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Kaina 6 centai. METAI XL

NAUJA BOMBA NAIKINA JAPONIJOS MIESTUS
Greita Laiku Baigsis Karas 

Su Japonija
Amerikiečiai vartoja naują milžiniško pajėgumo 

bombą—Japonijai gresia visiškas sunaikinimas—Mac
Arthur paskirtas Japonijos fronto vadu.

Potsdamo Konferencija Baigta, 
Priėmė Svarbius Nutarimus

Vokietijos sunkioji pramonė panaikinama—Baltijos 
šalys pripažintos Rusijai—Potsdamas buvo Teherano ir 
Jaltos tąsa.

Prezidentas Truman ir 
Anglijos premjeras C. Att- 
lee pirmadieni paskelbė pa
sauliui didelę naujieną: A- 
merikos bomberiai praeitą 
Sekmadieni pavakarėj pir
mą kartą panaudojo Japo
nijai daužyti naują, milži
niškos galybės bombą, va-j 
dinamą “atominę bombą.”' 
Naujoji bomba sprogsta su 
2,000 kartų didesne jėga, 
kaip pati didžiausioji šiame 
kare vartota bomba (22,000 
svarų anglų bomba, vadina
ma “Grand Šiam”), arba 
jos sprogimo jėga yra lygi 
20-čiai tūkstančių tonų TNT 
sprogstamos medžiagos jė
gai.

Naujoji bomba buvo pa
dirbta bendradarbiaujant 
žymiausiems Amerikos, An
glijos, Danijos it kitų šalių 
mokslininkams. Visi tyrinė
jimai, žaliavų perdirbimas, 
specialinių dirbtuvių Įrengi
mas ir paskutinieji bandy
mai su naująja bomba atsi
buvo Amerikoj, musų šalies 
pinigais ir Amerikos moks
lininkams vadovaujant. Nau 
jos bombos išradimas ir pa
dirbimas kainavo 2 bilionų 
dolerių. Slaptose dirbtuvė
se Amerikoje per kelis me
tus dirbo 125,000 žmonių. 
Jie pastatė ištisas naujas 
dirbtuves, laboratorijas ir 
sudėtingas mašinas, kurios 
buvo naudojamos bandy
mams ir naujos bombos pa
dirbimui. Dabar naujų bom
bų gamyboj dirba 65,000 
žmonių.

Naujoji, “atominė” bom
ba buvo išbandyta pirmą 
kartą š. m. liepos 16 d. dy
koje vietoje. Naujosios Mek
sikos valstijoje. Ji sprogo 
su tokia jėga. kad 250 my
lių nuo sprogimo vietos lan
gai drebėjo, o 10,000 jardų 
nuo sprogimo vietos žmo
nės buvo pergriauti ant že
mės. Pereitą sekmadieni 
naujoji bomba buvo numes
ta ant Japonijos miesto Hi- 
roshima. Po bombos spro
gimo Hiroshima paliko ap
gaubta debesimis durnų ir 
dulkių, todėl stebėjimas iš 
ruo sprogimo pasekmių ne
buvo galimas. Bet nuosto
liai turi būti milžiniški. Hi 
roshima yra didelė japonų 
armijos bazė ir uostas.

Apie atominę bombą 
mokslininkai pradėjo galvo
ti dar prieš šį karą. Tarp j- 
vairių šalių mokslininkų ė- 
jo lenktynės, katrie pirmieji 
praktikoje išspręs “atomo 
skaldymo” paslaptį. Vokie
čiai darė tyrinėjimus ir na
ciai vis gąsdino pasaulį su 
savo “slaptuoju ginklu,” 
bet naciai susilaukė galo 
pini. negu jų mokslininkai 
išsprendė tą uždavinį. Nau
josios bon.t» žalioji me
džiaga vra mcpumas mi

neralas randamas Kanado
je, Belgijos Kongo koloni
joj Afrikoj ir Vokietijoj.

Japonija dabar stovi prieš1 
rustų pasirinkimą: arba ji 
bus sugriauta visai į nieką, 
arba ji tuoj pasiduos.

Amerikos vyriausybė pa
skyrė generolą MacArthurą 
vyriausiu Japonijos fronto 
vadu. Jo vadovybėj bus da
roma invazija, jei toki bus 
rasta reikalinga daryti po 
suardymo visų japonų mies
tų, uostų, susisiekimo kelių 
ir pramonės.

Su atomų bomba žmoni
jos istorijoj pasirodė nauja 
jėga, kuri galės būti panau
dota žmonijos išnaikinimui, 
arba naudingam darbui. 
Mokslininkai dar tebespė- 
lioja, kokias milžiniškas ga
limybes slepia savyje nau
jai surasta ir žmogaus pa
kinkyta gamtos jėga.

MAŽI NEPATENKINTI 
POTSDAMO DALY

BOMIS

Potsdamo konferencijoje 
tarimu reparacijas gauna 
Rusija ir didžiosios demok
ratijos. Rusai iš savo dalies 
žadėjo numesti kokį kaulą 
Lenkijai, o Anglija ir Ame
rika žadėjo dalintis su ki
tais nuskriaustais. Norvegi
joj, Olandijoj ir Belgijoj 
reiškiama nepasitenkinimo, 
kad mažųjų valstybių visai 
nebuvo atsiklausta dalybo
se.

LAVALIS SAKOSI IŠ-. 
GELBĖJĘS BLUMĄ

Liudydamas Peteno bylo
je francuzų kvislingas La- 
valis sakosi išgelbėjęs Blu- 
mo ir Reynaud gyvybę nuo 
nacių, kurie norėję juos nu
žudyti. Lavalis sakosi nieko 
nežinojęs apie nužudymą 
Mandelio ir buvusio minis
terio Jean Zay. Jis giriasi 
bandęs išvaduoti ir E. Her- 
riot iš nacių kalėjimo, bet 
tas jam nepavykęs.

MARŠALAS ROMMELIS 
PATS NUSIŽUDĖ

Maršalo Rommelio sūnūs 
pareiškė amerikiečiams, kad 
jo tėvas pats nusižudė, nes 
buvęs įpainiotas į pasikėsi
nimą prieš Hitlerį 1944 m. 
liepos 20 d. ir butų turėjęs 
stoti už tai į teismą. Jis an
ksčiau buvo sužeistas, bet 
jau buvo pasveikęs.

Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas J. C. Grew užgin
čijo paskelbtas žinias, kad 
Amerika duos Anglijai nuo 
3 iki 5 bilionų dolerių pa
skolos. J. C. Grew sako. 
kad vyriausybė dar neprašė 
kongreso tokią paskolą pa
tvirtinti

KAI JAPONŲ NUSIŽUDĖLIS PATAIKĖ J LAIVĄ

Ši nuotrauka parodo Amerikos karo laivą “Nevada,” kuomet jį smogė ja
ponų nusižudėlis orlaivis. Priešas žuvo, bet musų laivui pridarė didelių nuos
tolių — visas denis suardytas.

Bucnenwaide nužu
dė 700JD00 žmonių
Amerikos karo departa

mentas praneša po ilgų ty
rinėjimų, kad Buchenwaldo 
koncentracijos stovykloje 
prie Weimaro nuo 1933 
metų iki amerikiečių atėji
mo naciai išžudė 700,000 
žmonių. Buchenwaldas bu
vo viena iš daugelio nacių 
stovyklų, kur žmonės iš vi
sos Europos buvo vežami ir 
žudomi. Atsakomingieji už 
nacių stovyklų žiaurumus ir 
žmonių naikinimus bus tei
siami Apie Buchenwaldo 
stovyklą “Keleivyje” prieš 
dvi savaites buvo įdėtas 
vieno lietuvio kareivio laiš
kas.

TRIJŲ KLAUSIMŲ NE- 
. GALĖJO IŠSPRĘSTI

Iš Washingtono praneša, 
kad trys svarbus klausimai 
buvo svarstomi Potsdame, 
bet jų nebuvo galima iš
spręsti. Tai buvo Dardanelų 
klausimas, Italijos kolonijij 
likimas ir atitraukimas ka
riuomenės iš Irano. Pirmus 
du klausimus kėlė rusai, An
glija ir Amerika juos atme
tė, o atitraukti kariuomenę 
iš Irano siūlė anglai, rusai 
nesutiko.

LIETUVOS KUNIGAI 
PERKA ORLAIVĮ

Bolševikų spauda prane
ša linksmą žinią, kad Lie
tuvos katalikų kunigai per
ka raudonajai armijai vie
ną orlaivį. Jau šių metų pra
džioje kunigai turėjo surin
kę tam garbingam tikslui 
50,000 rublių. Vienas lietu
vis bolševikas čia Ameriko
je, didelis teologijos žino
vas, prie tos žinios pridėjo 
savo paaiškinimą, esą “kiek 
viena valdžia iš dzievulio,” 
o todėl ir katalikų kunigai 
neatsisako paremti raudo
nąją armiją, ypač, kai 
NKVD agentai su revolve
riu paprašo “sukos ’’

ANGLAI SUGAVO A.
HITLERĮ

Anglai prieš kuri laiką 
suareštavo A. Hitlerį, bet 
pasirodo, kad tai butą Aloi- 
zo Hitlerio, Adolfo brolio, 
tik ne iš vienos motinos. A- 
loizas anglams atrodė visai 
nebaisus ir jie ji vėl palei-! 
do.

Hitlerio brolis Aloizasl 
buvo kadaise vedęs vieną 
airę ir su ja susilaukė su
naus. Vėliau jis su ta žmo
na išsiskyrė ir ji atvažiavo 
į Ameriką, kur jos sūnūs 
tarnauja Amerikos kariuo
menėje. Pats Aloizas laikė 
Berlyne saliuną.

FRANCO IŠGĄSTYJE 
DEL POTSDAMO

Generalisimo Franco su 
kvietė nepaprastą savo mi- 
nisterių pasitarimą dėl Pot
sdamo konferencijos pa
smerkimo jo režimo. Pots
damo nutarime sakoma, 
kad Franco valdoma Ispa
nija negalės būti priimta i 
naująją Tautų Sąjungą. 
Tas, be abejonės, pagreitins 
Franco diktatūros galą Is
panijoj. Bet diktatorius ti
kisi dar išgelbėti savo val
džią.

ARKIV. JALBRZYKOWS- 
KI IŠVEŽTAS Į 

VARŠUVĄ

New York (LAIC)— A- 
genturos “KAP” pranešimu, 
Vilniaus arkiv. Jalbzykows- 
kis, kurs vokiečių okupaci
jos metu buvo uždarytas 
Mariampolės vienuolyne, 
dabar esąs išvežtas į Varšu
vą. Traukiniui praeinant 
pro Baltstogę, stotyje buvę 
susirinkę šimtai lenkų. Ark. 
Jalbrzvkowski šiuo metu 
turi 69 metus ir yra liguis
tas žmogus. Kaip žinome, 
jam pareigų eiti nebegalint, 
Vilniaus arkivyskupo parei
goms popiežius buvo pasky
ręs lietuvi arkiv M Reini.

Gsilestingiimo Isivas 
vežė ginklus

Gen. MacArthur štabas 
praneša, kad jurose buvo 
pagautas japonų Raudono
jo Kryžiaus laivas, kurs tu
rėjo leidimą gabenti sužeis
tus kareivius ir vaistus. Pa
tikrinus pasirodė, kad lai
vas gabeno amuniciją ir 
ginklus, o “sužeistieji ka
reiviai,” pasirodė visai svei
ki, tiktai subandažuoti, kad 
jie atrodytų ligonys. Laivas 
atgabentas į amerikiečių 
valdomą uostą.

ŠVEDAI UŽBĖGO UŽ 
AKIŲ

Švedai sudarė prekybos 
sutartį su Argentina, pagal 
kurią švedai statys Argen
tinai žemės ūkio mašinas, o 
mainais gaus maistą. Švedai 
galėjo sudaryti tokią sutartį 
ir užbėgti Amerikai ir Ang
lijai už akių todėl, kad tos 
šalys dar negali eksportuo
ti daug žemės ūkio mašinų.

STALINAS “SU DIEVO 
PAGELBA”

Prezidentas Truman pa
kvietė Staliną atvykti į Wa- 
<hingtoną. jei kada vėl bus 
koks nors “trijų didžiųjų” 
susitikimas. Stalinas į tai 
atsakė, kad “su Dievo pa- 
gelba” jis gal ir atvyksiąs. 
Jokio susitarimo dėl naujo 
trijų didžiųjų susitikimo ne
buvo padalyta, kalbėta tik
tai, jei toks susitikimas bu
tų kviečiams, tai jis gal 
įvyktų Washingtone.

UŽDRAUDĖ AMERIKOS 
FILMAS PRAHOJE

Čechoslovakijos valdžia 
uždraudė rodyti Prahos mū
viu teatrose Amerikos fil
mas. Sako, tos filmos yra 
nedraugiškos rusams. Vie
toj amerikoniškų filmų da
bar Čechoslovakijoj rodo
mos rusu filmos

Svarbiausieji “trijų di-' 
džiųjų” nutarimai yra to
kie :

1J Įkuriama Užsienių 
Reikalų Ministeriu Taryba, 
į kurią įeina Amerikos, An
glijos, Francijos, Kinijos ir 
Rusijos ministeriai. Ta “ta
ryba” turi paimošti taikos 
sutarčių projektus taikai su 
Italija, Rumunija, Vengri
ja, Bulgarija ir Suomija. Ji 
turi rinkti medžiagą busi
mos taikos sutarčiai su Vo
kietija. Taiyba sprendžia 
ginčijamus sienų klausimus. 
Nutarime nesakoma, kaip 
ta “taiyba” priims savo ta
rimus, bet, matomai, ji tu
rės daryli sprendimus vien
balsiai.

2) Vokietijos klausime 
nusistatoma: a) išrauti na
cizmą ir militarizmą. Remti 
demokratiškas idėjas vokie
čių gyventojų tarpe.’ Per 
vietos savivaldybes ir atski
ras sritis demokratiškais 
rinkimais eiti prie sudary
mo vokiečių vyriausybės. 
Kol kas Vokietija bus val
doma per bendrą kontrolės 
komisiją, bet kaipo ekono- 
vinis vienetas, “kiek tai 
praktiškai galima.” vokie
čių gyventojai turi būti ly
giai traktuojami visose oku
puotose srityse.

b) Vokiečių pramonė bus 
griežtoje sąjungininkų kon
trolėje. Karo, arba sunkioji 
pramonė bus panaikinta, u- 
kis decentralizuotas. Vokie
čių gyvenamas lygis neturi 
būti aukštesnis, kaip vidu
tinis Europos gyvenimo ly
gis, bent pereiname laiko
tarpyje, kol bus išrištas “be- 
viečių žmonių” grąžinimo 
reikalas.

c) Vokietija turi mokėti 
reparacijas pagal visas sa
vo išgales. Reparacijoms 
imama Vokietijos pramonė 
ir kapitalai užsieniuose. Ru
sams leidžiama pasiimti 
pramonės mašinos ir kitoks 
turtas iš jų srities. Iš savo 
grobio rusai duoda dalį at
lyginti Lenkijos nuostolius 
kare. Anglai ir amerikiečiai 
ims atlyginimą iš vakarinės 
Vokietijos dalies. Rusai virš 
savo dalies Vokietijos ry
tuose, gauna 25% sunkio
sios pramonės mašinų iš va 
karinės Vokietijos, 15% 
mainais į rytinės Vokietijos 
duoną ir maisto produktus, 
o 10% be jokio išlyginimo. 
Bendrai, rusai gauna virš 
50% visų reparacijų.

d) Rusijai pripažįstama 
Karaliaučius ir rytinė Ryt
prūsių dalis. Sovietų Rusi
jos siena nukeliama į vaka
rus, iki Gdansko įlankos ly
tinės dalies šiaurėje ir iki 
Lietuvos ir Lenkijos sienų 
susitikimo pietuose. Tuo pa-

itim Lietuva pripažįstama

Rusijos dalimi, 
e) Nubausti greitai karo

kriminalistus.
3) Rusai siūlo pripažinti 

visoj Austrijoj jų pastatytą 
Austrijos vyriausybę; Ang
lija ir Amerika sutiko klau
simą svarstyti.

4) Lenkijos klausime An
glija ir Amerika užgiria 
Varšuvos “naująją” val
džią, tiki Maskvos paža
dams, kad Varšuvoj bus 
“laisvi” rinkimai, pripažįs
ta Lenkijai teisę iki taikos 
konferencijos valdyti buvu
sias vokiečių žemes iki Nei
sės ir Odros upių, o vienin
telė garantija busimų lais
vų rinkimų yra ta, kad į
Lenkiia ealės vvkti Arttri--------o-------- - -----—-------
kos ir Anglijos spaudos,, at
stovai ir stebėti, kaip ten 
eina rinkimai.

5) Ateityje numatoma j- 
sileisti į Jungtinių Tautų 
Organizaciją Italiją ir kitas 
užkariautas šalis, išskyrus 
Vokietiją. Ispanijai kelias 
uždaras į tą organizaciją.

6) Bus kalbama apie per
tvarkymą sąjungininkų kon
trolės Bulgarijoj, Rumuni
joj ir Vengrijoj. Apie Jugo
slaviją—nė žodžio.

7) Vokiečiai gyventojai 
iš Lenkijos, Čechijos, Veng- 
rios ir Rytų Prūsijos gali 
būti iškeliami į Vokietiją, 
bet tas turi būti daroma ne 
kartu, žmoniškose sąlygose 
ir pranešus iš anksto sąjun
gininkų kontrolės komisijai 
Berlyne.

8) Apie Japoniją nė žo
džio, bet generalinių štabų 
atstovai kalbėjosi apie “mi- 
litarinius klausimus, kurie 
yra bendras visų interesas,” 
o tai gali būti tik karas su 
Japonija.

Paliko neišrišti klausimai 
dėl atitraukimo kariuome
nės iš Irano, dėl rusų-turkų 
ginčo, dėl Vokietijos sienii 
Vakaruose. Išspręsti tie 
klausimai, kur Amerika ir 
Anglija sutiko su Rusijos 
reikalavimais.

BUS PERTVARKYTAS 
VALSTYBĖS DEPAR

TAMENTAS

Valstybės departamentas 
žadama vėl pertvarkyti, ka
da sekretorius J. F. Bymes 
grįš iš Potsdamo. Numato
ma, kad valstybės sekreto
riaus padėjėjai, McLeish ir 
Rockefeller ir, gal but, 
Grew pasitrauks iš užima
mų vietų. Pertvarkymas tu
rės įvykti iki rugsėjo pra
džios, kada įvvMa Londo
ne pirmas r»°n! užsieniu 
reikalų ministeriu “taryh »«” 
posėdis.
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AR VERTA BUVO VA- 
ŽIUOT J “ĮVYKINTŲ 

FAKTŲ” KONFE
RENCIJĄ

Trys Didieji Potsdame 
patvirtino visą tą; ką Rusi
ja ir be jų laiminimo Euro-j abejonės, 
poje darė. Jie pripažino Ru
sijai teisę imti Vokietijos 
pramonės mašinas, ką rusai 
ir taip jau darė. Jie tik pri
dėjo į-usams ir iš Ameriko= 
bei Anglijos užimtos dalies.
Trys Didieji patvirtino “Į- 
vykintus faktus” Lenkijoje, 
iš sąjungininko Lenkijos pa- naln 
darė Rusijos vasalą. Veng- kitas 
rija, Rumunija, Bulgarija,
Suomija ir Austrija palieka, 
kaio ir buvusios, tik jų pri
klausomybė nuo Rusijos ta
po “trijų” patvirtinta. Bal
tijos šalys, Lietuva, Latvija 
ir Estija, tyliai buvo pripa
žintos Rusijai. Apie sąjun
gininką Jugoslaviją Trys 
Didieji nesiteikė net prisi
minti, kaip ir apie Baltijos 
šalis.

Vadinasi, .Trumanas 
Churchillas-Attlee važiavo i 
Potsdamą patvirtinti tą, ką 
rusai jau darė ir daro, visai 
jų neatsiklausę. Ar verta 
buvo važiuoti? Ar nebuvo 
galima pasiųsti Stalinui te
legramą ir pasakyti: “Su
tinkame, tik pranešk, ko no
ri.” Butų visiškai užtekę ir 
butu pigiau kaštavę.

Vienas Bostono laikraštis 
“Record” išreiškia tokią tei
singa nuomone apie Potsda
mo Įvykintų faktų biznį:

tinęs Rusijos, kuri nesigailėjo 
bent moralinsė pagelbos. 
"Angliją dabar valdant dar- 

biečiams, visos tetos Europos 
valstybės, kurios turi realisti
nes vyriausybes, dabar teiksis 
prie Anglijos, nes nėra jokios 

kad Anglijos dar- 
biečiai j;.ems duos ne tik mo
ralinę, bet ir materialinę pa- 
gelbą. Negana to. jas jungs 
vienas tikslas ir vienodos pro
blemos.
“Visai neabejojama, kad gal 

vojantis Anglijos vidurinis 
luomas suprato, kad kievie- 

laikotarpiui reikalingas 
rūbas, kiekvienai ligai 

kitoks gydymas ir kitoks vais
tas, dažnai ir kitas gydytojas.”

I UŽDARĄ PASAULI 
PAŽVELGUS

Dabar, Rusijai vadovau-’. 
jant, jei tik nepasakyti dik-i 
tuojant, didžiosios demok-'( 
ratijos pritarė Potsdamo 
taikai, apie kurią vienas A- 
merikos spaudos atstovas, 
Vokietijos ir Europos žino
vas, L. P. Lochner, šitaip i 
sako:

"Palyginus su pergalėtai Vo

kietijai dabar uždėtomis sąly

gomis. Versalio talka atrodo 

tiktai vaiku žaislas..

"Sovietu Rusija iškyla, kai-j 

po dominuojanti Europos ga-, 

lybė.” I
Tais žodžiais pasakytai 

viskas apie Potsdamą. Vo
kietija pašalinta labai radi- 
kališkai. o ios vietą užėmė 
Rusija. Anglija ir Amerika 
Europos klausimuose veik 
neturi balso, ar dėl kokių • 
tai vidaus ar karo politikos: 
sumetimų, to balso nekelia.; 
Toki yra “po potsdaminė”! 
Europa — demokratijų iš
duota. Rusijos pajungta.

Rusų armijos okupuoti 
kraštai yra aklai uždaryti. 
Kas ten darosi, kaip žmo
nės gyvena ir vargsta, žinių 
ateina labai mažai. Bet kar
tais uždanga prasiskleidžia. 

11 Taip buvo Berlyne, o dabar 
ateina žinių ir iš Austrijos 
kuri skaitoma lyg ir išva
duota šalis. Rusų valdymo 
budai Austrijoj atrodo to
kie pat, kaip Vokietijoj. 
Bostono “Globė” korespon
dentas L. M. Lyons savo ap
rašyme kelionės i Austriją 
tarp kitko sako:

“Je buvo nors koki intencija 
Potsdame pritaikinti tarptau
tini teisingumą bejėgių sąjun
gininkų interesuose, nekalbant 
jau anįp sumuštus priešus, tai 
iš to nič nieko neišėjo.”

LIETUVIAI IR BONŲ 
PIRKIMAS

“Tėvvnė” paduoda žinių, 
kiek New Yorko valstijos 
lietuviai yra išpirkę karo 
bonų per visus septynius 
karo paskolų vajus. Gauna
si gana Įspūdinga suma. Štai
Pirma Paskola ........$1,200,000
Antra ” .... 1.412,000
Trečia ” .... 1,047,000
Ketvirta ” .... 1,406,000
Penkta ” .... 1,614,430
Šešta ” .... 1,652.000
Septinta ” .... 1,686.335

“Viso per septynias karo pa
skolas New Yorko valstijos 
lietuviai Karo Bonų Lietuviu 
Komitete užsirašė už $10,017,* 
765. Bet tai tik New Yorko 
valstijos lietuvių...”

Mes pridėtume “tiktai 
New Yorko ir vien tiktai 
užregistruotų pirkimų.” Jei 
kitų valstijų lietuviai butų 
stengęsis registnioti išper
kamus bonus, visi Amerikos 
lietuviai galėtų pasirodyti 
tikrai su rimta suma.

proti daryti per metus kar
tą visuotiną atgailą už pa
pildytas nuodėmes. Tą die
ną jie pasiimdavo ožį, išei
davo su tuo gyvulėliu Į dy
kumą ir ten atlikdavo tokią 
ceremoniją: Vyriausias ra
binas sukraudavo ant ožio 
kupros visas žmonių nuodė
mes ir pasiųsdavo tą niekuo 
nekaltą keturkojį gyvuli i 
dykumą, kur jį šakalai ir 
panašus žvėrys paplaudavo, 
o nusidėjėliai dvikojai grįž
davo namo pasilengvinę nuo 
savo nuodėmių naštos, ir 
pradėdavo griešyti iš naujo.

