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Visuose Frontuose Japonijos 
Kariuomenė Padeda Ginklus

Visuose Azijos frontuose, 
Burmoje, Olandų Indijoje, 
Mandžurijoj, Kinijoj, Korė
joj ir kitose vietose japonų 
kariuomenė sudeda gink
lus ir pasiduoda sąjunginin
kams.

Maniloje, Filipinų sosti
nėj, japonų imperatoriaus 
atstovai išklausė generolo 
MacArthuro padiktuotas 
pasidavimo sąlygas ir grižo 
i Tokio paruošti Japoniją 
okupacijai. Galinga ameri
kiečių armija ir karo laivy
nas už kelių dienų išplauks 
j Japoniją ir ten okupuos 
strategines vietas.

Japonų radio sako, kad 
okupacija gali sukelti nera
mumų. nes Japonijoj dar 
yra daug kariuomenės ir ne
mažai karštagalvių karinin
kų, kurie gali bandyti prie
šintis okupacijai. Bet Ame
rikos kariuomenė vyksta vi
sam kam pasiruošusi ir var
gu japonai drįs priešintis.

Japonijos pasidavimo są
lygų nustatyme dalyvauja 
bę»musų šalies Anglija, Ki
nija, Rusija ir Franci ja. 
Del tų sąlygų r susitarta irs’u 
Australija bei Olandiją.

Paliuosuoj&mi belaisviai

Japonai laikė nelaisvėj. 
kelis šimtus tūkstančių ali-; 
jantų kareivių ir civilių. Be-; 
laisvių stovyklos buvo Ja
ponijoj, Mandžurijoj ir Ki-j 
nijoj. Visi belaisviai paliuo- 
suojami. Amerikos parašiu- 
tistų būrys buvo nuleistas 
Mandžurijoj prie belaisvių 
stovyklos, kur buvo laiko- Į 
mas generolas J. M. Wain- 
vvright, MacArthuro vieti
ninkas Filipinuose ir Kore
gidoro mūšiuose. Japonai 
parašiutistams nekliudė iš
vaduoti tą generolą ir dau
giau žymių belaisvių.

Gen. Wainwright sako, 
kad japonai su belaisviais 
jo stovykloj elgėsi padoriai.

Kruviniausias karas

Antras pasaulinis karas 
buvo kruviniąusias visoje 
žmonijos istorijoje. Tame 
kare buvo mobilizuota 85 
milionai kareivių. 14 milio
nų žmonių jame žuvo, o vi
si nuostoliai. žmonėmis sie
kia 46 milionu Vien alian- 
taras karas kainavo 500 bi
lionų dolerių.

ORLAIVIS SUGRIOVĖ NAMĄ

Nuotrauka parodo vyrą išvedant savo žmoną iš 
griuvėsių, kuomet mokomasis orlaivis atsimušė Į jų 
namą Detroite ir visiškai jį nugriovė. Visi namo vidu
je išliko sveiki, bet lakūnas ir jo mokinys užsimušė. 
Apatinėj kertelėj matosi ir sudužusio lėktuvo laužas.

REIKALAUJA BAZIŲ 
AMERIKOS NUOSA

VYBĖN

OSCAR LANGE — VAR
ŠUVOS AMBASA

DORIUS?

Atstovų rūmų pakomi-i Maskvos pastatytoji Var- 
sija jurų reikalams įteikė1“"™® Lrvrinnio Ašuvos valdžia kviečia Ame-

ta Bulgarijos i Kinija Stovi Pilietinio Karo
Išvakarėserinkimų

Anglija nepripažįsta 
diktatūrų režimų
Anglijos parlamente Dar

bo Partijos užsienių reika
lų ministeris E. Bevin sta
čiai pareiškė, kad Anglija 
nepripažįs diktatūrų val
džių Bulgarijoj. Rumunijoj 
ir Vengrijoj, ir nepakęs, 
kad vieną totalitarizmą ten 
pakeistų kitas totalitariz
mas.

