasiulytė Emili
ja, Degučių km., Naumiesčio vaisė., 

atvyko

::

OŽIUI,
B
je Stratfordas. Tame Brid
geporto kaimyniškam mies
čiuke yra apsigyvenęs gero
kas skaičius lietuvių. Žinau, 
kad “Keleivis” keliauja vi
sur, tad jis aplanko ir šios 
rezidencijinės kolonijos lie
tuvių šeimas. Visiems yra 
žinoma, kad stratford iečiai

Hidgeportas, antroje pu.-e-

dosi socialistų balsuotojų. -Jus patys save išsirengiate 
Bet mano “draugai” kernu- iki pačios nuogumos, kuo- 
nistai ir toliau alsuos visi met jus pradedate demon
ui vieną... struoti rusišką, komunistiš-

Kadangi mus tūli lietu- ką vierą visur, kur tik išky
la Lietuvos išlaisvinimo 
klausimas. Vieno dar jums 
dalykėlio trūksta, tai iš
mokti pridėti pirštus prie 
kaktos, krutinės ir kairiojo 
peties. Nebūtų taip liūdna 

nlflė-iai i'yo-^rp Teo-ii mgu ginėju uu.i įmuki is> matyti jumis praktikuojant 
^kaitvtoias nemaro kad dvieju vietos knku ir ka’ komunistiškoje klampynėje
Brid?eporto socialistinė ad- žin kur tie pinkai dingo- jeigu tas jūsų;prakaitavi-l nepažįsta tų gerų kaimynų ^ 
ministracija bent kokiu bu- sunyko Taip. tįsi mes zi- 
du bando Bridgeporto gv- nF1?.e’. ^ad pats valiausias

yraTai
ir jiems; butų labai

į ji nebūtų tokia

situacija, 
juokinga, 

liūdna.

kuri 
ieigu

vyriausybė buvo nutarus iš- Galų gale pradėta supras 
duoti Rusijai apie pusantro ti, kad ilgai partizanai ne 
šimto karo pabėgėlių iš Pa- išsilaikys. Prasidėjo bėgi-f 
balčio. Buvo labai jaudi- mas į vakarus, per Vokieti-: 
nančių valandų. Pavyzdžiui, ją į amerikiečių ir anglų! 
gauta viena telegrama skel- pusę. Apleisdami Lietuvą,jį 
bia, kad Stokholme vyksta partizanai pasiėmę pc sau 
didelės darbininkų protesto ją tėvų žemės, už kuriosI y 

bus

Vienas delegatų.
------------------ :

BR’DGEPORT, CONN. !

Tai nėra gėda pasakyti, 
d Bridgepdlą valdo so

cialistai jau per 12 metų ir 
. . , , . . ų praeities nuveiktus dar-

demonstracijos dėl tų pabė- laisvę prisiekę kovoti K.ol

viski komunistą; pirštais bu
ria, jog meras McLevy ka
da tai pabėgs s- miesto iž
du, tad aš norėčiau paklaus
ti jūsų, draugužiai, kaip tie 
$4,800 vienos c.augijos pi
nigų galėjo bu.i išimti iš

gėlių išdavimo. Kita žinia 
sako, kad švedų valdžia jau1 
atsisako tuos žmones išduo
ti, nes dėl bado streiko jie 
esą tiek nusilpę, kad depor
tuoti jų negalima. Trečias 
pranešimas skelbia, kad,

bus gyvi.
Šitą sakydamas, jaunuo

lis išsiima iš kišenės ryšulė
lį, pabučiuoja jį ir paduoda 
pirmininkui. “Štai,” sako,

įaurages apskr., į Ameriką
didžiuojasi t.uomi, kad dau- Prie» Did. Karą, buk gyv. chicagoj.
gumoje jie tUll 1 SUSikmę gjnčjų km., Kartenos vai., Kretingos 
sau gražius, vienos Šeimos apskr., i Ameriką atvykęs nrieš pat 
namus ir tvarkosi pavyzdin
gai.

Čia vertėtų prisiminti a- 
pie vieną slauną keleiviečių 
šeimą, Motiejų ir Josefiną'
Bakunus. Tai seni šio mies
to gyventojai. Na, ir kas1

Pid. Karą. Trys jo vaikai (Jonas, 
Ona ir Olga) gimę Amerikoj.

Petraitytė Z,,fi'a. gimusi !»'•" 2l.. 
Eržvilkio vai.. Tauragės apskr.. i 
Amerika atvyko po Did.. Karo, buk 
gyvena Chicagoj.

P’eter Albertas, sur.us Liudviko, iš 
Serijų miest., Alytaus apskr.. į A- 
meriką atvyko prieš Pid. Karą.

Sikidansas po. ii Ng’imie 'i". 
Tauragės apskr., bukena gyv New

<ocialis- viršininkas ir kaltininkas 
nusižudė, bet visgi keista.

komunistiški “draugučiai” ka^ jys» .drau.učiai. esate 
to prisibijo. Nekurie musu,^os draugijos valdytojais n 
lietuviškai kalbanti “masko-į .parašau jungų įsėmi-

lentojus padaryti 
I tais. Visai ne. Vienok musu“Lietuvos žemės Rruznstelis.

Jis aplaistytas jūsų brolių 
Maskvos spaudžiama. Stok- ašaromis ir krauju...” 
holmo valdžia galų gale su-! Salėj užviešpatavo didele 
tiko pabėgėlius išduoti. Pa-' tyla ir žmonės pradėjo šluos 
bėgėliai dėl to pradėję žu- tytis ašaras nuo veidų, 
dytis. Stovyklose vykstan-! Pesimistinė prof. Kazio 
čios šiurpulingos scenos. Pakšto kalba

Mūsiškis “Strategijos Šta- Kongrese buvo pasakyta, . .
bas” muša telegramą Vals- daug įdomių kalbų. Labai {bęs miesto visą turtą galįs 
tybės Departamentui ir pre- karštą kalbą už mažų tautų1 pabėgti. taigi, kad nuo tos 
zidentui, prašydamas juos nepriklausomygę phsakė nelaimės Bridgeportą ap- 
pavartoti savo įtaką į Stok- kongresmanas O Konski. saugoti, komunistai suvie- 
holmą, kad pabėgėliai ne- Gerai kalbėjo ir Amerikos ■ nvtomis savo spėkomis Pra
būtu Rusijos budeliam^ iš- Lenku Kongreso pirminin-, eituose rinkimuose tikrai iš- 
duoti. Kartu mušamos te- kas Rozmarčk. Po jo kalbos'bandė savo “demokratijos” 
legramos Švedijos parla- viena lenkų organizacija į-' pajėgas. Į rinkimus pastatė 
mento pirmininkui, premje- teikė $100 auką kovai už jie vieną kandidatą n msi 
rui, karaliui ir įtakinges- Lietuvos laisvę. : kaip vienas už vieną,
niems Švedijos laikraš-J Uš laisvą ir nepriklauso-) yujj juokdariai mano. 
čiams, kad paveiktu švedu voą Lietuvą kalbėjo pulk.; j<a(j komunistai butų tikrai 
visuomenę. ‘ ‘ i K. Grinius, konsulas Dauž- iaįmėję. bet kad ten kas su-

Visais šitais reikalais Re- vardis ir atstovas Žadeikis. manė ' uždaryti balsavimo 
zoliucijų Komisijoj ėjo rim- “Lietuves valstybe yra gy- vietas, lygiai šeštą valandą 
tos diskusijos. Čia tarėsi tei-iVa,” pareiškė jisai. “Ji bu- vakare ir tas pakenkė jiem,

pradeda sau po no-!"11 
kad meras ta 

McLevy, taip ilgai bebuda 
mas meru, galįs miestą 
varyti i bankrutą ir susigrie-

liukai”
simi vapsėti,

mas nors iš dalies eitų dėl 
Lietuvos labo. Bet jūsų troš
kimai yra, kad Stalinas bu- 
;u Lietuvos žmonių diktato-

ir gražios šeimos auklėtojų?, stuigaičiai,
Patys draugai Bakunai nė- b.unų vįenk-«° mų apskr.
l’H V1SH1 jauni Žmones. I ra Švarcas Augustas, sūnūs Simano, 
išauklėję penkis jaunuolius,|9aisnl kaim.. Antanavo vai., Mari

Vincas ir Kazys. Bi- 
Girkalnio Vai., Ra;ei-

nus. Tai be galo yra žiop- o visai nesenai savo jauniau- 
ias troškimas, Lietuvai ir j šią
lietuviams kenksmingas ir! vesdino su Miss Marie Beh-

r^iblingf h kad jis Jums jokios garbės neda-) len. Jaunas Bakunas yra
suma nebuvo išimta iš 

bankų vienu kanu bei vie- 
nu_ na diena, bet tęsės ilgą lai- 

’ ką. šitas neaišku? nuotikis 
neskaniai atsiduoda. Pini
gus išimti iš bankų buvo 
reikalinga šventa trai

10.

! jsmoolės apskr., į Amerika atvyko 
! prieš Did. Karą, buk sryv. Kanadoi. 

unu John, suporavo-ap- Tamašauskai. Alfonsas ir Mateu- 
šas. Kriaunų km., Ylakių vai., Ma
žeikių apskr., į Ameriką atvyko 
Ii 24 m., buk sryv. Brooklyne.

VandnmsU Martin, sūnūs Antano, 
52 m. amžiaus. Trakų anskr.,

KULPMONT, PA

ir

Švedija išduoda Rusijai tiki Lietuvos ateitį pesimistiš Dabar pažiūrėkime
tuos pabėgėlius, kurie atbė-ik^i. Ne tiktai Lietuvai, bet( cialistinės administracijos 
go vokiečių armijos unifor-!b' kitoms Europos tautoms rnjeę,t0 finansines knygas, 
muose. Lietuvių jų tarpe e-,^e?imatc šviesesnio ryto-' kurios yra atdaros dėl visų, 

kas nori jas peržiūrėti. Me
ras McLevy perėmė nuo de- 

čios Europos,” sako jisai.! mokratų paskutinio mero 
“Dabar garbinama viskas,; sekantį kraitį: Skolos $16.- 
kas didelis ir galingas. Di-'200,000. Tas atsitiko 1933. 
delis melas yra geras me-įKovo 31 d., 1946, kuomet

są tik 9; kiti esą latviai. es-)jaus, žiūrini jo akimis, 
tai ir rusai. Civiliai pabėgę- “Sies esame dalis žustan-
liai neišduodami.
Lietuvos pabėgėliai sveiki

na Kongresą
Dideliu susikaupimu de

legatai klausėsi, kai ant pa
grindų pasirodė du pabėgė
liai iš Lietuvos — Vladas 
Vaitkus ir Edvardas Seibu
tis. Pasveikinę Kongresą 
Lietuvos žmonių vardu, ši
tie jauni vyrai papasakojo 
klaikių dalykų.

las. Didelė, kruvina dikta- 
val-

WORCESTER, MASS.

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

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORČESTF.R, MASS.

j jauniausias šeimos narys ir
Filentropas. jam tėvai iškėlė puošnias Semeliškių vai., Ftaudonakių kaimo.
------ ' vestuves ir tai jau paskuti-! Viežauskai. Adolfina ir Aleksand-

i -X- • • i i ras, abu Amerikoj rime. Adolfinane?, nes kiti visi yra vedę. ) ^tekė:USi. buk Cyv. Detroite. 
Jaunas John Bakunas yra Vilkaitis, apie 25-27 m. amžiaus,

i« tnr-!buk ?yv- FloTidoj- tąvai (dabar mi-^UgriZęS L. L/CCiČ. oamo L<xI I paėjo iš Barzdų kaim.. šakių ap.
SU leitenanto laips-! Zatulski-Sum-cha Viola, gimusi 

kaipo lakūnas. Tai N\w Haven d9,0? m-,1. - Žemėpatis Aleksandras.
žižys, kilęs iš Ukmergės apskr.

Apie ši- tą
Gruodžio 14 d. B ALF 26 i nystos 

niu,ta traicė susidėjo didžiumo-; dj.yrius turėjo susirinkimą 
ie iš taio vadinamu “pro- Lietuvių Ukėsu Kliubo pa

talpose. Sekretorė M. Leng- 
•n i vinienė perskaitė kelius in- 

’ fcrmacinio pobūdžio laiš- 
____ ___... kus iš centro. Be kitko nu-oU.

je iš taip vadinamų 
gresyvių.”

Atsiminkite mano 
teliai.” aš čia nekaltinu iu-.

i’J-
as čia

P.rimttė baRę »rta skelbti drabužių 
sų brol ai, tos na- , im„ ,.aju nu0 ,
nai. šita čia įum? pumer/-;4.21 1 1 i • • O1V- ^iuuu/.iu s>uiie£iiu<id n™ 1 kaf “' T' ,JU' įpakavimas ‘ vyks Lincoln

i.sJvuf, ,elkalu?- Hail pastogėje. Be to. nu- 
vietoje rūpintis, ką meras 1 - - 0 J
McLevy su miesto iždu pa
darys ateityje.

nn
iki 15 sau 

Drabužiu sunešimas ir

iš kasos pasiųsti $30 
centran su patarimu, kad 
•ž iuos pinigus nupirktų ir 

Kaip matote iš .'kaitiinių.'j asiųstų lietuviams reik.alin- 
mėras McLevy tokių š;,osų gų daiktų.
su miesto iždu dar nėra at- Kunigas Klevinskas iš 
likęs, kaip kad jų? padarė- ?vlinersville prisiuntė 50 do- 
te savo nesugebėjimą tos lerių, kad panaudotume su- 
lietuviškos draugijos valdy- šelpimui išvietintų lietuvių. 
me ir jos iždo sunaikinime. Gerb. A. Ruzgiui rezig-

' o u ve.

i apie

malonus jaunuolis. Jo vy
resnis brolis Michael Baku
nas tarnauja laivyne. Patys 
Bakunai abudu yra drau
gingi žmonės ir visų myli-' 
mi. Draugas Bakunas yra 
gabus teatrų lošėjas ir mik
lus šokikas, galima jam pri
mesti ir dailydės gabumus 
ir tai nebus nuodėmė.

Jieškomieji ar apie iuos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti:

Lithuanian American Information 
Center,

233 Broadway, New York 7, N. Y.

1.im i vos KONSULATO 
CHICAGOJ P VJIF.ŠKOJIM \I

TORONTO, ONT.