Panašią ceremoniją šias 
dienas atliko Amerikos ko
munistai New Yorke. Jie su
sirinko į savo konvenciją, 
sukrovė ant vieno atpirki
mo ožio, Earl Browderio, 
visas nuodėmes ir pasiuntė 
tą buvusį vadą į buržuazi 
nę dykumą daryti atgailą, 
o patys, pasilengvinę ir ap
sišvarinę nuo praeities nuo
dėmių, rengiasi vėl užsiim
ti revoliucine veikla. Skir
tumas tarp senovės žydų 
papročio ir šių dienų Ame
rikos komunistų “nusivaly
mo” yra tas, kad žydai pa
imdavo nuodėmių atpirki
mui raguotą ir barzduotą 

yra “aikštė,“‘dideli’“Štalino pa-, ožį, o Amerikos komunistai

“Rusų konvojai iš kaimiškų vežimų, prikrautų šieno, baldų, krosnių ir patalinės, tiesiasi keliais. Paskui lengvuose vežimuose su gerais arkliais važiuoja karininkai. Rusų kariuomenė ima sau (help themselves) grudus. šieną, džiovintą ar žalią, ir vietomis varosi sau galvijus. Veik šimtą mylių mes pravažiavome ir niekur nematėme rusų motorinio vežimo. Pagaliau pamatėme motorciklą ir vėkau vieną sunkvežimi su dieselio motoru...“Moterys sako, kad gyvenimas Vienoje joms yra saugesnis. kaip kaimuose, bet jis vis dar nėra saugus. Miestuose ir kaimuose moterys pasakoja a- pie atsitikimus, kuriuos man teko girdėti ir Berlyne... 
Visuose kaimuose, kur tik

ANGLIJOS RINKIMŲ 
PASEKMES

Brooklyno “Amerika”, 
aptardama Anglijos rinki
mų padarinius Europoj, rei
škia įdomias pažiūras. Ji 
sako :

“Del komunizmo pavojaus Anglijoje, tik tiek galima pasakyti, kad jo visiškai nėra. Tai grynai vaijędaotėš sukurtas vaiduoklių.
“Darbiečių laimėjimas Ang

lijoje gali būti ir bus tas bar
jeras, kuris sulaikys komuniz
mo slinkimą į vakarus. Dabar, 
kai Angliją valdė konservatai, 
reta kita Europos valstybė, at
sikėlusi iš karo griuvėsių ir 
socialinių reformų reikalinga, 
galėjo tikėtis šš Anglijos kon- 
servatų paramos ir pagelbos, 
todėl jos telkėsi prie komunis*

veikslai ir raudonos vėliavos 
puošia, namų sienas. Tats pats 
matyti Vienoje dangėj je gat
vių, bet čia dar pridėta pa
veikslai, kurie garbiba kazoką 
su jo arkliu, ar rusų pėstinin
ką.”

Ta pati istorija: rusai plė
šia gyventojus, moterys yra 
gvaltavojamos, o mainais 
Stalinas atveža “išvaduo- 
tėms” žmonėms savo pa
veikslų ir propagandos. Pro
pagandos tikslais Stalinas 
vadina raudonarmiečius 
“Europos kultūros gynė
jais,” bet praktikoje tie gy
nėjai “help themselves” pir- 
mon galvon. Stalino čekistai 
dirba ne taip viešai, kaip 
ištvirkinti raudonarmiečiai, 
jų patamsių darbai paaiš
kės, jei iš viso paaiškės, tik 
vėliau.

VERSALIS BUVO VAIKU 
ŽAISLAS

Kiek rašalo išliejo ir žo
džių išbarstė visokie geri 
žmonės bepeikdami Versa
lio taiką. Ji buvo apšaukta 
neprotinga, žiauri, nežmo
niška ir, žinoma, nedemo
kratiška. Daug Versalio tai
ką seiliojo ir visų šalių ko
munistai, o kai Rusija su 
Vokietija dar bičiuliavosi ir 
bendromis jėgomis užmušė 
Lenkiją, Molotovas skelbė 
pasauliui, kad vienas “Ver
salio benkartas” yra pri
baigtas.
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Maištas prieš sveiką protą , mokratija supras, kad su 
. x x . diktatūra — indą, juoda ar

■ -^tsimenat^; kuv° ?aiK??’ raudona — jai ne pakeliu? 
Kada valstybininkų n eili-i rpai ateities klausimas, 
mų piliečių gyvenimą saldi- Rol kag> bukim patenkinti 
no Atlanto čartei is n Ketu-, ar nepatenkjntį tuo, ką tu-

., _. , , i rime — maištu prieš sveikąaidėjo toks; , *
visoms tau-1

Nebėra Kazio Puidos

Belgijos pakrašty, Amerikos prezidentas Truman 
žiuri nuo skraiduolio “Augusta” Į besiartinanti sausžemi

Atpirkimo Ožys
Senovės žydai turėjo pa-,ir vieša atgaila, taip pat v-', munistų partijoms.

ra Rusijos padiktuoti. Tik vos liepimas yra. kaip
dėl svieto akių buvo vaidi
nama debatų ir konvencijos 
komedija.

Šį pavasarį Francijos ko
munistų vadas J. Duclos 
lankėsi Maskvoje. Ten jis 
gavo nurodymų iškelt Brow- 
derio “klaidas” viešai ir nu
statyti Amerikos komunistų 
partijos naują “liniją.” J. 
Duclos tą atliko taip, kaip

tam tikslui panaudojo patį 
vyriausią rabiną, savo “my
limą ir gerbiamą” vadą, už 
kurio išlaisvinimą iš kalėji
mo jie-daug darbavosi.

Komunistų konvencija 
New Yorke vienbalsiai nu
tarė, kad senoji komunistų 
politika buvusi klaidinga, 
oportunistinė ir nemarksis- 

‘ tinė. Ta senoji politika bet
gi taip pat buvo priimta 
vienbalsiai. Vienbalsiai pa
darė “klaidą,” vienbalsiai 
prisipažino prie nuodėmės, 
vienbalsiai nutarė pasipro- 
vyti, vienbalsiai nutarė iš 
savo vado padaryti atpirki
mo ožį. Taip, dėl svieto a- 
kių, buvo suvaidinta kome
dija: buvo iškelti debatai, 
sukviesta konvencija, pri
imti nauji nutarimai ir at
statyta niekad nepaleista 
komunistų partija. Komedi
ja, kaip visos komedijos, 
sukėlė juoko, palinksmino 
žmones ir apie ją galima už
miršti.

Tikrenybėj betgi už tos 
komunistiškos komedijos 
slepiasi mažiau juokingas 
reikalas. Amerikos komu
nistų partija yra Rusijos už
sienių politikos įrankis. Ji 
yra Rusijos penktoji kolona

rios Laisvės.
Tada visur

šūkis: laisvė 
toms, didelėms ir mažoms, 
savo likimą spręsti!

Tada visi gyvenome vilti-i 
mi i sočią ir laisvą ateiti, 
bet...

Tų laikų jau nėra; šian-

popiežiaus enciklikos: dėl 
jų negali kilti ginčų, jas tik 
reikia priimti ir vykdyti gy
venimam

Gauta žinia, kad šių metų 
sausio 25 d. Kaune mirė 
stambus rašytojas, Kazys 
Puida.

Kaži Puida man teko ma-dien pasaulyje eina maistas tyt metų vaga.
P1 Pereita ‘stvaite^užsibaigu-1 ,ą’ vknoJ lietuviV sueigoj. 
- “trijų didžiųjų” Buvo jaunas vyras; kupinassi -tnjų didžiųjų konfę-, 1 
rencija nedave to. ką gale- pSJ buyo ,abai duk 
tumėm vadinti pastovia tai- ’
ka ir laisve. Hitlerio ir Mus-
solinio diktatūrų griuvėsiuo- j . 60 knygų,
se pasirodė nauja šmėkla—
raudonosios diktaturos smė- Apie Puidos veiklą

rašytojas. LAIC ži- 
niemis, jis yra parašęs ir iš-
tmgas

šio
karo metu mes neturim ži
nių. Mums taip pat neteko 
girdėti, kad jis butų bend-

kia!
Pasėkoje to, Atlanto Čar

teris jau yra Generolo Smur
to belaisvis; Keturias Lais-Įravęs su rusiškais ar voki: 

Mask-! ves prarijo besotis godu- kais okupantais. Aišku tiek, 
to ' mas. Šie 1945 metai istori

jai bus žinomi kaip maiš 
tas prieš sveiką protą.

Visai nejuokingas daly
kas vra faktas, kad Ameri
kos viešajame gyvenime 
veikia svetimos valstybės a- 
gentura. Veikia viešai ir ne
viešai. Keičia “savo” politi-

paskelbė straipsnį, supliekė 
Amerikos komunistų politi
ką ir pasiūlė pasitaisyti, 
čionykščiai komunistai tą 
straipsnį persispausdino ir 
pagal jį pakeitė savo politi
nį nusistatymą. Nei širdin
gų debatų, nei politikos 
svarstymo partijoj nebuvo. 
J. Duclos savo straipsnyje 
panaudojo neviešus Ameri
kos komunistų partijos nu
tarimus, kuriuos jis galėjo 
gauti ne tiesiog iš Amerikos, 
bet tiktai Maskvoje. O tas 
įrodo, kad “likviduotasis” 
Komintemas tebėra gyvas: 
Maskvoje yra įstaiga, kuri 
vadovauja visoms komunis
tų partijoms visose šalyse; 
Maskvoje išdirbami nutari
mai, kuriuos atskiros parti
jos neva savistoviai priima 
ir vykdo gyveniman; Mas-

svetimai valstybei visokius
svaresnius ir mažiau sva
rius patarnavimus. Ar ko
munistai dedasi “ 
ar

patriotais

Po Berlyno bus chaosas

kad savo gyvenimą jis bai
gė pavergtoje tėvynėje.
“They cheer for Churchill”

Anglija jau turi Darbo 
Partijos vyriausybę. Kon
servatoriai pralaimėjo lin
kimus ir jų vadas Churchill 
rezignavo.

Ryšy su tuo vienas Lon
dono dienraštis padarė la
bai charakteringą pastabą, 
būtent:

Anglijos piliečiai žavėjo
si Churchillu, bet savo bal
sus atidavė Darbo Partijai 
—“They cheer for Church- 

kontroliuojamal iii. būt vote for Labor”...
__ j-j.i. J jjg pasakg tiesą. Chur

chill yra gabus diplomatas 
ir tikrai geras kalbėtojas. 
Jis sužavi savo klausytojus, 
bet šį kartą ir tas nepadėjo. 
Anglijos gyventojų didžiu
ma matyt galvojo šitaip:

Trijų Didžiųjų konferen
cija buvo laikoma Berlyno 
priemiestyje, Potsdame. Sa
kyta, kad šiai konferencijai 
teks spręsti “svarbias pa
saulio problemas.”

O buvo tik paprastos da
lybos — tęsinys Teherano 
ir Jaltos kompromisų, visiš
kas atsižadėjimas tautų ben
dradarbiavimo ir žmogaus 
teisių į laisvę.

Stalinorevoliucionieriais," jie. Unkija gauna įMelę'dalį 
-1:? lr, _le^a tiktai svetimo? vckįetij'Os, su milionais ne 
valstybes agentūra. , lenkų kilrafe žmonių. Pats

.! Stalinas ima dalį Rytų Pru-Tame sąryšy visai nesvar 
bu, ar E. Browderis pats 
sutiko, kad komunistai iš 
jo darytų atpirkimo ožį, ar 
gal jis užsiožiavo ir Mask
va be jo sutikimo padarė iš 
jo Amerikos pajuoką. Svar
bu betgi yra Amerikai, 
svarbu ir mums lietuviams 
žinoti, kad komunistų parti-

sijos, įskaitant Karaliaučių. 
Taigi, už lenkų teritoriją

Stalinas jiems duoda vokiš
ką bėdą. Kada vokietis ir j Churchillo vyriausybė ne
tenkąs eis “ant peilių,” bus 
chaosas, kuriuo naudosis 
raudonasis imperializmas.

Apie Lietuvą ir visą Pa
balti nebėra kalbos. Pabal- 
čio valstybių dalis bus var-ja yra svetimos valstybės į „ .

rankis, Rusijos šnipu ir a- gų-hryzelių dalis, 
gentų lizdas. Tą turf žinoti Vo’ 
visi lietuviai. Apie tai turi
pagalvoti ir tie komunistai 
lietuviai, kuriems Maskvos

Vai silpniems!
Bus milionai tremtiniu

galės užtikrinti pastovios 
taikos ir gerovės.

Darbo Partijos vyriausy
bė prieš savo akis turi mil
žiniškų darbų programą ir 
kalnus sunkenybių. Kaip 
jai seksis, parodys netoli
ma ateitis.
Ju

kvos nurodymai ir įsaky-! davatkiškumas dar nevisai 
mai yra šventi visoms ko- užtemdė protą. J. D.

Šėtoniški vokiečių mokslininkų planai
Karo tikslams svajojo pa-' čiai rimtai galvoję “įrengti

Icinkyt saulės energiją į 5,000 mylių padangėse plat- 
------ j formą.” kurios pagalba bu-

Vckietijai pasidavus, a- tų galima pakinkyti kare 
merikiečiai rado daug įvai-J tikslams saulės energiją. Sū
rių įrodymų, kad vokiečiaikoncentruotais saulės spin 
uoliai jieškojo būdų Ameri
ką bombarduoti. Tarp kit
ko, Norvegijoj buvo atras
tas nacių įtaisytas milžiniš
kas aviacijos laukas ir 40 
baigiamų statyti bombane- 
šių, kurie galėtų skristi 7000 
mylių be sustojimo. Iš Nor
vegijos jie lengvai butų ga
lėję pasiekti Ameriką ir su
grįžti atgal. Tai esą da nie
kur iki šiol nematyti oro 
milžinai, sugalvoti ir išvys
tyti Heinkelio inžinierių.
Amerikiečiai tuos bomba- 
nešius išardė ir dabar juos 
studijuoja.

Apie skraidomas bombas 
bei oro rakietas visi jau yra 
girdėję. Paskutiniais laikais 
vokiečiai ruošėsi gabenti tas 
rakietas nardomais laivais į 
Amerikos pakraščius ir iš 
po vandens bombarduoti 
šios šalies miestus.

“masinė amnestija”

Maskvos lėlių vyriausybės 
galva Lenkijoje. Osubka- 
Moravskis, paskelbė amnes
tiją. Pranešimai sako. kad 
Lenkijoje eina “masinis pa
leidimas politinių kalinių” 
— aišku, tokių, kurie ma
žiau nusikaltę. Daugiau nu
sikaltę nepaleidžiami. Taip 
sako “pats” Osubka-Mo- 
ravskis.

“Masinis paleidimas” rei-
spin

duliais jie svajojo galėsią 
sunaikinti bet kurią valsty
bę ir užvaldyti visą pasaulį.

Kol kas šitas planas bu
vęs tik teorijos studijoj, bet 
vokiečių mokslininkų buvę 
rimtai tikėtasi, kad šita te
orija buvo galima įvykinti ir 
praktikoj, tik reikia surasti 
budus. Ir jie tokių būdų 
jieškojo.

Daugelį vokiečių išradi
mų amerikiečiai jau sužino
jo ir pradeda jais naudotis.

STUDIJUOS APIE 
LIETUVĄ

Amerikoje. Visi ameriko-' Bet visi šitie karo pabūk- 
niškų komunistų nutarimai,: lai bus tik vaikų žaislas, jei- 
visa jų politika ir veikimas, gu juos palyginti su tais vo- T t Vy
turi vieno tikslo: patamau-i kiečių planais, kokius jie j sietuvoje, 
ti Rusijai. Browderio “nu- darė ateičiai. Vienas Affle-

New York (LAIC)—Dar 
prieš šį karą į Franciją iš
vykęs kun. V. Reičiunas ir 
tenai mokslus ėjęs Lilio bei 
Paryžiaus universitetuose, 
yra parašęs dvi knygas: 
“Teisinė baudžiavos kilmė 
ir jos ūkiški santykiai Bal
tijos kraštuose,” ir. antrą— 
“Teisinė Bažnyčios padėtis

Iš cechų Sudetijos, iš len
kams pavestų žemių bus iš
kelti milionąi vokiečių, o 
priedais — Vokietiją neten
ka stambiosios industrijas, 
ji padaroma žemės ūkio 
kraštu. ; ’C

Kur dėsis ir ką veiks tie 
milionai ištremtų vokiečių?

Nėra abejonės, nacių Vo
kietija buvo kalta už šį ka
rą, ji verta bausmės. Bet ari . .
ši bausmė duos kiek gero?į^ia ?tai raudonųjų o-
Ar ji nevirs tokiu skaudu
liu, kuris apkrės Europą ir 
visą pasaulį?

Vokiečių tauta yra per
daug didelė, kad ją išnai
kinti: vokiečių kerštas ga
li virst chroniška liga — ko 
susilauksime?

Visko, tik ne taikos, tik 
ne sotaus ir laisvo gyveni
mo.
Maskvos triumfas

Potsdamo konferencija 
buvo Maskvos triumfas. 
Stalinas gavo viską, ko ji
sai norėjo. Londonas ir Wa- 
shingtonas gavo tuos pat se
nus prižadus, kurių bolševi
kai nepaisė ir veikiausia ne
paisys.

Prižadėjai — patiešijai; 
neišpildei — negriešijai...

Bet tą patį juk darė Hit
leris, ir turėjom antrą pa
saulinį karą!

Po Potsdamo dalybų lie- 
Jka neišaiškintas tik vienas 
klausimas — kada bus tre-

Šalčiausia pasaulio vieto 
siaurvakanukrypimas” nuo marksizmo rikos armijos ginkluotės vai-; 

buvo Rusijos padiktuotas, o dininkas sako, jog atrasti g-3 Yukonas, dabartinisJ ‘^pasitaisymas” į planai parodą, kad vokie- Kanados piovincija.
1 Lieka neišrišta ir kita 

4 mįslė: kada, pagaliau, de-

kupantų pavergtoj Lenkijoj 
buvo masiniai areštai! Apie 
juos iki šiol nekalbėta, Sta
lino cenzūra leido kalbėti 
tik apie “išlaisvintą” Len
kiją.

Viskas rodo, kad Osub- 
kos-Moravskio liežuvis pa
slydo; jis išdavė bolševikų 
“rojaus sekretą.’’

Tas lenkų kvislingas bus 
laimingas, jei Stalinas jį 
nelikviduos.
“Labiausiai garbinga tauta”

Vienoj rusų karininkų su
eigoj Kremliuje įvyko puo
ta. Stalinas pakėlė taurę ir 
sakė; ę '

“Genu šia taurę į rusų 
tautos sveikatą... Pumoj 
vietoj geriu šią taurę į rusų 
tautos sveikatą todėl, kad 
ji yra labiausiai garbinga 
tauta tarp visų tautų, ku
rios sudaro Sovietų Sąjun- 
jzn”

Musų komunistai tylės ir 
nesakys, kad šitą “nordikiz- 
mo teoriją” Stalinas pasivo
gė — iš Hitlerio!

St. Strazdai.

I >
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li kriaučių susirinkimo

ŠARVUOTIS NEVADA” DEGA

GYVENIMAS KAA SKAITO, KASO 
TAS DUONOS NKPKASO

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS

Liepos 25 d. buvo kriau
čių 54 skyriaus pusmetinis i 
susirinkimas. Kriaučių ne
daug dalyvavo. Veikiausiai 
juos nubaidė šiltas oras...

Iš unijos įstaigų ir dele
gato pranešimų matosi, kad; 
visur yra darbų, bet dide
lis trukumas darbininkų.

Šiame susirinkime buvo 
ir sorkių. Sorkininkų roles 
paėmė V. Zaveckas ir A. 
Bubnys. Zaveckas yra lo ka
le pirmininkas. Pereituose 
delegato rinkimuose jis bu
vo A. Bubnio menedžeris. 
Kad jis stojo už A. Bubnį, 
tai jo reikalas. Mes gyve
name demokratinėje šalyje 
ir yra vaiios darbas žmo
gui pasirinkti ypatą ir už 
ją stovėti.

Bet V. Zaveckas nebūtų 
Zavecku, jei jis iš didelių 
kantičkų negiedotų. Jis taip1 
ir darė. Visur kur tik jis ką 
susitikdavo, sakė: “Jeigu J. 
Buivydą išrenka delegatu, 
tai aš rezignuoju iš lokalo 
pirmininko.’” Lyg tyčia, J. 
Buivydas išrinktas kriaučių 
delegatu. V. Zaveckas pasi
juto. kad perdaug išsiplepė
jo prieš rinkimus. Dabar 
iam kliaučiai sako: “Na, 
Vincai, ko lauki? Rezig
nuok !”

V. Zaveckas sumano iš
bandyti savo “laimę.” Nie
kam nieko nesakęs ir “re
zignuoja” iš lokalo pirmin. 
vietos. Pirma negu “paduo
da rezignaciją” išdrožia 
spyčių: “Girdi, mane kei
kia komunistai, kad aš ne
tarnauju jiems. Keikia kle
rikalai. kad aš netar
nauju jiems. Nekaip žiu
ri ir tautininkai, nes aš ne
tarnauju jiems.” Atrodo iš 
io “spyčiaus,” kad visi nuo 
jo kratosi. Išdrožęs toki spy
čių sako: “Jeigu jau visiems 
netinkamas, tai rezignuoju 
iš lokalo pirmininko vietos.”

Tiesa, ta jo rezignacija, 
tai tik “komedija.” Dešim
tus metus jis pirmininkauja 
lokalui ir nežino, kad re
zignaciją reikia paduoti lo
kalo Pildomąja! Tarybai, o 
ne lokalo susirinkimui. At
sirado minkštaširdžių, kurie 
sako: “Vinculi. buk iki me
tų galo ir tada rezignuok.” 
Kitas vėl: “Zaveckai. na, 
ką tu čia dabar darai, re
zignacija nevietoje.”

V. Zaveckui to tik reikia. 
Girdi: “Mane išplūdo “A- 
merika,” kad aš su Mizara 
turėjau konferencijas ir t.t. 
Aš. aš — negaliu pakęsti! 
Aš konferencijos neturė
jau. Mane katalikai nepa
darys komunistu, ne.”

A. Bubnys irgi prabilo : 
“Šventas raštas sako, kad 
kai sugrįžo sūnūs palaidū
nas, tėvas iš džiaugsmo su
rengė didelę puotą, pripjo
vė jaučių...” čia vienas 
juokdarys paklausė: “Ar 
ir degtinės ten buvo?”

Ką turėjo galvoj A. Bub
nys, kalbėdamas apie sūnų 
palaidūną, sunku suvaikyti. 
Veikiausia jis pats save ma
to sunaus palaidūno rolėje 
ir nori pasakyti, kad jis jau 
grįžo prie “dvasios šventos”

nuo komunistų, pas kuriuos 
buvo nusidaužęs, kaip ta 
paklydusi avelė. Bet atro
do, kad katalikai jaučių ne- 
skers jo pasilikimui, nors 
gal kokią silkę ir užfundys 
prie progos.

Panorėjo sorkėse daly
vauti ir J. Nalivaika. Jis i 
mano, kad “kas ‘Amerikoj’* 
buvo parašyta, tai tikrai 
idiotiškai.” Jurgis perdaug 
pamilo tą žodį “idiotiškas,” 
kaipo senam dzukui tas ne
pritiktų. Jis turėtų daugiau 
žinoti, negu tiktai “storai” 
bumbtelėti kam nors. Kiek 
man, pažiurėjus į tą “skau
dųjį raštą,” nuo kurio pra
sidėjo visa ta audra stikli
nėj, atrodo, tai yra šeimos 
barniai. “Am.” kritikuoja 
žmones, kurie sakosi esą 
katalikai, bet dei menko iš- 
rokavimo susideda su ko
munistais. Jei tie žmonės 
tikrai atsipalaidcjo nuo ko
munistų pavadžio, tai jiems 
kelias grįžti pas katalikus
yra atviras. Jurgis to nema- „ _ , ... . .
to ir šneka jurgiškai. Forest Parke susitikau d. į pie

Po visų kalbų ir verksmų Puloką. Jis buvo geras 
— - - naujagadynietis ir ilguą me-

šis vaizdelis parodo Amerikos šarvuotį “Nevada” paskendusį durnuose. 
Jis užsidegė, kada ties Okinava ant jo puolė japonų orlaivis su bombomis. 
Laivas tačiau nenuskendo.

—V. Zavecko rezignacija 
nepriimama.

V. Zavecko ir A. Bubnio 
demonstracija lokalo susi
rinkime buvo bereikalinga. 
Jie tik parodė savo bankro
tą, kaip “visuomenininkai.” 
Tikri veikėjai tokių triukių 
nedaro.

A. Bubnys, rodos, katali
kiškų pažiūrų žmogus. V. 
Zaveckas kiek daugiau pri
tarė socialistams. Kada dar 
buvo ir LSS 19 kuopos na
riu. Šiandien socialistai, ka
talikai ir švarus tautininkai 
sandariečiai veikia lietuvių 
visuomenėje vieningai. Tik 
kraštutiniai tautininkai ir 
komunistai tam lietuvių vie
ningumui priešinasi; jie 
neigia ir deda didžiausių

tus buvo board direktorius. 
Užsidarius “N. Gadynei” 
nebeteko sueiti, kaip ir dau
gelio kitų draugų nebeži
nau, kur jie yra ir ką vei
kia. Drg. Pulokas davė man 
penkinę, liepė užmokėti 
prenumeratą už “Keleivį,” 
sumokėti narinę duoklę į 
LDD kuopą ir likusius pini
gus paskirti, kur svarbiau. 
Manau, kad svarbiausias 
dalykas dabar yra šelpti 
Lietuvos žmones, todėl ir 
pinigus perdaviau Bendra
jam A. L. Fondui.