Tas be galo svarbus Be
vino pirmas pasisakymas iš
sklaido visas abejones dėl 
Anglijos užsienių politikos 
prie naujos valdžios. Ang
lija nerems jokių diktatūrų. 
Anglija nepripažįs bolševi
kų smurto režimų Balka
nuose. Bevino pasisakymas 
Anglijos parlamente buvo 
pasitiktas su dideliu pasi
tenkinimu. Anglijos demok
ratinė valdžia stovės už de
mokratiją visur.

Hitlerio ąžuolas ir

KRIZIS BULGARIJOS 
LĖLIŲ VALDŽIOJE

Bulgarijos valdžia prane
ša, kad keturi ministeriai 
pasitraukė iš jos eilių po to, 
kai Amerika pranešė tai 
valdžiai, jog ji nepripažins 
suktu rinkimų į parlamen
tą. Rinkimai be spaudos 
laisvės, be piliečių teisių ga
rantijų ir siaučiant komu
nistų terorui, negali būti 
laisvi. Pasitraukusieji mi
nisteriai pritarė Amerikos 
protestui.

Bulgarijos ministeriu pir
mininkas Kimon Georgiev, 
rusų pastatyta lėlė, pareiš
kė, jog Bulgarijos valdžia 
neleis niekam ir jokia prie
danga kviesti svetimų vals
tybių intervenciją į Bulga 
rijos vidaus reikalus. Reiš
kia, jis prieš Amerikos kiši 
mąsi į Bulgarijos “vidaus 
reikalUb.' Bulgarija, kaip 
žinoma, via .ūsų kariuome
nė® okupuota

aži
MI1,000 METŲ

Herforde, Vokietijoj, ali
jantų paskirtas miesto ma
joras nukirto “Hitlerio ą- 
žuolą.” Po to ąžuolo šakni
mis naciai buvo pakasę 
“dokumentą,” kurį žmonija 
turėjo skaityti po 1,000 me
tų. Dokumentas garbina 
fiurerį, jo išmintį ir suma
numą ir sako, kad “tūkstan
tis metų praėjo nuo įkūri
mo trečiojo Reicho.” Nacių 
tūkstantis metų išgaravo, 
subyrėjo į dulkes, o tokie 
foniški dokumentai rodo, 
kiek diktatoriai yra apjakę. 
Jie mano, kad jų smurto re
žimas bus amžinas.

“SEWARDO KVAILYBE” 
BUS VALSTIJA

Vidaus sekretorius Ickes 
siūlo suteikti Alaskos teri
torijai valstijos teises. Alas- 
ka butų 49-ta valstija Ame
rikos Jungtinėse Valstijose. 
Šiuo laiku Alaska turi tik
tai 73,000 gyventojų, o sa
vo plotu ji butų didžiausia 
Amerikos valstija, daugiau 
negu dvigubai didesnė už 
Teksas valstiją.

Alaska buvo nupirkta iš 
Rusijos 1867 metais už 
$7,200,000. Tais laikais tą 
pirkimą Amerikoj daug kas 
vadino “Sevvardo kvailybe,” 
nes Alaska buvo skaitoma 
niekam nereikalingu ledų 
ir pusnynų kraštu.

ANGLIJOS DARBO KA
BINETO PROGRAMA

Sosto kalboje Anglijos 
karalius perskaitė parla
mentui naujosios socialisti
nės valdžios programą. Jo
je numatyta nacionalizuoti 
Anglijos Banką ir anglies 
kasyklas. Vhlstybė žada 
kontroliuoti elektros gamy
bą ir paruosti planą plačiai 
ūkio kontrolei

irumnnur iri-
Amerika pa

sisavintų Pacifiko vandeny
ne ne tiktai japonų strate
gines salas, bet paimtų ir 
dabar turimas bazes musų 
sąjungininkų salose. Tokias 
bazes Amerika turi Austra
lijos, Francijos, Anglijos ir 
Japonijos salose.