Šokiai su užkandžiais

Sekantieji asmenys yra pajieškomi 
ir prašomi atsiliepti:

Bačiunienė Ona.
Dainelytė Ona, dabar ištekėjusi, iš 

Kaimynas. Pievininkų km., Jankų vai.. Sakių 
apskrities.

.Jurkščiai, Martynas ir Mykolas, i j 
Juodšetrių km., Batakių vai.. Taura
gė apskr., cyv. Collinsville, III. ir 
dirbo kasyklose.

Juzunai, Kazys, Domininkas ir Ie
nas. Vyžančių km., Jalkiu vai.. Ma
žeikių apskr. Kazys ir Domininkas 

»į tryvena Chicasros apylinkėj, Ijma? 
turi nuosavą ūkį.

Milinavičius - Mili'anavičius Jo
nas. iš Šiaulių, sryv. Chicacroj.

Pranckevičius Jursris (George Fran 
4(l4,kus), gryv. Chicapoj.

Į Rjmdeikis Alovas. Norvaidžių km., 
Ukrainų salė- Gruzdžių vai., Šiaulių apskr., buk 

sryv. Scranton, Pa.
Ruzgiai, Juozas ir Stasys, arba jų 

vaikai, gyv. Chicagoj.
Šidlauskas Antanas. Vaikiulauko 

kaim., Laukuvos vai., Tauragės aps., 
gyv. Chicagoj.

Šimulevičienė - Rimdoikytė Anelė, 
Norvaišių km., Gruzdžių vai., Šiau
lių apskr., gyv. Scrantoon. Pa.

šiugždinai, kilę iš Prienų
Lisauskai, Klemensas ir Kazys. 

Lietuvoje gyveno Šipvliuose, Ameri
koj gyv. Chicagoj.

VaškeKlis Kazys. Daukintiškės k.. 
Kražių vai., Raseinių apskr., gyv. 
Chicagoj.

Zbalys, gyveno Chicagoj.
Jieškomieji asmenys arl>a anie juos 

žinių turintieji prašomi skubiai at
siliepti j:

Cnnsulate of l.ithuania.
30 N. La Šalie St.. Chicago 2, III.

šeštadienį, sausio 12 d 
7:30 vai. vakare, C. C. F. 
Lietuvių skyrius rengia šo
kius su užkandžiais.

Parengimas įvyk? 
Bathurst St., 
je. Gros pagerinta lietuvių 
orkestrą. Bus vertingų do
vanų. Prašome visus atsi
lankyti.

Rengėjai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revot onės Lietu vos spėkos vedė kovą su 
caro ąložia. ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą v:- Šią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
ciją pafeme viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota i i p° caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žer llapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
beži ,> r kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yri i vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė I ietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia tfl a visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo? simo nutarimai, taikos sutartis su bol-

sukaks miesto metai, skolų 
bus likę dar $9 527,000. Ba
landžio 1 d., 1946 m. prasi-

ir gera , 
ūžia. Tokios demokratinės 
valstybės, kaip ^.uivun.ei,,
Anglija, gnaibo Argentiną) prasidės taksų 
ir Ispaniją, bet lenkiasi prieš mas. Taigi, per

tura — teisinga □
Amerika,) dės miesto nauji metai ir

sumokė ji- 
sekančius

kruviną šmėklą — Rusiją.” į 1946-47 metus. t. y., iki ba- 
0 kuomet teisė viešpatau- Gandžio 1 d., 1947, miestas 

ti yra pripažinta tiktai tam. turės išmokėti demokratų ir 
kas didelis, galingas ir republikonų buvusių miesto 
žiaurus, tai savaime supran- valdininku nadarvtu skolų 
tama. kad mažiems ir silp- $1,418,000 ir priedo nuo- 
niems gyvenimo negali būt.,1 šimčių $259.017.50. Viso 
sako prof. Pakštas. Todėl kartu $1,677.017.50. Tas 
jis ir mano, kad Europa tu-'reiškia, kad dabartinė so- 
rės žlugti, o kartu su ja tu- , cialistinė miesto administra- 
rėsime žlugti ir mes. j cija per 13 metų apmokės

Jis piktinasi, kad galinga daugiau, negu pusę visų
Amerika, sutriuškinusi Ita- miesto skolų, 
liją, Vokietiją ir Japoniją,' Šios skaitlinės kalba pa- 
dabar pati nusigando savo čios už save. Tas skaitlines 
galybės — nusigando ato- supranta šio miesto pilie- 
minės bombos. Bijosi ne tie, čiai, todėl jie ir remia so- 
kurie tos bombos neturi, bet cialistinę Bridgeporto ad- 
bijosi tie, kurie turi galin- ministraciją. Musų mieste 
giausį ginklą pasauly... vis daugiau ir daugiau ran-

šev:k»ip, 
mušiu
tiesi'V 
tuvą
Kai n*

š

sutartis su latviais, aprašymas visų 
m lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie- 
lauko ir iš vidaus.

...................... >1.00

KELEIVIS
S3f, bfcadvay, So. Boston, Mass.

LEVELANDO LIETI VIŲ ŽINIAI
Studentų paskaitos at»i-Bib’ijos

būna kas septintą dieną, pradedant 
lygiai nuo 5 vai. vakare, ant Perk 
Hali, 1445 East 82nd ir Wade Park 
\vi.„ ( 1-veland. Ohio. /ėjimas S2nd 
St-e«t. .Jurtfis Vanagas kalbės tc- 
noj: “Keturios Abelnos Karalystės.”

(4)

Tuojau Užsisakykit 
Kalendorių

Musų kalendorius 1946 
metams išėjo iš spaudos ir 
siuntinėjamas
sakiusiems.

visiems uzsi-

Prašome siųsti užsa
ir.us:

ky-

“KELEIVIS” 
636 Broadway.
So. Boston 27. Pdass.

Kalendorius kainuoja 50c.

Liaudies teismas Filipi
nuose nuteisė mirti Filipi
nų pagarsėjusį kvislingą 
Clark Castillc, kuris buvo 
kaltinamas dirbęs su japo
nais. Per jo kaltę anie 1.00J 
filipinų pakliuvo i iaponų 
rankas ir buvo nužudyti.

LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesinis paveiksluotos. 32 puslapių 

žurnalas. Kaina metams $1.00.
Adresas: <51

LIETI'VIV NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia, Pa.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

1 Petras Kropotkinas
Jo gyvenimas, mckslas ir darbai

(Pabaiga) sios klasės žiaurumą, šiurkš-
“ Atsinešu žmogus savyje tumą, o taip rat grįsdamas 

iš praeities dar ne visiškai savo idealus, rėmėsi dievy- 
pakankamai įvertintą praei- bes autoritetu. '■ dabartinio 

■ ties paveldą, tą visuomeni- gyvenimo ii tvarkos nege- 
nių papročių pažiūrų gru- rovės tikėjo esant galima 
dą, kuris ne išorine prie- pašalinti pailgimu ir atsi- 
spauda remiasi, bet stovi sakymu nuo žemiškos lai- 
aukščiau jos. Šituo remiasi mes. askeze.
visa žmonijos pažanga, ir Gi Kropotkinas savo teo- 
kol žmonės neišsigims ku- rijas, visą savo socialinę fi- 
niškai bei dvasiškai, ii ne- losofiją rėmė žmogumi bei 
pražus, nors ir butų perdė- ?o prigimtom - ypatybėmis 
tai kritikuojama ir dažnai, ir laimės ji.-kojo harmo 
r-rogai atsitikus, ardoma.” ningam ir a' soliučiai lais- 

Taeiau tenka pabrėžtinai vam visų žmo. aus reikalavi- 
pastefcėti. kad Kropotkinas,
evoliucijos progrese staty
damas pirrnon vieton savi
tarpio pagalbos dėsnį, r.e- 
r aneikė nei kovos dėl bū
vio dėsnio, nei šiaipjau ko
vos faktorių gyvų būtybių 
pasauly. Būdamas kovoto- 
’as ir revoliucionierius, jis 
tai ) pat turėjo pripažinti, 
jog gamtos ir visuomeninis 
žmonių gyvenimas yra kū
rinas kovos elementų.

Kova yra neišvengiama 
žmonių veiklos forma, ir 
žmogus ką sumanęs visad

mų bei trošk ų patenkini
me, pabrėždamas, kad nau
ja, daug tol iesnė gyveni
mo tvarka, tik per kurybi-' 
nę veiklą ir ’ aktingą ko
vą tegali kum pasiekta.

Kropotkin;visų pirma 
buvo žemišk;? žmogus. -Jis 
mėgo gyver.rtią gražų ir 
prakilnų garuose, apie tai 
gražiausiai .ija jo vai
kystės aprai as “Revoliu
cionieriaus -ašvose.” Jis 
norėjo ir st 'tesi. kad di
džiausi gam: lobiai, me
no ir moksį itai visiems 
žmonėms, bf ekiu išimčių, 

rodei jis di-
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susiduria su gamtinėmis ar 
.'socialinėmis kliūtimis, ku- butų prieinąs

kurias jis šiokiu ar tokiu cieliai nemėc.....--- ~
i riausis tas.

šian- mums daugiausia energijos, 
laiko! —O kas tai per štofas,

i ta energija?
—Energija, tėve,

žmogaus stiprumas.
—Na, tai tu nežinai, Mai-j stoJa 

ke. ką tu šneki. Stiprumo į g0Tns

—Koman arčiau, MAike,’ —Iš to, tėve, gaunasi 
pasikalbėsime apie šio svie- vada. kad maistas yra ge . . Tr

- - ' * ‘ kuris duoda. budu turi pasannti. Kova y-
ra neišvengiama ir reikalin
ga, bet ii tik tada vaisinga, 
kai ji griauna ir naikina kliūtys 

vra gamtos ir visuomenės kliu-'pačius žmen -. nes, kaip jis 
tis bei trukdymus, kurie pa- savo “Etikoj esąs įrodęs, 

kelią kūrybinėms jė- gamtoj kiekviena pradžia 
uou jvc n. vu -nvn.1 .umvj - plėtotis. Socialinė ko-'j esanti dorovinga, ir gamta

tiek metu eini, o da negali žmogui daugiausia duoda va ypačiai tik tada yra syei-j jokiu budu n yanti amoiali- 
koin iSUti šnapsas kas ir P^esyvus reiski-.gą, kurios naudies mases

—Priešingai tėve A.lko | nys’ ka* J1’ naikindama se- ( naudoja. KropoUmo visuo- 
holis nusilpnina žmoeu. Jei visuomeninio gj-venimol meninės santvarkos idealas 
dausr io išgersi, tai fr ant forma?- ?k,na kcl«. nau-jth laisves pagrindais sūdą- 
kojų nepastovėsi. ioms institucijoms bei litai- ryta autonoiBuuu komunų ir

—Tai kas reikia gerti,
Maike. kad geriau galėtum 
faituotis?

—Pienas yra geriausis 
gėrimas, tėve. Jis duoda 
daugiausia energijos. Ir čia 

. i mes prieisime prie kalorijų.

to mandrybes.
—Gaila, tėve, kad

dien aš neturiu daug 
su tavim kalbėtis.

—O kur taip skubini?
—Į mokyklą.
—Tfu, su ta mokykla! 

Koks iš jos pažitkas? Jau

man pasakyt, kaip išvirti 
gero krupniko ant 1946 me
tų.

—Pasakyti galėčiau, bet 
tu, tėve, vistiek nepataikysi 
jį išvirti, nes gerą degtinę 
padaryti irgi reikia mokyto 
žmogaus.

—Na jau tu. ?Jaike. ge
riau nesikvolyk su savo mo
kytais žmonėmis. Vienas 
toks, atsiprašant, mokytas

tas kliūtis, 
masėms kliu 
sos ir grožio 

susi

ir niekino 
’.ios liaudies 

pažinti tie- 
Jtinį. O šios

„renčios per

Tai yra Ale kurio kitas 
negali povaduot!

BONKOSE ... IR IŠ KRANO

BREWEt> BY HAFFENREFFER B CO., In«., Boston, Man., BREVVERS SINCE 1870

HTlt niab.
! joms institucijoms bei Į<gai= 
goms. kurios yra pagrįstos 
daug platesnės laisvės, tei
singumo ir solidarumo" prin
cipais. Darbo žmonių kova 
su priespauda ir naudojimu 
yra progresyvus faktorius, 
tačiau Kropotkinas perspė
ja proletariatą, kad jo kova 
neišsigimtų, kad ji nevirstų 
kova dėl valdžios ir viešpa-

tėve. Tuo vardu vadinasi 
tas saikas, kuriuo saikuoja
ma energija arba šilima. .
kuria kūnas gauna iš mais-! ta'įJrno- t Daug kas — ju tai-pe ir

'-Olrait, Maike. tai tu Randės - stengėsi Kropot-
pasakyk man. kiek aš turiu klna sulrantl su k,ta d'de- 
suvalgyt kalcrijų per die
ną. kad bučiau di-utas vy
ras?

—Per dieną sveikam 
žmogui reikia gauti nuo 
2,509 iki 4,500 kalorijų, tė
ve. Tai priklauso nuo to. 
kokio žmogus amžiaus, ko
kį darbą ji? dirba ir kaip 
didelis io kūnas. Taigi pa
sakyti, kiek tau reikėtų ka
lorijų. nėra taip lengva, tė
ve. Šitą galėtų tau nusta
tyti tiktai gydytojas.

—Na, tai kode! tu, Mai
ke, pirma nepasakei man. 
kad yra toks daiktas, kaip 
kalorijos? Kaip aš išgirdą1' 
tą žodį, tai mislinau, kad 
tai yra tokia kvaraba. nuo] 
kurios žmonės miršta, ir už-i 
tai išvadinau tą žmogų d r j 
nium.

—Aš negaliu tavęs visko 
išmokyt, tėve, jei tu pat 
nesimekini. Mažiau lankyk 
saliunus. o daugiau skaityk 
knygas ir laikraščius, tai 
ant pajuokos savęs nepa
statysi.