Liepos 27 d. Įvyko kriau
čių klubo susirinkimas. Tas 
klubas jra šalia lokalo ir 
prie jo gali prigulėti tiktai 
kliaučiai. Tas klubas turipastangų, kad tą bendrą 

veikimą suskaldyti. Ar jau j turto apie 40 tūkstančių do- 
tos tieses nežino V. Zavec- lerių vertės. Jis yra prisi- 
kas ir A. Bubnys? Jie ži ! pirkęs daug bonų ir yra pi 
no! Ir labai gerai žino!

Mes juos kritikuojame ne 
kaipo priešus, bet kaipo 
žmones, kurie dėl menko iš
skaičiavimo, dėl fanaberijos 
ar dėl stikliuko leidžia ko
munistams save už nosies 
vedžioti. Komunistai į juos 
žiuri, kaip i savo įranki lie
tuvių judėjimui drumsti, bet
“savais” jų neskaito ir uz 
akių pasijuokia, kad sura
do nesusipratėlių kriaučių 
tarpe.

Bet jeigu Zaveckas nori 
pasitraukti iš kriaučių loka
lo pirmininko vietos, jis la
bai gerai žino, kur priduo
ti rezignaciją ir jis gali bū
ti tikras, kad lokalo Pildo
moji Taryba jo atsistatydi
nimą priims. Bet ar jis tą 
darys? Iš to matysime, kiek 
jis nori rezignuoti. Grei
čiausiai jis tik nori pasiba- 
lamutjrti, parodyti, koks jis 
“didelis žmogus” ir pasi- 
plusti su savo darbo drau
gais. Tai ir viskas.

Vyt. Katilius.

ĮVAIRIOS BROOKLYNO 
NAUJIENOS

ou tūkstančiu dolerių, svarbių

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
BALF rūbų sandėlis Chi

cagos Northsidėje
Chicagos janikoriai 

atostogauja

North Side yra sena Chi-' Chicagoje yra daug lietu- 
cagos lietuvių kolonija. Ka- vių janitorių, daugiausia 
daise čia gyveno daug lie- Garfield Park kolonijoj, 
tuvių, bet tuoj po pereito Daugelis jų šiomis dienomis 
karo daugelis northsidiečių gavo atostogas ir apleido

, ,< * — a_i_ ęhieagą.apleido North Avė. ir Ash 
land-Wabansia Avė. kvar

talą. Vieni pirkosi namus 
netoli paskilbusio Jerffer- 
son miškelio, kiti vėl pirko
si vakarinėj daly miesto. 
Tuo budu North Sidės lietu
vių skaičius sumažėjo.

Nežiūrint to, North Side 
lietuvių veikla neapmirė. 
Šioje kolonijoje veikia Ben
drojo Lietuviu Šalpos Fon
do skyrius. Pirmojo vajaus: 
metu skyriaus nariai surin
ko nemažą kieki drabužių.; 
Dabar eina antrasis dra bu-; 
žiu rinkimo vajus — north-. 
sidiečiai vėl darbe.

Užmiršta senoji karta

Chicagos lietuvių eilės vis 
labiau retėja. Bridgeport 
lietuvių kolonijoj šiomis 
dienomis mirė Liudvika 
Vazgardienė ir .Jenas Vaz- 
nonis. Pirmoji buvo palai
dota kazimierinėse. antra
sis — tautiškose kapinėse.

A. K. Lietuvi*.

PHILADELPHIA. PA.

Kaniuštų sartus apdo
vanotas

VVORCESTER, 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 

WORCESTKR, MASS.

klausimų aptarti 
Pikniko pirmininku buvo J lietuvių šelpimo reikale. 
Pranckevičia, sekretorium— Turime aptarti prisiųstą pa- 
J. Buivydas, kasininku — gelbos prašymą.
L Šerkšnys. Piknikas praė- Tuo pačiu laiku atsibus 

ir Amerikos Lietuvių Tary-jo tvarkingai, tūkstantinėj 
minioj neįvyko jokių nesu
sipratimų.

J. J.

Ii šalaviejaus dirbtuvės
Nemaža kriaučių lietuviš

ka dirbtuvė Brooklyne yra 
Šalaviejaus. Darbininkai 
čia labai gražiai tarpusavy 
sugyvena. Neretai vienas ki
tas darbininkas (kė) ap- 
vaikštinėja savo gimtadie
nius. Liepos 26 d. minėjo 
savo vardadienį Onos: Dau
girdienė, Mellan, Doldan ir
TJ fu llkBAAAi JI rvaktiiiiaitc.

Visos keturios Onos yra 
geros unijistės. Jos pavai
šino darbininkus džiovin- 
tom ausiukėm, vynu ir sū
riu, o darbininkai joms lin- 

!" kėjo gero pasisekimo. To
nigu įdėjęs į Piliečių Klu- palles ,inKlu į a5į. 
bą. Kriaučių klubas nutarė! 
rengti diskusijas ir užkvies-; 
ti gerus debatantus. Darbą j 
atlikti paliko klubo komite-i 
tui.

Vyt. Katilius. 

LAWRENCE, MASS.

-o-
Liepos 21 d. įvyko kriau-

Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo mitingas

BALF svarbus mitingas
čių unijos metinis piknikas. Įvyks sekmadienį, rugpiučio 
Žmonių buvo daug. apie 12 d. 4 vai. po pietų. L. U. 
3000. Visas biznis buvo uni- Klubo, svetainėje. Delega- 
jos rankose. Įplaukų buvo tai ir visi nariai būtinai at-

Šiomis dienomis vietinis . 
BALF skyrius atidarė san
dėli, kuriame bus laikomi

MPhiladelphijos “Inųuirer’ 
įdėjo Kaniušių sunaus Ed
mundo atvaizdą ir pranešė,

surinkti drabužiai, kol bus kad jaunuolis dabar; bu- 
isvalvti ir supakuoti. Sky-!Y0, apdovanotas uz atliktą
liaus sandėlis randasi 1641 ’L svarbų zyg|

Vokietijoj. Dar mūšiams

bos Lawrence skyriaus susi , 
rinkimas. Taip pat ir čia tu-jvakare 
rime daug svarbių klausimų 
aptarti Lietuvos reikale.
Būtinai bukite.

M. Stakionis, sekret.

Wabansia Avė., netoli nuo 
Ashland. Sandėlis atdaras 
nuo 4 vai. po pietų iki 8 v.

Naujiena: vagy* iškraustė 
policijos raštinę!

Lietuvio nelaimė
Chicagos valdininkai gi

riasi, kad musų miestas tu
ri labai budrią policiją. Bet 
šiomis dienomis jai buvo iš
kirstas labai negražus špo
sas. Ant State gatvės, tarp 
11 ir 12 gatvių, yra moder
niški teismo ir policijos rū
mai, kuriuose pilna viešo- 
sies ir slaptosios policijos ir 
-tai kas įvyko:

Liepos 30 d. buvo praneš
ta, kad “nežinomi piktada
riai” apkraustė policijos pa
talpas! Jie įsibriovę i “sau
gumo kambarį” septintame 
aukšte ir išnešę apie šešis 
šimtus dolerių. Priedais jie 
dar pasiėmę penkis revol-

Liepos 31 nakčia lietuvis 
Albertas J. Pekarskis va
žiuodamas automobiliu su
sidūrė su treileriu ant Bro- 
adwav, netoli Cedar gatvės.
Pekarskis buvo sunkiai su
žeistas. nuvežtas į ligoninę 
po dviejų valandų mirė, są
monės neatgavęs. Prieš tris 
metus panašioj nelaimėj žu
vo Alberto tėvas, Jokūbas 
Pekarskis. Tada ir Alber- 
♦as kartu su tėvu buvo su
žeistas, tėvas mirė. o sūnūs 
no trijų saviačių išėjo iš li
goninės. Vienas žuvusiojo 
Alberto dėdė, Jonas Pet
rauskas, užsimušė dirbtuvė-Į verius... 
ie, krisdamas nuo aukštos Vagys, matyt, elgėsi kaip

siaučiant ir priešo artilerijai 
smarkiai veikiant, Edmun
dui Kaniušiui-Kanin buvo 
įsakyta surasti savo kompa
niją, kurios padėtis nebuvo 
žinoma. Pildydamas tą įsa
kymą, Kaniušis užklupo ne
tikėtai ir vienas pats paėmė 
nelaisvėn 9 vokiečius.

Jaunojo Kaniušio tėvai 
gyvena Philadelphijoj ir 
skaito “Keleivį.”

A. J. K.

NORWCOD, MASS.

Sere* era. J. Trti<? •

Drg. J. Truskauskas, Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
Norwoodo 133-čios kuopos 
organizatorius-pirmininkas 

jau kuris laikas serga šir
dies liga. Buvo ligoninėj, 
dabar randasi savo namuo
se. 41 VValnut St., Norwoo- 
de. Linkime jam greit pa
sveikti.

lentų krūvos. Nelaimė per
sekioja tą šeimyną.

Pclicija spėja, kad nelai
mė įvyko dėl to. kad A. Pe
karskis perdaug greit važia 
vo ir. gal būt. bandė aplenk

daug. bet ir išlaidų butą a- eikite, nes turime daug ti kitą automobilį...... M. S.

UŽSISAKYKIT

jscobcooscoooooojį
i

namuose. Jie rūkė, gėrė ir 
kraustė “saugumo kamba
rį.” Atlikę savo darbą, “ne
žinomi piktadariai” apleido 
policijos rumus. palikę juo
se tuščią degtinės bonką ir 
70 cigaretinių “buts’ų” — 
galiukų.

Chieagiečiai dabar juo
kiasi ir pirštais buria: pa
vyks ar nepavyks surasti 
tuos piktadarius?

MAMARTAS VAIŠVILA

Chicagos
budri...

policija tikrai

Kalendorių 1946 Metams! Uždarinėja Chicagos 
valgyklas

Liepos 26 d. įvyko LDD 
7-tos kuopos susirinkimas. 
Vakaras buvo karštas, bet 
susirinko nemažai narių. Vi
si pasimokėjo nario mokes
tį ir įstojo du nauji: drg. 
A. Dvariškis ir E. Pulokas. 
Du draugai skyrium man 
perdavė narinius mokes
čius : drg. J. Zeidat ir R. Ju- 
revičia.

Susirinkime nutaita, kad 
kiekvienas narys pasirūpin
tų pritraukti dar du narius. | 
Kuopoje turime turėti 40 
narių. Galime gauti ir dau
giau, jei padirbėsime. Seka
mas susirinkimas bus daug 
didesnis. A

“Keleivis” leidžia puikų Kalendorių 1916 me
tams, kurį galima užsisakyti jau dabar, prisiunčiar.t 
už laikraštį prenumeratą, arba atskirai.

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

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

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

Chicaga yra mėsos kara
lių Swiftų ir Armourų sos
tinė, bet ir Chicaga pristigo 
mėsos. Visą birželio mėne
sį šeimininkės ėjo iš krau- 
tuviės į krautuvę, jieškoda- 
mos mėsos, bet gryždavo 
tuščiomis.

Manyta, kad liepos mėne
sį bus geriau, o buvo tas 
pat — nėra mėsos.

Ryšium su tuo užsidarė 
visa eilė valgyklų, jų tarpe 
dvi Bridgeporto lietuvių ko
lonijos valgyklos.

Gryžo trys lietuviai 
veteranai

Rugpiučio 14 d. 
lygiai metai, kaip žuvo 
musų brolis, Mamerta* 
Vaišvila Francijoj, tie* 
Paryžium. Išbuvo Kana
dos armijoj keturi* me
tus, buvo vos 31 metų, 
Kanadoj gyveno nuo 1929 
metų, iš amato buvo plau
kų kirpėja*.

Dideliam nuliūdime li
ko žmona A. Akuckiutė- 
Vaišvilienė ir du jauna- 
mečiai sūnų*, Vincas 8 
metų ir Robertas—6 me
tų. Taipgi paliko seserį 
Marę ir švogerį Milių su 
šeima.

Ilsėkis, miela* broleli 
Mamertai, belaukdamas 
musų.

N. ir D. Milius, 
Montreal, Can.

‘LITHUANICA” ŠVEI
CARIJOJ

636 Broadway,
KELEIVIS

Se. Boston 27, Mas*.
Trys Chicagos lietuvių 

šeimos turėjo linksmas pri
imtuves. Iš Europos sugry
žo šie lietuviai kareiviai: 
westsidietis Jonas Jablons

Berne (LAIC) — Lietu
vių studentų korporacija 
“Lithuania” dalyvavo su sa
vo vėliava Šveicarijos kor
poracijų sąjungos 25 metų 
gyvavimo sukaktuvėse.

“Lithuania” yra vieninte
lė svetimšalių (nešveicarie- 
čių) studentų korporacija 
visoje Šveicarijoje.

Musų valstybėje 32 vals
tijos turi anglies klodų, bet

kis bridgeportietis Stasys jų gausumu visas viršija 
Jurginis ' ir northsidietis West Virginia ir Pennsylva- 
Bruno Praninskas. nia.



KEEEIVIS, SO. BOSTONKetvgįaa fiutUpU

Anglijos Pavyzdis

—Maike, aš jieškau ta-, 
ves jau nuo pat ryto.

—O kas atsitiko?
—Aš noriu, kad tu man 

išklumočytum kas yra ta 
nauja bomba, ką ameriko
nai išrado. Gazietos rašo, 
kad dabar jau ir vaina tuoj 
pasibaigs, ba ta bomba pa
daro didžiausius dzivulion- 
gus. Sako, gali stovėt di
džiausis japonų vaiskas, o 
jei ta bomba tenai nukris, 
tai toj vietoj pasidarys tik 
šlapias pleisas — neliks nei 
vieno japono. Kaip tu ro- 
kuoji. Maike, ar tas gali būt 
teisybė?

—Gali būt, tėve.
—Zakristijonas, rokuoja. 

Maike, kad dabar jau ir 
bolševikai turės nusispaka- 
jyt, ba jeigu Amerikos rap- 
lenas numes tokią bombą 
ant Maskvos, tai visai Sta
lino karalystei bus kaput.

—Ateity galės būt visko, 
tėve.

—Na, tai pasakyk, Mai
ke, kokio štofo j tą bombą 
vra pridėta, kad ji turi to
kią didelę šylą.

—Tokie dalvkai nėra vie-v
šai skelbiami, tėve.

—Kodėl?
—Todėl, kad tai yra ka

ro paslaptis. Ją reikia sau
goti. kad priešas nesužino
tų.

—O kas tą sekretą Ame
rikai pasakė?

—Amerikos mokslininkai 
ja surado. Bandymai buvo 
daromi jau nuo keliolikos 
metų ir kainavo apie du bi- 
lionu doleriu.

—Kaip aš žiuriu, Maike, 
tai čia yra kažin koks mon- 
ki-biznis.

—Na. na?
—Jes. Maike, čia yra ka

žin kur šuva pakastas. Jei
gu Amerikos galvočiai tą 
sekretą surado, ir jeigu jie 
taiD ilgai ant to dirbo, tai 
valdžia turėjo jau senai ži
noti, kad tokia bomba bus 
padaryta, ar ne? '

—Nėra abejonės, tėve, 
kad žinojo.

—Na, jeigu taip, tai ko
dėl gi Amerikos preziden
tas nusileido Stalinui? Ko
dėl jis nepareikalavo, kad 
bolševikai raidavei išsimu- 
vytų iš šventos musų Lietu
vos?

—Čia, tėve, diplomatijos 
paslantis.

—O ką ji reiškia?
—Ji reiškia, tėve. kad d' 1 

mažutės Lietuvos Ameri'a 
nenori su didele Rusija pyk
tis.

—Pet. kodėl nenori?
—Todėl, kad Rusija gali 

bu» gera rinka Amerikos

•

gynėjau geros visuomenes 
tvarkos; ir, bendrai, duoti 
jiems apivietos, kuri gali 
juos padaryti laimingais ir 
naudingais žmonėmis, ir ai 
darau minimą Thomas Jef- 
ferson mano šitos valios vy
kintoju.

T. Kosciuško. 
796 metais gegužės 5 d.
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čia NUMATOMA BRITŲ INVAZIJA

T
tik kelios reformos, kurios 
giliai įleido šaknis Ameri
kos gyvenime ir dėl kurių 
niekas nebekelia gvoltos. 
Šiaip jau naujoji dalyba y- 
ra užmiršta ar užmarinta. 
Bet ji kelsis. Kelsis daug 
stipresnė ir radikališkesnė, 
jei pasikartos nelemtos 1929 
ir 1933 metų sąlygos. To
kiam galimam prisikėlimui 
gali ateiti paskatinimas ir 
iš Anglijos naujojo pasisu
kimo.

Ikišiol iš didžiųjų valsty
bių tiktai dvi vadino save 
“socialistinėmis.” Viena tai 
bolševikų Rusija ir kita bu
vo nacių Vokietija. Nacių 
“socializmą” laisvasis pa
saulis turėjo bombomis iš
daužyti, ir iš jo paliko tik 
griuvėsių krūvos ir karo 
kriminalistų prisodinti suo- 

Rusiškasis “socializ- 
” čia Amerikoje pasi

tarnauja daugiau tam, kad
, . "menes nuo socializmo at-pitahstams gal dar daugiau baidvtt nekaip juog patrau.

rupi, negu trukdvmas ang- ktį Dargi Rusijos bolševiz- 
lams jų bandymo tvarkytis! mo drau^ ir visokiy «ben_
na^Ju.budu-........................drakeleivių” tarpe Ameri-

Bteiyesnieji žmonės ir koįe yra įprasta sakyti, kad 
pačių kapitalistų tarpe ge- bolševizmas “tiktai” ru- 
rai žino, kad Anglijos pa- sams yra geras, o čia jis ne 
vyzdis tiktai tada bus “pa-i tinka. Tie Rusijos “drau- 
vojingas,” jei Amerikos ka- gai” tiktai rusų tautai linki 
pitahstinė “'privatinė įmo- bizuninio socializmo, o sa- 
nė" nesugebės parūpinti'vo kraštui jo kratosi. Tai 
darbininkams darbų ir pa- i yra “draugai,” kurie į ru

sų tautą žiuri, kaip į amži
nų vergų tautą, kuriai nieko 
geresnio ir nereikia, kaip
tiktai botago.

Dabar atsirado naujas
“blogas pavyzdis” — Ang
lija. Ten žmonės nusibalsa 
vo laisva valia jieškoti nau 
jų būdų tvarkyti savo ūkiš
kus reikalus. Apie Angliją 
sunku sakyti, kad ji yra 
“nepriaugusi” geram tvar- 

ninkai versis į politinį vei-l kvmuisi ir todei puolė į glė- 
kimą ir bandys per valsty- Į bį “utopiškoms idėjoms.’ 
bės valdžią padaryti pakei- Anglija yra artimiausia A 
timą krašto ūkiškoje san- merikai šalis. Jei Amerikos 
tvarkoj.- ūkis negalės užtikrinti “dar-

Vienas politinis sukreti- bo ir duonos”, Anglijos pa 
mas Amerikoj jau buvo vyzdis bus baisiai užkrečia 
prieš tryliką metų, kada mas. Vargu padės visokie 
krizės pasekmėj atėjo Roo- baidymai ir kol kas dar dus- 
sevelto “naujoji dalyba.” lūs grasinimai.

Anglijos rinkimai labai 
nepatiko Amerikos kapita
listams. Jau kas tai leidžia 
tarp žmonių baubą, kad 
“Anglija subolševikėjo,” o 
stambiųjų kapitalistų .spau
da nors dar ne visai aiškiai, 
bet jau gana nedviprasmiai

■ kalba apie pavartojimą A- 
I merikos ūkiškos galybės 
tam, kad sulaikius anglus 
nuo perdaug griežtų socia
listinių reformų.

Amerika turi daug gali
mybių “paspausti” anglus: 
gali neduoti reikalingų kre
ditų, gali trukdyti anglams 
atstatyti jų visiškai sugriau- 

Į tą užsienių prekybą, gali 
surasti ir kitokių spaudimo 
priemonių. Bet tai yra tik
viena medalio pusė.

Kita to paties medalio 
pusė yra ta, kaip Anglijos pa? 
“eksperimentas’’ atsilieps i J^ag 
čia, Amerikos žmonėse?
Tas klausimas Amerikos ka-

produktams, o jeigu Ameri 
ka su Rusija susipyktų, Ru 
sija galėtų atsisakyti Ame
rikos gaminius pirkti. Ame
rikai rupi biznis.

—Jes, Maike. aš taip ir 
mislinau, kad čia yra mon- 
ki-biznis. Bet visgi aš norė
čiau daugiau žinoti apie-tą 
naują bombą. Nejaugi tu 
nežinai, iš kokio štofo ji pa
daryta?

—Aš, tėve, žinau tik tiek. 
kiek spaudoje apie tai yra 
pranešta. O spauda prane
ša, kad šitai bombai yra 
vartojama suskaldyto ato
mo energiia. Ar tėvas ži
nai. ką reiškia atomas?

—Tai toks vabalas, Mai
ke. ar ne?

—Ne, tėve. Atomas yra 
sunkiai Įsivaizduojamas, o 
da sunkiau išaiškinamas 
daiktas, nes tai labai mažy
tė medžiagos dalelė. Vie
noj dulkėj yra milionai ato
mų. Mokslininkai aiškina, 
kad nežiūrint savo mažumo, 
atomas yra pats savaime 
pasaulis. Jis turi branduolį, 
kuris susideda iš taip vadi
namų protonų, o aplink tą 
branduolį sukasi ir laksto 
elektronai, nelyginant kaip 
planetos apie saulę. Buvo ir 
yra manoma, jog atome 
slepiasi neapsakoma jėga; 
tokia jėga. kad jeigu pa
vyktų atomą suskaidyt, tai 
pabuosuota jėga galėtų su
naikinti visa pasaulį. Taigi 
sakoma, kad dabar Ameri
kos mokslininkams pavyko 
atomą suskaidyt ir pritaikyt 
tą iėga karo tikslams. Bet 
’-’pkiu budu ii yra tam dar
bui pakinkyta, tas nėra 
skelbiama.

—Olrait. Maike, dabar aš 
oamislvsiu, ar tas gali būt 
teisybė.

VAISIU sunkos be 
POINTŲ

Nuo šios savaitės pirma
dienio vaisių sunka kenuo- 
se galima pirkti be pointų. 
Tomeičių, maišytų daržo
vių. grapefruit ir grapefruit 
maišyta su apelsinu, visos 
tos sunkos vra laisvos.

Greit žadama pigių batu
kų be stemniu. Nuo rugpiu
čio 27 d. batukai $3.50 ver
tės ar pigesni bus galima 
oirkti be stempių.

Bostono miesto majoras 
nerspėja gyventojus jau da
bar apsirūpinti kuru, angli
mis ir aliejumi žiemai. Ku
ro žiemai gal trukti, todėl 
dabar laikas pasirūpinti. 
'Ujo nalengvinsime ir trans-

icija žiema.

dorių uždarbių. Jei Ameri
kos darbininkus vėl perse
kios žinoma rykštė — ne
darbas ir jei grįžusius iš 
frontų ir kariškų stovyklų 
tėvynės gynėjus nebus gali
ma aprūpinti darbais ir 
įiems reikės eiti ant gatvių 
kampų pardavinėti obuo
lius. tada, su Anglijos pa
vyzdžiu, ar be Anglijos pa
vyzdžio, Amerikos darbi-

Dabar iš tos “dalvbos” liko

Švaistosi pinigais
Senatas karts nuo kario 

)er savo komisijas tirinėja, 
taip armija leidžia kongre
so skirtus jai pinigus. Tie 
tyrinėjimai kartais parodo 
<?keistų” dalykų.

Armija tiesė plentą iš 
Meksikos į Panamą. Arnu
os inžinieriai apskaičiavo, 
tad kelias kaštuos 14.710.- 
)00 dolerių. Keliui nutiesti 
buvo išleista 42,715,591 do- 
eris ir kelias buvo nebaig
tas tiesti...

Kongresmanas A. J. En- 
el sako, kad iš 192 bilionų 
olerių skirtų armijai nuo 

1942 metų, milionai, o gal 
ir bilionai dolerių buvo ne
naudingai išeikvoti. Jis duo
da galybę pavyzdžių:

Iš 800 miiionų dolerių 
-kirtų barakams statyti. A.
J. Engei sako, 250 miiionų 
buvo išleista bereikalingai.
Meade kempėj vieno bara
ko pastatymas kaštavo 17.- 
364 dolerius, o Dix kempėj 
toks pat barakas kaštavo 
tik $9,822.

Armija leidžia perdaug 
riebiai pelnytis korporaci
joms, kurios ima valdžios 
užsakymus. Jack Heintz,
Clevelando fabrikantai, pa
rodė pelno 1,700% nuo įmo
nės kapitalo.

High Standard Mfg. Co.
;u kapitalu $65,660 davė 
gryno pelno, atskaičius tak
sus, $1,888.918 ir virš to ji 
išskyrė pusantro miliono do
leriu imonės vedėiu atlvri-- -w • - -  ----- ----- ~c o-
nimui.

Kongresui buvo sakyta, 
kad vienas vidutinis tankas 
kaštuoja $90,000. apkasų 
kanuolė — $800 ir t.t. , . , „ ....

Tokios sumos ir buvo pa-į\letJ? Respublikų. Yadina-į 
skirtos. Tikrenybėj pasiro- ls sl>'cįV ! Rytus nuo va
do. kad vidutinis tankas.dinamos kurzono linijos, 
kaštuoja tiktai $60.000, o KalP zln"me' Sovietai si-

Socialistas.
apkasų kanuolės kaštuoja 
nuo 200 iki 300 dolerių ma
žiau.