VARŠUVOS LĖLĖS MO
KA UŽ REPARACIJAS

Lenkijos valdžia pasira
šė su Rusija sutartį, pagal 
kurią Rusija sutinka duoti 
Lenkijai 15% iš vokiečių 
gautų reparacijų, o lenkai 
už tas reparacijas rusams 
duoda 21 milionų tonų an
glių per penkis metus ir vė
liau kas metai duos po 12 
milionų tonų anglių. Tai 
tęsis iki Vokietija bus oku
puota. Be to. sutartis nusta
to Rusijos-Lenkijos sieną, 
lenkams rusai užleido siau
rą juostą žemės palei Cur- 
zono liniją šiaurėje ir kąs
nį žemės netoli Lvovo.

N. ZELANDIJOJ BUVO 
KARIŲ MAIŠTAS

Iš Naujosios Zelandijos 
dabar praneša, kad ten 
1943 metais buvo įvykęs 
kareivių maištas. Kareiviai, 
grįžę iš fronto Afrikoj, at
sisakė vėl vykti į frontą, iki 
nebus pirma siunčiami tie, 
kurie dar nebuvo fronte. 
Maištas buvo nuslopintas ir 
virš 1,000 maištininkų buvo 
nubausta. Dabar jiems bau
smės atleidžiamos ir grąži
namos visos teisės.

NUOMOS-PASKOLOS 
PAGELBA BAIGTA

_ x___i piiimj
kų kilmės profesSIftų iš Chi
cagos, būti Lenkijos amba
sadorių Washingtone. A- 
merikos vyriausybėje reiš
kiama nepasitenkinimo, kad 
Varšuvos valdžia nori skir
ti Amerikos pilietį Lenkijai 
atstovauti. Dar nežinia, ar 
kun. Orlemanskio kelionės 
į Maskvą draugas Lange, 
sutiks būti Lenkijos atsto
vu.

Amerikos valdžia, su An
glijos visišku pritarimu, 
pranešė Bulgarijos diktato
riams, kad. ji nepripažįns 
dabar ruošiamų rinkimų į 
Bulgarijos parlamentą. Rin
kimai Bulgarijoj numatyti 
rugpiučio 26 d. Tuose rin
kimuose komunistai bando 
prašmugeliuoti savo atsto
vus “keturiais sąrašais,” ne
va keturių partijų vardu. 
Tikrenybėj jokių rinkimų 
nėra, nes visi tie sąrašai ei
na Rusijos ir vietos komu
nistų vedami. Iš rinkimų 
bulgaru valdovai daro pa
sityčiojimą. Kiek tie rinki
mai yra sukti ir nedemok
ratiški matyti iš to, kad rin
kimų rezultatai .iau dabar 
yra “žinomi.” Bulgarijos 
diktatoriai jau nutarė, kiek 
kuris “sąrašas” gaus atsto
vų: būtent, komunistų par
tija 96 vietas, valstiečių par
tija — 95 vietas, Zveno — 
47 vietas ir “socialdemok
ratų” partija — 32 vietas.

Amerikos valdžia nepri
pažins tų rinkimų ir neda
rys taikos su Bulgarijos vy
riausybe, išrinkta tokiu suk
tu budu.

Kaio išvarginta Kinija 
stovi pilietinio karo išvaka
rėse. Kaip tik japonai pasi
davė, Kinijos komunistai 
pradėjo skverbtis į japonų 
okupuotas sritis šiaurėje ir 
reikalauti, kad japonai ati
duotų jiems ginklus. Kinijos 
vadas čankaišekas įsakė 
Kinijos komunistų armijom 
šiaurėje stovėti vietoje ir 
leisti nacionalinei armijai 
nuginkluoti japonus, bet ko
munistai atsisakė klausyti.