—Olrait, Maike, tuoj ei
siu namo ir pradėsiu sapni
ninką skaitvti.

vyras anądien skaitė kokią 
ten paskaitą apie tai. kas 
reikia žmogui valgyti. Nuė
jau ir aš pasiklausyti. Ir ką 
gi jis pasakė? Sako, geriau-' 
sis valgis yra toks, katras 
duoda žmogui daugiausia 
kolerijos. Kaip jis pradėjo 
apie tas kolerijas kalbėti, 
tai aš atsistojau ir stačiai pa
sakiau : “Durnas esi. ir dac 
oi!” Na .ir kur tu. Maike 
girdėjai, kad kolerija butų 
geras daiktas? Juk ir šven
tas raštas sako: “Nuo bado. 
vainos ir kolerijos apsau
gok mus. Viešpatie!”

—Man rodos, kad tėvas 
nesupratai, ką jis aiškino.
Jis kalbėjo, turbūt, ne apie 
“kolerijas,” bet apie kalo
rijas.

—Na, tai koks čia dipren- 
sas, Maike?

—Koks čia vra skirtu
mas. aš galiu tėvui paaiš
kinti, bet visų pirma noriu 
T aklausti, ar tėvas žinai, 
kodėl žmogui reikia valgyt?

—Šiur, Maike. kad žinau.
Aš geriu ir valgau dėl to, 
kad nerisi.

—Gerai, tėve, bet kodėl 
norisi?

—Čia durnas klausimas,
Maike. Valgyt norisi dėl to. 
kad pilvas tuščias. Tą juk 
žino visi.

—Jeigu taip butų, tėve,1 
tai apie maistą daug rupin-: 
tis žmogui nereikėtų. Pilvą 
galima butų ir oru pripust.
Bet ar tu, tėve, ilgai galė
tum vaikščiot eru pripum
puotas? Jeruzalėje ir dar dvie-

—Tai ką tu nori šituo ori- juose Palestinos miestuose 
klodu man išvirozyt, Mai- įvyko susirėmimų tarp gy- 
ke? ventojų ii' policijos. Jeruza-

—Aš noriu tau įrodyt, tė- Įėję policijos nuovados bu
vę, jog gert ir valgyt reikia vo apšaudytos iš kulkasvai- 
ne dėl to, kad pilvas pasi- džių. Neramumai kilo Tei 
daro tuščias, bet dėl to, kad Avive ir Haifoie. Visoje 
atstatyt išeikvotą kūno e- Palestinoje policija yra “pa- 
nergiją. sirengimo stovyje,” laukia-

NERAMUMAI PALES
TINOJE

į sąjunga, 
ie “Duonos už 
suskaito Kro

potkinas milžiniškus dabar 
jau žmonijos turimus turtus 
ir parodo nuostabias dirbtu
ves ir mašina', kurias ko
lektyvinio darbo dėka žmo
nija yra įsigijus. Jau šian
dien organizuotu darbu įgi- 
jamų produktų visiškai pa
kaktų. panorėjus visiems 
garantuoti pragyvenimo lė
šas, ir jei milžiniškas mies
tu namų, įmonių, dirbtuvių, 
dirbamos žemės, transpor
to. mokslo įstaigų, mokyk
lų kapitalas, užuot buvęs 

taptų visų bendru 
tai lengvai butų

kiną sulyginti su kitu dide 
liu Rusijos žmogumi, būtent 
su Tolstojumi. Ir Tolstojus 
daug kartų buvo pareiškęs 
norą asmeniškai susipažinti 
su caro vyriausybės nubaus-1 privatus, 
tu ir pabėgusiu kunigaikš- kapitalu.
čiu. nes jis “iš jo daug ko pasiekta bei įgyvendinta vi- 
pramokęs.” Bet tarp šitų sų gerovė: jėgos, kurias 
dviejų dvasios karžygių bu- mes galim valdyti, butų ta
vo nenugalimas priešingu- da nukreiptos tokių daiktų 
mas. O šis priešingumas bu- produkcijai, kurių žmonės 
vo tas, kad Tolstojus, pro- butų reikalingi maistui, ap- 
testuodamas prieš aukšto- sirengimui, butui, komfor-

KAREIVIAMS NĖRA TRAUKINIU

—Na, tai kas iš to‘ ma dauciau neramumų.

Štai sugrvžę iš Pacifiko kareiviai tegalėjo Kalė
doms pasiekti savo namų. nes nebuvo t ankinių. Apie 
15,000 jų praleido Kalėdas Los Angeles oste ant laivu.

tui, tolimesnei produkcijai, letariatas, valstiečiai ir dar-
mokslams, menui...

Nuvertus valstybę, su
daužius įstatymų lentas, su
griovus autoritetų .jėgą. bu
tų išlaisvintas darbininkas, 
o su mokslo pagalba žmo
nės žengtų dar prie dides
nės žemės, kultūros bei pra
monės produkcijos, atrastų 
pakaitų bei atvangų, reika
lingų studijoms arba pra
mogoms.

Su sokratiška ramybe ir 
oranašo numatymu matė

bo inteligentija.
Jo mokslas ir teorijos daž

nai sukeldavo kitų socialis
tinių partijų bei grupių tar
pe kritikos, ir iš tikiu jų. jo 
utopijai trūksta to tikrumo, 
kuriuo pasižymi marksiz
mas : tačiau net didžiausi jo 
idėjos priešininkai ir šiap- 
jau priešai turėdavo visad 
su dideliu nusistebėjimu su
stoti ties šituo kovotoju. 
Nes iis buvo ne tik žymus 
mintytojas, tyrinėtojas ir 
mokslininkas — jis buvo 

ir žmoniš-
Kropatkinas ateinančią ir 
neišvengiamą revoliuciją, f laisvės, teisybės 
kurią turėjo įvykdinti pro-'kūmo apaštalas.

Chameleonas
Skiriu Leonui Pruseikai. žuvis nebūtų išmiklintas ir 

Autorius, pritaikytas prie “blitzkrie- 
go” reikalavimų.

Viena iš įstabiausių cha
meleono ypatybių yra jo 
spalva. Kokios jis spalvos 
yra? Žalsvai mėlynas ar 
mėslvai žalsvas? Rusvai 
geltonas, ar gelsvai rudas? 

i Taigi, jis nėra nei toks, nei 
kitoks. Chameleonas keičia 
savo spalvą. Žiūrint aplin
kumos ir apšvietimo, jo 
spalva gali mainytis, iš mėl- 

i svai žalsvos iis gali pasida
ryt! gelsvu ar rusvu. Šita

Keistas yra pasaulis ir ja
me pilna keistų padarų.' 
Kartais žmonės nusižiūrėję 
į vieną ar kitą gyvūną, pa
stebi jame daugiau negu 
keistų ypatybių, kurių ne
stinga ir dvikojams “pasau
lio viešpačiams.”

Vienas toks įstabus gam
tos padaras yra chameleo
nas. Tai yra 6-7 colių ilgu
mo driežas, kurio liežuvis 
yra tiek pat ilgas, kaip ir jis 
?ats. Savo didelį liežuvį 
chameleonas naudoja ne 
savo kaimynams apkalbėti, 
bet maistui gaudyt. Jis pri
slenka tykiai medžio sako

gal reikalą” keičia savo po
litinį ar idėjinį kailiuką.

Mokslininkai dar ir da
bar ginčijasi, kodėl chame
leonas keičia savo spalvą. 
Beje, “kodėl”—mes žinohe. 
Spalvos mainymas jam pa
deda medžioti ir pasislėpti 
nuo tų, kurie jį patį nori pa
gauti ir suryti. Bet dėka ko
kioms ypatybėms jis gali 
spalvą kaitalioti, tai ir da
bar tebėra galutinai neišaiš
kinta. Vieni mokslininkai 
mano. kad chameleonas, 
žiūrint aplinkumos spalvos, 
sužadina savo odoje tokias 
spalvas, kurios atitinka ap
linkumos spal kiti gi 
mokslininkai mano. kad 
chameleonas iš viso neturi 
jokios spalvos. Jis yra be
spalvis, o jo od atsispin
di tiktai aplinkom s spal
vos, todėl jo oc 
•r keičiasi, kai • 
iinka. Mes to ■ r 
sime. Vienaip 
chameleonas f 
ri ir tas ii daro 
simboliu visu 
ir prisitaikei i 

Api
viena

spalvos 
asi ap- 
nesprę- 

! n taip, 
vbę tu- 
irš tarnu 

kai ė šuniniu

ar

chamelc-on 
legenda

pasipūsti ir Į: a 
daug oro. IŠ to ' i 
ad jis “minta c • 

pasirodė netiesa

ra da 
mėgsta 
i SHVG 

-ašaka,
L et tai 
lamele-

chameleono ypatybė begalo ?nas ! pasi-
jį išgarsino. Pamanykite I T. !ntl uė ;?ta rie-

gudrumas toi vabzdžius. Bet. jei nė- 
kailiira kuomi maitintis, jis gali 

P ilgai kentėti ir tas jo pa- 
nrisidėięs

musėlaites- ar lengvatikes: P.susiciarvmo ley cndos, 
jis žalias; jo’kaf 11s maitinasi oru.

Gerdvainis.
O kai '— -

tai
jis

tik, koks
gyvūnėlio: jis keičia

mis prie muselės, plaštakės Pa"ai iškalą. Kai jis žnliH- kantru ,
ar kokio vabzdžio ir žaibo me medyje medžioja durnas K.UT,rnaP • us ai kokio yaozuzio n zaioo } rne susidamu
greitumu iškiša savo liezu- 11
vi. O to liežuvio galas yra Pia^akelęs’ J1S pairas; jo 
drėgnas ir limpamas, lyg nao medžio lapų.
butų klijais išteptas. Auka, ai ’^kia tarp ak-

kurios prisiliečia lim- .a/ sP?e-vnij.ose &au'
chameleono liežuvis (^.Ll vabzdzius, jis rudas.

ui:

4,000 ŽYDU

Prieš karą Vokietijoj buvo

t rikšti’a ir savo “artimus.” mis atvvko Amerikon, 
kuris puikiai moka prisitai- Austrijoj iš 150,000 žydų

greitas, todėl iam sunku bu 
tų gaudyti judrius vabz 
džius ir musslss, jei jo lic- kyti prie aplinkumos ir “pa- *’kę 3.000.
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Iš Plataus Pasaulio
Amerika nusiginkluoja 
Ame'; a rimtai nusigink- 

hrria. Jau 4,4-36,000 vyrų 
paleista iš musų armijos,
1. i-.y io, marinu ir pakraš- sų užimtoj Vokietijoj 
čiu ar ' us. Jei nusigink-}“sovietizacija”: ūkis ir 
Javimas bus ir toliau taip 
tęsiama?. Amerika greitu 
Luku visai nebeturės rimtos 
pajėgos “taikai palaikyti.”

kani ir visiškai beraščiai.” ;
Irano valdžią ir parla

mentą sudaro žemės savi
ninkai. Irano valdininkai y- 
ra paperkami ir kyšių ėmi-

Vokietijos sovietizacija mas Irane yra visai Įprasiąs 
Penki Amerikos korės- dalykas. Irano kariuomenėj 

pondentai gavo progos ap- kareiviai duoda kysius ka- 
iankvti rusu okupuotą Vo- rininkams, kad jų perdaug 
kietiją. Jie praneša, kad ru- nespaustų. Jei eini su kokiu j 

eina reikalu i kokį nors Irano: 
vai- valdininką, turi ji “tepti,” 

stybės tvarkymas yra bolše- arba, kaip ten sako, turi 
vikų rankose, kurie dirba duoti “bakšiš.”
maišalo Žukovo nurody- Dabar Irano valdžia, iš 
mais. paviršiaus žiūrint, yra lyg

--------- ir “demokratiška.” Bet tik-
Paspaus Ispaniją tai iš paviršiaus žiūrint. Ten

Kalėdos atnešė naujas bė- Yra parlamentas, bet jis Y- 
Ispanijos diktatoriui, ra dvarininku rankose. Pa- 

generolui Franko. Amerika Dano konstitucį, ą. pai 
lamentas

Ne leidžia Palestinon 
Žydų Agentūra Palesti

noj praneša, kad dabar iva-ldas
žiavimas žydų i Palestiną gen____  _______ _______
liko visai sulaikytas. Sausio, sutiko tartis su Francija ir lamentas gali svarstyti vi- 
7 d. angių ir amerikiečiui Anglija dėl nutraukimo di- šokius klausimus tiKtai ta- 
“h rinė'imo komisija” ura- plomatiniu santykių su Is- da, jei jame dalyvauja virs 
deda aiškinti Palestinos; panijos diktatūra. Tas gali P^f,es atstovų 65', ). 
klausima, žydai protestuos Įvykti greitu laiku.
ja dėl žydu imigracijos su-į --------- .
Rūkymo Į Palestiną. Francijcs pinigai

----- — Franci jos parlamentas už-
Nuteistas japonas Į gyrė vvriausvbės pasiūlymą 

Amerikos karo teismas numušti franko vertę. Vie- 
nuteisė ’ Irmą japoną, karu toj 50 frankų už doleri, da
li iminali? tą. vž belaisvių
kankinimą kalėti iki gyvos
' Ivos. Tas japonas yralšį karą už vieną doleri mo- 
Tatsuo Tsuchiva. Jis nužu- kėio 25 frankus, o dar

Penktas puslapis

MEDALIAIS APDOVANOTI KARŽYGIAI

Čia yra parodyti Amerikos armijos ir 
Trumanaj apdovanojo Kongreso medaliais.

laivyno karžygiai, kuriuos šiomis
......

dienomis prezidentas

dė vieną amerikieti 
vi ir kankino kitus 
vius.

Už
tenka, kad atstovai nenuei
na i parlamento posėdi, tai 
parlamentas ir “streikuo
ja.”

Iranas visada buvo sveti
mų ių Įtakoje. 1907 metais 
caristinė Rusija ir Anglija

sprendimas' toms. klausimas

bar bus skaitoma 119 fran- Pa'įaiė. sutarti ir buvo pasi-
ku už viena doleri. Prieš dallJu£IOS ..Iran9. maždaug 

per pusę: siaurine dalis bu
vo skaitoma Rusijos “Įtakos 
sfera,” o pietinė — Angli
jos. Tas pasidalijimas išsi
laikė ir prie bolševikų. Bol-

belais- mes pirmą pasaulini karą 
belais- doleris kaštavo 5 frankus.