Ar T. Kosciuško Lietuvis?
Lietuvių tarpe kartais gir

dime, kad “Kosciuška buvo 
lietuvis.” Jei lenkai jį savi
nasi. tai tik todėl, kad jie 
“pavogė mums Kosciušką.”

Ginčas dėl Kosciuškos 
tautybės atrodo gan tuščias. 
Kosciuško buvo kilęs iš 
Naugarduko vaivadijos ir 
pats save vadino lietuviu, 
bet jis nebuvo, negalėjo bū
ti ir niekada nereiškė noro 
būti “lietuviu,” kaip mes 
šiandien suprantame lietu
vius. Jis buvo lietuvis ta 
prasme, kaip šiandien Ang
lijos daug žymių žmonių 
pabrėžia, kad jie esą “ško
tai,” “airiai” ar “velšiai.” 
Jie pabrėžia savo kilmę, bet 
neriša su ta kilme skirtin
gos tautos ir dar mažiau to
kiuose pasisakymuose yra 
politinio atsiribojimo nuo 
Anglijos.

Kosciuško yra lietuvis, 
kaip lietuviais buvo Radvi
lai, Sapiegos, Katkevičiai 
senojoj Lietuvoj, arba kaip 
buvo “lietuviais” Mickevi
čius ir pačiais naujausiais 
laikais Pilsudskis, Narutavi
čius ir ... Feliksas Dzeržin- 
skis, bolševikų čekistų tė
vas ir kruviniausias rusų re
voliucijos budelis.

Lenkams nereikėjo Kos
ciuškos “vogti” todėl, kad 
jis buvo lenkas, taip kaip 
Lloyd George buvo anglas, 
nors ir “velšių” kilmės. A- 
merikiečiai mėgsta visur pa
minėti savo kilmę ir dargi 
didžiuojasi jąja, bet dėlto 
■jie nenustoja buvę ameri

kiečiai.
Kosciuško buvo lenkas, 

lenkų patriotas ir kovotojas 
už Lenkijos ir Lietuvos lais
vę. Jis neskyrė Lenkijos nuo 
Lietuvos, bet žiurėjo į tas 
dvi valstybes ir tautas, kaip 
Į vieną respubliką.

Kosciuško buvo ne tiktai 
patriotas, bet savo laikams 
jis buvo pažangus žmogus. 
Apleisdamas Ameriką, po 
antro atsilankymo šioje ša
lyje, T. Kosciuško paliko į- 
domų testamentą, kurs rod< 
jo pažiūras į vieną tų laiku 
Amerikos skaudulį — neg
rų vergiją.

TADO KOSCIUŠKOS 
TESTAMENTAS

Aš, Tadas Kosciuško, ap
leisdamas Ameriką, pareiš* 
kiu ir duodu nurodymą, 
kad, jei aš nepadarysiu kito 
testamento dėl mano tnrtc 
Jungtinėse Valstybėse, šio- 
mi įgaliuoju mano draugą 
Tbomą Jeffersoną panaudo
ti visą mano kalbamą turtą 
negrams išpirkti, iš jo pa
ties negru tarpo ar iš kitų. 
ir duoti jiems laisvę mano 
vardu; duoti jiems progos
išsimokyti amatų ar ko ki
to; apšviesti juos jų naujo
se gyvenimo sąlygose doro
vės pareigose, kad jie ga
lėtų būti geri kaimynai, ge
ri tėvai ar motinos, vyrai ar

NAZIAI NUŽUDĖ JAGA- 
MASTŲ ŠEIMĄ IR 

HOFMEKLERI

Paskutr'ais laikais anglų laivynas pradėjo bom
barduoti Nikobaro salas (2). Japonai spėja, kad bri
tai darys čia invaziją. Tokia invazija atkirstų Anda- 
mano salas tarp Rangoono (1) ir Nikobaro ir atidaly
tų anglams kelią į Singaporą (4), kurią dabar turi už
ėmę japonai. 1

RUSAI NESILIAUJA REI
KALAVĘ IŠDUOT PA

BALČIO PILIEČIŲ

(LAIC) — Sovietų oficio
zas “Izveštija” ir vėl rei
kalauja išduoti svetur atsi-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Jo*. Jodzevich, Bavonne. 
N. J. — “Fever” lietuviškai 
vadiname karščiu, kartais

durusius pabėgėlius. Šį kar- j sakome, kad ligoniu^‘tem
tą Maskva puola Norvegiją * ...........
ir Švediją. Charakteringa,

peratura pakilusi.” Materi
ja svarbiausiai karščio pa-

kad didžiųjų demokratijų kilimu ir reiškiasi, žmogųr is • • • Ifropio coltic urho ‘‘nrnmc 11krečia šaltis, arba “drugis.’ 
Kadangi Lietuvoje materi
ja nežinoma, tai ten kartais 
ir betkokį karštį dingiu va
dina.

J. Šimkui, San Francisco. 
— įdomi žinelė, bet drau
gas nepadavėte iš kokio i_:i---rr-- -j ĮįAlfjos

Maskva pulti privengia, 
nors Pabalčio atbėgėlių 
traktavimo požiūriu, toną 
kaip tik davė ir tebeduoda 
Amerika su Anglija.

Rašant apie Norvegiją 
“Izveštija” korespondentas 
B. IIjin nusiskundžia, kad, 
girdi, daugiau kaip 5.000 fajkraščfo
“Sovietų piliečių” repatria- tp įvykio priežastys. Todėl 
vimas yra prilaikytas. Tas Įa;kraštin nedėsim'. 
liečia sovietų piliečius iš
vakarų Ukrainos, vakarų Žilvičiui, Brooklyne—A- 
Baltgudijos ir Pabalčio “So- čiu, rašinį įdėsime.

New York (LAIC) — Iš 
Pietų Amerikos spaudoje 
tilpusio pranešimo matyt, 
kad Vilniuje vokiečiai oku
pantai sušaudė garsųjį Pm- 
sų Lietuvos veikėją Jago- 
nastą, jo sūnų. anūką, duk- 
:erį ir žentą. Jagomastas— 
įuo senų laikų žinomas e- 
nergingas lietuvis, turėjęs 
avo lietuvišką spaustuvę 

Tilžėje, kur buvo išleista 
daug lietuviškų knygų. Jo 
Minus buvo savanoriu Kiai-i 
oėdos sukilime, jo duktė | 
cartkartėmis bendradarbia
vo ir Lietuvos laikraščiuose. 
Naziai buvo uždarę .Jaga- 
masto spaustuvę ir jų lietu
viškoji šeima daug turėjo 
■škentėti. 1941 metais laike 
•epatriacijos Jagamasto šei- 
na persikėlė į Vilnių. Jo a- 
nukas jau lankė universite
tą. Naciams okupavus Lie- 
uvą, gestapininkai suėmė 
Tagamastų šeimą ir sušau
dė. Tai skaudus nuostolis 
lietuvių tautai, ypač atme
nant Jagamasto dideli pa- 
sitarnavimą spaudos drau
dimo metu.

Vilniuje taip pat naciai 
nužudė Lietuvos valstybi
nio teatro orkestro dirigen
tą Hofmeklerį ir jo padė
jėją Durmaškiną.

PAJIEŠKOJIMAI

Sekantieji asmenys yra 
pajieškomi giminių Europo
je:

Damulevičius Andrius, iš Alytaus 
apskr., Bambininkų km. Paskutiniu 
laiku vadinosi Damulis.

Daraškevičiai. Kazys ir Karolina, 
kilę iš Panevėžio, Senamiesčio-Vins- 
lovjškių km. Arba jų vaikai Bronius 
ir kiti.

Dereškevičienė-Sakavičiutė Katrė 
ar Rožė, iš Radiškės km., Prunsko 
parap., gyvena Chicagoje ar apylin
kėje.

damba Juozas, iki 192*5 m. gyve
no Skriaudžių km., po to atvažiavo 
į Ameriką.

Jančius Pranas, kilęs iš Aukšt. 
Panemunės, Raku kni. Gyvena Ame
rikoje apie 35 metus.

Kasparavičius Kazys, kilęs iš Bal
bieriškio, Mariarnpolės. Gyvena Bos
tono apylinkėje.

Krebša Ferdinandas, iš Naumies
čio.

Kumpus-Raslavičiutė Marija, tu- 
MARSHALL FIELD PAR- S^apSkė^ ’r "’8torar” chi'

tuos plotus laiko savo nuo
savybe. Tuo tarpu, mes ži
nome. kad vakarų demok
ratijos šio sovietų nusista
tymo nepripažysta.

Panašus užmetimas daro
mas ir Švedijai. Vietomis, 
net bauginama Švedų-Sovie- 
tų santykių pakrikimu.

Pravartu priminti, kad 
švedai šiuo reikalu savo nu
sistatymą jau turi — Pa
balčio piliečiai nebus prie
varta grąžinami i Rusiją.

Atnaujinta ataka prieš 
Švedija aiškinama Maskvos 
noru įbauginti naujai susi
dariusią švedų vyriausybę.

DAVĖ MERCHANDISE 
MART

Cbicagos milionierius 
Marshall Field, savininkas 
didelės krautuvės ir dien
raščio “Sun.” šiomis dieno
mis pardavė “didžiausią 
pasaulio trobesį,” Mercban- 
dise Mart.

Merchandise Mart, tai 
milžiniškas sandėlis, taipgi 
patalpos biznio parodoms 
ruošti. Trobesio pastatymas 
Eieldui kainavo apie 30 mi- 
lionų dolerių. Dabar jis par
duotas už 19 miiionų dole
rių. Trobesį nupirko Ken- 
nedy. buvęs ambasadorius 
Anglijoje. Tarpininkas ant 
to biznio uždirbo $613,000.
PREZIDENTAS TRUMAN 

GRĮŽTA NAMO

Prezidentas Truman su 
Hofmeklerių žydų kilmės'savo palydovais karo laivu 

šeima, Lietuvai buvo davu-! “Augusta’ erjžta iš Potsda- 
__ si du brolius, žymius muzi- mo- Pakeliui prezidentas atsiliepti j; 

žmonos; ir apšviesti juos pi- kus. Velionies brolis—žy- Truman buvo užsukęs 
liečiu pareigose, iimokinant mus lietuviškosios muzikos1 Plymouth uostą, kur turėjo 
juos būti gynėjais ju pačiu populiarintojas. smuikinin trumpą pasimatymą su An- 
ir visos falies laisvi, būti kas karalium

Lukavičiai J. ir Ignas. Savo laiku 
gyvenę Chicagoje.

Mackevičienė-Šliumpaitė Petronėlė.
Miklovis Mykolas, gyveno ar gy

vena Chicagoje.
Petraškai. Juozas ir Adomas, gy

veno Bostono apylinkėje.
Rakauskas Edvardas, gyveno Chi

cagoje, Brighton Park kolonijoj.
Raslavičius Andrius < Andreas 

Russel), gyveno Montreal, Kanadoj. 
Vyriausias jo sūnūs gyveno U.S.A.

Razukevičienė-Janušauskaitė Anas
tazija, kilusi iš Kauno, gyvenusi 
Aukšt. Panemunėj ir prieš 10 metų 
atvykusi Amerikon.

Rumševičiai, Bronius. Boleslova-- 
ir Vladas. Gyveno Chicajroje ir In
diana valst.vbėje. Dirbo vagonų sta
tybos fabrike.

Sabas Severinas, inžinierius, bu
vęs Lietuvos aviacijos karininkas.

Salys Pranciškus, gyvena Chica- 
ros apylinkėje.

Sandarai, Juozas ir Jonas, gyve
na Chicagoje.

Sinkeričienė-Sinkesro Elena, gy 
venusi Brooklyne.

Tročinskas (Turčinskas) Jurgis, 
kilęs iš Joniškėlio miestelio, Biržų.

Urbonas Aleksandras, atvykęs A- 
merikon apie 1985 m.

Urhonienė-Fuke Teofilė. Moteriš
kų skrybėlių modistė New Yorke

Vaitkevičiai, Juozas, Mikas. Marė 
ir Ona. Gyveno Bostone ar Detroite.

Vinskus Pranas.
Žičkai, Feliksas ir Juozas.
Jieškomieji asmenys arba apie 

juos žinių turintieji prašomi Skubiai

Comulatt Venerai of Lithuania.
W 8?ua St., New York 24, N. Y.

arba
Consulate of Lith^^..i«.
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Iš Plataus Pasaulio
J. AMER. VALSTYBĖS

Streikų nuostoliai
Nuo šių metų balandžio 

1 d. d-1 angliakasių streikų 
iįkasta tonų an-Kalimi

neramumų pasekmės bai
siai liūdnos.

BULGARIJA

glių mažiau.
buvo iškasti. X)ab> '"lauki
niai” streikai kaštdfcja po 1 
milioną tonų anglių per mė
nesį.

FRANCIJA

Išžudė 20,000
Londono Times skelbia, 

kad bolševikai Bulgarijoje 
išžudė mažiausiai 20 tūks
tančių bulgarų. Teroras siau 
čia visoje šalyje, daug žmo
nių išvežama į priverstinus 
darbus.

KINIJA
Lavaiis liudija

Ispanijos išduotas La- 
valis buvo atvarytas i Pete- 
no teismą liudyti. Pats La- 
valis yra nuteistas mirti už 
akių. o dabar jam grižus, jis 
l ūs teisiamas iš naujo už 
krašto išdavystę.

Iš Ne ilgiau mėnesio
Generolas Claire L. Chen- 

nault Chungkinge pareiškė, 
kad po mėnesio laiko japo
nai bus visai atkirsti nuo A- 
ziios žemyno, bet vien avia
cijos neužteksią japonams 
galutinai sumušti.

GRAIKIJA

Nuteriotas kraštas
Iš Graikijos grįžę kelei-

LIETUVA

Mokins rusiškai
Į Lietuvos mokyklas įves

čiai sako. kad Graikijoje ir ta priverstinas mokymas ru- 
dabar viešpatauįa badas ir sų kalbos. Jau atspausdinta 
visai negalima gauti drabu-l 60.000 rusų kalbos vadovė- 
žių įsigyti. Karo ir pilietinių Iių.

KorespondencijoS

KELEIVIS, SO. BOSTON

ŽVEJOJA JAPONUS

Čia matom Amerikos jurininkus gaudant juroj ja
ponus, kurie nuogi mėgino plaukti iš apsuptos Nauru 
salos.

PALMYRA, N. J.

Legališki vagys

FARM A PARDAVIMUIŽemė, kur šiandien ran
dasi BlOcktOn, MaSS. mies-: 55 akrai žemės, javai pasėti, yra
telis, buvo pirkta 1649 dariais, 6 ruimų namis, elektros švie- , ________ ______ „ — -tais; 117 Sfl Hnlorin To «;»• 1 daržinės, 8 galvos galvijų, ark- mentuota, trobesiai visi geri, yra e- 
1 ni . & PU_liai, viščiukai, kiaulės, mašinos, tro- 1 |ektra. 2 arklai, 2 melžiamos kar-
ko Milės Standish ir John ' ■
Alden — nuo indėnų.

Tibetas yra “aukščiausia 
šalis” visam pasaulyje — 
daugiau 12,000 pėdų aukš
čiau juros lygio.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

PARSIDUODA FARMA

kas, traktoriai ir yra miško. Visa

Prie ateito kelio, 114 akrų žemė*, 
9 kambarių stuba, 2 banės, viena ce-

lekira. 2 arkliai, 2 
vės, dvi metinės telyčios Ir 6 pua-

tai artį miesto. Kaina $3,700. Jmo- metinės telyčaitės. Yra visi farmos 
kėt $2,700. (33) įrankiai, didelis obuolių sodas. Far-

Aukso Altoriukas, maldų knygelė., 
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido | 
viršeliais ...................................... $1.75;

Vainikėlis, maža maldų knygelė. į 
mišios su paveikslais, drūtais apda-1 
rais .................... ............................... 65c.1

Pekla, kur ji yra ir kam reikalin
ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.,

Kaktas į Gyveninių, atsidaryk du-1

čių oficieriaus pilna unifor-• kinti tokiais karo prisimini
ma ir brangus žakietukai. mais?

Mrs. K., Kayderos Hotel, 
South Broadway Koad, 

Sara toga, N. Y.

FARMA GRAŽIOJ VIETOJ
Parsiduoda labai gražioj vietoj 

farma. prie gražaus ežero ir prie 
gero kelio. Platesnių žinių suteiksiu 
per laiške. Rašvkit taip: (32)

MINNIE VOVIERIS,
R 1.

VVhite Cloud. Mich.

ma geroj vietoj, N. Y. valstijoj, Ma- 
: dison kauntėj, apylinkė apgy venta 
‘ lietuvių. Mokyklos busas eina pro 
i duris. Tik 2'ė mylios i-i geležinke- 
* lio stoties. Laukai apsėti javais ir 
dobilais. Trobesiaį^apdraii ti $3.009 
sumai. Viskas”*parsidjodąŠS.j'JO; 
nes savininkas nesveikas. Kreipki
tės: (34)

t A. SAKALAUSKAS.
Box 73, No. Brock field, N’.

GEROS KNYGOS
.NUPIGINTOS VASAROS LAIKUI

Y.

našias i gyveni na, aLNiuurvk c.u- • r> » T\ i* a
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta- r Gyvulių r ro as 1.-1O • CS III t IVių ZinVUl-iS pil
vo laimės gyyemmo turtus, arba, Zcil’o mokslinės studijos a .veikslu. Kaina buvo $1.00,. Ine gyvulius. Autorius aiš-. dabar tik 50c.meilško ap^.veuimo gyvenimas $1.00 

Nvb.jofc Mirti, knyga su paveiks
lais • 60c.

K. pi tonus Velnias, didelė, 3 tomų
kn .ga ............................................. $1.50

Duktė Marių, graži apysaka 25c.
Lengvas būdas išmokti anglų kai- mėnulio? Ką 1eiškia arkliui 

bos be kito pagalbos ................ 35c. - -- - -- .
Neužmokamas Žiedas, graži apy

saka .................................................. 25c.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa

kymai ............................................. 25c.
Sveikata Ligoniams, knygutė ap

rašo apie 350 vaistažolių . — 25c.
Erodas Boba ir velniškas tiluu ; apje man??- J<( ,’gj

Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c. vieni gvvuliai ginasi nuo 
Sapnų Knyga su paveikslais, ap-i gavo priešų; 0 kiti bėga? Ii'

^Stebuklingas' Zerkolas, graži aįy- daug kitokių dalykų. Kny-
saka ............................. 25c. ga • didelio formato, 212

rŠSŠi S i Poslapiu. Kaina buvo $125. Lietuvos Vaizdai, tai yra
palestinų socj dabar tik 65c. atvirutės su gražiais Lietu-

Davatkų Gadzinkos ...... . 20c.! _ . . _ . vos vaizdais. Atvirutės tin-
Dvarinė Pana, graži apysaka 25c., Biblija Satyroje lai Ji a i-a bile sveikinimams arba 
Ragana, Kkras .uitikimas....35c.j^„yga, kur Biblijos pasako- v DUe sveiR,nlmams arba

P1 -kiną visokius keturkojų pa
pročius ir prigimti* Pavyz-f..*?. , 
džiui, kodėl šunelis loja autl /,1-31A aI’(:al>ta ir gausiai

Sveikata — Didelė, gra- 
ryta

iliustruota D-ro Graičiuno
bailumas? Kodėl gyvuba. | ^Sa' »’«l>rasU
su gera uosle paprastai tu-Į t?1*1*1 >, musų nupl-
ri silpnas akis ir įgrėita: ap- -inta kaina $l.o0. 
janka? Ar lapė ištikrujų y- Sidos Balsai—Jono Smel-
ra tokia gudri, kaip žino toriaus dainos ir eilės. Kny- 

va gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 
:pdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

korespondencijoms, o ypač 
šiais metais, kuomet už Lie
tuvos nepriklausomybę A- 
nerikos lietuviai veda to- 
<ią įtemptą kovą.

Kompletas buvo 50c., da- 
bar 35c.

Apie Dangų, saulę, mėnulį ir ... —. ,žvaigždes ..................... įoc.ijimai yra atvaizduoti juo-
virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir į Ringais paveikslais. KainaUJA 41 .

Vyni Užlaikytoja. apie 450 visokių!. ~ «1 OO dabar tik
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00, Duvo OaDar tlK OUC.

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel
nai ant Gedimino kalno Birštone, su

Į suprasti, kodėl tie vaikai ^^lė hitlerinė šilkinė vė- Tai mat kokių žmonių 
nesudraudžiami ir kodėl ■ ^ava» kurią mano kaiminka i pasitaiko ir tarp musų ka-
jiems leidžiama sauvaliauti. buvo padžiovusi ant balti-į reivių. Medžioti* suvenjlms ............. 25c.

Aš mačiau apie 18 tokių virvės lauke, nors ap- atrodo lyg ir sportas, jpetf salemonas. laimių knygutė isc.
Bėgyje 13 metų du kartu suvenyrų medžiotojų, kurie U”*™ gyvena daug vietinių liūdna į juo^iurėtt -; . _ ( 
ko matvti legališkus va-1 iš viešbučio pavogė visokiu vokiečių. Varniške.;teko matyti legališkus va-1 is yiesoucio pavogė 

gis, ir tai tokius, kurie di-1 daiktų, bet jų važiavo į Wa
shingtoną vien iš musų mo
kyklos apie šimtą žmonių. 
O kiek iš kitų mokyklų su-

džiuojasi savo vagystėmis!
Pirmą kartą buvau liudinin
kė tokių vagysčių tada, kai 
musų vaikai baigė aukštes
nę mokyklą ir visi baigę mo
kyklą buvo nuvežti į Wa- 
shingtoną net ant 4 diznų.’mokykla gavo sąskaitą iš 
G kai grįžo iš šalies sosti- Į viešbučio sumokėti $300. 
nės. tai veik visi buvo apsi-’Tuos pinigus vaikai iš savo 
vogę. Mes tada laikėme ne
toli mokyklas saldainiu ir

Dabar tas kareivis pats 
parvažiavo ir vyksta į Pa
cifiko frontą. Vaikas stojo 
savanoriu ir jau yra armijoj

Mirė Al f. J (įtūžis

Mikaldtrs Pranašystes ........... 25c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

......................................... 20c.
Burykla ir Burtininkas . — 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

sūrių padarymas, su paveikslais 25c.
Istorija seno ir naujo testamentų, 

su

važiuoja pažiūrėti sostinės; penkijnetai. Tai močia ma- 
ir jei visi taip daro?

Už keletos dienu musu

Velionis buvo apie 80 m. 
ne vėl pasišaukė pažiūrėti, amžiaus. Amerikoj išgyve- 
ką jos sūnūs parsivežė iš no apie 50 metu. Seniau
Vokietijos. Man buvo buvo socialias Buvo tik-'/U ▼

Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus n 
pamokinantis leidinys. Die 
vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini-
mn įlči V vi on lunicii
Knyga Juri 272 puslapiui! ro vaizdus Lietuvoje. Kai

na buvo 50c., dabar 25c.

Žemaitės Raštai Karo
Metu. Knyga didelio forma
to, ant dailios popieros, i- 
iustruota, piešia baisius ka-

Raistas. aprašymas apie Chicagos! Arti 100 puslapių pašvęsta 
vien tik senovės lietuvių 
dievams apibudinti. Čia yra

lietuvius ......................................... $1.251
Nedoras Žydas, jaunų merginų

kupčius .............................................  50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c. aprašyta daugiau kaip 30

aiskrymo krautuvėlę, tai grį
žę vaikai subėgo pas mane 
į krautuvę ir pradėjo rodyti 
viens kitam savo “suveny
rus” iš sostinės. Iš dvidešim
ties, kuriuos mačiau, kokie 
aštuoniolika buvo parsivežę 
pavogtų daiktų iš to viešbu
čio. kur jie Washingtone 
stovėjo. Ir ko tik jie netu
rėjo, nuo šakutės iki antklo
dės. Aš neiškenčiau ir pa
sakiau. kad jų tėvai sunkiai 
dirba ir leidžia juos moky
tis. o iš jų išeina vagišėliai. 
Vieni įsižeidė, kiti ėmė dis- 
kusuoti. o kiti sakė. kad aš 
esu “old fashion” ir nesu
prantu jų. Aš paklausiau, ar 
viešbutis jų vhrdus turi už
sirašęs. Sako, taip. jie vieš
butyje registravosi. Kai aš 
pasakiau. kad viešbutis juos 
gali areštuoti už vagystę, jie 
tik sužiuro į viens kitą ir 
pradėjo garsiai kvatotis. 
Bet aš, kaip “old fashion” 
žmogus, taip ir negalėjau

• kišenių turėjo sumokėti. 
Bet mokykla atėjo jiems į

nemalonu, bet nebuvo kaip 
atsisakyti. Pamačiau ranki
ni lagaminą, popierinę dė
žę. didelį maišą, geležinę

pagelbą ir dengė tas išlai-! dėžutę ir į blanketą susuk- 
das iš mokyklos metinio iž- ta rimuli. Kaip išėmė daik-
do. Kai tų pinigu neužteko, 
tada rankiojo iš visų moki-1

ą ryšuli. Kaip 
tus ir paskirstė, tai močiai 
teko lauktuvių: 3 apatinės

niu, kiekvienas turėjo duo-! silkinės kelnaitės. 3 šilkiniai 
ti po 25 centus. ' marškiniai. 4 silkines dre

o sės,, 3 moteriški šliubiniai
Antm kariu toki vaizdą aH^°^’efĮab 

mačiau šiais metais. Moti
nos Dieną viena kaiminka 
pasikvietė mane užeiti pas 
ją pažiūrėti, ką jai pasiun
tė sūnūs kareivis iš Vokie
tijos. Iš tikrųjų, ji turėjo ką 
parodyti. Parsiųsta didelė 
dėžė, o toj dėžėj visokie vi
sokiausi daiktai. Ten buvo

riški žiedai. 2 mažų mer
gaičių branzalietukai. 12 
stalo peilių, šaukštelių, ša
kučių, gana geros išdirbys- 
tės žiūronai, šilkinis šalikas 
ir dar kas tai. Tai visuoti
nai.