Dar nepriėjo prie atviro 
karo tarp Rusijos remiamų 
komunistų ir nacionalinės 
kinų armijos, bet ar kon
fliktas bus išvengtas, gali
ma abejoti. Mandžurija, 
Korėja. Sachalinas, Port 
Arturas, Vidurinė Mongoli
ja ir kai kurios šiaurės Ki
nijos vietos matomai bus

džią rusai rems Kinijoj a- 
bejonių mažai tėra. Nacio
nalinė kinų armija gali gau
ti pagelbos tik iš Amerikos, 
bet čia netrūksta žmonių, 
kurie reikalauja palikti iš
vargintą Kiniją vieną imty
nėse su Rusijos remiamais 
komunistais.
Pirmieji susirėmimai tarp 

kinų ir komunistų

Iš Chunkingo praneša, 
kad Kinijos šiaurėje jau į- 
vyko pirmieji kruvini susi
rėmimai tarp Kinijos nacio
nalinės armijos ir tarp Ru
sijos remiamų komunistų. 
Čankaišekas vėl pakartojo 
savo kvietimą Kinijos ko
munistų vadui atvykti tartis 
su juo, kad išvengus kraujo 
praliejimo. Bet, atrodo, kad 

j komunistai nori ne derybų.
rusų okupuotos, o kokią vai-1 bet pilietinio karo.

LIETUVIAI TREMTINIAI 
VAKARŲ VOKIETIJOJ

ORGANIZUOJASI

MARŠALAS PETENAS 
NUTEISTAS MIRTI

Francijos maršalas Pe
tain nuteistas mirti už ben
dravimą su priešu. Prisie
kusiųjų teismas pasiūlė gen. 
de Gaulle pasigailėti seno 
maršalo. De Gaulle mirties 
bausmę pakeitė kalėjimu iki 
gyvos galvos.

RUSAI IŠPLĖŠĖ AMERI
KIEČIŲ JMONES

“New York Times” ko
respondentas Drevv Middle- 
ton praneša, kad Berlyne 
rusai visiškai išplėšė 11 di
delių įmonių, kurios pri
klausė Amerikos kompani
joms. Tarp išplėštų įstaigų 
esančios telefono kompani 
ja, Woolwortho krautuvės. 
Fordo automobilių įmonė, 
Anaconda Copper Co.. In
ternational Business Machi- 
ne Co. ir kitos. Visas tų 
kompanijų mašinas, prekes 
ir ofisų įrengimą bolševikai 
išgabeno Rusijon.

Turime daug slaptų 
ginklų

Generolas H. H. Amold, 
Amerikos karo aviacijos 
viršininkas sako, kad Ame
rika jau turi daugiau slap
tų ginklų. Ji turi:

a) Naują didelį bomberį, 
kurs gali apskristi visą že
mę be nutūpimo, b) Labai 
greitą orlaivį, kurs skrenda 
greičiau už garsą, c) Page
rintą atomų bombą, kurios 
griaunamoji galia pervirši
ja žmogaus vaizduotę, d) 
Raketinę bombą, kuri gali 
pataikyt į bet kurį taikinį 
bet kokioj žemės vietoje, 
vienos ketvirtainės mylios 
plote, e) Priešlėktuvinę gra
natą, kuri “jieško” orlaivio 
visokioj aukštumoj, f) Pa 
gerintą susisiekimą radio 
pagelba. g) Pagerintą tech- 
nigą parašiutistams vežti ir 
nuleisti į bet kokią vietą.

Sekamame kare. sako ge
nerolas, visi tie pagerini
mai, kurie jau dabar yra su
rasti, pasirodys mūšiuose.

New York (LAIC) — Iš 
eilės turimų pranešimų aiš
kėja. kad vakarinėje Vokie
tijoje atsidūrę tremtiniai or
ganizuojasi. Kai kuriuose 
stambesniuose centruose įs
teigę pradžios mokyklas, 
vaikų darželius, sanitarijos 
punktus, sporto kliubus, an
glų kalbos kursus, stenogra
fijos (shorthand) kursus, 
meno ratelius, ir t.t. Vieto
mis funkcijonuoja net aukš
tesnės gimnazijos klasės.

Eilėje kolonijų leidžiami 
savaitraščiai net dienraš
čiai. Vakarai praleidžiami 
klausantis populiarių pa
skaitų.