Airijos vienyb:
! Turkija

Turkijos žinių
rengiasi

h jos pranešama, skelbia, jog Turkija yra pa
lečių vy-Įsiryžus! stoti i karą už sa- 

laiku pasiu-. vo teritorijos neliečiamybę 
Airią Rusų reikalavimus ilys sujungti šiaurės Airiją Rusų reikal 

su pietine Airija. Kaip ži- mai gruzinų žemes Turkijo- 
nema. nepriklausoma Airi-: je. ta agentūra vadina “be
lą visą laiką reikalauja pri- pročių” sapnu. Turkija ne
jungti prie jos šiaurine Ai-i duos nė colio savo žemės, 
rijos dali. kuri buvo likusi1 sako turkų valdžios prane- 
prie Anglijos. Šimas.

ševikai nors pradžioje ir 
smerkė caru imperializmą, 

agentūra bet savo “Įtakos sferos” I- 
rane jie ir nemanė paleisti.

Vieną kartą Iranas buvo 
taria- įkirtęs “kiaulystę” rusams

butų sisakymas už karą. šiandien 
Amerika gali ir be karo tei- 
ingą taiką Įgyvendinti. Bet 

iandieninė proga bus 
karogmeo si

sargų 
jau senai 
j u ten 
rikiečių
karą to aliejaus kasime da- valstybės kupros, 

franeuzai.

ir anglams. 1921 metais ten 
valdžią pasigrobė buvęs ru
sų kazokų tarnyboje kari
ninkas Riza Pahlevi. Jis j- 
vedė savo diktatūrą ir pra
dėjo jiešketi globos, nuo sa
vo “globėjų” rasų ir anglų, 
pas vokiečius. Vienu laiku 
Irane dirbo apie 3,000 vo
kiečių specialistų. Tada ru
sų ir anglų Įtaka Irane buvo

_________ | gana susmukusi. Bet kada
Iranas, seniau vadinamas rijoj, Azerbeidžane. tai iš v°kiečiai užpuolė Rusiją, 

Persija, yra viena iš seniau-, dvejų kartų ji surašė skir- DM1 metais birželio 22 die- 
sių pasaulio valstybių. Per- tingą gyventojų skaičių: P3’Rusija ir Anglija pradė
si ’a jau buvo garsi prieš du, kada buvo surašinėjami gy- J° žiūrėti, kaip jos gali lais- 

ersn vpntm’ai dpi k-m-n tamvhnc ^ui susisiekti

IRANAS

lyvavc ir franeuzai. Rusai 
godžiai žiuri Į Irane aliejų 
ir prašė Irane vyriausvl 
kad ir jiems butų duota 
“koncesija” aliejui kasti 
šiaurės Irane, Irano valdžia 
atsisakė. Tada rusai sugal
vojo padaryti šiaurės Irane 
“sukilimą” ir asiimti savo 
galutincn “globon" visa 
šiaurinį liana su 
aliejaus kasyklomis, gyven
tojais ir visa kuo.

Irano aliejus ir Rusijos 
apetitas pagimdė tą ‘•suki
limą.” Žiūrėsime, Kas iš to, 
išeis. Maskvo "trys galin
gieji,” tur bu:. Irano aliejų 
rūpestingai aptarė ir bandė 
surasti tam kvepiančiam 
bizniui kokį r. >rs sprendimą.

Irano klausimas yra vie
nas iš “degamų” pasaulio! 
klausimų. Irane gyventojai 
yra maišyti. Ten yra ir kur-: 
dų, kurie gyvena Turkijoj; A“uti

laisvės reikalą Amerika ga-,bręs karas. Šiandieninės 
lėtų mobilizuoti visą pašau- nuolaidos Rusijos imperia- 
li, o Rusija šiandien taip lizmui padeda pagrindą bu- 
pat yra suvargusi, nuskuru-1 simam karui.

J. Dgn.si ir karo nuteriota, kaip ir 
kitos Europos šalys ir ka- 
nuuki už svetimų tautų pa
vergimą rusai negalėtų. Ru
sijai taika daugiau yra rei
kalinga, kaip bet kuriai ki-

ir Irake. Rusai pradeda 
drumsti kurdus prieš tur-1 
kus, stato jiems ginklus ir 
nori i aliejuotą Viduriniųjų 
Rytų žemę mesti maišto ki-
likstĮ. Jei kiltų kui ,ių *uki- glija aiškiai ir griežtai klau- 
iimas, rusai lengviau ga^etyįsimą gtato. ten rusai trau- 
įsgvaitavoti Tuikiją, o P.V1 {kiasi. Taip buvo Graikijoj, 
Kurdų gyvenama.- Trieste ir dabar Kinijoj,
prasiverztp į Iraką, kui ulie-jj^ur tik demokratinės šalys 

parodo tvirtą valią ir nebi-

tai tautai. Mes matome da
bar, kur tik Amerika ir An
glija
rimą

TA

jaus šaltiniai yra labai gau 
<ųs ir riebus. Ar rusams pa
vyks tas padaryti, pamaty
sime tik vėliau.

A-s.

Klausim

jo tą valią paremti ginklu, 
ten rusai traukiasi. Rusai! 
ima tik tą, ką jie gali paim-J 
ti be karo, bet kur gręsiaj 

: karas, ten jie yra labai at-{ 
i sargus.

Drg. V. M. “bijo,” kad- 
“zurzėjimas prieš Rusiją” 
neiššauktu karo, bet kodėl

SKAITYKITE 
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t -kstančiu metų. Su persų ventojai dėl karo tarnybos, 
c snotais vedė garsius ka- tai buvo surašyta visų gy
rus senovės Graikija ir su ventojų tiktai vienas milio- 
;'ais kariavo Aleksandras nas. o kada antru kartu bu- 
Didvsis. Persija kartais yra vo surašinėjami gyventojai 
vadinama “imperijų lop- dėl cukraus racionavimo. 
šus.” nes iš ten daug kartų tai buvo surasta net keturi 
pakilę užkariautojai, kurie milionai gyventojų! Tur 
verždavosi Į Europą: ten būt nebus didelė klaida sa-
kurėsi daug valstybių. Kū
rėsi ir griuvo.

Šiandieninis Iranas yra 
na iš daugiausiai atsili

kusių pasaulio kraštų. Ira
nas yra didelis savo plotu, 
k' . skystai apgyventas. Ira
no plotas

kvti. kad Iranas turi anie 
12 milionų gyventojų.

Irano tvarka yra “feoda
linė.” Tai reiškia, kad visa 
žemė ten priklauso stam
biems dvarininkams, kurių 
visoj šaly yra apie 2.000

karo metu. 
Patogiausias kelias atrodė 
per neitralią Persiją. Tai 
valstybei buvo pasiųstas ul
timatumas ir Į Iraną Įžy
giavo iš šiaurės rusų, o iš 
pietų anglų kariuomenės. 
Irane, žinoma, tuoj Įvyko 
perversmas, šachas — dik
tatorius buvo nuverstas, o 
naujoji valdžia, su naujuo
ju šachu priešakyje, paskel
bė karą Vokietijai ir dėjosi 
i kara prieš savo buvusius 
bičiulius vokiečius.

AJIEŠKOJIMAI

siekia 628,009! šeimų. O valstiečių masė y- 
kebirtainiu mylių. Tas plo- ra smulkus nuomininkai.

vra didesnis, kaip Vo-! pusininkai ir kai kuriose yius is Irane ir paliks tą Šatas 
1 i- tija

po Rusijos.u.. Man airono. \ ei giją.
kad tas perdidelk zurzėji- nės tokio pasirinkimo Retu
mas* prieš Rusiją yra ne- ri.
sveikas, tas gali pasauli y "Karo klausimas šian- 
traukti i nauja karo suku- dien priklauso nuo kelių 
ri... Aš esu tikras, kad Lie- galingųjų valstybių, tikre- 
tuvos žmonės geriau sutiktų: nybėj nuo dvejų valstybių: 
po Rusija gyventi, negu-Amerikos ir Rusijos. Dargi 
matvti nauja kara.” Anglija šiandien yra tiek

jU. vt-i nusilpusi ir karo nuteriota,
tikrenybe su tuo ‘ 'Aro! ji vargu gali galvoti a- padėkas tautų laisvės 
klausimu?' Karas vra dide-'P*« kar9- Jel Amerika bus
lė žmonijos nelaimi "kai! ūžtajk?- Ateities karas, jei 

Anglai ir rusai buvo su- kurie žmonės 'aku 
tarę, kad 6 mėnesius po ka
ro jie atitrauks savo karei ______  __ ___V M Ji- ma-'daug dalyvių, bet spren

ka,-Tsif-°ks kils, bus karas tarp A-
yra pati di- meri,kos ir
nelaimė. Matomai, tain gal- ™ kar« Rales ’r labal 

.Ji' m<i-|daug dalyvių, bet
Francija ir Ispani-! srityse avių bei galvijų ga- H vėl nepriklausomai tvar- 

udėjus Į krūvą. Bet gy- nytojai. Stambieji žemės sa- kytis, kaip ji nori. Dabar at- 
\ 'u ten vra nedaug,; vininkai yra gana apsitrynė, eina laikas atitraukti kariu□ 

' n skaičiaus niekas jie yra ragavę kultūros, jie menę. bet šiaurės Irane, kur 
1 u kuo. Kartais sakoma, kad yra krašto valdytojai, bet rasai sėdi. iškilo “sukili- 
jrane vra 15 milionų gyven- plačiosios Irano masės yra mas.” Rusai nesislėpdami 
to i. I iriais — 8 milionai. užguitos, beteisės.
Yda Irano valdžia darė stebėtojas, nesenai lankęs 
yv ntoju surašinėjimą da- tą šalį, sako. jog “10 milio- 

: okupuoto j provin- r.ų iraniečių yra

NE VISUOMET ŽOLĖ BŪNA ŽALESNĖ

eryzęs iš 
kunitro Vaite- 

icazoje. Prašau 
adresą. Aš 

daue žinių
apie tamst" gimines, zyvenančius 
Vokietijoj. Mano adresas:

I i L4 L A d A A v O V vtvAAAiLA LclL(LL4«
jie mestų savo nuskurusią 
šąli i baisų karą vien dėl 
Stalino imperialistinių ape
titų patenkinimo? Kodėl 
nepažiūrėti i “karo klausi-! 
mą” iš rusiškos pusės?

Deja, Amerikos užsienių' 
politikos pagrindan nėra 

prin
cipas, bet kitokie sumeti
mai. Karo metu ir dabar 
Amerikos užsienių politikos 
pagrindan dedamas “Įtakų 
sferų” principas. Tai sena 
Amerikos politika, atmiešta:

žodžiais apie tai-'

B. J. BENIUSH, 
Vincent Coųrt 4-3-3

Newark 5, N. J.
C,

NEBŪK ŽILAS

voja ir drg. 
no, kad ir Lietuvos žmonės
geriau sutiktų likti 
sija, kad tik 
jo karo.

Kalbant apie 
man prisimena 
Tada pasaulyje < • 
jo paraku. E i 
naujo karo. vai', 
bomis ginklavosi.

džiamos galybes bus tos dvi. gražiais žodžiais apie 
ką, laisvę ir kitas gerybes.| 
Tikrenybėje betgi tie gra-' 
žus žodžiai dažnai vra tik-v -tai žodžiai. Amerikos užsie
niu politika vadovaujasi 
“Amerikos interesais,” kaip 
tuos “interesus” supranta 
liberališko kapitalizmo at
stovai. Jie pripažįsta, kad 
tautų laisvė yra geras dalv-

Ru-J Klaidingai drg. V. M.
kad mes, Amerikos 

lietuviai, savo “zurzėjimu” 
tą klausimą.! prieš Rusiją galime pastu- 
19:js metai.'mėti pasauli i karą. Mes ke- 

smirdė- liame reikalavimą, kad A- 
merika laikytųsi Atlanto 
Čarterio. kad ji stovėtų už 
tautų laisvę, kad ji parem
tų 140 milionų Europos 
žmonių laisvės reikalą. A- 
merika šio karo eigoje ir 
dar dabar galėjo ir gali1 
grąžinti Europos tautoms 
laisvę ir be karo. .Jeigu A- 
rnerika norėtų, ji galėtų tą 
j adaryti. Jei Amerikos už
sienių politika vadovautųsi 

tu-j tautų laisvės principu, tai 
Kas! Amerika butų karo eigoje 

karas? nudariusi su Rusija aiškias 
nacifis-l sutartis dėl atstatymo ne
įdėjo-1 priklausomybės toms tau
ri ir ka-itoms, kuries tą nepriklauso- 
laisvę.' mybę prarado karo metu.

‘ge-! Amerika tą galėjo padary- 
nes Rusija karo eigoje; 

vienu laiku buvo visai pri
klausoma nuo Amerikos pa-! 
gelbcs. Bet Amerika to ne

no
išvengus nau-jmano,

Rusai
Vienas nori atplėšti nuo Irano šiau

rinę jos dali. Rusai tą plėši
mą vadina “išvadavimu,” o 
jų apginkluoti “sukilėliai” 
skelbia “demokratiškas” re-itais Franrijoj. 
formas ir dėkavoja Sovietų; unijos suvažiavi: 
Sąjungai už “širdingą pa- 
gelbą.” Anglai žiuri Į tą vi
są bizni ir nežino, ką dary
ti. o amerikiečiai skelbia, 
kad jie ištraukia iš Irano 
visą savo kariuomenę (ten 
vis dar buvo 6,000 musų ka
reivių). Irano valdžia da
bar turi pasamdžiusi daug 
amerikiečiu ekspertų, kurie

visada al-

laukė 
; pasku-į 
ais mc-' 
okytojų į 

vienas 
kalbėjo! 
udamas1 
jis pa- 

vergija,

mokytojas tais:- : 
karo klausi iu 
įsitikinęs j tifi.- 
reiškė: “ eria 
kaip karas. J 

Praėjo metai laiko. įski
lo karas. Frincija buvo su
mušta ir vi
rėjo pvogi -
ęenau — v

padeda Irano valdžiai kraš- Daugelis
tą “modernizuoti.” Ten yra 
policijos specialistas, kurs 
organizuoja Irano policiją, 
yra finansų ekspertų, kurie 
padeda tvarkyti finansus ir, 
tur būt. yra daugiau visokių 
amerikiečių ekspertų.

franeuzai 
palydinti,
gi
vei-tų. sušilau 

si i priešir.infcsi *ri?
navo gink 
O tie. kurie 
riau vergi.?* 
liko savo 
Lavalio

JŽ s<u 
pasirinko 

kaii

Y:a sai. ma, kad gimtinio krašto žolė yra žalesnė. 
Tiriu calvojo ir šitie japonai, kai jie gyveno Amerikoj. 
.R. ’ , u' žč .Jap.onijon, nes amerikoniškas gyvenimas 
'jei?? n<y atiko. Dabar jie čia susirinkę ties amerikie
čiu ištaiga laukia patalinių ir maisto.