Sau ir tėvui parvežė 4 
puikius revolverius su maš- 
nomis. 2 šautuvus, 2 fotog-didelis pinigų rinkinys, gal 

kokie penki svaraL tarpe jų mafijos aparatus, 7 baksiu- 
buvo ir Lietuvos pmigų: bu- filmų. 20 įvairių yaldi-
vo trys eilės gintarinių ka 
rolių; penkios, atrodo gana 
brangios, špilkos, 2 gintari
niai branzalietai. du dideli 
revolveriai, dvejos odinės 
pirštinės, pora vyriškų gu
minių batų. pora vyriškų 
geros rūšies batukų, vokie-

TRUMANAS IR BYRNES ANTVERPE

ninku guzikų. kai kurie pa 
auksoti: dvejas kokio tai 
generolo kelnes, tris keisto
kus žakietukus. sako. kad 
generolų; lenko belaisvio 
uniformą, vienus guminius 
batus, tris vokiškus rank
šluosčius. 2 gražias stalden
gtes ir daug kitokių vokiškų 
"’alvku. iš viso niekam ne
reikalingų. Nebent pakabin
ti ant sienos ir visą gyveni
mą i juos žiūrėti.

Kuomet aš paklausiau, ar 
i jam daug tas viskas kaina- 
i vo nupirkti, motina ir jis 
nats sako. kad jis tų daiktų 
nepirkęs. Tai iš kur jų ga
vote. aš vėl klausiu. Jis tyli, 
o motina sako. kad iš auzų. 
Aš pastebėjau, kad tai va
gystė. nors gal ir Iegališka. 
I tai man buvo atsakyta, 
kad vokiečiai ar žiurėjo, kai 
iie kokį kraštą užėmė.

Iš k į dešinę sėdi: prezidentas Truman, valsty
bės sek) etomis Byrnes ir Amerikos ambasadorius Bel
gijai Savvyet. Jie bu'o nutraukti Antverpe.

Gromatos į Lietuvą, su dainelėm, 
115 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 

40c., 3 tuzinai už $1.
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 

Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos ................... 80c.

ta kariu, bet velionis atsi-J Y,iduri^ vaĮyt'>jas ............... ooc
_ i i __ i___ Nuo veneriškų ugrų ................ ..

ras laisvamanis, tokiu ir mi
rė. Nors kunigo patarnavi
mas jam buvo siūlytas kele-

veneriškų
Skausmingų mėnesinių reguliatorius 

......................................... 60c.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų 

asthmos .................................... 60c.
Nuo vandenligės ........................ 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fever ............................................. 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ............ 85c.
Trajankos, stambios ............... 60c.

taip, kaip jis norėjo ir kaip; Kamparas, pakelis .........    35c.
-- r 1 ' i Plaukų augintojas — saugoja juosJIS gyveno. Į nuo pražilimo ...................... .. 60c.

j Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c. Velionis buvo ramaus bu-j Nęsišlapink miegodamas ........... 60c.
dfi 7mo(TU< rn375ii Iriu* icpi i nutukimo, eik kudjn .... 85c.ao žmogus, mažai Kur įsei-į Xuo sorUKUsio pjlv0 (heart bumi
davo. Prigulėjo prie SLA ir. ..................... ........... . 85c.
TMD. Buvo visu gerbiamas <. 7yrap’"?stip r”° pllc koJ"°. n~.' 
li' mil'US pi'lC JO kapo bUVOldo visokius skaudulius, apdegimu'
udėta labai daug gėlių. Po-! į ;•..... -......... : ■ ■ ■■° ° i Pailių arbata arba mostis .... 8oc.

M. ŽUKAITIS, (41)

sakė ką nors bendra su ku
nigu turėti. Nedaug randa
me tokių senukų. Garbė tau. 
Alfonsai! Garbė ir velionies 
dukteriai, žmonai, sunui, 
žentui ir augintinei, kad jie, 
nors patys būdami tikintys 
žmonės, palaidojo velioni

rą dienų prieš mirtį velio-į 

nis sakė duoti palydovams! 
gerus pietus, bet svaigina
mų gėrimų geriau neduoti, j 
Žentas Tranauskas su velio-j 
nies dukteria Bronise davė 
labai puošnius ir didelius 
pietus, bet alaus ant stalo 
nedėjo. Kas norėjo, galėjo 
gauti gėrimo prie baro kiek 
norėjo. Mat. velionies vai
kai turi labai puošnią užei-Į 
gą Philadelphijoj. ant No. 
24 gatvės, kur po laidotu
vių buvome nuvažiavę pie
tų. Velionis gyveno 406 
Franklin St., Cheltenham, 
Pa. Netoli namų ir palaido
tas.
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APSIVEDIMAI
Jdomi ir graži dama, vidutinio am

žiaus, jieško pažinties su įdomiu vy
ru. taipgi vidutinio amžiaus. Rašyti 
galima lenkiškai, rusiškai ir angliš
kai. su pirmu laišku įdedant ir savo 
atvaizdg. Laiškus adresuoti šiaip:

MISS ANNA GREGORY.
1818 Prospect Avė., Apt. 1 H.

Bronx, N. Y. (10)
Tel. TRemont 8-4900.

x ▼ au jjivvuTvr uivvtį, uiv

Alfonsas buvo;

Prašom pasinaudoti pro- 
;a ir įsigyti gerų knygų nu-

vaičių ir šventųjų. Bet kny 
ga ne religinio pobūdžio. 
Priešingai, ji parodo, kati 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno-!

nifrintrim Lo»nz\»vi jzi^ijxvvrxxi rvcmiVIII.
-•

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:•• '■‘g ’

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

(C

I’ajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio farmerio. Aš esu 44 metu 
našlė. Katras norės su manim susi
pažinti, meldžiu prisiųsti savo pa
veikslą. kurį pareikalavus grąžinsiu 
Apie save paaiškinsiu per laiška.

MARY STAFFORD, (35'. 
615 W. Gay St., Columbus 8, Ohio

PAJIESKO.IHM4I
Pajieškau Tonio Rudreikos, kuris

Velionis
“Keleivio” skaitytojas ir 
bendrai mėgo darbininkiš-' \icn" *art" -vra *>7.eT 90 UnVn 
Ką llteratUią. tik nemego kartinį jo adresą, prašau man pra-»
kcmunbtų nuo pat jų jriku- "«'• AUCUSTAS RIMKUS, ,32'! 
. įmo 1..1 SaVO nui ties. Kuo—| 269 Everett St., AUston, Mass. 
met aš buvau fanatiška ko- ~ .. ..---------------------------

! Pajieškau senvvn žmogaus. Ituris muniste, velionis mane pa-j gauna per.srją iš valdžios. Prašau at- 
kritikuodavo. bet niekuo-Į siliePtį- o platesnių žinių suteiksiu 

per laiška. Adresuokit taip: (32)
MINNIE VOVERIS., met nesistenge mane uzgau- 

Bet mes čia esame Ame- Velionis buvo teisingas 
rikoje ir visokių daiktų čia; V k,ek 2lliau permatantis, 
galima nusipirkti, tai kam į žmogus.
imti iš svetimų žmonių? Y-' Paliko liūdesyje žmoną.i 
natinerai man liūdna buvoisunu/ dukterį, augintinę, 4 
žiūrėti i tuos šliubinius žie-! brolius. 2 seseris, žentą, a- 
dus. O vietoj tokius daiktus! nuk£ ir daug giminių.
e-abenti ar neverči-m huto Ilsėkis, budi. šioje laisvo- nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius gauenii, ai neverciau ojių •> nesveikumus, kreipkitės. .|u..siu gerą
daugiau kareivių parvežti ’e. saJ.vJe- 11 lu uuvai ir busit rmu*»kinti
namo? Su laivais, sako, da- laidės draugas. ' pet. r.avis\i:gifnf

i bar sunku, tai kam juos -un-’ Brolienė A G. Jahižienė.

R L
VVhite Cloud, Mich.

Petronėlė Lamsargienė

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu ((alingą Gydymo Mostj

i u? t
18,1 s. U ;,|er Si., Phil)ilcl|>h>i, Pą.

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

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

Karas Europojc
Jai aorito iinotl ap{« karą ir kitur 
(vykHm, tai skaitykite “Niujienar*.

•Nattjianoa” yra pirmas ir didžiausias 
dievaitis Amerikoje.
Uksiraiykite Naujienas* liandiaa. Naujiaa^ 
prenumerata metama Amerikoje (liimant Ck4»

|), 96.00) Chicagoje Ir
Money Orderj ar dek} siųakitai

“NAUJIENOS”
1731 South Halsted Street

CHICAGO, nJJNOIS

1
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moterims PasiskaitytA ’ M. IT ev-v-DTTTU SKYRIŲ TVARKO 
MICHSLSONIENft.

UŽ LYGŲ D ARB 4, LYGUS 
ATLYGINIMAS

Du Amerikos senatoriai, 
C. Pepper ir W. Moi-se, vie
nas demokratas, kitas re
publikonas, pasiūlė senatui 
įstatymo keliu sulyginti mo
terų ir vyrų atlyginimą už 
darbą. Už lygų darbą mote
rys turi gauti toki pat darbo 
mokesti, kaip vyrai. Tie 
senatoriai sako, kad mote
rims Amerikos pramonėje 
daroma didelė skriauda. 
Net ir dabar, kada moterų 
milionai Įsitraukė i pramo
nę. kada moterys dirba dirb 
tuvėse vyrų darbus, atlygi
nimo žvilgsniu moterys y r-a 
skriaudžiamos.

Pr ieš ši karą moterys A- 
rr.erikos dirbtuvėse viduti
niškai uždirbdavo nuo 50 
iki GO'", mažiau, negu vv
rai. Karo metu visose di; b- 
tuvėse pradėjo trukti darbi
ninkų, tai daugelis dirbtu
vių motėm uždarbius pakė
lė. Keli tūkstančiai dirbtu
vių kolektyvinėse darbo su
tartyse yra pasižadėję n.o- 
terims už lygu darbą mokė
ti toki .pat atlyginimą, kaip 
vyrams. Bet jei imti bend
rai visą kraštą, tai ir dabar 
dai- moterys vidutiniškai už
dirba 40c( mažiau, negu 
vyrai.

Prieš karą buvo skaitoma, 
kad moteris negali savo dar
bu susilyginti su vyrais. Vy
rai, vien dėl to, kad jie vy
rai, gaudavo didesnes algas 
ir aukštesnį darbo mokesti: 
Karas betgi parodė, kad ta 
pažiūra Į moterų darbą bu
vo ir klaidinga ir neteisinga. 
Karo laike moterys pradėio 
dirbti tokius darbus, kurie 
anksčiau buvo skaitomi “vy
rų darbai” ir štai kas pasi
rodė:

Daugelyje darbų moterys 
pasirodė geresnės darbinin
kės. kaip vyrai. Visuose 
darbuose, kur nereikia daug 
jėgos, bet kur reikia daug 
atydumo ir sąžiniškumo, 
moteiys dirba geriau, kaip 
vyrai. Tokių darbų pramo
nėje yra galybės. Žinoma, 
kui- įeikia daug fiziškos

spėkos, ten moteris negali 
lygintis su vyru. Tokie dar
bai yra ir liks “vyrų dar
bai.” Moterys tokiuose dar
buose dirba tiktai išimtinais 
atsitikimais. Bet lengves- 
niuose darbuose, dargi prie 
gana painių mašinų, mote
rys gali “bvtinti” vyrus ir 
jau jokiu budu neužsileidžia 
vyrams.

Bet uždarbių žvilgsniu 
moterims nepasisekė susily
ginti su vyrais. Moterys yra 
skriaudžiamos ir perkeliant 
artininkus į geresnius dar

bus ir aukštesnius uždar
bius. Dabar kai prasideda 
“rekonversija,’’ ūkio persi
tvarkymas i taikos laiko ga
mybą. moterys ir vėl yra 
skriaudžiamos, joms tenka 
prastesni ir mažiau apmo
kami darbai.

Vienas įstatymas, kong
rese priimtas, tos padėties 
nepakeis. Bet toks įstaty
mas butų didelė pagelba 
moterims darbininkėms jų 
kovoje už lygų atlyginimą. 
Tik klausimas, ar toks įs
tatymas praeis? Jis dar ką 
tik Įneštas, o mes žinome, 
kad kartais ir labai naudin
gi įstatymai pelėja senate 
ar atstovų rūmuose metų 
metus.

Po karo numatoma, kad 
daugelis moterų, kurios 
prieš karą nėjo dirbti Į dirb
tuves, pasiliks dirbtuvėse. 
Kurios galės, grįš Į savo 
“šeimos židinį,” bet labai 
daug bus tokių moterų, ku
rios turės pasilikti dirbtu
vėse. Taip pat šimtai tuks-
tnnein imimi m^roaipin lni----------- -----------  ------ —mPl’OrjiiPlll----
nos pradėjo dirbti dirbtu
vėse karo metu. daugumoje 
irgi turės pasilikti pramo
nės darbuose. Toms visoms 
moterims labai svarbu, kad 
pasibaigtų diskriminacija 
prieš moteris dirbtuvėse.

Mes gyvename “vyrų pa
saulyje.” Vyrai valdo vals
tybę, vyrai kongrese leidžia 
įstatymus, vyrai yra įmonių 
vedėjai, vyrai šeimininkau
ja ir darbininkų unijose.

MOTERŲ ARMIJA GRĮŽTA IŠ KARO

Amerikos merginos ir moterys, kurios buvo karo 
tarnyboj Europoj, dabar grįžta namo. ši nuotrauka pa
rodo apie šimtą jų išlipant iš armijos orlaivio New 
Yorke.

i

KELEIVIS, SO. BOSTON

DEL KARO “NUKENTĖJUSIOS” MADOS

Šįmet pasidarė labai populiari tokia mada, kuri palieka neapdengtą mo
ters liemenį. Ji teisinama tuo, kad karo metu neva stinga materios. Čia mato
si trys tokios mados pavyzdžiai. Žinoma, rimtos moterys tokių “prašmatny
bių” nemėgsta. - ’

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum
am laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 

už $l.C0, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų, kas pirks 
ž .$1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.O0,

gausit knygų už $4.00. Ir t. L
Štai čia knygų sąrašas: 'Tį-

STALINO SLOGA

Todėl moterys turi vargo iš-, 
sikovoti sau visišką lygybę' 
prie darbų. Darbininkų u-Į 
nijos turėtų buti pirmos pa-' 
dėti moterims tą lygybę iš-Į 
kovoti ir, reikia pasakyti.1 
kad daugelis unijų reika-1 
lauja iš darbdavių įrašyti i 
moterų lygybės principą į' 
kolektyvines darbo sutartis.' 
Mat. jei moterys darbinin
kės yra skriaudžiamos dirb-' 
tuvėse. tai ir visi darbinin
kai dėl to nukenčia. Bet vy
rai unijistai dažnai už mo
terų teises ne taip griežtai Į 
kovoja, kaip jie kovoja tiži 
vyrų darbininkų reikalus.

St. R-ė. i

Anglijoje ir Australijoje, 
kur Amerikos kareiviai dau
giausiai žmonų vedė, tų 
kraštų valdžia rengia trum-į 
palaikius kursus apmokyti 
busimosiom amerikonkom: 
jems aiškinama Amerikos 
papročiai, moterų būsena ir 
motei-ų teisės. Tam reikalui; 
leidžiama knygų ir duoda
ma visokių pamokinimų. 
Anglės ir australietės netu
ri sunkumų su kalba, bet 
franeuzės, italės ir kitos 
moteiys naujoj savo tėvy
nėj turės pakelti visų imig
rantų sunkumus dėl kalbos.

Katrytė.

Širdžių užkariau
tojai

Kojines ir Kumpiai

Tą pasakęs tas darbinin
kas piktai pažiurėjo į klau
sančius ir išėjo pro duris. 
Aš irgi manau, kad dides
nė gėda yra kelti tokias 
vestuves, nekaip užsidėti 
nylono kojines. Jeigu sau
gosi kojines, kad jos ilgiau 
tvertų, taį niekam iš to ne
bus skriaudos, bet tokios 
vestuvės ir baliai nuskriau
džia tuos, kurie dirbdami 
negali gauti tinkamo mais
to. Mes sakom, reikia kęsti, 
dabar karas. Bet turėtų ka
rą jausti ir tie, kurie balius 
rengia ir perdaug išlaidžias 
vestuves kelia.

A. L.

Kur Amerikos kareiviai 
stovi užsieniuose, jie daro 
didelius širdžių užkuria', i- 
mus. Geriausi? tam įrody
mas yra tas, kad 50,000 mu
su kareiviu vedė žmonas

Nesenai skaičiau laikraš- 
jtyje apie nylono kojines; 
girdi, gėdykitės užsidėti, 
jeigu kurios ir turite, ver
čiau apsivvniokit kojas sku- 

i durais. Nylonas, sako, rei- 
I kalingas karui.

Bet valdžia nereikalauja,

TREMTINIAI

Anglijoje. 10,000 vedė Aus- kad žmonės atiduotų geras 
tralijoj ir Naujojoj Zelandi-Į nylono kojines, o tik tekias, 
joj. 3,000— Franci jo j. 2.000 i kunos jau nebetinka nau- 
— Italijoj ir mažesni skai-Į dėjimui. Nylono kojinių da- 
čiai kitose šalyse. Net toli-j bar negalima pirktų o jei 
moj Kinijoj 50 amerikonų į kuri turi išsaugojus nuo pir- 
(Amerikoj gimusių kini?- j miau. tai koki gėda gali but, 
čių) susirado sau gyvenimo jei žmogus gerą drapaną 
drauges. 1 nesudrasko greit, bet sau-

Dabar visos tos ameriko- goja. kad galėtų ilgiau ją 
nų žmones nori kaip galimai dėvėti? Aš manau, kad di-

Oi, nelaime, ką aš matau!
Širdį ver. kaip yla.
Numylėtos mano \ ietoj 
Gyvena barzdyla.

Nebėr jos brolio nė vieno.
Visi išvaryti.
Ir senutei motinėlei
Varta.', uždaryti.

Oi. motule, motinėle.
Kur tavo dukrelė?
GaT -k.uko.ja kur Samaroj,
Kaipo gegužėlė-

A. Vienažinskis-Vienažindis.

Dramblys (slonis) savo 
ilgame snape neturi nei vie
no kaulo.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalointi? 
Iš kur ėmėsi tiek vanuens, kaa visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .............................................. 25e.

AR KOMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drųsiai- kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusl. Kaina .. $1.25

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSl- 
STATYDAVO SAU ŽEME

Labai Įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Paraše Z. Aleksa.
40 pusl........................ . ................... 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusl. 61...........25c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
1909 m., pusl. 63........................... 25c.
ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusl. 23........................ 10c.
“SALOMĖJA"

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Je
nai galva. Drama viename akte, pa
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver
tėtų kiekvienam perskaityti. 25c. 
"O. S. S."

Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak
to farsas, labai juokingas ir geras

i perstatymui. Kaina .................... 15c.
DĖL PINIGŲ

Trijų aktų ir septynių scenų dra
ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. 
Večkys. Kaina ........................... 35c.
KARĖS NUOTAKOS

Vieno akto drama, vaizduojanti 
vokiečių militaristų žiaurumą ir nė
jai minga moterų likimą.
Kaina ............................................ 20c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
I^bai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
r.as katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vanderveide. vertė Vardunas. 
Kaina ............................................. 10c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO. 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš joa sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po keiis vyrus. 
Labai užimanti ir paniekinanti kny
ga. Su paveikslais. Kalta .... 50c. 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE V

Panašios knygos lietuvi 
iki šiol da nebuvo, čia apr 
kius dievus įdarbino s.novv-

Q rvaicoje 
ašy ta ko- 

i.’ahu bei
ari jonai, egiptėnal chaMa 
lietuviai, barbarai ir tt.; r.a

i. asvrai, 
i P tie die

vai vadinosi, kur jie gyve 
kius jie santikius su -žinom''

no j r ko- 
rni< ture-

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

jo. Knyga stamti ir labai užtinanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.90

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

ši knygele aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapka)
nuojama. Kaina ......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir Aiškiais 

faktais parodo, kaip iki sio! keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buti 
pakeistas kapitahzma.-:. Kaina 25c.

DĖLKO REIKIA 2MOGLI 
GERT IR VALGYT?

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

ši knygelė parodo, kodėl Romoa
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad ju mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa-

į yrvv-; a

kuri. Geo. Tovmscnd Fox, D. D., su- 
liettvino Ferdinand de Samcgitia
Kaina ............................................ 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
J DIEVĄ?

Laisvamanis ria pasako, kodėl jla 
negali tikėti. Pilna argumentų, kuri, 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės ...................................... 20e.•
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kama .................................. lOe.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. J Kanaoą toa 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nu > prieš so- 
tvėrimo pasaulio iki užgimimo r.ns- 
taus. įgijęs šia knygą ritmas rungai, 
lės. 3S2 puslapiai Kaina .... >..90

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako. kad pirm-,tin ai .įmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, Kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.

Iš Potsdamo atėjo žinia— 
Stalinas serga! Liga buvo 
nesunki, tiktai sloga, mažas 
persišaldymas. Liga nekliu
dė Stalinui tartis savo kam
bariuose Berlyne su aukš
tais rusų pareigūnais, komi
sarais ir maršalais. Liga 
greit ir praėjo. Bet visgi 
“Stalinas serga’’ nuskambė
jo aplink visą žemę ir visi

liai. Iš viso Stalinas buvo a 
reštuotas ir išsiųstas Į pose
leniją penkis kartus. Ketu
ris kartus jis pabėgo, o pen
ktą kartą, 1913 metais, jis 
buvo išsiųstas į tokią vietą 
Sibire, iš kur pabėgti nebu
vo galima. Iš Sibiro Stali
ną išlaisvino 1917 metų va
sario revoliucija.

Keturius kartus Stalinas
pamanė tą patį: “0 jeigu...” pabėgo iš Sibiro, bet penk'- 

Stalinas arba tikiu vardu tą kartą nebegalėjo pabėg-
pavarde, Juozas Džugašvi- 
li, yra “plieno žmogus,” 
sveikas, stipras ir, kaip ru
sai sako, “ne kvailys užkąs
ti ir ne liurbis išgerti.” Sta
linas stipriai išgeria vodkos. 
Su degtinės stikliuku ran
koje, raudonosios armijos 
karininkų pergalės vaišėse, 
jis, nors_pats gruzinas, pa
sveikino su pergale rusų 
tautą, išskirdamas ją iš vi
sų kitų plačios Rusijos tau
tų.

Taigi, dėl Stalino sveika
tos jo vienminčiai gali nesi- 
baukštyti, o priešai neturi 
dėti vilčių į jo “slogą.” Ir 
visgi, “su >aule negyvensim

ti. Iš to patyrimo Stalinas 
išmoko, kaip ir kur siųsti 
savo priešus, kad jie nega
lėtų pabėgti. Iš Stalino Si
biro ir konclagerių žmonės 
nepabėga, negut labai išim
tinais atsitikimais. Iš savo 
nelegalio gyvenimo ir ko
vos su caro žandarais Sta
linas išmoko, kaip sutvar
kyti žandarmeriją, kad joks

va dėl Lenino įpėdinystės. 
Ta kova buvo ilga ir žiau
ri. Stalinas išžudė visus žy
miausius Lenino bendradar
bius ir po 1936-38 metų j 
“valymosi” liko vienintelis 
ir neginčijamas Rusijos dik-j 
tatorius. Skersti savo kovosi 
draugus, partinius vienmin-į 
čius gali tik tvirtų nervų' 
žmogus, o Stalino režimas' 
Rusijoj išskerdė, badu iš
marino ir konclageriuose į 
nukankino milionus Rusijos i 
žmonių. Lepšis to nebutų 
galėjęs padaryti.

Stalino sloga iššaukė spė
liojimą, kas butų Stalino i 
Įpėdinis Rusijos diktatūros i 
soste, jei diktatorius išva-; 
žiuotų į svečius pas Bucha-į 
liną, Trockį, Rykovą, Pia-! 
takovą ir kitus savo parti-j 
jos draugus? Atsakymas y-i 
ra aiškus: jpėdiniu bus tas,j 
kas neišvengiamoj kovoj 
pasirodys stipresnis. Ar tai; 
butų kompartijos naujas! 
generalinis sekretorius, ar,

ARABŲ VADAS IR DE GAULLE

Generolą.- de Gaulle, francuzų laikinosios valdžios 
galva, sveikinasi su Tunisijos bejumi, kuris atvyko į 
Paryžių švenčiant franeuzams Bastilijos išgriovimo 
šventę.

Kaltina Armijos Vadus
KAIP BOSTONO ŽURNA

LISTAS PASIEKĖ 
BERLYNĄ

Andrew Tully sako, kad ar
mijos kietakakčiai be reika

lo jį persekiojo

jis padarytų vieną iš dvie
jų: arba leistų pasiųsti su
laikytas jų korespondenci
jas. arba atimtų jiems ko
respondentų teises.