KĄ DARYT SU DIRB
TUVĖMIS

Amerika per karą prista
tė įvairių dirbtuvių už 20 
bilionų dolerių. Dabar kyla 
klausimas, kas su tomis 
dirbtuvėmis bus daroma. 
Valdžios fabrikuose ir jar
duose dabar gaminama 10 
nuoš. plieno, 70% aliumini- 
jaus. 90% laivų. 90% mag 
neziumo. 90% dirbtinos gu
mos ir daug ko kitko.

YRA POKARINIŲ AUTO
MOBILIŲ BET...

Ginčą* dėl UNRRA
pašalpos

UNRRA tarybos posėdis 
Londone turėjo spręsti klau
simą, ką dąryti su “žniohė-
mig hg Iri irto nonai.

ri grįžti į savo tėvynę dėl 
politinių priežasčių.’ Kurija, 
Lenkija, Čechoslovakųa ir 
Jugoslavija reikalavo, kad 
tiems žmonėmą UNRRA ne
duotų jokios pašalpos, kad 
jie butų laikomi lageriuose 
ir kad iš jų butų išgaunama 
paaiškinimai, kodėl jie ne
nori grįžti namo. 28 valsty
bės manė. kad UNRRA tu
ri šelpti tuos žmones ir tu
ri jiems parūpinti vėliau 
kokį nors pragyvenimo šal
tinį. Taip ir nuspręsta prieš 
Rusijos ir jos lėlių balsą. 
Galutinai svarstys dar se
kantis UNRRA tarybos po
sėdis.

Ta proga verta pastebėti, 
kad Rusija į UNRRA fon
dą yra įmokėjusi vieną mi- 
lioną dolerių, o prašo pašal
pos 700,000,000 dolerių. A- 
merika jau davė UNRRA 
fondui 800,000,000 dolerių, 
o Anglija davė 322,000,000 
dolerių. Nežiūrint to, Rusi
ja nori atimti pašalpą iš 
žmonių, kurie negali grįžti 
į rusų teroro valdomus kraš
tus!

KVISLINGAS TEISME

KĄ REIŠKIA “SAVO 
LAIKU”

Prezidentas Truman da
vė įsakymą nutraukti “nuo- 
mos-paskolos” pagelbą są
jungininkams. Lend-lease 
įstatymas 1940 metais buvo 
numatęs duoti pagelbą ša
lims, kurios kariauja prieš 
“Ašies” valstybes. Viso to
kios pagelbos išdalyta už 
39 bilioTiii“ doleriu.

Antradienį Oslo mieste 
prasidėjo Vidkun Quislingo 
teismas. Pagal to išdaviko 
pavardę kartais dabar va
diname visus šalies išdavi
kus “kvislingais." Vidkun 
Quisling po ano karo buvo 
bolševikas ir Norvegijoj pa
garsėjo, kaip “Maskvos a- 
gentas.” o vėliau nuėjo tar-

Prezidentas Rooseveltas 
premjeras Churchiil ir ge
neralisimo Čankaišekas bu
vo pažadėję Korėjai nepri
klausomybę, bet savo paža
de jie pridėjo žodžius “sa 
vo laiku” (in due coursel. 
Dabar yra proga Korėjai 
duoti laisvę, bet ar atėjo 
tas “laikas”? Atrodo, kad 
Korėja, kaip Lietuva, lais
vės dar greit nematys.

J Nevv Yorką anglai jau 
atvežė savo pokarinių auto
mobilių ir juos pardavinė
ja po $1,600. Amerikos au
tomobilių dar nėra. Anglai 
kol kas atvežė tik keliasde- 
šimts naujų karų. ateinantį 
sausio mėnesį jie atveš 500, 
o vėliau po 2,000 automobi 
lių kas mėnesį.