šapes išdavikais, 
;u’. ir nuėjo 

i m peri a- 
i ju žy- 
raneuzas 

at- 
vi-

T’-ano “mazgas” nebūtų bernauti vįieči 
toks sunkus atmegsti, jei listams. šiYrlien 
Irane nebūtų daug aliejaus.1 gius kieT’^as 
Iranas yra viena
vinių Rytų” šalių, 
no ir Kaukazo atkalnių, per sai franci ^fraut ii.

iš “Vidu- su panieka > iauna. o jų 
Nuo Ira- mintis yra <>delė ėda

Iraką link Arabijos eina Taip yu

Stcbuklinjfns duolės kurios pa- 
■ aikina žilumą, plaukų slinkimą ir 
plaiskanas. šias >ryduotes privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla. slen
ka arba pleiskanuoj?. plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, ber 

dažai. Nėra nieko už jas (re
ni iki šiol išrasta. Kreipkitės ne- 

tidė!io<lat:ii ii: įau. Kaina $2.00. Jci- 
jsit<

pinigai b'j«
Pastaba.

kas, bet tas jiems visai ne 
kliudo pripažinti Jugoslavi- a 
jos diktatūrą, arba primesti 
Sąjungininkui Lenkijai TUSU nebusue pilnai patenkintas, jums
i Ytntvtn vdrlyin ‘ pm.K-ai bus siiirrązinti.i t,, .aty tą v aiuzią... sykio siųskit

Amerikos pažangių Žmo- ii- „ r /is. kitaip orderiai nebus iš- 
nių pasisakymai už teisingą. rLO2\i herb co <2>
demokratišką taiką nėra pa- b<w .t©5. iiept. s, čiinton. Indiana

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

Pirmiirnkas. J. Okulavičius 
Vice-pirmin.. M. Bagdzevtčius 
Sekretorius. A. Grigas.
Iždininkas, K. Dobravolskis
Direktoriai:
J. Arlauskas. A. Vlčickaa, S. Ulčickas,
A. Judickas, M. žiedeKs, Wm. Akstinas

galėtų aiškiai pastatyti tau- Manageris. A. šaka.
tų laisvės klausimą, ji vie
šai atstovauti ir derėtis su užprašo kitu kolonijų lietuvius atsilankyti musų kliube. 
Rusija dėl grąžinimo lais-

i adarė. Amerika ir dabar

•’rancijoj. Ne vės rusų pavergtoms tau- susipažinti ir pasisvečiuoti. (5)
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Moterų Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ „i

V. Kudirka.

Lietuvos Tilto Atsiminimai

Jau pusėtinas laiko ga-, nigą vogti — tą dalyką, ga
las, kaip aš tysau viršum Įima sakyti, jie įvedė j sak- 
šešupės. Daug vandens pra- ramentus. Juk ir iš manęs 
leidau Į Baltijos jurą; daug pelnė ir tik man sveikatą at- 
žmoniu ašarą ir prakaito ėmė.
nuplaukė drauge su vande- Vaikštinėjo syki manim 
niu; daug kojų, kurios ma- apskrities viršininkas Ko
ne mindžiojo, supuvo ka- piejkoliubovas ir apskrities 
puošė... inžinierius Nikčemnickis.

Pagimdė mane Lietuves —Žinai ką, ponas inži-; 
miškas; išvedė i žmones lie- nieriau, — tarė staiga vir
tuvių rankos; nuo Lietuvos šininkas:—ar negalima bu- 
žirgų kanopų pirmą kartą tų šitą tiltą pataisyti? 
sudundėjau... i —Susimildamas. pone

O tvirtas buvau tilt; ~ t viršininke, juk tiltas sveik
Dar pamenu tuos laikus, kas, tvirtas, — atsakė inži-

kąda ponai važinėdavo, o nierius, dar nesuprasdamas.
žmonės pėsčiomis eidavo. —Na, už ištyrimą dakta-
Perlekia karieta, ketvertu įai paima kad ir iš sveiko,
kinkyta — aš nė nejaučiu!... jei tik nori gydytis.
Sueina iš viso miesto prieš —Aa!-Dabar suprantu...!
“neštines” nuodėmių skan- Gerai... į----------------------------------
dinti _  a* nė linkt Perva- Na juodu tarėsi toliau, nė ...... ,. . .uuiu ne iena . j ; nemažai. \isa mena muko,

KELEIVIS. SO. 5051 vii

MOTERYS MĖGSTA PUOŠTIS KAILIAIS

šįmet moteriškų kailinių mada griežtai skiriasi nuo pernykščio fasono. 
Šių metų ski-amk. pasižymi savo lino u ir rankovių platumu. Šiame vaiz
dely matosi keli 1" avvn ežiai.

Knygų Bargenas
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum- 
Į am laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Ka» pirk* 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.0G, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. L

Štai čia knygų sąrašas:

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ESTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS

Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- i VAINOSE. 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai j
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j i Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
kelias dienas visų veislių gyvūnus. I viai gyveno, tai perskaityk šitų kuy- 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- daug pačių, o žmonos po kelis vyru*, 
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? Labai užimanti ir pamokinanti kny- 
Iš kur ėmėsi tiek vanoens, kad visą ga. Su paveikslais. Kaina .... 60c. 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da- •
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimvnos KOKIUS DIEVUS ŽMONES
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- GARBINO SENOVĖJE? 
tai kitų klausimų, j kuriuos negali Panašios knygos lietuvių kalboje 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai iįį šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. kius dievus garbino senovės indai bei 
Knyga be galo įdbmi. Kas žodis—tai arijonai. egiptėr.ai. chaldai, asyrai. 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, barbarai ir it.; kaip tie die- 
nigų argumentas gnuva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
mokslas nuo pradžios iki galo. kius jie santikius su žmonėmis turė-
Kaina ........................................... 26c. Jo. Knyga stamli ir labai užimanti.

_ . Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI-

STATYDAVO SAU ŽEMĘ

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL ..................................... 10c.

žiuoja storiausias pilvočius, negirdėjau 
—aš nė ‘ 
smagiau 
ba pav 
tims eiti 
žiopso
parmuš lytys. i Tik po dvejų savaičių at-Į£

—O, jus žiopliai.—many-Į eina koks visai 
davau. — aš ne toks lepus, mas žmogus. Apžiurėjo ma 
kaip jums atrodo! Alane ne ne is viršaus; čia lazda pa
nešiotas augino!

Nuplaukdavo sau lytys, o 
aš kaip 
stoviu.

Teisybę 
lytlaužos be 
—tik man

Tvirtas buvau.

>s. nebūtų Ką aš sakau gana? Ne- 
;ru. O čia1 gana!

j Nesenai vėl viršininkas 
išmesti prasitarė, kad jis versiąs 

lietuvių mane i pravoslaviją. Kaip 
dėtoj i- tai atliks, sunku Įspėti. Tik 

pagamintas 'žin2u, kad i pravoslaviją 
ar tas rusišku bud u, ■•iršininkui'vert-iar.- turi pravoslaviškai 
•k u prižiūrint. Iš pa lšių buvo krikštyti, tai reiškia panar- 

dtąsyk. i net nuspręsta} statyti visai dinti į vandenį.
Ypač man buvo pikta, kad naują tiltą, tik žmonėms 

ajj niekus pavirtau ne iš sa- pradėjus rėkti, turėjo pasi-

. m-tumus, vis.

nepažįsta-! jau,raa2 ^““8 
kenke. Pasijutau. 
ne tas tiltas, kaip

bandė, ten koja paspyrė Tai mane dėl to silpnino, 
kad aš Į Šešupę panerčiau?

Išgrauš!
Kol tilte bus nors viena 

senoji mano dalelė, tokio
In-Į krikšto nebus — laikysiu.

iktai j O visu dalių, bičiuliai, per
iu perkūnai icoirs ga- mainyti nesuspėsite... Juk 

bus pinigams įgriebti) ma-O Lr o /"I • r\
; autis oatus, tuo tarpu RlK": .>trocĮžį-L

Vieną. kartą važiavo ^a.aiu bambėdamas. Į* q ką darysi? Kad ir pa- to, kad neteiAoė sumany-
smarziaiper mane du \ezi-. —Ger ai, jje nori uždu b- jjegęS, tarnavau žmonėms ta. bet ne—įtinka prisi-
mai priešais vienas antrą ir ti, bet ir man užteks — pa 
pora vaikėzų, iš išgąsčio no-:sudalinsime... kasmet už- 
rėjusių pasišalinti, nusmu- dirbsime betaisydami... 
ko i upę. Nuo te laiko už- Ir nuėjo. Man net koktu 
drausta buvo greit per ma- pasidarė. Argi, iš tikrųjų, 
ne važiuoti ir abejuose ma-'rengėsi mane taisyti? 
no galuose pastatė stiebe- Pasirodė, iš tikrųjų, 
liūs su lentomis ir lietuvis- Viršininkas su inžinie- 
ku parašu: “Žingine.” rium greitu laiku suspėjo

toliau. dėti ir dar pats primena,

įr jus patys neamžini: nu
smuksite savo darbo tiltais 
bevažinėdami.

Artėjo naujus viršininkas, vieškeliuose esą daug tilte- 
Senąjį už viešų pinigų ; asi- >!•:, kuriuos irgi galima bu- Kaip daryti sviestą
savmimą per.ieie r_ ■. 
tą, kur pinigai 
išeikvoti. Niv.k.-

v.ą v.e- tų surusinti, 
nebuvo-man! Dar neva
turėjo i talikas, o

ziurek 
us, ka-'

gaidžio būdą ir visada vaikšĮ rusinti Lietuvos tiltus..

Nors man nesmagus buvo 
tas važiavimas žingine, ne- 
leidžiąs nė padundėt! gra-

viską Įkainoti, gauti patvir 
tinimą, o anas rangovas ap
siėmė pristatyti medžiagą

ziai, bet jeigu tai žmonių ir atlikti darbą. Privežė me- 
naudai, tegu sau... į ožių, pradėjo tašyti, piaus-

Stiprus buvau. tyti, ir vieną dieną mane
Niekad nė taisyti manęs uždarė.

nereikėjo. Ir kažin kaip il
gai bučiau laikęs netaiso

Be reikalo privežė me
džių, nes man iš jų nieko

mas, kad ne rusi] valdinin- nepridėjo. Tiktai skiedrų 
kai. Tai bent ypatingi pa- pritašė, kad visi matytų, 
darai — tegu juos galas. Mane taip pat vargino : čia 
Girtuokliai neapsakomi: pi- paskliutavo, ten paobliavo, 
la, pila, o degtinė vis nubė- ten paskutinėjo — ir tiek. 
ga — tarytum štai nuo ma- Tiesa, poškino, baidėsi daug 
nęs vanduo belijant. O kai — mat, dirbo. Tik man nuo 
užkeikia, tai net per mano to darbo Įsisuko liga. Ryto- 
sijas drebulys nueina, nors jaus dieną, pamenu, . buvo 
rusų kalbos nesuprantu. Bet prekymetis. Žmonelių ir pil- 
ypač jie yra linkę viešą pi- nais ir tuščiais pervažiavo

BĖGA NUO BOLŠEVIKU

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina pro’etariato fi 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, ka* 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 

! nuojama. Kaina ......................... 26c.TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir ; ęfipr * i |7Mfi TFORIIa daugelį iš gyvenimo patyrimų pa-t -UUAL1Z,J1U ĮLUKIJA. 
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. Sis veikalas trumpais ir aiškiais
1909 m., pusi. 63......................... 26c. j faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi

draugijos formos, ir kodėl turės būti 
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

Vieno akto vaizdelis ir monolo- ■ 
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
tuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m.., pusi. 23. ...

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

10c., GERT IR VALGYT?
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be valgio

nes
visai atmeta. Mokslas mano, kad Jj-uskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 
*mon: jos lopšine buvo šiaurėje.^ *1®! jam reikia riebalų ? šituos klausi*
' * “ .mus suprasi tiktai iš šios knygutės.

Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
myga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 26<

Pekla
čiojo pentinuotas. Niekas 
nepatikėtą, kad beveik iš 
pirmos dienos kritau jam i 
aki. Tai bent turiu U imės iš 
viršininkų!

Atėjo vii ini n Į gal 
mane surusinti. Už toki dar
bą. kaip paskiau patyriau, 
visokie viršininkai taip pat
gerai pelno — dar daugiau 
negu mane taisydami.

Rusinimą 
drausdamas r 
kalbą ir rašų
vietoje.

I
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobia;, kuriuo* 
žmonės kuria per amžius? intri
guojantį poiiuskai-eke--,om!škų nlauV’tį.kĮA»ti jjfj
'’iaidemokr&tu teoretikai Kari Kauta 
ty. Kaina ................................... iOe

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa { Kanaua to» 

mygos neįsileidžia Labai ju->kiaxa 
Į <79 puikiais pa-, i k slais, per.-'tatan- 
• 'iais įvairins nuotikiua nuo prieš su- 
' vėrinio pasaulio iki užgimimo Kris- 

•tus Išrijęs šia kr- • >--as ne:-iir*s 
iės. 382 puslapiai. Kaina SI.*19

BltOAiliRA SU PrJiLOS 
ŽEMĖLAPIO IK AI
TAIS KA VEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELION1S.

skyriausViena
•adeda ■ skaitytojas, drg. F. Shultz

prisiuntė iškarpą iš angliš- JŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir Įeitos fonės. Dantriau juokų, n» 

<u Amerikoj munšaino. Šioje knygo 
ie telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
5iai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 

•:iški straipsniukai ir juokai. Antra 
i pagerinta laida. Kaina .............. 26ct
: PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir ketu n«>a klLOh , 1 įįzsitikiutis Vyra,-,, įj, Z/ ’i:.i»
3, Klaida; (41 KoreKta J,«,e naro 

loma kaip žmonės paika: tiki j v;.-o 
' <iua prietarus, burtus ir tt i5c

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 

tamieji gėrimai atsiliepia jų vai
dams. Kas yra arba tikisi kada nor»
: outi kūdikių tėvais, but'.n&i turėtų 
oerakaityti kitę knygutę. Kaina 10«

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilė*, 

j daugybė straipsnių, juokų ir tt- 
Puikiai iliustruota. Kair.n 2Se.

I SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.
I Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
'klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- 
’i.as katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardynas. 
Kaina ............................................ 10c.

KODftL AS NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jt» 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurtę 
nesumnš joks jėzuitas. Kaina to*
knygutės ....................................... 20c

MONOLOGAI IR
' neminėsiu. Tai r- n po-įbonką karšto vandens ir į-’kiuopėti, tai bus jau pra- DEKLAMACIJOS,
a’’ Kreivi, pcV daryi statyti i grietinę, kad ii su-;džia sviesto. Kai kruopelės . Šioje knygoje telpa daugybė n«»>

šiltų iki 75 Fahrenheitoi pasidarys aiškios, kaip kvie-££ ir'Xk^maci^.
laipsniu. Čia reikalingas^ čių grudai, tada pasukas t<ia’į1į’^iyko8> . ^yoimcionieriškoc.
specialus termometras. ; (maslionkas) nuleisti per ni*kos. Visos skambios, visos gero*

Paruošta grietinė supila-; sietą. Į sietą surinktą svies- Tir'll.v’uokie!3s
ma į bačkutę ar kitokį prie-'tą perplauti saitu vandeniu, gerinta laida. Kaina ...........  2Rc

Sviestą reikia maigyt ir KrNIf;Ų celibatas 
plauti kelis kartus, kad ne- knygelė ramdo vndėi Romo*

Darbą paėmė jau mano ko žurnalo apie sviesto ga-' 
pažįstamas rangovas, inži- minimą ir prašo, kad mes 
nieriaus didžiausias bičių- tą straipsnį paaiškintume 
lis. lietuviškai. Taigi paduoda-:

Privežė baisy medžią- me čia jo turinį:
•žos, mane vėl užU- " ir pra- Gri tinei nuo pieno at-1 
ddėjo darbas. Triukšmo bu- skirti reikalinga centrifūga,! 
vo kur kas daugiau, negu Amerikoj “seperatorium’’
pirmą kartą taisant. Vyrelį 
tu mane! Kaip ėmė drasky- 

! ti. tai. sakau, bus man pas- 
' utmioji valanda T\-ir lai- 

išgelbė
o: ir rangovo
ru:

•iunigai gąsdina tąrnsuo- 
aus amžina penios ugni
ni ir uz pinigus apanma 
Kiekviena išgeloėt nuo
amžinų kančių pragar. 
n-panvse. liet šio* kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra meias ir a p
<avy«Ū, Ma paklot

nar*. Jisai parodo 
«au toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvua kitusyk 
P«Kia, dabar kapaatai «a-
ęa lt undėtaa '•peklos*' 

tatai jjat.iru-

Kaina 25 centai.

Knyga gannsM “Kalal-
>o nnygyae.

Adresas: ~KKLKIVlir 
U6 BROABWAY.

■»<». «OSTON. MASS.

i aipgi tr p«u*
A M. MrnUONl 

/747 Nary Avanse.
lieiroit, Mich

vadinama. Grietinę reikia 
skirti kol pienas da šiltas. 
Atskirtą grietinę reikia tuoj 
atšaldvt ir laikyt vandeny 
su ledais iki susirinks jes^ 
daugiau.

Vasaros laiku patartina- 
sviestą sukti 3 kartus į sa-j 
vaitę. kad grietinė nepra-j 
rugtų. Žiemos laiku užten
ka dviejų sukimų per sa-i 
vaitę.

Sviestą galima sukti iš 
saldžios grietinės, bet far- 
meriai dažniausia ją surau- 
gir.a. Tuo tiksiu prieš svies
to sukimą grietinę iškelia iš 
šalto vandens. Vasaros me
tu ji surūgsta per vieną pa
rą; gi žiemos laiku patarti
na įstatyt ią į karštą van
deni, arba pripilti švarią

nzinie- 
• imas. 
rato. 

r.,u rei
::.nKas 

matote, kad rr.;kas 7— turi
rusų kalba. ketų pirkti naujos medžia-

L’žtepė tad buvusi lietu- tos, tai įsakė darbininkams, 
viską parašą ir par ašė rv- žinoma, geriau atlygindami.

naktimis tašyti ir obliuoti se-

t;Utl

sagom.
Bet šitas pa.-i 

uždrausti liet 
pavyko. Naujas parai 
tiko tik viršaičiams, 
nams ir piemenims:

lis.r v ras išmestas man 
v ne- vakaro buvo jos st 
;s pa- ryto jos naujos ir : 
ser u- Tokiu budu atgri 
būda-, gal daug lentų ir sijų. nors 

vo eina pro ji lėčiau ir mė- 'Usilpnintų, bet vis dėlto sa- 
gina neva rusiškai kalbėti, vo ir tvirtesnių už r.aujuo- 
Tačiau arkliai, išvydę rusi-- sius priedus. Davė. štai iš 
ką parašą, pradėjo baidytis, vienos pusės nauju- uolius, 
Trumpu kuku sudaužė kele-Į—jau apie menkesnes daBs 
tą vežimų, sužeidė arba su-

i važinėjo keletą žmonių — 
į na ir turėjo rusišką parašą 
pašalinti. Ners lietuviško 
negrąžino, bet arkliai jau 
nesibaidė. Likau visai be
rašo.

Dabar, sakau, jau manęs 
nejudins.

Kur tau!
—Turiu jį surusinti — iš

tarė kita proga viršininkas, 
šnairiai pažiūrėjęs į mano 
šonus.

Laukiau, ką man darys.
Įdomu buvo žinoti, ko da-

ų O 1S 
amos.
au at-

.. ų.tyti į ženk viršūnėmis, 
mat, kad pro vandenį ne 
taip žymu butų jų plonumas.
Ar tai jiems tiltą laikyti?
Vištininkui da per menki!

Taigi dabai toks ir tiltas taisą ir sukamas sviestas, 
iš manęs. i Grietinės temperatūra da-

Važiuoja tyčiomis, o aš bar turi būti tarp 52 ir 60 
siuboju, tary: m. sūpynės;l laipsnių — ne aukštesnė ir 
eina pėsčias — aš siubuo- ne žemesnė.

liktų įame pasuku. Ant ga- pnpipygAn® VnTVfZAi 
lo pHSUClVt 11 VCi ^Clrll 1S“ jos pasekmes ir doriškas dvasiškiuos 

' maigyt, kad druska lygiai
j. Svarui sviesto jaunikaitis), kuri

?ią knvtra turėtu per- 
kiekvienas vyrai, tėvai) ir 

kurie ge’dž’a, kad jų mo-ju; šunelis šuoliais perbėga! Prieš supilant grietinę į
—aš irgi siūbuoju. Sakau? suktuvą, suktuvas turi būt 
kad nebūčiau .įgriebęs nors išplautas verdančiu, o pas- unciją
keletą savo senųjų dalių, kui šaltu vandeniu. Tada Sviestui maigyt geriausia 1g't^'n^ Ferr’ nand d<; Sam°Fiti* 

bar imsis smarkusis Lietu-'senai man t ų buvęs ga- nelips prie jo nei grietinė, tinka medinis bliudas arba 
į vos tilto rusintojas, jau sv- las. į nei sviestas. i lenta, ir stiprus medinis lytiškos LIGOS,
kį nepasisekus. O jo tuo tar- Visi mato, ;art iš manęs Sviestas turi susisukti į šaukštas. Prieš vartojant, i«- k*įp nuo iu apsisaugoti. Parua 

šitos nelaimingos moterys su vaikais pabėgo iš pu sumanyta man pritaik 'i niekai, o viršiunkas nesiru- 20-30 minučių. Grietinės tuos daiktus reikia gerai su- pVpUdVta^aį’* ^K^ka^žėc.
ikijos nuo bolševikų spalių 14 d. ir tik šiomis die- baisiausią dalyką — prie-! pina. Jis galv,ja, mat. kad reikia pilti tik iki pusės suk- mirkyti verdančiu, o paskui

vartą. Kad nors gerumu, tai aš jau surusėtas, pasigyrė tuvo. Sukti nepersmarkiai. šaltu vandeniu, kad neliptų
kad ir jaustum neteisingus1 vyriausybei ir jam to gana.1 Kai grietinė ims tirštėti ii' prie jų sviestas.

įssimaisytų
t reikia dėti nemažiau kaip ^k5%Unig?yįS°’k^ 
-,unciią druskos. kun. Oeo. Town«<end Foy, P. P.. «u-

26c

Lenkijos _ . . ......
nomis pasiekė amerikiečių žiną Vokietijoj. Daugiau 
kai pusė krito ir mirė kelionėj. L'

Keleivis,** S3G Bro*dway, 
Sovtb Boston, Mase.
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Kas Dabar Vyksta
Lietuvoje?

—
Lietuvių pabėgėlių laik- vedistų uždavinių buvo pa- 

raštis Švedijoj, “Svetur,” a- rengti sąrašus. Jie buvo ke-' 
pie įvykius Lietuvoje rašo: iliolikos kategorijų: 1) mo- 

i bilizuoiamu vyrų, 2) parti-
lik keletas šimtų kilo- 2anu, 3) suimtų lietuvių 

metrų mus nuo pavergtos .patriotų, 4) bevaikių mote- 
tevynes teskiria. Mes tačiau* 50 metų amžiaus, ku-i

ries turėjo būti išgabentos1 
darbams i Rusiją, 5) šeimų

beveik nieko nežinome, kas 
ten vyksta.

Tačiau retkarčiais pa
vyksta bolševikini pasauli 
slepiančią geležinę uždangą 
truputi pakelti ir žvilgterė
ti, kas už jos vyksta. Štai, 
šią vasarą iš Lietuvos pabė
go ir su dideliais nuotykiais 
į vakarinių sąjungininkų už
imtas Vokietijos sritis atvy
ko keli jauni lietuviai iš 
šiaurės Lietuves. Iš tų apy
linkių — Linkuvos, Vaškų, 
Joniškėlio valsčių — jie pa
pasakojo nemaža dalykų, 
kurie leidžia susidaryti apie 
antrąją bolševikų okupaci
ją bent apytikrį vaizdą ne 
tik toje apylinkėje, bet ir 
visoje Lietuvoje.

KELEIVIS,_SO-_ BOSTON
NAUJAS AMERIKOS AMBASADORIUS KINIJAI

Vaizdelio vidury matosi Amerikos armijos generolas George C. Mar- 
shall, kuris šiomis dienomis buvo paskirais ambasadorium Kinijai.

’ Pasaulio Dalybos’
Arba kaip MasKva tarėsi su 

fašistais plėšikauti

tų žmonių, kurie pabėgo į 
Skandinaviją ar Vokietiją 
ir kurie slapstosi nuo mobi
lizacijos į raudonąją armi
ją — tas sąrašas turėjo bū
ti parengtas iki praėjusių 
metų spalių 5 dienos, 6) ka
rininkų, mokytojų bei val
dininkų, 7) kuliamųjų ma
šinų savininkų ir mašinistų 
— jie netrukus buvo suimti
ar mobilizuoti, 8) mokyto-------------------------------------- -- ‘ . ............. . , ,
ju, 9) geležinkelių tarnau- miams ir mažažemiams bu- ėjusi rudeni i» jaisciaus iš- davę — ar netarnavęs poli- 
toju — jie mėnesi buvo na-'šią duodama žemės po 10 varydavo iki s-irnto pašto- cijoj, ar nebuvęs geneiolo( 
likti vietoje, bet po to pra- hektarų. Nesubrendę jau- čių. Namuose neikdavo nei Plechavičiaus kanuomenej. 
dėti suiminėti, 10) kunigų nuoliai buvo viliojami į že-j arklių, nei pajėgesnio zmo- Fie, kurie prisipažindavo, 
ir bažnyčios tarnautojų. Be mės paskirstymo komisijas,-gaus; dėl to rucens sėja bu- būdavo kazkui išvežami.

šomi visi gyvu- o “biedniokai” raginami! vo menka . Lbai nedaug, ienas pasisakė tarnavę^to, buvo surašomi
daržovės.

?yv 
ūkioliai, javai,

Jie atvyko...” padargai.
Bolševikai į Vaškus atvy-- Visi tie surašinėjimai ir, 

ko su keliais tankais nuo po jų prasidėję suiminėji-Į 
Joniškėlio pro Gruzdžių mai taip įvarė žmones ii
bažnytkaimį. Atvykę į tą iš
tuštėjusi miestelį, bolševikai 
tuoj susirišo su vietiniais

siaubą, kad daugelis nebe- 
nakvojo namuose, o kai kur 
naktimis buvo išstatomos

komunistais bei skundikais sargybos, kad praneštų apie
ir ėmė j ieškoti keleto asme
nų. Vieną surado ir suėmė, 
kitų nerado. Po to kokį mė
nesį nieko nejieškojo, o tik 
organizavosi.