“Tai lengva” — pasakęs 
generolas Allen — “jus ne- 
beturit teisių...”

Nuc to laiko ir Tully ir 
buvo diskredituoti,

Į Bostoną yra grįžęs And- 
rew Tully, vietos dienraščio 
“Traveler” korespondentas. Irvrin 
Musų skaitytojai iau žino, kaip karo korespondentai, 
kad Tully ir kita Amerikos Bet tą pačia diena Aių&ri- 
žurnalistė, Virginia Invin.įkos vyriausioji komanda

opozicinis gaivalas negalė
tų ištrukti iš policijos nagų. NKVD žandarmerijos gal- 
Sovietų Rusijos NKVD tin- va, arba kuris nors raudo-: 
klas yra labai tankus, į ji nosios armijos maršalas,! 
pakliūva daugybė visai ne- pareitu nuo to, kuris ture-; 
kaltų, bet “kaltas” pro tą tų didesnę jėgą ir galėtų' 
tiklą vargiai praspiunka. nustumti konkurentus i ša-

Bendras Amerikos Lietu- J ir dar leisti laikraštį per dau- 
* f . ir-v- • 1 .. i viy Fondas yra nusiuntęs gelį metu, o staršam generolui

Stalinas yra stiprių nėr- lį. Diktatorių palikimą i?- viena drabužių siuntinį per siunčiu 5 dolerius ant naujų ša-
nė vienas,” o “iš dulkės ki- vų žmogus. Po Lenino mir- sprendžia kova, o kartais ir! Raudonąjį Kryžių tiesiai į rovaru. Aš labai nemyliu to d:- 
lę į dulkę ir pavirsim..” Nuo ties, 1924 metais. Sovietų kruvinos skerdynės. Lietuvą, bet kam tie drabu- delio lopo ant kelio, atrodo la-
smerties nėra saugus dargi vadų viršūnėj prasidėjo ko- J. S. Į ^jai teko, iki šiol da nėra bai prasti generolai su nuply-
diktatoriai. • žinių. Bolševikai neįsilei- šusiom kelnėm-

i džia į Lietuvą nei užsienio Su tikra pagarba, senas laik- 
į lietuvių atstovų, nei Ameri- j raščio skaitytojas, 
kos Raudonjoo Kryžiaus at- Antanas Petraitis,

Pittsburgh, Pa.

Stalinas eina 66-tus me
tus. Jis gimė 1879 metais 
gruodžio 22 d., beveik kar
tu su Leonu Trockiu. Jo tė
vas buvo kaimo batsiuvis ir

Apsivalyti ir Pagelbėti
Šiandien Europoje di- nian Relief Fondui, kuriodrabužių išdalinimą

didelis girtuoklis. Šeimos iš-1 džiausiąs drabužių ir avaly- sandėlyje drabuži, bu. pa 
nes trukumas. Batų pora ruoštas ir pasiųstas kencian- 
kainuoja $75. Už vyriškus čiam broliui. Šėpoj liks vie- 
marškinius mokama iki tos, bus išnaikintos kandys 
$200. Už eilutę vyriškų dra- ir pagelbėsim kenčiančiam 
bužių, jei gaunama, tenka broliui užjūryje.
dirbti ištisus 3 mėnesius. Su batais kada nors visi 

Tokiose sąlygose gyvena i esame turėję bėdos : nu
tuksiančiai lietuvių. Del to spaudė koją, nutrynė odą, 
mums svarbu kuo greičiau- batus padėjome. Avime sa- 
siai ir kuo daugiausiai su-jVO kojoms patogiai pritai- 
rinkti ir nusiųsti kenčiau- kytus batus. Manome, kad 
tiems lietuviams pagelbos. pailsės kojos ir šėpoje pa-
Nelaimįngįęjį lietuviai karo i buvoję senieji batai vėl bus 
išblaškvti po visa Europos1 galimi naudoti. Bet kaip 
kontinentą. ‘ j panorime senus batus avėt,

Jūsų atliekamas drabužis įjuos pavartome, nusivalo- 
ir apavas gali pridengti ne- me. vėl apsiauname. Mano-

laikymas krito ant motinos 
pečių. Motina per didelį 
vargą sutaupė pinigų pa
siųsti savo “Soso’’ (gruzinų 
kalboj Juozukas vadinasi 
Soso) Į bažnytinę mokyk
lą. Iš tos mokyklos Stalinas 
Įstojo į Tifliso popų semi
nariją, bet iš seminarijos 
buvo išvarytas 1899 metais. 
Už kokį prasižengimą jis 
buvo pašalintas, tikrai ne-

KRUČAIIIIU UIV^I dlctl
sako, kad “už revoliucinį 
veikimą.” I kariuomenę 
Stalinas nebuvo paimtas 
“dėl netikusios sveikatos.”

Popų seminarija buvo 
vienintelė mokykla, kurią 
Stalinas lankė. Po tos mo
kyklos jis pakliuvo į kietą 
gyvenimo mokyklą. Bet po
pų seminarija paliko neiš
dildomą pėdsaką Stalino 
asmenyje. Stalino rašymo 
būdas ir prakalbos yra gry- 
niausiame popų stiliuje. Jis 
kalba ir rašo taip, kaip jis 
išmoko seminarijoj ir kaip 
pravoslavų kunigai buvo 
mokomi kreiptis Į tikinčias 
aveles.

Po popų seminarijos Sta
linas stojo tarnauti į geo: 
fizikos observatoriją Tifli- 
se, bet neilgai ten tarnavo. 
Už revoliucifii veikimą bu
vo areštuotas ir išsiųstas į 
Sibirą, iš kur betgi jis greit

laimingą jūsų artimą nuo 
karo nukentėjusi ir lau
kiantį jūsų paramos. Milio- 
nuose Amerikos šėpų kan
dys ėda gerai apdėvėtus 
drabužius, kurių patys jau 
nenorime naudoti, bet dar 
manome, kad kada nors 
juos naudosime. Bet mados
gyvenimo reikalavimai, orui1?
ir skenio keitimasis sulaiko 
pažiūrėti, kas su tais dra
bužiais darosi... Veikiausiai, 
jei fe etefr kandys nesuėdė, 
per vasarą tikrai suės. Vil- 
kėt, sykį padėję, senų dra
bužių tikrai nevilkėsime. 
Tai ne Amerikoje. Mes čia 
kitaip pratę. Į šėpoj kaban
tį savo seną švarką nė žiū
rėti nenorime.

Dabar kaip tik gera pro
ga tą atliekamąjį drabužį

_ i prižiūrėti.
IJ i
Maikio tsvui po penkine

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji!
Aš labai džiaugiuos, kad bu

vau užsirašius KeleivĮ. Aš tu
riu dvi mergaites ir iš Maikio 
su Tėvu pasikalbėjimų jos a- 
bidvi išmoko lietuviškai skaity
ti ir rašyti. Dabar, kada duktė I Rusijos užsienio reikalų 
Birutė yra išvažiavusi Į ligoni-Į komisaro tikroji pavardė y-

St. Louis “Post-Dispateh” 
korespondentė, balandžio 
27 d. buvo nuvykę i Berly
ną, už ką armijos vadovybė 
vėliau juos nubaudė.

Tully sako, kad jo atžvil
giu armijos kietakakčiai pa
sielgė neteisingai — tur but 
norėdami patenkinti tokius 
pat rusų armijos kietakak
čius. Rusai ir šiandien neį
sileidžia jokio Amerikos 
žurnalisto į tas sritis, kurias 
valdo raudonoji armija.

Bostono žurnalistas kone 
išimtinai kaltina generolą 
Alleną, kuris Amerikos vy
riausioje komandoje eina 
visuomenės santykių virši
ninko pareigas. Kada Tully 
ir Irwin vyko į Berlyną, ge
nerolo Alleno departamen
tas da nebuvo paskelbęs, 
kad Amerikos žurnalistai 
negali pereiti rusų kontro- 
liuojamon teritorijon. Toks 
Įsakymas buvo paskelbtas 
tik tada, kai Tully ir Irwin 
buvo jau netoli Berlyno.

Bostono žurnalistas buvo 
pakviestas į Paryžių, kad 
pasiaiškintų generolui Alle- 
nui. Tully išaiškino, kaip at-

Maikio tėvui po penkinę pri
siuntė šie draugai: Jos. Shatt, 
iš Perkasie, Pa.; Veronika Bo- 
zienė iš Shamokin, Pa.; J. No-
vogrodskas iš Toronto, Ont.,sitiko, bet generolas Allen 

•isiuntė “Keleiviui” tuos pasiaiškinimus atmetėKanadoje, prisiuntė 
$1.50 aukų. Ačiū.

nę mokytis, ii man visada laiš
kus rašinėja lietuviškai ir kiti 
vis mislija. kad ji yra lankiusi 
lietuvišką mokyklą, bet ji nėra

ra ne Molotovas, bet Skri- 
binas.

pasiaisi 
ir įsakė per dešimt dienų 
neišleisti jo korespondenci
jų, nors cenzūra buvo jas 
užgyrusi.

Tully sako, kad genero
las Anen eigėsi neleistinai 
da ir kitu atžvilgiu. Perga
lės Dieną (gegužės 8) Bos
tono ir St. Louis žumalis-

me. kad bus geriau. Bet kur 
tau! Dar blogiau! Batai su
džiūvę, o kojos išlepintos. 
Batus vėl padedame. Gaila 
numesti, dar per geri, bet 
avėt vistiek negalima. Išeitis 
— padovanokime ir batus 
United Lithuanian Relisf 
sandėliui. Ten jie bus su

greičiau vykti į Ameriką. į 
savo vyrų kraštą. Jų atva
žiuotų dešimtys tūkstančių, 
jei nebutų taip sunku su lai
vais. Daugelis atvažiuos čia 
su kūdikiais, o po karo kai 
kurios norės partraukti čia 
ir savo šeimų narius iš “se
nųjų kontrių.”

Paskutiniu laiku vyresny
bė labai suvaržė kareivių 
vedybas užsieniuose. Mat 
tokios vedybos apeina A- 
merikos imigracijos įstaty-

desnė gėda yra kelti balius 
ir vestuves ir po visą apy
linkę jieškoti mėsos ir viš
tų.

Kelios dienos atgal nuei
nu į krautuvę. Keli vyrai 
kalbasi. Vienas sako: “Tik 
imtum ir uždegtum, gana 
jau to!” “Ką uždegtum?”— 
paklausė vienas pašalietis. 
Tas vyras atsigrįžęs į visus 
sako:

“Nagi, draugas mane už
prašė ant vestuvių, sakė

RACIONAVIMAS

Raudonos stampes iš 4-tos 
knygutės

Q2 iki U2 galioja iki rugp. 31 
V2 iki Z2 
Al iki EI 
FI iki Kl

rugsėjo 30 
spalių 31 

Lapkričio 30

mą. Įveda į kraštą naujų gy- brolis ženijasi, tai bus ge-
ventojų. Be to, nežinia, kaip 
naujosios ameri kon kos susi
gyvens su Amerika, su jų 
nauja aplinkuma, naujais 
žmonėmis, papročiais ir 
tvarka. Dabar, jei Ameri
kos kareivis nori vesti už
sieniuose. jis turi išeiti “kry
žiaus kelius,” turi gauti vi
sokių leidimų iš savo vir
šininkų, turi pristatyti viso
kius liudijimus ir tik nuga
lėjęs visas kliūtis gali sve
tur susituokti.

ros vestuvės. Nueinu, žiuriu. 
salė didelė, gal keli šimtai 
žmonių susirinkę, ilgi sta
lai apkrauti kumpiais ir 
vištomis, o aš kartais eida
mas į darbą negaliu gauti 
paprastos balionės. Aš ne
prašau, kad man duotų dy
kai, aš turiu pinigų, bet aš 
negaliu gauti, o dėl vestu
vių ar kitokių balių, tai vis
ko galima gauti. Taigi, aš 
ir sakau, kad tokius balius 
tik uždegti reikia.”

Mėlynos stampes iš 4-tos 

knygutės

Y2. Z2. Al. BĮ. C1 iki rugp. 31 
Dl iki Hl ’’ ’ rūgs. 30
Ji Iki Nl 
Pi iki TI

spalių 31 
Lapkričio 30

Cukrus

5 svarus cukraus galima 
pirkti už štampe 36 iš 4 kny
gutės iki rugpiučio .31 d.

Avalinė

Iš knygutės nr. 3 orlaivių 
stampės 1, 2, 3, 4 galioja neap
rėžtam laikui.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šio* kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, aaa pikiu vš- 
aai nėra. Jbai parodo, 
kad toj vietoj, kar Bibli
ja ūko buvua kitąsyk 
pskla, dabar kopaatal sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 ceataL

Kayga panti
via” Knygyną.

SM BBOA0WAT,
80. BOSTON. MASH.

Taipgi ir pas 
A. M. KBTZLIONI

774? _Navy Anam,
Detroit. Mich.

e

DŽIAN BAMBOS SPYCIAL
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo 
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoria- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

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

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

ožaitikintia Vyras; (2, žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir ft. .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržinrė- 

■ ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
I
! EILĖS IR STRAIPSNIAI.

šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
Sargybė _ straipsnių, juokų ir tt. 
Paikiai iliustruot*. Kaina .... 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų val
kams. Kas vra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
eenkaityti šitą knygute Kaina 10c. 

į 636 Broadvva,,
Sooth Boston, Mase.

pabėgo ir gyveno nelega- padovanoti United Lithua-

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalia yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir ii vidaus.
Kaina........................................................ $1.00

KBLEIVIS
636 Broadvray, So. Boston, Mase.

viškai (ji tik vasarai išvažiavo 
dirbti, sugrįš Į mokyklą, eiti i 
11-ą klasę). Jeigu butų kur pro
gos lankyti lietuvišką mokyk
lą. tai butų neprošali, bet ne i 
Shamokin'e: čia lietuviai labai ! 
sulenkėję, susimaišę su svetim-! 
taučiais.

O aš kai paimu Keleivi skai-' 
tyti, tai pradedu nuo pat 8-to' 
puslapio ir skaitau iki pirmo, i 
ba. mat, aš kadaise gyvenau 
Bostone ir apie Bostoną, tai i 
malonu pasiskaityti, sužčnoti a- 
pie savo pažįstamus. O ani 8-to 
puslapio beverk visi aprašymai 
iš Bostono.

Ir kad jūsų malonė, prisius-’ 
kitę man knygutę vardu Pekla,; 
mylėčiau sužinoti, ar didelės; 
kopūstų galvos užauga toje vie
toje. kur pekla buvo. Aš labai 
myliu kopūstus sodinti ir val
gyti. Taipgi prisiųskite knygą 
Teisingas Patarėjas ir Kunigu 
Celibatas.

Sveikinu jumis visus, kurie 
dirbate prie Keleivio ir linkiu 

DRAPANOS NUkENTĖ- viso. ko tik ius pageidaujate.

Theodore Roosevelt buvo 
buvus lietuviškoj mokykloj, tik' tėvas naujos bet neilgai gy-t 
yra išsimokinus iš Maikio su vavusios partijos, Bull Moo-itai nuvyko į generolo Allen 
Tėvu. Antra mergaitė yra ššva- 1 se.
žiavus į Reading. Pa., tai ir ši-;------
toji parašo laiškus visada lietu-

buvo davus Įsakymą jų raš
tus pasiųsti jų atstovauja
miems dienraščiams! Reiš
kia, Tully ir Irvvin buvo nu
bausti nežiūrint to, kad vy
riausioji komanda nesurado 
jų raštuose nieko blogo!

Tai buvo tikrai nereika
linga bausmė.

Ir da viena “smulkmena.” 
Kada Tully ir Irwin raštai 
buvo sulaikyti, Alleno divi
zija jų raštus pasiuntė ru
sų armijos komandai, kad 
ši peržiūrėtų juos ir pasaky
tų, ar jie yra leistini. Na, o 
kada rusai siuntė savo ko
respondentų raštus ameri
kiečiams cenzūruoti?

Kaip sau norit, amerikie
čiai perdaug save žemina 
taip pataikaudami bolševi
kams, kurie be Amerikos 
pagalbos senai jau butų 
žlugę.

Bostono žurnalistas dabar 
pašiepia generolą Alleną. 
Jisai sutinka praryti jo me
talinę kepurę, jeigu jis įro
dys tą žurnalistą rašius ne
tiesą, nes ir rusai nieko blo
go jo korespondencijoj ne
išskaitė. '

Tie armijos komandai ne
malonus faktai dabar yra 
žinomi publikai tik dėl to, 
kad Amerika turi demokra
tiją, turi spaudos laisvę. 
Rusijoj to nėra; ten kad ir 
be jokio reikalo apkaltintas 
žmogus turi nukentėti, 
talinę kepurę, jeigu šis įro-

Budinga, kad generolas 
Allen ir nebandė atremti 

štabą ir pareikalavo, kad jam daromus kaltinimus.

tvarkyti ir nusiųsti kenčian-
tiems. Jiems bus geri, nors 
ir nebus paskutinės mados, 
jei netiks vienam, tiks ki
tam. Tūkstančiai lietuvių y- 
ra basi ar pusbasiai. Dova
noti senus batus, jums—ma
ža auka, jiems—milžiniška 
pagelba.

Nejaugi patingėsime savo 
namus apvalyti ir nelaimin
giesiems pagelbėti?

Jei jūsų apylinkėje į 
BALF centrelius nepatogu 
drabužius ir avalynę prista
tyti. siųskite tiesiog į:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., Wa- 
rehouse, 101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. E Ver green 8-6203

JUSIEMS NUO KARO

Jungtinės drabužių rink
liavos pirmininkas Henry 
Kaiser praneša, kad ši pa
vasarį Amerikos žmonės su
rinko daugiau kaip 150 mi- 
lionų svarų drabužių nu- 
kentėjusiems nuo karo žmo
nėms. Apie 30,000,000 sva
rų jau išsiųsta arba paruoš
ta išsiuntimui. Iš to skiria
ma :

Šalis svarų
Belgijai ................ 1,816,284
Čekoslovakijai .... 2,022,276
Francijai ............ 3,535,815
Graikijai ............ 1,334,472
Italijai ................ 340,045!
Filipinams ......... 1,041,725 i
Jugoslavijai .......  4,423,6471
Kinijai ................ 50,000
Rusijai ................ 1,000,000

Veronika Bozienė.

Shamokin. Pa.

Gerbiama Keleivio Redakcija. 
Su šiuo laišku prisiunčiu pen- i 

kis dolerius, už kuriuos malo
nėkit siuntinėti laikrašti Kelei-. 
vį ir toliau. Jokiu budu nenorė
tumėm uždaryti Maikio Tėvai 
durų, jeigu tik galim užsimo
kėti už prenumeratą. Aš jau il
gas laikas esu ligoninėj, bet vi
sados prašau, kad man atneštų ■ 
Keleivi pasiskaityt-; ir nepralei
džiu nė vieno straipsnio neper
skaitęs iki kitą Keleivio nume
rį man atveža.

Frank Ba bilus,

Chicago, 11.'

Gerbiamas taršas generole ir 
| Keleivio redyba.

Linkiu jums geros sveikatos

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina danginusia 

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

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingaa Patarėjas:”
Ar galima nustatyt bosimo kūdikio 

lyti^ a kalno? D-ras Reedsr sako, 
kad galima, ir “Teisingaa Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodil toloa motcijB netari valka* 
kad ir labai nori? “Teisingaa Patari- 
jas” rr iita klausima atsako.

Kokios vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekiti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys joms vis-
rS-

Kas reikia iinoti, kad vaikai botą 
sveiki ir graiųa? Kaip tori uiniJau- 
kytt nėščia moieria? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot oi- 

draesta kalbėt apia šeimyniškas rei
kalus?

1 visus šiuos klausimas “Teisingaa 
Patarėjau" atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga grali, Sa paveikslais. 22ė 
paslepia, stipriais audimo apdarais.

Ka reiškia meilė ir iŠ knr ji pa
reina?

Kaip atsirado ir ka reiškia balkis?
Ka reiškia "pirmosiom nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia Silabinis žiedas? Balta 
annosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
yžia barstymas jauniems ant gal

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

prieš ištetėjima kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirma naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbos, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė Bet ka 
visi slepia, ta atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingaa Patarėjas” čia 
patiekia įdomia Informacijų.

H

sveikatos rei- 
Yįjis pasako

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeliso “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe'o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Seaual Thruths” ir daugybė kitu. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $140 Užsisakykit “Teisinga 
Patarėją.’*

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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moterims PasiskaitytA ’ M. IT ev-v-DTTTU SKYRIŲ TVARKO 
MICHSLSONIENft.

UŽ LYGŲ D ARB 4, LYGUS 
ATLYGINIMAS

Du Amerikos senatoriai, 
C. Pepper ir W. Moi-se, vie
nas demokratas, kitas re
publikonas, pasiūlė senatui 
įstatymo keliu sulyginti mo
terų ir vyrų atlyginimą už 
darbą. Už lygų darbą mote
rys turi gauti toki pat darbo 
mokesti, kaip vyrai. Tie 
senatoriai sako, kad mote
rims Amerikos pramonėje 
daroma didelė skriauda. 
Net ir dabar, kada moterų 
milionai Įsitraukė i pramo
nę. kada moterys dirba dirb 
tuvėse vyrų darbus, atlygi
nimo žvilgsniu moterys y r-a 
skriaudžiamos.

Pr ieš ši karą moterys A- 
rr.erikos dirbtuvėse viduti
niškai uždirbdavo nuo 50 
iki GO'", mažiau, negu vv
rai. Karo metu visose di; b- 
tuvėse pradėjo trukti darbi
ninkų, tai daugelis dirbtu
vių motėm uždarbius pakė
lė. Keli tūkstančiai dirbtu
vių kolektyvinėse darbo su
tartyse yra pasižadėję n.o- 
terims už lygu darbą mokė
ti toki .pat atlyginimą, kaip 
vyrams. Bet jei imti bend
rai visą kraštą, tai ir dabar 
dai- moterys vidutiniškai už
dirba 40c( mažiau, negu 
vyrai.

Prieš karą buvo skaitoma, 
kad moteris negali savo dar
bu susilyginti su vyrais. Vy
rai, vien dėl to, kad jie vy
rai, gaudavo didesnes algas 
ir aukštesnį darbo mokesti: 
Karas betgi parodė, kad ta 
pažiūra Į moterų darbą bu
vo ir klaidinga ir neteisinga. 
Karo laike moterys pradėio 
dirbti tokius darbus, kurie 
anksčiau buvo skaitomi “vy
rų darbai” ir štai kas pasi
rodė:

Daugelyje darbų moterys 
pasirodė geresnės darbinin
kės. kaip vyrai. Visuose 
darbuose, kur nereikia daug 
jėgos, bet kur reikia daug 
atydumo ir sąžiniškumo, 
moteiys dirba geriau, kaip 
vyrai. Tokių darbų pramo
nėje yra galybės. Žinoma, 
kui- įeikia daug fiziškos

spėkos, ten moteris negali 
lygintis su vyru. Tokie dar
bai yra ir liks “vyrų dar
bai.” Moterys tokiuose dar
buose dirba tiktai išimtinais 
atsitikimais. Bet lengves- 
niuose darbuose, dargi prie 
gana painių mašinų, mote
rys gali “bvtinti” vyrus ir 
jau jokiu budu neužsileidžia 
vyrams.

Bet uždarbių žvilgsniu 
moterims nepasisekė susily
ginti su vyrais. Moterys yra 
skriaudžiamos ir perkeliant 
artininkus į geresnius dar

bus ir aukštesnius uždar
bius. Dabar kai prasideda 
“rekonversija,’’ ūkio persi
tvarkymas i taikos laiko ga
mybą. moterys ir vėl yra 
skriaudžiamos, joms tenka 
prastesni ir mažiau apmo
kami darbai.

Vienas įstatymas, kong
rese priimtas, tos padėties 
nepakeis. Bet toks įstaty
mas butų didelė pagelba 
moterims darbininkėms jų 
kovoje už lygų atlyginimą. 
Tik klausimas, ar toks įs
tatymas praeis? Jis dar ką 
tik Įneštas, o mes žinome, 
kad kartais ir labai naudin
gi įstatymai pelėja senate 
ar atstovų rūmuose metų 
metus.

Po karo numatoma, kad 
daugelis moterų, kurios 
prieš karą nėjo dirbti Į dirb
tuves, pasiliks dirbtuvėse. 
Kurios galės, grįš Į savo 
“šeimos židinį,” bet labai 
daug bus tokių moterų, ku
rios turės pasilikti dirbtu
vėse. Taip pat šimtai tuks-
tnnein imimi m^roaipin lni----------- -----------  ------ —mPl’OrjiiPlll----
nos pradėjo dirbti dirbtu
vėse karo metu. daugumoje 
irgi turės pasilikti pramo
nės darbuose. Toms visoms 
moterims labai svarbu, kad 
pasibaigtų diskriminacija 
prieš moteris dirbtuvėse.

Mes gyvename “vyrų pa
saulyje.” Vyrai valdo vals
tybę, vyrai kongrese leidžia 
įstatymus, vyrai yra įmonių 
vedėjai, vyrai šeimininkau
ja ir darbininkų unijose.