NEGRŲ IR BALTŲJŲ 
MUŠIS LONDONE

VAIKŲ DARBAS

Per karą Amerikoj labai 
padaugėjo skaičius vaikų 
dirbančių už algą. Dabar 
2,750,000 vaikų nuo 14 iki 
17 metų amžiaus dirba sam
domus darbus. Prieš karą 
jų buvo mažiau miliono. 
Daug kur vaikai gauna la
bai mažus uždarbius.

BALF TARNAUTOJŲ 
PERMAINA

ALIANTAI PRIŽIURĘS 
GRAIKIJOS RINKIMUS

Graikų laikinoji valdžia 
pakvietė aliantus prižiūrėti 
jes vykdomus demokrati
nius rinkimus. Amerika ir 

nauti Hitleriui. Dabar atėjo Anglija pakvietimą priėmė 
jo galas bet Stalinas atsisakė.

Londone prie vieno ame
rikiečių kliubo įvyko dide
lės peštynės tarp negrų ir 
baltųjų. Mušėsi daugiausiai 
juodi Amerikos kareiviai su 
baltais Amerikos kareiviais, 
bet į peštynes buvo įsivėlę 
ir Londono peštukai. Du 
žmonės sužeisti. 23 areš
tuoti

Prof. Dr. K. Pakštas nuo 
š. m. rugpiučio 1 d. yra pa
sitraukęs iš Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Fondo įstai
gos ir todėl nuo tos dienos 
neturi nieko bendro su 
BALF admir’ct’acijos rei
kalais.

Kon. I>r. J. B. Končius. 

B Al.F Hmiinukai,
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LIETUVIAI PRIEŠ 

FAŠIZMĄ
bombai gaminti. Jie žino. kad 
tai yra t'.ktai techniško proce
so klausimas. Jie turi užten-

Kipras Bielinis, Lietuvos karnai techniškų žinių, kaip
socialdemokratų partijos 
senas, užsitarnavęs veikė

jų turėjo ir vokiečiai. jie turi 
užtenkamai darbo pajėgos ir

jas, rašo iš Vokietijos “Nau- žaliavų.” 
i ienose,” “kąip vokiečių fa-į ...
šistams nepavyko lietuvius . Amerika ir Anglija, sude- 
itraukti i ių kova "už nau- «>«> žinojimą, sujungė 
jąją tvarką.” tai'yra už su- patyrimus ar bendromis sa- 
fašl'tintą ir vokiečiu pa- v0. mokslininkų pastango- 
vergtą Europa. Darei lietu-'mB per tris metus padirbo 
viai kurie atsidūrė Vokie-:at°mų bombą. Todėl nėra 
tijoj prievartos darbuose a,- ne mažiausio pagi mdo abe- 
kaipc pabėgėliai nuo besi-'į?11*..kad per o ar 10 metų 
artinančių bolševikų, „esi-1 Rus‘Ja. arba ir kun nors ki- 
davė Įkinkomi i vokiško fa
šizmo vežimą. Jis savo il
goką aprašymą baigia šito
kia išvada:

“Vokiečiai Lietuvos okupavi
mo metais, nežiūrint represi
jų, nesugebėjo įjungti Lietu
vos į savo interesu tinklą, pri
versti organizuoti SS dalinius 
arba mobilizuotis. Lygiai tų 
pačių rezultatų jie gavo ir čia 
Reiche, kur lietuvių būklė bu
vo daug sunkesnė, nes čia vo
kiečiams butų buvę kur kas 
lengviau taikinti lietuviams 
represijas. Bet jei butų buvę 
prieita ir -iki konferencijos, tai 
ir pačioj konferencijoj butų 
atsiradę žmonės, kurie butų 
pasisakę prieš visus sumany
mus, siekiančius lietuvius mo
bilizuoti kovai už totalinius 
nacių užmačius.”

Lietuvių tarpe, kaip ir 
visų kitų tautų tarpe radosi 
tam tikras skaičius išdavi
kų, bet savo visumoje lietu
viai parodė didelį atsparu
mą fašizmui ir nesiduos pa
lenkiami nei Maskvos tota
litarizmui.

ta šalis turės savo atomų 
bombą.