Pirmieji “žygiai”
Enkavedistai į Vaškus at

vyko 1944 m. rugsėjo 15 d. 
Jų būriai stovi Vaškuose ir 
Barysų, Vaineronių, Norių, 
Jovidonių, Nakvosų ir No- 
i lun ų sodžiuose. Per trum
pą laiką tų metų pabaigoje 
enkavedistai Vaškų vals
čiuje suėmė virš šimto žmo
nių, kurie buvo žinomi, 
kaip rimti, ramus, padorus 
gyventojai. Daugelis iš jų 
buvo suimant nušauti ar 
šautuvų buožėmis užmušti, 
kadangi mėgino bėgti ar 
priešintis. Tie žmonės buvo 
suimti bei nužudyti tik per 
pirmuosius septynis antro
sios bolševikų okupacijos 
mėnesius nedideliame Vaš
kų valsčiuje, esančiam toli 
nuo didesnių Lietuvos cent
rų.

ko, kad 1940 metais Japo
nija, Vokietija, Rusija ir 
Italija buvo sutarusios “pa
sidalyti pa.-a.:lį.” Dalybos 
l.uvo sutartos. Pagal jas Ru- 

utu gavusi Indiją, Per- 
ir centralinės Azijos 

plotus, Japonija butų gavu
si “pietų sritis” — Filipi- 

' uniją ir it. 
pasiėmusi 
Pietų Af- 
butu teke

Japonijoj nusižudė prin
cas Konoye. Generolas Mac- 
Arthur jį norėjo patraukti sija 
teisman, kaip “karo krinti- siją 
nalistą,” tai princas padarė 
sau galą, kad nereikėtų aiš
kintis teisme. nūs, Indonezi ją,

Nusižudęs japonų valsty- Vokietija butų 
bės vyras paliko atsimini- sau Centralinę ir 
mus, ar užrašus. Ten jis sa

duoti prašymus žemei gau-' teapsėta žiemkenčių rugių generolo. Plechavičiaus Vie- 
ti Vaškų valsčiuje nebuvo ir kviečių. Tose pastotėse tinėje Rinktinėje, kurią na- 
paduotas" nė vienas prašy- žmonės išbūdavę, net po mė-
mas. Po mėnesio skelbimais nesi. Kai kurie is v įso nebe
buvo pažadėta po 20 hek- grįžo, ne vienas grižo be 
tarų, bet ir tada niekas ne- arklio ir vežime.

ciai taip brutaliai likvida
vo. Tas vyras tada dalyva
vo susirėmime su nacių 
Gestapo; keli jo draugai

ReflaMs AissKyir.au

enkavedistų pasirodymą.
Mobilizacija

Pirmoji mobilizacija Pa
svalyje, Vaškuose ir Joniš
kėly buvo praėjusių metų 
spalių 5 d., o Saločiuose — 
savaite vėliau, nes Saločius 
bolševikai užėmė vėliau. 
Mobilizacijai buvo gausu 
visokių skelbimų. Pirmųjų 
skelbimų žmonės beveik ne
paisė. Tada buvo pakarto
tinai paskelbta. Mobilizaci
nes komisijas sudarė vieni 
rusai. Šaukiami buvo gimu
sieji 1908-1926 metais ima
mai. Į komisijas atėjusių

susigundė. Neatsiradus no
rinčių gauti žemę iš dvarų

Sviesto kg. kainuoja 
rubliu, lašinių — 350-4001

per susišaudymą žuvo, jam 
pasisekė pasprukti. Dabar

pažinusiais.

1 iką, o Italijai 
šiaurinė Afrika.

Planas buve sutartas, di
dieji grobikai buvo viską

--------- i puikiai sutarę. Bet iškilo
K. Petraičiui, Timmins, nesutikimas tarp Rusijos ir 

Ont. Kanadoje — Draugo Vokietijos. Kada .Molotovas 
pakeltu klausimu žiūrėkite nuskrido į Berlyną susitarti 
straipsnį “Karo Klausimu” dėl vokiečiu ir rusų “įtakų 
šiame “Keleivyje.” Nuolai
domis diktatūroms taikos 
negalima išsaugoti. Tą pa
tyrė amžinatilsį Chamber- 
lain ir visas pasaulis. Bet 
su aiškia, teisinga ir demo
kratiška politika, šiandien 
galima butų ir demokratiją kiečiai manė, kad Rusija 
pasauly sustiprinti ir taiką perdaug nori ir nutarė ją 
išsaugoti. “Kapitalas ir “pamokyti” ginklais. Taip 

kad didžiosios 
dalybos” suiro,

Stambiesiems biznieriams didieji pasaulio razbainin- 
biznis, o ne demokratija ru- kai susipyko dėl meškos 
pi. Jie iš biznio su Rusija’kailio pasidalijimo kol dar 
tikisi nemažai pelno, todėl meška miške tebevaikštinė- 
dažnai siūlo daryti nuolai
das Rusijai mažųjų tautų 
sąskaiton. “Apyseriai” sėdi 
bankuose ir stambiajame

sferų” ribų. jie negalėjo su
sikalbėti. Kas buvo nesusi- 
tarimo priežastis, princas 
Konoye nesako, bet iš Hit
lerio nasisakymų aišku, kad 
ginčas ėjo dėl Balkanų, Tur
kijos ir... dėl Lietuvos. Vo-

itambusis biznis” visai ne- tai įvyko, 
siveržia i karą su Rusija, “pasaulio

jo.

NUTRAUKĖ RYŠIUS

ti žmonės varomi iš seniu- na p0 2 rubliu?: vyrų nėra 
nijų. ' iš viso.

Pasišalinusių — pabėgu-i Moterims, kurių vyrai mo
siu i užsienius, besislapstan- bilizuoti, buvo žadėtos pen
čių — ukius bei kitokią nuo-! sijos — po tris niblius į mė- 
savybę bolševikai nusavino, J nesi, bet ligi vidurio vasa- 
o ių šeimas išvarė lauk, na-į rcs ir to savo oažado bolse- 
likdami be jokios prieglau- vikai nebuvo išpildė, 
dos. Retkarčiais pasitaiko,! * ., , , ... , . 1 . . Zagina merginas ir moteriskad buvusieji ūkio savinin
kai paliekami bernais bei; 
taraak Buvusieji partiza-! ^ėjimo djeno 
nai bei lietuviai teikėjai,] pjtTna sekmadienį bolsevi-,
leigu nepasislepe ai 9ePa."i kai išžagino 5 ir.oterb. Gre-i 
bego. suimami ir išvežami. I timuoses kafc,,c?e dal.ėsi'

Bolševikų karių sauvalės
r’-as.idėin m ir, nat uirmos' r'-- i---------

Vaškuose u

SU KOMUNISTAIS

Nuo 1936 metų Franci jos
Po kelių savai-į biznyje

cių jo ir kelių draugu lavo-i A. Pranevičiui, Montreal.
nai buvo atrasti nepalaidoti, i Kanadoje—Anglija ir Fran-! kairiosios partijos turėjo 

Bažnyčiose pamaldos vvk- cija, santykiuose su hitleri- taip vadinamą "kairiųjų 
sta. bet susirenka mažai ne Vokietija, ilgai vedė “už- delegaciją.” Atstovai nuo 
žmonių — vien seniai, mo- gerinimo politiką, kokią kelių kairiųjų srovių bandė 
terys ir vaikai. Bažnyčios dabar Anglija ir Amerika derinti kairiųjų sroviu vei-
taip pat apkrautos
mis.

Iš išvežtųjų į Rusiją nie
kas negrįžo. Keli parašė 

luičlrncv. t ZiLrzv 
II Lr •an/'oiit:i ivcanaiiv x

duoklė-, veda santykiuose su Rusija.
1936-1938 metais demokra-

‘Svetur.”

mai. į nuinj»ijžis atėjusių T1.''£p;n,nrną nalipka ) L1I"UVBC ««.Wi ‘Keleivyje” naudinga yrarusai name nebepaleido. Vi-;' ‘ ■eirn°In\RLtai‘ pa e - tas pats. Šalaikomu Kaime daryti visokius biznio skel- 
m Lni, „»?!»• PO o hektarus žemes,Jenka'vedistai. Vy-kupaičiui! ir pa“ieikoj"mU,

įrėmę revolverį į krutinę.!------------------------------ -
7! reikalavo atiduoti jiem

kimą ir programas.
Dabar Francijos socialis

tinės šalys norėjo nuolaido- tų partija atšaukė savo at- 
mis “talką išgelbėti,” bet stovus iš “kairiųjų delega- 
neišgelbėjo. Ar dabar de-Įcijos.” Socialistai aiškina, 
mokratijos nupirks nuolai-: kad "kairiųjų delegacija” 
domis taiką iš Rusijos, pa- nebėra reikalinga, nes so- 
matysime tik vėliau. Apie cialistams vyriausybėje ten
tą 'klausimą pažiūrėkite ka dirbti ir su komunistais 
trumpai “Keleivio” kalen-ir su katalikais, o katalikų 
doriuje straipsnį: “Antras atstovų "kairiųjų delegaci- 

i pasaulinis karas” ir k. I joj” nėra.
sus atvykusius apstojo rau
donarmiečiai ir išgabeno.
Joniškėly, Linkuvoje ir Pa- jju.s £eilięsia . ,
svalyje mažai kas tęstojo. Į įai Pasipm®cl-V.i dukterį; jos neradę. Vysku- 
Tada visiems pasilikusiems1 k.usiią. Paysibkio, t 0 bekta- pajtj primušė. Lig: apalpi- 
buvo išakyta susirinkti j. rų ūkyje is buvusių 1 ai kliu mc ^uvo suirujtas žvirbli
Vaškus. Ligi 1944 spalių 5j?pallk? V1-enį; aV.1^.irgl?Qį 
tuose trijuose valsčiuose sto-; Paem?- Bui ni.-kiu 138 
jo 460 vyrų. Stojo. bijoda-! h*kt^ ^non.° Me?11un?
mi, kad nestojusiu šeimos Į tepaliko Meną ar į is - gu žmona pas ori:nmes
bus persekiojamos? o ūkiai dešimties. Meilumęne su sa-, 

vo vyro seserimi laikinai pa
liktos tarnaitėmis. Buvusi 
tarnaitė paskirta šeiminin
ke. Komisaru paskirtas ne
raštingas Rančius.

karvę ir arklį. Aplamai, vi-j 
gyvulius sovie- 
ir išgabeno i i

niu kaime Vegvs. kurio dūk 
terys buvo spėjusios pasi
kepti. Vaškų pienininkas

r
persekiojamos, o 

deginami. StojusiejiReikia manvti, kad enka- . ->• ~ ,vedistu teroras neaplenkė V’™

ūkiai
buvo

menės bėgti arba fronte pa
siduoti. Po pirmosios mobi
lizacijos daugiau jau beveik Į 
niekas nestojo, nes teroras

ne vieno Lietuvos valsčiaus 
ir kaimo. Baisu darosi paly
ginamai paskaičiavus, kad į
tas teroras Lietuvos kai-' _..... „„............
muose ir miestuose galėjo - s "?ivin7?e-prnas’^au" 
paliesti bent 30,000 lietuvių, - « mas — jau nu-; r
jau nekalbant apie tuos, ku-

Darbo jėgos beveik visiš
kai nėra. Payslikio dvare y- 

. . . , . a tik vienas vyras. Į kaimy-
vo plačiai prasidėjęs, ir vy- ninę Latviją (Bauskės aps- 

rie buvo suimti ar nužudyti slapstyda‘i kritB varė žmones dirbti iš
didesniuose Lietuvos mies Lietuvos — ten buvusių pa-
tuose.

Surašymai
Vienas iš pirmųjų

Ukis
Tik ką atėję bolševikai 

enka- paskelbė, jog visiems beže-

ir sutiko du raitus enkave
distus. Jų vienas nutvėrė 
žmoną, antras ėmė bizunu! 
mušti jį patį ir vijosi dau-l 
žvdamas apie kilometrą. 
Kitą dieną v\ras savo žmo
ną rado išniekintą šaiaiko- 
nyse.

Raudonarmiečiai atiminėi 
ja laikrodžius, radio apara-j 
tus, drabužius ir kitokius' 
vertingesnius ir nevertin
gus daiktus. Toks plėšimas 
ilgainiui pasidarė visuotinis 
ir, kaip atrodo, NKVD spe-

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knysra papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

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

Audimo apdarais $1.25.
kiekvienas turėta papMttl kaynnia minėt* ltnyx*.

Kiekvienas nusipirkę* U pa»idži«n<a. PiaigM genanma
sius* -M-.nev Orderiu.” Popieriniu* falima siųsti tiesioj: papras-

sakojimais, Braunavos val
sčiuje nesutikę nė vieno lat
vio.

1944 metų ruduo buvo cialiai 
gražus. Derlių žmonės suė
mė, tik rugiai laukuos išby
rėjo. Bolševikai taip pradė
jo krauti prievoles ant prie
volių. kad žmonės nebespė- T , . r • •jo iii pristatvti ir <Iel ju daž- P“į^- J°k>o :

* lt KVTnn na Kkr. frau*lauku darbu

tam organizuotas.
Lietuviai raudonojoj 

armijoj
Musų žinių teikėjai buvo 

mobilizuoti ir paskirti į 251

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgai- pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko i-.ereikia. kari butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klau-irnus, k.i 
nu jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir ka reiškia bučkis?
Ka reiškia “pirmosios naktie- tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ka reiškia šlinhinis žiedas? ftalta 
jauno-ios šlėbė? Jaunosios švdras ?
Ryžių barstymai jauniems ant tfal- 
vų? “Medau“ Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merjnnai žinoti 
ištekėjimų kad nepadaryti klai-

Ar pa)ima nustatyt busimo kūdikio 
lyti* iš kalno? P-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisinga* P..tarėjas" 
f aduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vairų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausima atsako.

Kokius vyrus moterys myli?

„ k on vert e, bet reikia iriftkiai užraiyti savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prilipyt ulS centai markę.

“KELEIVIS”
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Rymo jie ne: irėjo. Maistą 
buvo blogas. Jik : karčiais 
pasimaišyda užsieniškių 
(amerikoniškąį konservų— 
tada pavaLypa\!' sočiau. 
Tame lietu ilkame pulke 
nebuvo nė v:e jo liu'uvio ka
rininko; kon»no<’> kalba 
buvo rusų kaita. Pulko va
das buvo žvfis Puikovnin- 
kas. kuopos v Wa? žydas 
Tripolskis, politrukas — 
vyr. leitenairt* V< robjovas, 
Lietuvos rusas 1911 metais 
kurį laiką bu ęs Vaškų vai. 

džiami. manydavosi daryda-i vykdomojo kdtnitoto pirm. 
mi samagoną arba alų ir jį p,e to, tam< pulke buvo Įeit. 
mainydami su bolševikų ka- Marijampo'- >s. m oriklau- 
reiviais į degalus. Prie ku-į somybės la k; is buv - stam- 

į barniosios mašinos sėdėdavo bus didme: pfrek vbininkas 
raštinė,” ir komjau- Pasvaly. .L ^nu tebuvo 

spėtas išk< pti Faržentu. At
vykusius ' į pulką lietuvius

n ūmo net laukų darbų ne
galėjo nudirbti. Nespėjęs iš- 
sikulti, žmogus turėjo sko
lintis iš kaimvno, o nega
vęs pasiskolinti buvo reika
laujamas atiduoti iš sėklos. 
O tos sėklos paskui jau nie
kur nebegavo, nors bolševi
kai žadėjo atiduoti iš “san
dėlių.” Tie sandėliai tuoj iš
garavo i Rusiją arba kariuo
menei į frontą.