MOTERŲ ARMIJA GRĮŽTA IŠ KARO

Amerikos merginos ir moterys, kurios buvo karo 
tarnyboj Europoj, dabar grįžta namo. ši nuotrauka pa
rodo apie šimtą jų išlipant iš armijos orlaivio New 
Yorke.

i

KELEIVIS, SO. BOSTON

DEL KARO “NUKENTĖJUSIOS” MADOS

Šįmet pasidarė labai populiari tokia mada, kuri palieka neapdengtą mo
ters liemenį. Ji teisinama tuo, kad karo metu neva stinga materios. Čia mato
si trys tokios mados pavyzdžiai. Žinoma, rimtos moterys tokių “prašmatny
bių” nemėgsta. - ’

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum
am laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 

už $l.C0, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų, kas pirks 
ž .$1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.O0,

gausit knygų už $4.00. Ir t. L
Štai čia knygų sąrašas: 'Tį-

STALINO SLOGA

Todėl moterys turi vargo iš-, 
sikovoti sau visišką lygybę' 
prie darbų. Darbininkų u-Į 
nijos turėtų buti pirmos pa-' 
dėti moterims tą lygybę iš-Į 
kovoti ir, reikia pasakyti.1 
kad daugelis unijų reika-1 
lauja iš darbdavių įrašyti i 
moterų lygybės principą į' 
kolektyvines darbo sutartis.' 
Mat. jei moterys darbinin
kės yra skriaudžiamos dirb-' 
tuvėse. tai ir visi darbinin
kai dėl to nukenčia. Bet vy
rai unijistai dažnai už mo
terų teises ne taip griežtai Į 
kovoja, kaip jie kovoja tiži 
vyrų darbininkų reikalus.

St. R-ė. i

Anglijoje ir Australijoje, 
kur Amerikos kareiviai dau
giausiai žmonų vedė, tų 
kraštų valdžia rengia trum-į 
palaikius kursus apmokyti 
busimosiom amerikonkom: 
jems aiškinama Amerikos 
papročiai, moterų būsena ir 
motei-ų teisės. Tam reikalui; 
leidžiama knygų ir duoda
ma visokių pamokinimų. 
Anglės ir australietės netu
ri sunkumų su kalba, bet 
franeuzės, italės ir kitos 
moteiys naujoj savo tėvy
nėj turės pakelti visų imig
rantų sunkumus dėl kalbos.

Katrytė.

Širdžių užkariau
tojai

Kojines ir Kumpiai

Tą pasakęs tas darbinin
kas piktai pažiurėjo į klau
sančius ir išėjo pro duris. 
Aš irgi manau, kad dides
nė gėda yra kelti tokias 
vestuves, nekaip užsidėti 
nylono kojines. Jeigu sau
gosi kojines, kad jos ilgiau 
tvertų, taį niekam iš to ne
bus skriaudos, bet tokios 
vestuvės ir baliai nuskriau
džia tuos, kurie dirbdami 
negali gauti tinkamo mais
to. Mes sakom, reikia kęsti, 
dabar karas. Bet turėtų ka
rą jausti ir tie, kurie balius 
rengia ir perdaug išlaidžias 
vestuves kelia.

A. L.

Kur Amerikos kareiviai 
stovi užsieniuose, jie daro 
didelius širdžių užkuria', i- 
mus. Geriausi? tam įrody
mas yra tas, kad 50,000 mu
su kareiviu vedė žmonas

Nesenai skaičiau laikraš- 
jtyje apie nylono kojines; 
girdi, gėdykitės užsidėti, 
jeigu kurios ir turite, ver
čiau apsivvniokit kojas sku- 

i durais. Nylonas, sako, rei- 
I kalingas karui.

Bet valdžia nereikalauja,

TREMTINIAI

Anglijoje. 10,000 vedė Aus- kad žmonės atiduotų geras 
tralijoj ir Naujojoj Zelandi-Į nylono kojines, o tik tekias, 
joj. 3,000— Franci jo j. 2.000 i kunos jau nebetinka nau- 
— Italijoj ir mažesni skai-Į dėjimui. Nylono kojinių da- 
čiai kitose šalyse. Net toli-j bar negalima pirktų o jei 
moj Kinijoj 50 amerikonų į kuri turi išsaugojus nuo pir- 
(Amerikoj gimusių kini?- j miau. tai koki gėda gali but, 
čių) susirado sau gyvenimo jei žmogus gerą drapaną 
drauges. 1 nesudrasko greit, bet sau-

Dabar visos tos ameriko- goja. kad galėtų ilgiau ją 
nų žmones nori kaip galimai dėvėti? Aš manau, kad di-

Oi, nelaime, ką aš matau!
Širdį ver. kaip yla.
Numylėtos mano \ ietoj 
Gyvena barzdyla.

Nebėr jos brolio nė vieno.
Visi išvaryti.
Ir senutei motinėlei
Varta.', uždaryti.

Oi. motule, motinėle.
Kur tavo dukrelė?
GaT -k.uko.ja kur Samaroj,
Kaipo gegužėlė-

A. Vienažinskis-Vienažindis.

Dramblys (slonis) savo 
ilgame snape neturi nei vie
no kaulo.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalointi? 
Iš kur ėmėsi tiek vanuens, kaa visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .............................................. 25e.

AR KOMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drųsiai- kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusl. Kaina .. $1.25

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSl- 
STATYDAVO SAU ŽEME

Labai Įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Paraše Z. Aleksa.
40 pusl........................ . ................... 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusl. 61...........25c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
1909 m., pusl. 63........................... 25c.
ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusl. 23........................ 10c.
“SALOMĖJA"

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Je
nai galva. Drama viename akte, pa
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver
tėtų kiekvienam perskaityti. 25c. 
"O. S. S."

Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak
to farsas, labai juokingas ir geras

i perstatymui. Kaina .................... 15c.
DĖL PINIGŲ

Trijų aktų ir septynių scenų dra
ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. 
Večkys. Kaina ........................... 35c.
KARĖS NUOTAKOS

Vieno akto drama, vaizduojanti 
vokiečių militaristų žiaurumą ir nė
jai minga moterų likimą.
Kaina ............................................ 20c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
I^bai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
r.as katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vanderveide. vertė Vardunas. 
Kaina ............................................. 10c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO. 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš joa sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po keiis vyrus. 
Labai užimanti ir paniekinanti kny
ga. Su paveikslais. Kalta .... 50c. 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE V

Panašios knygos lietuvi 
iki šiol da nebuvo, čia apr 
kius dievus įdarbino s.novv-

Q rvaicoje 
ašy ta ko- 

i.’ahu bei
ari jonai, egiptėnal chaMa 
lietuviai, barbarai ir tt.; r.a

i. asvrai, 
i P tie die

vai vadinosi, kur jie gyve 
kius jie santikius su -žinom''

no j r ko- 
rni< ture-

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

jo. Knyga stamti ir labai užtinanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.90

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

ši knygele aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapka)
nuojama. Kaina ......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir Aiškiais 

faktais parodo, kaip iki sio! keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buti 
pakeistas kapitahzma.-:. Kaina 25c.

DĖLKO REIKIA 2MOGLI 
GERT IR VALGYT?

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

ši knygelė parodo, kodėl Romoa
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad ju mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa-

į yrvv-; a

kuri. Geo. Tovmscnd Fox, D. D., su- 
liettvino Ferdinand de Samcgitia
Kaina ............................................ 25c.

KODĖL Aš NETIKIU 
J DIEVĄ?

Laisvamanis ria pasako, kodėl jla 
negali tikėti. Pilna argumentų, kuri, 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės ...................................... 20e.•
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kama .................................. lOe.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. J Kanaoą toa 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nu > prieš so- 
tvėrimo pasaulio iki užgimimo r.ns- 
taus. įgijęs šia knygą ritmas rungai, 
lės. 3S2 puslapiai Kaina .... >..90

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako. kad pirm-,tin ai .įmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, Kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c.

Iš Potsdamo atėjo žinia— 
Stalinas serga! Liga buvo 
nesunki, tiktai sloga, mažas 
persišaldymas. Liga nekliu
dė Stalinui tartis savo kam
bariuose Berlyne su aukš
tais rusų pareigūnais, komi
sarais ir maršalais. Liga 
greit ir praėjo. Bet visgi 
“Stalinas serga’’ nuskambė
jo aplink visą žemę ir visi

liai. Iš viso Stalinas buvo a 
reštuotas ir išsiųstas Į pose
leniją penkis kartus. Ketu
ris kartus jis pabėgo, o pen
ktą kartą, 1913 metais, jis 
buvo išsiųstas į tokią vietą 
Sibire, iš kur pabėgti nebu
vo galima. Iš Sibiro Stali
ną išlaisvino 1917 metų va
sario revoliucija.

Keturius kartus Stalinas
pamanė tą patį: “0 jeigu...” pabėgo iš Sibiro, bet penk'- 

Stalinas arba tikiu vardu tą kartą nebegalėjo pabėg-
pavarde, Juozas Džugašvi- 
li, yra “plieno žmogus,” 
sveikas, stipras ir, kaip ru
sai sako, “ne kvailys užkąs
ti ir ne liurbis išgerti.” Sta
linas stipriai išgeria vodkos. 
Su degtinės stikliuku ran
koje, raudonosios armijos 
karininkų pergalės vaišėse, 
jis, nors_pats gruzinas, pa
sveikino su pergale rusų 
tautą, išskirdamas ją iš vi
sų kitų plačios Rusijos tau
tų.

Taigi, dėl Stalino sveika
tos jo vienminčiai gali nesi- 
baukštyti, o priešai neturi 
dėti vilčių į jo “slogą.” Ir 
visgi, “su >aule negyvensim

ti. Iš to patyrimo Stalinas 
išmoko, kaip ir kur siųsti 
savo priešus, kad jie nega
lėtų pabėgti. Iš Stalino Si
biro ir konclagerių žmonės 
nepabėga, negut labai išim
tinais atsitikimais. Iš savo 
nelegalio gyvenimo ir ko
vos su caro žandarais Sta
linas išmoko, kaip sutvar
kyti žandarmeriją, kad joks

va dėl Lenino įpėdinystės. 
Ta kova buvo ilga ir žiau
ri. Stalinas išžudė visus žy
miausius Lenino bendradar
bius ir po 1936-38 metų j 
“valymosi” liko vienintelis 
ir neginčijamas Rusijos dik-j 
tatorius. Skersti savo kovosi 
draugus, partinius vienmin-į 
čius gali tik tvirtų nervų' 
žmogus, o Stalino režimas' 
Rusijoj išskerdė, badu iš
marino ir konclageriuose į 
nukankino milionus Rusijos i 
žmonių. Lepšis to nebutų 
galėjęs padaryti.

Stalino sloga iššaukė spė
liojimą, kas butų Stalino i 
Įpėdinis Rusijos diktatūros i 
soste, jei diktatorius išva-; 
žiuotų į svečius pas Bucha-į 
liną, Trockį, Rykovą, Pia-! 
takovą ir kitus savo parti-j 
jos draugus? Atsakymas y-i 
ra aiškus: jpėdiniu bus tas,j 
kas neišvengiamoj kovoj 
pasirodys stipresnis. Ar tai; 
butų kompartijos naujas! 
generalinis sekretorius, ar,

ARABŲ VADAS IR DE GAULLE

Generolą.- de Gaulle, francuzų laikinosios valdžios 
galva, sveikinasi su Tunisijos bejumi, kuris atvyko į 
Paryžių švenčiant franeuzams Bastilijos išgriovimo 
šventę.

Kaltina Armijos Vadus
KAIP BOSTONO ŽURNA

LISTAS PASIEKĖ 
BERLYNĄ

Andrew Tully sako, kad ar
mijos kietakakčiai be reika

lo jį persekiojo

jis padarytų vieną iš dvie
jų: arba leistų pasiųsti su
laikytas jų korespondenci
jas. arba atimtų jiems ko
respondentų teises.

“Tai lengva” — pasakęs 
generolas Allen — “jus ne- 
beturit teisių...”

Nuc to laiko ir Tully ir 
buvo diskredituoti,

Į Bostoną yra grįžęs And- 
rew Tully, vietos dienraščio 
“Traveler” korespondentas. Irvrin 
Musų skaitytojai iau žino, kaip karo korespondentai, 
kad Tully ir kita Amerikos Bet tą pačia diena Aių&ri- 
žurnalistė, Virginia Invin.įkos vyriausioji komanda

opozicinis gaivalas negalė
tų ištrukti iš policijos nagų. NKVD žandarmerijos gal- 
Sovietų Rusijos NKVD tin- va, arba kuris nors raudo-: 
klas yra labai tankus, į ji nosios armijos maršalas,! 
pakliūva daugybė visai ne- pareitu nuo to, kuris ture-; 
kaltų, bet “kaltas” pro tą tų didesnę jėgą ir galėtų' 
tiklą vargiai praspiunka. nustumti konkurentus i ša-

Bendras Amerikos Lietu- J ir dar leisti laikraštį per dau- 
* f . ir-v- • 1 .. i viy Fondas yra nusiuntęs gelį metu, o staršam generolui

Stalinas yra stiprių nėr- lį. Diktatorių palikimą i?- viena drabužių siuntinį per siunčiu 5 dolerius ant naujų ša-
nė vienas,” o “iš dulkės ki- vų žmogus. Po Lenino mir- sprendžia kova, o kartais ir! Raudonąjį Kryžių tiesiai į rovaru. Aš labai nemyliu to d:- 
lę į dulkę ir pavirsim..” Nuo ties, 1924 metais. Sovietų kruvinos skerdynės. Lietuvą, bet kam tie drabu- delio lopo ant kelio, atrodo la-
smerties nėra saugus dargi vadų viršūnėj prasidėjo ko- J. S. Į ^jai teko, iki šiol da nėra bai prasti generolai su nuply-
diktatoriai. • žinių. Bolševikai neįsilei- šusiom kelnėm-

i džia į Lietuvą nei užsienio Su tikra pagarba, senas laik- 
į lietuvių atstovų, nei Ameri- j raščio skaitytojas, 
kos Raudonjoo Kryžiaus at- Antanas Petraitis,

Pittsburgh, Pa.

Stalinas eina 66-tus me
tus. Jis gimė 1879 metais 
gruodžio 22 d., beveik kar
tu su Leonu Trockiu. Jo tė
vas buvo kaimo batsiuvis ir

Apsivalyti ir Pagelbėti
Šiandien Europoje di- nian Relief Fondui, kuriodrabužių išdalinimą

didelis girtuoklis. Šeimos iš-1 džiausiąs drabužių ir avaly- sandėlyje drabuži, bu. pa 
nes trukumas. Batų pora ruoštas ir pasiųstas kencian- 
kainuoja $75. Už vyriškus čiam broliui. Šėpoj liks vie- 
marškinius mokama iki tos, bus išnaikintos kandys 
$200. Už eilutę vyriškų dra- ir pagelbėsim kenčiančiam 
bužių, jei gaunama, tenka broliui užjūryje.
dirbti ištisus 3 mėnesius. Su batais kada nors visi 

Tokiose sąlygose gyvena i esame turėję bėdos : nu
tuksiančiai lietuvių. Del to spaudė koją, nutrynė odą, 
mums svarbu kuo greičiau- batus padėjome. Avime sa- 
siai ir kuo daugiausiai su-jVO kojoms patogiai pritai- 
rinkti ir nusiųsti kenčiau- kytus batus. Manome, kad 
tiems lietuviams pagelbos. pailsės kojos ir šėpoje pa-
Nelaimįngįęjį lietuviai karo i buvoję senieji batai vėl bus 
išblaškvti po visa Europos1 galimi naudoti. Bet kaip 
kontinentą. ‘ j panorime senus batus avėt,

Jūsų atliekamas drabužis įjuos pavartome, nusivalo- 
ir apavas gali pridengti ne- me. vėl apsiauname. Mano-

laikymas krito ant motinos 
pečių. Motina per didelį 
vargą sutaupė pinigų pa
siųsti savo “Soso’’ (gruzinų 
kalboj Juozukas vadinasi 
Soso) Į bažnytinę mokyk
lą. Iš tos mokyklos Stalinas 
Įstojo į Tifliso popų semi
nariją, bet iš seminarijos 
buvo išvarytas 1899 metais. 
Už kokį prasižengimą jis 
buvo pašalintas, tikrai ne-

KRUČAIIIIU UIV^I dlctl
sako, kad “už revoliucinį 
veikimą.” I kariuomenę 
Stalinas nebuvo paimtas 
“dėl netikusios sveikatos.”

Popų seminarija buvo 
vienintelė mokykla, kurią 
Stalinas lankė. Po tos mo
kyklos jis pakliuvo į kietą 
gyvenimo mokyklą. Bet po
pų seminarija paliko neiš
dildomą pėdsaką Stalino 
asmenyje. Stalino rašymo 
būdas ir prakalbos yra gry- 
niausiame popų stiliuje. Jis 
kalba ir rašo taip, kaip jis 
išmoko seminarijoj ir kaip 
pravoslavų kunigai buvo 
mokomi kreiptis Į tikinčias 
aveles.

Po popų seminarijos Sta
linas stojo tarnauti į geo: 
fizikos observatoriją Tifli- 
se, bet neilgai ten tarnavo. 
Už revoliucifii veikimą bu
vo areštuotas ir išsiųstas į 
Sibirą, iš kur betgi jis greit

laimingą jūsų artimą nuo 
karo nukentėjusi ir lau
kiantį jūsų paramos. Milio- 
nuose Amerikos šėpų kan
dys ėda gerai apdėvėtus 
drabužius, kurių patys jau 
nenorime naudoti, bet dar 
manome, kad kada nors 
juos naudosime. Bet mados
gyvenimo reikalavimai, orui1?
ir skenio keitimasis sulaiko 
pažiūrėti, kas su tais dra
bužiais darosi... Veikiausiai, 
jei fe etefr kandys nesuėdė, 
per vasarą tikrai suės. Vil- 
kėt, sykį padėję, senų dra
bužių tikrai nevilkėsime. 
Tai ne Amerikoje. Mes čia 
kitaip pratę. Į šėpoj kaban
tį savo seną švarką nė žiū
rėti nenorime.

Dabar kaip tik gera pro
ga tą atliekamąjį drabužį

_ i prižiūrėti.
IJ i
Maikio tsvui po penkine

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji!
Aš labai džiaugiuos, kad bu

vau užsirašius KeleivĮ. Aš tu
riu dvi mergaites ir iš Maikio 
su Tėvu pasikalbėjimų jos a- 
bidvi išmoko lietuviškai skaity
ti ir rašyti. Dabar, kada duktė I Rusijos užsienio reikalų 
Birutė yra išvažiavusi Į ligoni-Į komisaro tikroji pavardė y-

St. Louis “Post-Dispateh” 
korespondentė, balandžio 
27 d. buvo nuvykę i Berly
ną, už ką armijos vadovybė 
vėliau juos nubaudė.

Tully sako, kad jo atžvil
giu armijos kietakakčiai pa
sielgė neteisingai — tur but 
norėdami patenkinti tokius 
pat rusų armijos kietakak
čius. Rusai ir šiandien neį
sileidžia jokio Amerikos 
žurnalisto į tas sritis, kurias 
valdo raudonoji armija.

Bostono žurnalistas kone 
išimtinai kaltina generolą 
Alleną, kuris Amerikos vy
riausioje komandoje eina 
visuomenės santykių virši
ninko pareigas. Kada Tully 
ir Irwin vyko į Berlyną, ge
nerolo Alleno departamen
tas da nebuvo paskelbęs, 
kad Amerikos žurnalistai 
negali pereiti rusų kontro- 
liuojamon teritorijon. Toks 
Įsakymas buvo paskelbtas 
tik tada, kai Tully ir Irwin 
buvo jau netoli Berlyno.

Bostono žurnalistas buvo 
pakviestas į Paryžių, kad 
pasiaiškintų generolui Alle- 
nui. Tully išaiškino, kaip at-

Maikio tėvui po penkinę pri
siuntė šie draugai: Jos. Shatt, 
iš Perkasie, Pa.; Veronika Bo- 
zienė iš Shamokin, Pa.; J. No-
vogrodskas iš Toronto, Ont.,sitiko, bet generolas Allen 

•isiuntė “Keleiviui” tuos pasiaiškinimus atmetėKanadoje, prisiuntė 
$1.50 aukų. Ačiū.

nę mokytis, ii man visada laiš
kus rašinėja lietuviškai ir kiti 
vis mislija. kad ji yra lankiusi 
lietuvišką mokyklą, bet ji nėra

ra ne Molotovas, bet Skri- 
binas.

pasiaisi 
ir įsakė per dešimt dienų 
neišleisti jo korespondenci
jų, nors cenzūra buvo jas 
užgyrusi.

Tully sako, kad genero
las Anen eigėsi neleistinai 
da ir kitu atžvilgiu. Perga
lės Dieną (gegužės 8) Bos
tono ir St. Louis žumalis-

me. kad bus geriau. Bet kur 
tau! Dar blogiau! Batai su
džiūvę, o kojos išlepintos. 
Batus vėl padedame. Gaila 
numesti, dar per geri, bet 
avėt vistiek negalima. Išeitis 
— padovanokime ir batus 
United Lithuanian Relisf 
sandėliui. Ten jie bus su

greičiau vykti į Ameriką. į 
savo vyrų kraštą. Jų atva
žiuotų dešimtys tūkstančių, 
jei nebutų taip sunku su lai
vais. Daugelis atvažiuos čia 
su kūdikiais, o po karo kai 
kurios norės partraukti čia 
ir savo šeimų narius iš “se
nųjų kontrių.”

Paskutiniu laiku vyresny
bė labai suvaržė kareivių 
vedybas užsieniuose. Mat 
tokios vedybos apeina A- 
merikos imigracijos įstaty-

desnė gėda yra kelti balius 
ir vestuves ir po visą apy
linkę jieškoti mėsos ir viš
tų.

Kelios dienos atgal nuei
nu į krautuvę. Keli vyrai 
kalbasi. Vienas sako: “Tik 
imtum ir uždegtum, gana 
jau to!” “Ką uždegtum?”— 
paklausė vienas pašalietis. 
Tas vyras atsigrįžęs į visus 
sako:

“Nagi, draugas mane už
prašė ant vestuvių, sakė

RACIONAVIMAS

Raudonos stampes iš 4-tos 
knygutės

Q2 iki U2 galioja iki rugp. 31 
V2 iki Z2 
Al iki EI 
FI iki Kl

rugsėjo 30 
spalių 31 

Lapkričio 30

mą. Įveda į kraštą naujų gy- brolis ženijasi, tai bus ge-
ventojų. Be to, nežinia, kaip 
naujosios ameri kon kos susi
gyvens su Amerika, su jų 
nauja aplinkuma, naujais 
žmonėmis, papročiais ir 
tvarka. Dabar, jei Ameri
kos kareivis nori vesti už
sieniuose. jis turi išeiti “kry
žiaus kelius,” turi gauti vi
sokių leidimų iš savo vir
šininkų, turi pristatyti viso
kius liudijimus ir tik nuga
lėjęs visas kliūtis gali sve
tur susituokti.

ros vestuvės. Nueinu, žiuriu. 
salė didelė, gal keli šimtai 
žmonių susirinkę, ilgi sta
lai apkrauti kumpiais ir 
vištomis, o aš kartais eida
mas į darbą negaliu gauti 
paprastos balionės. Aš ne
prašau, kad man duotų dy
kai, aš turiu pinigų, bet aš 
negaliu gauti, o dėl vestu
vių ar kitokių balių, tai vis
ko galima gauti. Taigi, aš 
ir sakau, kad tokius balius 
tik uždegti reikia.”

Mėlynos stampes iš 4-tos 

knygutės

Y2. Z2. Al. BĮ. C1 iki rugp. 31 
Dl iki Hl ’’ ’ rūgs. 30
Ji Iki Nl 
Pi iki TI

spalių 31 
Lapkričio 30

Cukrus

5 svarus cukraus galima 
pirkti už štampe 36 iš 4 kny
gutės iki rugpiučio .31 d.

Avalinė

Iš knygutės nr. 3 orlaivių 
stampės 1, 2, 3, 4 galioja neap
rėžtam laikui.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šio* kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, aaa pikiu vš- 
aai nėra. Jbai parodo, 
kad toj vietoj, kar Bibli
ja ūko buvua kitąsyk 
pskla, dabar kopaatal sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 ceataL

Kayga panti
via” Knygyną.

SM BBOA0WAT,
80. BOSTON. MASH.

Taipgi ir pas 
A. M. KBTZLIONI

774? _Navy Anam,
Detroit. Mich.

e

DŽIAN BAMBOS SPYCIAL
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo 
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoria- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

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

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

ožaitikintia Vyras; (2, žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir ft. .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržinrė- 

■ ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
I
! EILĖS IR STRAIPSNIAI.

šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
Sargybė _ straipsnių, juokų ir tt. 
Paikiai iliustruot*. Kaina .... 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų val
kams. Kas vra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
eenkaityti šitą knygute Kaina 10c. 

į 636 Broadvva,,
Sooth Boston, Mase.

pabėgo ir gyveno nelega- padovanoti United Lithua-

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalia yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir ii vidaus.
Kaina........................................................ $1.00

KBLEIVIS
636 Broadvray, So. Boston, Mase.

viškai (ji tik vasarai išvažiavo 
dirbti, sugrįš Į mokyklą, eiti i 
11-ą klasę). Jeigu butų kur pro
gos lankyti lietuvišką mokyk
lą. tai butų neprošali, bet ne i 
Shamokin'e: čia lietuviai labai ! 
sulenkėję, susimaišę su svetim-! 
taučiais.