Javams kulti nebuvo de
galų. Žmonės, pyliavų spau-

visa
nuoliai surašinėdavo kiek
vieną iškultų javų maišą.

Įvairiems reikalams pra- Marijampt 1? ap’ ziurinė-I

prieš 
d<>B?

Kokio 
vesti ?

Ka- reikia žinoti pirmų naktį? Ši 
to nepa.-ako jaunu nu nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla O klausimas 
laimi avai bus, nes nuo jo prudauso 
gyvenimo laime ar n. laime Bet s* 
visi Uepia, tų atvirai pasakų “leuiu- 
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? lai 
upiausts siekvieiios šeimynų.- kiausi 
mas. Ir “ieisinga. I'ateiejaa” <ia 
patiekia įdomių iidurinacijų.

• rr.i.tus geriau-ia teketi ir

Kokias moteris rnvli vyrai? A’-na ko
kios moterys nenrivslo tekėii? “ i ei- 
s»n.<a.- Patamjas” ps-akys jums via- 
ku.

ikca rvikis žinoti, ksd va. botų 
sve.s. ir nr“zi-' ■ Ka.p turi uranai 
kyli nese.a moteria ? na.p renua su-
X k ti vs iv U«lik) ?

aha Lomi ja <r iizicii'gija. 
Kode! turely ui-Mpll) m Ua./ UR a. ei.- fvėn ai utįGiaisin 

Ka*u* 7
i visus šiuos kiaus.mus 

avHrtjja- aLsMevu aisfestMl 
n«?.>iepuatna.T.

Kfi><a <rxzi, pavtis 
pu.riMpių, aupriMsa

I < I« I.KdU 
ir

Be to, “leisiugHA Patarėjas'' pasakys Jurus trumpa ir a 
Kaip prasidėjo pasaulis —is kur n kaip atrado zvinc.- -n. 
rado žmogus ant zcine.-.','—ir oaug-daug Kilų {domių da.yKų

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaud «ti tokie mon.-io vei
kalai, kaip VVeilso "Pasaulio Istorija," Jordano “išveliu, .jos Fagr.u- 
dai,” MeCabe’o "Civilizacijos Evoliucija," Boebche s "žmogau.- u v u 
liucija,” D-ro Gatės "bexual lhrutns' ir daugybe kilų. lai mo
kykla ir papuošimai dainuose. Raina $1.60 Už.-osakykit " ii .-.i.y- 
Patarėją.”

k tdi 
į> atat

636 BROADWAY
KELE/V/S

SOUTH BOSTON, MASS.
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Aštuntas puslapis

Vietines Žinios
DEL. LIETUVIU PABĖGĖ

LIU SUŠELPIMO
vIX. Armėnas serga

Reikalingi valgomi daiktai 
ir drabužiai

Bostono BALF skyrius 
dabar veda maisto vajų dėl 
sušeluimo lietuvių karo pa
bėgėlių Europoje. Surinkti 
maisto dalykai ir drabužiai 
sudedami lietuvių šv. Petro 
pobažnytinėj salėj.

Kam neparanku daiktus

Jau koks septintas mėnuo 
kaip serga ilgametis “Kelei
vio” skaitytojas drg. K. 
Armonas, kuris gyvena So. 
Bostone, 438 East 6th St. 
Linkim jam greit pasveikti.

Nubaudė 2 karininkus

Prieš porą savaičių i 
Charlestovvn tiltą Įvažiavo 
laivas ir sugadino tiltą. Už 

pristatyti f pobažnvtinę sa- savaitės teismas nagrinėjo 
ię, gali palikti “Darbinin- tą -1............
ko” arba “Keleivio” rašti
nėse. BALF darbuotojai iš 
ten paims ir pristatys i vie
tą.

Jau yra suaukauta maisto 
ir drabužių, bet laukiama 
dar daug daugiau. Mano
ma, kad atsiras geraširdžių 
lietuvių ir lietuvaičių, išgirs 
vargstančiųjų baisą ir prisi
dės su savo aukomis.

Keletas yra davę pinigi
nių aukų nupirkimui mais
to. Šiomis dienomis p. Ign. i 
Mažutaitis aukojo $10 tam 
tikslui per J. Steponaiti.

Pobažnytinėj salėj daiktai 
priimami kiekvieną savaitės 
vakarą, tarp 6 vai. ir 8. Re
dakcijose galima palikti ir 
dienos metu. Laukiame 1

Valdyba.

reikalą ir atrado, kad 
kalti buvo laivo karininkai, 
kurie per neatsargų važia
vimą atsidaužė į tiltą. Jie 
nubausti. Pasirodo, kad F. 
B. Standish. pirmas laivo 
inžinieriaus padėjėjas, bu
vęs girtas. Jam atimta me
tams teisė važinėtis Ameri
kos laivais. Vyriausias lai
vo inžinierius, Harrv Tre- 
ver, gavo perspėjimą: jei 
per šešis mėnesius jis ne
prasikals, jam bausmė bus 
atleista.

Atvyksta tyrinėti

I Bostoną šią savaitę at
vyksta Jungtinių Tautų Or
ganizacijos septyni atstovai. 
Jiems yra pavesta patyrinė
ti. kokiame mieste geriau
siai butų parinkti Jungtinių 
Tautų Organizacijos buvei
nę. Tarp kitų miestų yra 
numatytas ir Bostonas. Vai-

Ant B gatvės po 119 nr.J da^r, svarbiausiai
& 1 - -- eina tarp Bostono ir New

Sugrivo namas, 
plytvagiai

kalti

So. Bostone, penktadienio 
naktį sugriuvo didelis ketu
rių aukštų namas. 75 to na
mo gyventojai ketvirtadieni 
buvo iškraustyti iš jo, nes 
jau buvo pavojus, kad na-' 
mas grius.

Policija sako namas su
griuvo todėl, kad nesąžinin
gi žmonės pradėjo iš to na
mo sienų vogti plytas ir 
tiek daug jų išvogė, kad na
mas susmuko. Seniau greta 
stovėjo kitas namas, bet jis 
buvo nugriautas 1933 m. 
vėliau žmonės pradėjo iš 
laukutinės namo sienos 
“skolintis’’ plytų ir paga
liau tiek jų išvogė, kad na
mas neišlaikė. Policija sa
ko, tai yra “gryniausias 
vandalizmas.”

tarp 
Yorko.

Šią savaitę bus gyventojų
surašymas

Šią seredą Bostono poli
cija pradės surašinėti mies
te gyventojus balsavimo 
tikslais. Toks surašymas y- 
ra daromas kasmet.

Užmušė savo žmona

Rocsevelto gimtinė kon
kuruoja Bostoną

Gubernatorius Tobin ti
kėjosi, kad Jungtiniu Tautų 
Organizacija pasirinks Bos
toną savo pastoviai sėdybai. 
Jis buvo net Londonan
skridęs kviesti, kad ji čia 
Įsikurtų. Bet kaip dabar iš
rodo, tai tos organizacijos 
vadai, turbut, pasirinks sa
vo namams vietą ne Bosto
ne. o New Yorko valstijoj, 
būtent Hvde Parke, kur bu
vo gimęs ir augęs preziden
tas F. D. Rooseveltas.

Cambridge gyventojas! 
Dcnald McKinnon savaitė 
atgal nudurė savo žmoną. 
Tragedija Įvyko jų namuo
se. Cambridge Rindge Avė. 
Šiurpi žmogžudystė atsitiko 
dalyvaujant McKinnon du
krelei, 16 metų mergaitei, 
kuri bandė tėvą sulaikyti, 
bet jai tas nepavyko. Po 
žmogžudystės McKinnon 
bandė nusižudyti, bet tiktai i 
susižeidė. Jis suimtas.

Katalikai patenkinti

1. Sausio 2 dieną, 1946

KETVIRTIS and C O M PA N Y
BOSTON, MASS.

RADIJO PROGRAMA

Moterys reikalingos vilnas 
sortuoti. Patyrimas nereikalin
gas. Mes išmokinsim. Darbas 
pastovus. 5 dienos j savaitę. 
Kreiptis į 229 A Street, South 
Boston. (53)

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 YV. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS

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

Mest Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

dr. d. Pilka
1 .. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tei. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE, MASS.

Iš naujai paskirtų keturių 
nu" Amerikos kardinolų, vienas, 

New Yorko arkivyskupas 
Spellman. yra kilęs iš Whit- 
man. Mass. Jo šeimyna ir 
dabar dar tebegyvena tame 
m i este Iv.

Mirė daktaras Edward 
Timmins

312 BROADWAY. SO.
U—— 

“Keleivio” ir LSS bankieto 
komisijos padėka

Pasigėrė ir pasidarė 
sau gal a Tel. ŠOU. 4613

153,COO dolerių sniego 
valymui

Musų miestas paskyrė 
150,000 dolerių sniego va
lyme išlaidoms padengti. 
Prieš šventes tiek prisnigo, 
kad sniego nuvalymas mies
tui atsieis gana brangiai. 
Miesto taiyba taip pat pa
skyrė 70,000 dolerių Char- 
lestovvn tiltui pataisyti. Tą 
tiltą buvo apardęs vienas 
laivas.

Jau prieš kuri laiką čia 
mirė ir lietuviams southbos- 
teniečiams gerai žinomas 
daktaras Edvvard Timmins. 
\ elionis buvo žinomas 
kaipo daktaras ii- kaip 
suomenės veikėjas.

Nebeveš kareivių per 
Bostono uosta

ir
vi-

“Keleivio” ir LSS bankie- Pereito nedėldier.i naktį 
to kemisija šiuo reiškia nusižudė žibinamu gazu 
nuoširdžiausią padėką mu- Thomas O’Brien. 29 metų 
- bankieto gaspadinėms.' amžiaus Revere gyventojas?su

taipgi visiems draugams ir Jis parėjo subau- vakarą 
draugėms, kurie ir kurios; girtas. Motina subarė, 
platino tikietus. Ačiū jų Tuomet jis ątMiko virtuvėj 
pastangoms, turėjom tikrai! gazą ir atsisėdo y ie pe- 
gražų bankietą. j čiaus. Motina Bbandė gazą

Dar kartą ačiū visiems ir- užsukti, bet jisĮ ją atstūmė, 
visoms! i Tuomet moteriškė pradėjo

Bankieto Komisija.) klykti, subėgo kaimynai ir 
----------------- j gazą užsuko, o girtuoklį nu-

Graži iškilme pas 
Ramanauskus

vedė lovon. Bet naktį jis at
sikėlė ir nuėjęs virtuvėn vėl 
atsuko gazą. šį syki nusižu- i 
dė jis pats ir tik per plauką1, 
neužtroško gazu otina.' 
Ji buvo nuvežta ligoninėn 
be žado. Tai ve, ką padaro

Šunų lenktynės Readvillės 
priemiesty

Readville priemiesčio gy-! 
ventojai kelia protestus' 
prieš žadamą atidaryti ten, 
naktines

Nuo šio pirmadienio per 
Bostono uostą nebebus ve
žami kareiviai iš Europos 
namo. Ikišiol per Bostoną 
grižo beveik pusė musų ka
reivių iš Europos, bet dabar 
visi jie bus grąžinami per 
New Yorko uosta.

Padidėjo vedybų skaičius

.............. šunų lenktynes.! ____
Readville gyventoja; nenori susituokė išviso 9.260 poru; 
to sporto savo ramiam- mie- gi 1944 metais sutuoktuviu 
stelyje. , i buv« tik 8,806.

ĮVAIRIŲ naudingų reikmenų 
I) o v A N o M S

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

Casper’s Beauty Salon
PRIJUNGIA

GIFT SHOF

Pereito šeštadienio vaka
re Mrs. Ramrnauskienė,
448 E 7th St.. So. Bostone, 
suruošė gražią iškilmę. Bu
vo pakviesti Ramanauskų degtinė.
giminės, draugai ir kaimy-į---------------
nai. Visi buvo sočiai pa- Laiškus suvertė Į “eš-kena”
vaišinti. Iškilmė buvo su-' -------
ruošta sulauktuvėms Mrs.
Ramanauskienės sūnų, Jo
no ir Stepono, kurie šiomis 
dienomis gryžo iš Dėdės Ša
mo tarnybos Abudu sūnus nei laisKų< nei iaiK .K 
gryzo is Italijos, sveiki ir, kuriuop tikėki gauti. Pa- 
druti. nugalėję musų saliesl aiškėjo ka(] :ie jauni «lai£_ 
priešus, '

Kalėdų s-zonui naštas 
pasisamdė laug laikinų 
laiškanešių. Žmoi •- pradė
jo skųstis, kad jie ,auna 

laiškų, nei laikr

SVARBUS REIKALAI
ALEXANDER TRAKNIS,

Pirmiau gyvenęs 36 Newman St., So. Boston, Mass.
FELIX DROBNECK,

Gyvenęs Lawrence. Mass. ir kituose miestuose
JO3EPH C1DLEVICH,

Pirmiau ir dabar gal gyvenąs So. Bostone.

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

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

Gili žiema

Rep. kanešiai” verčia laiškus į 
pelenų bačkas. John A. 
Connolly iš Uoslių Lile buvo 
sugautas sti -ertęs į "eš-ke-

Šįmet žiema pas mus pra-'ną” apie 1 laišku. Taigi,1 
sidėjo nepaprastai anksti ir jeigu jus n- avot lai ko ar; 

Per 1945 metus Bostone labai daug sniego. Pereitą Jaikraščio.jLi veiki usia jie, 
šeštadienį tiek prisnigo, kad buvo tokių paštininku” su-i 
tūkstančiai automobilių bu- naikinti, k; r nereikėtų ne-j 
vo palikti ant kelių. • 1 šioti. ,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėfdienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1— Muzika.
2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po progi dmos parašykite 

•avo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu* \VORL Sta- 
ion, Lithuanian Program, 
loštom Mass. S. Minkus.

REIKALINGI DARBININKAI.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

Kraujo ir Odos Liras.
Valandos: r.uo 10 iki 12 dieną 

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonuealth 4370

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

BOSTON. Tlef. M.'ayette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinim*
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perk raustom
čia pat ir į to-] 
limas vietas.
Sausti priežiūra, kaii 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

prieinama