O aš kai paimu Keleivi skai-' 
tyti, tai pradedu nuo pat 8-to' 
puslapio ir skaitau iki pirmo, i 
ba. mat, aš kadaise gyvenau 
Bostone ir apie Bostoną, tai i 
malonu pasiskaityti, sužčnoti a- 
pie savo pažįstamus. O ani 8-to 
puslapio beverk visi aprašymai 
iš Bostono.

Ir kad jūsų malonė, prisius-’ 
kitę man knygutę vardu Pekla,; 
mylėčiau sužinoti, ar didelės; 
kopūstų galvos užauga toje vie
toje. kur pekla buvo. Aš labai 
myliu kopūstus sodinti ir val
gyti. Taipgi prisiųskite knygą 
Teisingas Patarėjas ir Kunigu 
Celibatas.

Sveikinu jumis visus, kurie 
dirbate prie Keleivio ir linkiu 

DRAPANOS NUkENTĖ- viso. ko tik ius pageidaujate.

Theodore Roosevelt buvo 
buvus lietuviškoj mokykloj, tik' tėvas naujos bet neilgai gy-t 
yra išsimokinus iš Maikio su vavusios partijos, Bull Moo-itai nuvyko į generolo Allen 
Tėvu. Antra mergaitė yra ššva- 1 se.
žiavus į Reading. Pa., tai ir ši-;------
toji parašo laiškus visada lietu-

buvo davus Įsakymą jų raš
tus pasiųsti jų atstovauja
miems dienraščiams! Reiš
kia, Tully ir Irvvin buvo nu
bausti nežiūrint to, kad vy
riausioji komanda nesurado 
jų raštuose nieko blogo!

Tai buvo tikrai nereika
linga bausmė.

Ir da viena “smulkmena.” 
Kada Tully ir Irwin raštai 
buvo sulaikyti, Alleno divi
zija jų raštus pasiuntė ru
sų armijos komandai, kad 
ši peržiūrėtų juos ir pasaky
tų, ar jie yra leistini. Na, o 
kada rusai siuntė savo ko
respondentų raštus ameri
kiečiams cenzūruoti?

Kaip sau norit, amerikie
čiai perdaug save žemina 
taip pataikaudami bolševi
kams, kurie be Amerikos 
pagalbos senai jau butų 
žlugę.

Bostono žurnalistas dabar 
pašiepia generolą Alleną. 
Jisai sutinka praryti jo me
talinę kepurę, jeigu jis įro
dys tą žurnalistą rašius ne
tiesą, nes ir rusai nieko blo
go jo korespondencijoj ne
išskaitė. '

Tie armijos komandai ne
malonus faktai dabar yra 
žinomi publikai tik dėl to, 
kad Amerika turi demokra
tiją, turi spaudos laisvę. 
Rusijoj to nėra; ten kad ir 
be jokio reikalo apkaltintas 
žmogus turi nukentėti, 
talinę kepurę, jeigu šis įro-

Budinga, kad generolas 
Allen ir nebandė atremti 

štabą ir pareikalavo, kad jam daromus kaltinimus.

tvarkyti ir nusiųsti kenčian-
tiems. Jiems bus geri, nors 
ir nebus paskutinės mados, 
jei netiks vienam, tiks ki
tam. Tūkstančiai lietuvių y- 
ra basi ar pusbasiai. Dova
noti senus batus, jums—ma
ža auka, jiems—milžiniška 
pagelba.

Nejaugi patingėsime savo 
namus apvalyti ir nelaimin
giesiems pagelbėti?

Jei jūsų apylinkėje į 
BALF centrelius nepatogu 
drabužius ir avalynę prista
tyti. siųskite tiesiog į:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., Wa- 
rehouse, 101 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. E Ver green 8-6203

JUSIEMS NUO KARO

Jungtinės drabužių rink
liavos pirmininkas Henry 
Kaiser praneša, kad ši pa
vasarį Amerikos žmonės su
rinko daugiau kaip 150 mi- 
lionų svarų drabužių nu- 
kentėjusiems nuo karo žmo
nėms. Apie 30,000,000 sva
rų jau išsiųsta arba paruoš
ta išsiuntimui. Iš to skiria
ma :

Šalis svarų
Belgijai ................ 1,816,284
Čekoslovakijai .... 2,022,276
Francijai ............ 3,535,815
Graikijai ............ 1,334,472
Italijai ................ 340,045!
Filipinams ......... 1,041,725 i
Jugoslavijai .......  4,423,6471
Kinijai ................ 50,000
Rusijai ................ 1,000,000

Veronika Bozienė.

Shamokin. Pa.

Gerbiama Keleivio Redakcija. 
Su šiuo laišku prisiunčiu pen- i 

kis dolerius, už kuriuos malo
nėkit siuntinėti laikrašti Kelei-. 
vį ir toliau. Jokiu budu nenorė
tumėm uždaryti Maikio Tėvai 
durų, jeigu tik galim užsimo
kėti už prenumeratą. Aš jau il
gas laikas esu ligoninėj, bet vi
sados prašau, kad man atneštų ■ 
Keleivi pasiskaityt-; ir nepralei
džiu nė vieno straipsnio neper
skaitęs iki kitą Keleivio nume
rį man atveža.

Frank Ba bilus,

Chicago, 11.'

Gerbiamas taršas generole ir 
| Keleivio redyba.

Linkiu jums geros sveikatos

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina danginusia 

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

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingaa Patarėjas:”
Ar galima nustatyt bosimo kūdikio 

lyti^ a kalno? D-ras Reedsr sako, 
kad galima, ir “Teisingaa Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodil toloa motcijB netari valka* 
kad ir labai nori? “Teisingaa Patari- 
jas” rr iita klausima atsako.

Kokios vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekiti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys joms vis-
rS-

Kas reikia iinoti, kad vaikai botą 
sveiki ir graiųa? Kaip tori uiniJau- 
kytt nėščia moieria? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot oi- 

draesta kalbėt apia šeimyniškas rei
kalus?

1 visus šiuos klausimas “Teisingaa 
Patarėjau" atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga grali, Sa paveikslais. 22ė 
paslepia, stipriais audimo apdarais.

Ka reiškia meilė ir iŠ knr ji pa
reina?

Kaip atsirado ir ka reiškia balkis?
Ka reiškia "pirmosiom nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia Silabinis žiedas? Balta 
annosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
yžia barstymas jauniems ant gal

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

prieš ištetėjima kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirma naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbos, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė Bet ka 
visi slepia, ta atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingaa Patarėjas” čia 
patiekia įdomia Informacijų.

H

sveikatos rei- 
Yįjis pasako

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeliso “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe'o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Seaual Thruths” ir daugybė kitu. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $140 Užsisakykit “Teisinga 
Patarėją.’*

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

t



Astuntasjpuslagi*

Gerai pasisekė 
piknikas

SLA Bus smagu* piknikas

Cambridge Lietuvių Pilie
čiu Kliubo nariam*

Bandė

BOSTON 

i Arlausko

Nr. 32, Rugpiučio 8 d., 1945

--------  • Rugpiučio 26 d. prie
Praeitą nedėldienį SLAlChauncy ežero, Westboro, 

antras apskritys buvo su- Mass. Įvyks didelis ir sma
rengęs pikniką Keistučio 
darže. E. Dedharn. Mass. 
Piknikas nusisekė gerai. 
Mačiau apie 200 automobi
liu. kurie atvežė svečiu iš

Lie os 29 d. įvyko Cam
bridge Liet. Piliečių Kliubo 
pusmetinis susirinkimas. Aš. 
žemiau pasirašęs, jame bu
vau apšmeižtas per J. Tu- 
rauską-Trosky. Jis pasakė, 
kad aš apvogęs kliubą. o 
priedais mane apšaukė 
kraugeriu.

Keista, kad minimo kliu- 
Beleckas 

ma-

gus piknikas. Ji rengia Lie- , . ... T i
tuvai Remti Draugija. Pik-.V° i’11,J. Belec 
niko vieta labai graži. prie^am ,a'e P“n3 xa‘ią 
puikaus ežero, o pasiekti jne terstl-
ją irgi labai lengva, ji ran-

Pereitą savaitę iš antra
dienio į trečiadienį nežino
mi piktadariai bandė api
plėšti Arlausko-Skendalio 
krautuvę, ant 220 Broad- 
way, So. Bostone. Piktada
riai sulaužė vieną spyną, ap
draskė duris, bet į vidų įsi
laužti nebesuspėjo, pabėgo 
nepadarę piktadarystės.

Rep.

Bostono ir iš tolimesnių vie- dasi prie pat didžiojo vies- 
tų. Atrodo, kad piknike da-j kelio tarp Bostono ir Wor- 
lyvavo ne mažiau tukstan-'testerio. Piknike bus trum- 
ties žmonių. Orą pasitaikė
geras, tai svečiai maloniai 
laiką praleido; kai kurie 
šoko grojant geram orkest
rui. Buvo skelbiama, kad 
dalyvaus chorai, bet neži
nia delko chorai nepasiro
dė. Tas negerai. Mes esame 
išsiilgę gražių lietuviškų 
dainų ir butų malonu jų 
kaip galima dažniau klau
syti. Bendrai paėmus, pik
nikas atrodo visai nusise
kęs. tvarka buvo gera. žmo
nės linksmus, oras puikus.

Buvęs.

Dalykas yra toks. Birže
lio 17 d. buvo sušauktas 
kliubo narių nepaprastas 
susirinkimas. Jis užtvirtino 

i a kalbų programa. Pikni-: naują šio kliubo gaspado;
ke dalyvaus ir Bostono “Ga- .TU?J
bijos” choras, kurs padai-i Pllrninin^:af Belecku atėjo
nuos keletą dainų. Su cho- į Pas. ma.n^-11 Pa( a'
ru jau susitarta. Laukiama ^ie: . V1S^-

i Tą pati darė ir Turauskas, 
'kuris pasakė: ‘‘Pianai, visi 
Į ginčai buvo tik kliubo rei-

daug svečių iš Bostono, 
Worcesterio ir iš apylinkių.

‘Vieno žmogaus karas 
perskiroms”

Išvyko atostogų

Drg. Ramanausko duktė 
Alma šį antradienį išvyko 
atostogų į Didžiųjų Ežerų 
sritį. Grįš ateinančią savai
tę. Ramanauskai gyvena 
125 Brooks Avė., Arlington.

Leido pakelti kainas 
kiaušiniams

Kainų administracijos o- 
'kalais: šiai ) nieko ypatiško! fisas praneša, kad jis davė 
prieš tave.” ! leidimą pakelt kainas kiau-

Ir aš sutikau, kad reikia šiniams. Pirmos rūšies kiau
šiniai dabar kainuoja 62 ir

Gryžta keturi lietuviai 
veteranai

Pereitos savaitės pabai
goje į Hampton Roads prie
plauką. West Virginijoj, 
atplaukė keli laivai su Eu
ropos karo veteranais. Tarp 
jų buvo 54 Bostono ir apy 
linkių veteranai. Atlikus 
reikiamus formalumus jie 
bus paleisti aplankyti gimi
nes.

Kaitų su jais gryžta ke
turi lietuviai veteranai: Ir- 
ving šeštokas iš Dorcheste- 
rio. Juozas Malevičius iš 
Everetto. Stasvs Kuodis ' iš

Brocktone gyvena uolus pamiršti visną. o naujam 
teisėjas Harrv K Stone Kliubo gaspadoriui linkėjau ba centus uz tuziną 
Šiomis dienomis jis paskelbė: ?e!.° pasisekimo. Po to, bir-
“vieno žmogaus karą per-ize?10 -9 d., pyko Board 
skiroms.” Teisėjas Stone' Direktorių susirinkimas ku- 
mano, kad Plymouth apskri- ,iam.e Buvo peržiūrėtos kny- 
tvje darosi “Sodoma ir Go- ??? 11 lv.1?c^ bl.os’ As atsily- 
mora” — vyrai meta savo g1?311 kllubui ir buvo atmo“ 
žmonas ir reikalauja per- .
skii-ų; moterys bėga nuo vy-; Ylska\ . 
i-ų ir reikalauja perskirų. Į !m^a ir užbaigta su manim,

Perskirų reikalaujantieji: ka!P gaspadonum. 
kaltintojai ir kaltintojos su- Tai ko dabar nori kliubo

mano kaucija. Taigi, 
buvo peržiūrėta, pri

T 1 iz-KUUYVCIIIV n* ęifoctrcs 
ii KJvacTe ICin siiaČ.

Lietuviai serga
Mykolas Mickevičius (Mi 

tchell) sugryžo namo po 
sunkios operacijos ir jau 
pradeda išeiti ant gatvės.

Ladislavas Mickevičius 
veda kovą už gyvybę mies
to ligoninėje.

Juozas Kveraga dėl kau
lo sulaužymo ilgokai pasir-

ka iš Gloucesterio.

Ilgins požeminių geležin
kelių tunelį

Miesto taryboje buvo pa
siūlyta nedelsiant ilgint po
žeminių geležinkelių tuneli 
—nuo Mawerick aikštės iki 
Day aikštės, East Bostone. 
Tunelio pailginimui norima 
skirt 5,000.000 dolerių.

Miesto tarybos sumany
mą dar turės užgirti valsti
jos legislatura. Bet tai bus 
padalyta tik po Naujų Me
tų, kada bus pradėti atsto
vų ir senato rūmų 
džiai.

posė-

Trijų metų mergaitė laimė- 
' jo “Miss South Boston”

titulą
South Bostono vaikučių 

kliube buvo suruoštas jaunų 
mergaičių kontestas už 
“Miss South Boston” titulą. 
Kcntestą laimėjo trijų me- 

mergytė. Julė Kačinskai- 
te. Kontestą laimėjusios tė
veliai gyvena 110 N Street,
South Bostone.

randa “išgalvotų priežas- į pirmininkas J. Beleckas^ ir-, g0 Jis jau su^žo j cuker.
nę cukraus virti.

Kazimieras Balkauskas
pavirto su tnedžiu. kad net 
šonkauliai linktelėjo.

Juozas Ruseckas, namų 
taisytojas, kelintą savaitę 
turi atostogas lovoje ir gy
dytojo priežiūroje.

Kazimieras Armonas gy
dėsi ambulantoriškai, bet
zl aUAilrzv

Steponas Minkus biskutį

čių,” kodėl jie nebegali su-Į buvęs pirmininkas J. Tu- 
gyventi. Teisėjas Stone ma- rauskas-Trosky?
no, kad tokius kaltinimus 
turėtų ištirt prokuratūra. 
Bet ar ji tirs, ar teisėjas lai
mės “vieno žmogaus karą”?

“Vaistas” nuo uodų

Vienas Bostono dienias-
tie nvonncu uic aiivca, LrtuTnlinč ov..wxuxxprv
(Klojai surado “tikrą vais-

Cambridge Lietuvių Pilie
čių Kliubo nariai žino, kad 
man pradėjus eiti gaspado- 
riaus pareigas mėnesinė a- 
pyvarta būdavo apie 1,200 
dolerių. Man gaspadorau- 
jant mėnesinė apyvarta pa
siekė virš 5.000 dolerių. 
Pirm penkių metų. birželio 
1 d., kliubo turtas buvo a-

Bostoniečiai matė paskiausį 
Amerikos lėktuvą

NUKIRTO 50 PRIEŠO LĖKTUVŲ
~ ~ ...

Reikalingos Moterys
Dišių plaut

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

BLINSTRUB’S 
304 Broadway, So. Boston

i —

220 E Steet. South Boston
Pristato tonikų, vynų ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu- 
ėms į namus ir sales. (-)
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
J uozas Skendabs.

Telef.: ŠOU 3141.Šitie Amerikos lakūnai užrašė ant savo lėktuvo 
šono skaitlinę “50.’’ Tai reiškia, kad jie nukilto jau 
50 japonų orlaivių.

Veteranai prašo bonuso PARSIDIODA NUOSAVYBĖ 
DORCHESTERY

karo vete- ...\ ienasmusų p
valstijos skirtą veteranams
bonusa po $100. Musu vals- ga 'e . . ...
tija skiria karo veteranams , . ‘ ‘
po $100 pinigais ir virs to , , ..r , .r. .. , sa narna dabar uzma savinin-ouvę kanai galės gauti len- , _ • .r ® , , kas. Kitas namas 3 seimvnu:salvgcmis paskolą ... , ...

Jau 4,009 šio 
ranų kreipėsi gauti blokas nuo Krank Ii n 

arti storų, mokyklų ir 
Vienas namas 2

BORIS BEVERAGE CO.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

gvomis
įsikūrimui biznyje ar žemės 
ūkyje.

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora 
cijos programa ateinantį ne 
dėldieni iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 i» 
10:30 ryto. bus tokia:

1— Muzika
2— Birutės Radio Choras, 

vad. Valentinai Minkienei
3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite

-avo Įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- VVORL Sta
tion, Lithuanian Program. 
Boston, Mass. S. Minkus.

dabar 
Kita.-

5-6-6. karšto vandens šilima, 
j lektra. epen plumbing. Ir trijų 
aukštų banė su elevatorium, 
pavieniai garažai ir parking 

i vieta; dabar yra 20 automobi
liu čr vietos yra daugiau. Per 
metus atneša $3,200-00 Savinin
kas išvažiuoja j Pietus, turi par
duoti. Greitam pardavimui — 
$22,000. Kreiptis į savininkų: 
Eeinstein, 50 Union* St.. Boston. 
Tel CAP-9200.

NAIKINAM BRUDĄ
(Bus Extermination)

Naikinam blakes, tarakonus, žiur
kes, peles ir t.t. Nei rūpesčio, nei 
vargo. (33)

DUDLEY EKTERMIN AT1NG CO.
91 Maywood St.. Roxburv. Mass. 

Tol (- A R riuzvji

tąą” gintis nuo uodų. Tai P.ie ^b0lolei'1 J °.man. ^pasirgo. biskutį pasigydė ir 
esąs aliejaus skystis, mai- įtraukus jis sudarė virs 60daba= jaučiasi, kaip nau- 
švtas su chemikalais. Skvs- tūkstančių dolenų. Is to ga-:-

Ii būt aišku, kad mano re- J V. , ~_ _ r> ♦ •kordas yra neblosas. Betl.-?apoieonas BLalcius tun 
pp. Beleckas ir Turauskas bedos su nesveikomis ran-

tis tepamas ant odos ir vei
kia per 11 valandų.

Greitu laiku šis “vaistas” 
bus prieinamas ir civiliams.

Bažnyčioj teisybė?

Jonas Krukonis anądien 
susiginčijo su savo geru 
draugu. Ginčas iškilo prie 
bažnyčios. Krukonis aiški
na, kad jo draugas pasi
griebęs jį už sprando ir Įve
dęs į bažnyčią teisybės jieš- . .
koti. Kol kiti draugai pribė- Bostono prieplaukoj bu- 
go gelbėti, ginčas jau buvęs pagauta milžiniška van-

Trošky nepatenkinti, jieško 
priekabių.

Del paties kliubo gerovės 
nariai turėtų tuos savo vir
šininkus sudrausti, nes jie 
eina per toli.
F. N. Roman-Ramanauskas.

Pagavo milžinišką van
denų gyvatę

komis. Gydosi.
Juozas Kuncevičius skun

džiasi: akys temsta, galva 
ūžia. ausyse zvanija, liežu
vis džiųsta./ ant krutinės 
sunku... O nemiegu, kad tu 
žinotum — per naktį tran
kausi. Nutariau — eisiu pas 
daktarą: geriau bus ar ne
bus, ale blogiau tai nebus.

Rep.

REIKALINGA VIETA 
VAKACIJOS

DEL NAMAS IR 25 AKRAI MIŠKO

išspręstas. Jonas ginčo ne
laimėjęs. Lietuviškas prie
žodis sako: bažnyčioje... vi
saip atsitinka.

Sunaikins ketvirtosios re
gistracijos blankas

denų gyvatė, turinti apie 90 
svarų. Gyvatę pagavo Whin 
tropo istorikas Edward 
Snow. Budinga, kad buvo 
pagauta su paprasta meške
re.

Blackout’as šunų 
tynėse

lenk-

Noriu važiuoti ant vakacijų 
pas paprasta farmeri. kur gali
ma gauti ruimas, pieno, sviesto, 
sūrio ir kiaušinių. Malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu: (33)
.J. Narvish. 212 So. lst St.,

Brooklyn 11. N. Y.

Modemiškas 6 kambarių namas 
maudynė ir jreras sun porch. įvesta 
graro šilima. Yra du garažai; vienas 
mūrinis dviem karam, kitas vienam 
Yra 25 akrai miško. Gali būt išpar 
duotas lotais. Dauguma žemės prie 
vieškelio. Keturios mylios nuo City 
Hali. Pusė mylios nuo miesto lini
jos. Parsiduoda už $5.800 cash.

Kreiptis: 4(»3 Stafford SL, 
M’orcester 3. Mass. (37)

Paskutinės Dienos Lenktynės

The MASSACHUSETTS

I —

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON’, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. 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. lnman SL, arto Central S*. 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. 28624 Gyv. 31132

j Dr Joseph A Gaidis 
OPTOMETRISTAS

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

Seredoii 9 iki 12 
ir susitarus

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas akis ir tir.ka- 

sugrąžinu šviesu. Išeg-
priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAMREN'CE, MASS.

. mu laiku 
zaminuoju

Bostono aerodrome perei
tą ketvirtadienį buvo pade
monstruotas paskiausis A- 
merikos lėktuvas, “P-59.” 
Tai varyklinis (jet) kovos 
lėktuvas, greičiausias visam 
pasaulyje. Lėktuvą pamaty
ti buvo susirinkus apie 15 
ar 20 tūkstančių minia žmo 
nių.

Rinktinės karo tarnybos 
ofisas praneša, kad buvo 
nutarta sunaikinti ketvirto
sios registracijos blankas, 
pildytas 1942 metais.

Blankos bus nuvežtos į 
valstijos rumus ir ten su
naikintos.

Priima laiškus į Pabalčio 
valstybes ir Lenkiją

Tūkstančiai veteranų 
vyksta Bostonan

at*

J Bostono prieplauką kas 
dieną atvyksta vis daugiau 
laivų. Jais yra atvežami 
musų karo veteranai, kovo
ję prieš fašistinių agresorių 
ašį Europoje.

Vieni jų yra paleidžiami 
iš armijos*, kiti vežami į Pa
cifiką, kovoti prieš japonus.

Tarp gražinamų veteranų 
va (reras skaičių* lietuviu

Dabokit savas pašto 
dėžutes

Bostcno pašto viršininkas 
Connelly praneša, kad paš
tas jau priima laiškus, ad
resuotus giminėms ir drau
gams. kuriė gy vena Pabal
čio valstybėse ir Lietuvoje. 
Jei laiško svoris neturi dau
giau. kaip vieną unciją, rei-

Revere šunų lenktynėse 
pirmadienį vakare įvyko už
temimas. Susirinkę žmonių 
būriai nematė, kaip šunes 
lenktyniavo paskui elektri- 
kinius zuikius. Mat, sugedo 
šviesa, o tamsoje gal tik pa
tiems šunims butų buvę Įdo
mu lenktyniauti. Lenktynės 
atidėtos, o 50.000 dolerių 
“beto” pinigų liko nepra
lošti.

Francine Kellev, 2 metų 
amžiaus mergytė, iš Dor- 
chesterio. nukrito nuo tre
čio aukšto žemyn, bet nuve- 
žus ją miesto ligoninėn, na-

SUFFOLK DOWNS NATIONAL 
WAR FUND, INC. RENKASI

RUGPIUČIO 8

Post Time 2:20 — 8th Pacę o P M- ~

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organy nu
silpnėjime. Gyvenimo permainy 
motery. Motery ir Vyry ligoa

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTIN’GTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonoealtb 4570

South Bostone dažnai y- 
ra apvagiamos pašto dėžu
tės. Pasirodo, kad tai dar
bas jaunų palaidūnų. Vie
nas toks vagišius jau suim
tas. Pas jį rasta keturi če
kiai, išvogti iš pašto dėžių, 
kuriuose yra paliekami laiš
kai.

Gausime nauja* racionavi
mo knygeles

kia klijuoti 5 centų paštojsirodė ji visai nesusižeidu- 
stampą. Jei daugiau kaip į si, tik trupučiuką apsidras- 
viena uncija — 8 centų. 1 kiusi rankutes.

Kainų administracijos o- 
fisas praneša, kad sekamą 
gruodžio mėnesį bus išda
lintos racionavimo knyge
les No. 5. Kainų administ
racija mano, kad tai bus 
paskutinė račiui k..vedė

KETVIRTISir KOMPANIJA
Gavom didelį siuntinį

BULOVĄ, GRUEN ir LONGINES LAIKRODŽIŲ
Tai yra vienintelė lietuviška auksinių daiktų 

krautuvė Bostone, kur galite šitų laikrodžių gauti.
Be to, mes turime daugybę visokių

Žiedų, Špilkų, Sagų, Plunksnų ir Papuošalų dėl 
visokių dovanų bei prezentų

Taisėm, mainom ir perdirbam į naujausią madą 
laikrodžius, žiedus, plunksnas ir kt.

KETVIRTIS A CO.
312 BroadWay. South Boston, Mas*.

Tel. SOL 4649

Tel. ŠOU. 4645
Take advantage of CASPER’S 

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

OTHER PERMANENTS EROM $5. TO $50 
Luxurious W«ves Sėt While You Relax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieny

447 Broadtvay
SO. BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikriniaiy
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618
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