Vokiečių mokslininkas Į 
Dr. Hans Bomke, vyriausias j 
atomų energijos tyrinėtojas, 
sako Vokietija per metus 
laiko jau butų galėjusi pa
leisti atomų bombą į darbą. 
Karo pralaimėjimas tą su
trukdė, bet tai rodo, jog jo
kio monopolio anglai ir a- 
merikiečiai negali turėti 
tam išradimui.

Iš viso to seka, jog atsi
dėti atomine bomba taikos 
išlaikymui nėra jokio pa
grindo. Šiandieną anglų- 
saksų šalys yra galingiau
sios, rytoj kitos šalys su jo
mis susilygins ir pasaulis 
vėl gyvens baimėj, kada 
mus ištiks Hirosima ir Na
gasaki likimas.

KELEIVIS, 50. BOSTON

MOKSLAS DARO STEBUKLUS

šis paveikslėlis parodo, kaip po kaio manoma transliuoti radijo garsus ir 
vaizdus. Iki šiol tam tikslui buvo statomi aukšti bokštai. Dabar gi ruošiamasi
visą transliavimą atlikti iš orlaivių. Pakilęs 30,000 pėdų aukštyn, orlaivis ga
lėsiąs savo transliavimu apimti 103,000 keturkampių mylių plotą.

tas teroras, okupantų siūti-! Mounrer savo 
mas ir nekaltų žmonių nai- kolonoj sako: 
kinimas.

KAIP SU KINIJA?

“Kaip bus su Kinija? Negin 
čijamas faktas yra, kad Kini
ja;, kuri ilgiausiai kariavo ir 
daugiausiai nuo Ašies valsty
bių nukgntėjo, gresia pavojus 
likti padalytai. Tas pavojus jai5Vos spėjo nutilti armo

tos, jau kvla klausimas, kas 
bus su Kinija. Ar ji bus pa
dalyta ir pavergta, kaip 
Lenkija? Rusai to nori ir tą 
jau daro. Nuo Rusijos pri
klausomi Kinijos komunis
tai jau atvirai priešinasi Ki
nijos centralinei valdžiai. į duos Kiniją taip pat, kaip 
Vienas užsienių politikos jos išdavė Jugoslaviją ir 
geras žinovas, Edgard A.(Lenkiją?

KAS DEDASI LIETUVOJ?

Sovietų Rusijos propa
gandos šaltiniai praneša ga
na daug “žinių” apie Lietu
vos gyvenimą rusų okupa
cijoj. Bet visos tos “žinios”, 
informacijas įr sieksniniai 
straipsniai turi vieną tiks
lą: nušviesti Lietuvos gyve
nimą taip, kaip tai rusų 
propagandai yra naudinga. 
Tikrų faktų, nešališkų žinių 
apie Lietuvos ukio padėtį, 
apie žmonių gyvenimą, apie 
rusų daromas rekvizicijas, 

‘paskutinis” karas baigėsi. aP*ę sunaikinto ir nuterio- 
1914-1918 metą karas bai- Prasto atstatymo sunku

mus ir dargi apie pačių bol
ševikų vykdomas “refor
mas.” kaip tai ūkininkų va
rymą Į kolchozus ir žemės 
ėmimą į sovchozus, iš Lie
tuvos dabar nėra. Lietuvos 
tikroji padėtis yra aptem
dyta propagandos miglo
mis. Štai “A. L. Balsas,” 
pagal rusų šaltinius, prane
ša tokią žinią:

ATMINK HIROSIMĄ IR 
NAGASAKI

Taika yra vos viena sa
vaitė sena, o žmonės jau 
spėlioja koks bus sekamas 
karas. Paprastai naujas 
karas prasideda taip, kaip

gėsi tankais ir orlaiviais, o 
1939-1945 metų karas pra
sidėjo tankais ir orlaiviais. 
Šis karas baigėsi atominė
mis bombomis, tai reikia 
laukti, jog sekantis karas

{irasidės atominių bombų 
ietumi. Lenktynės del ato

minių, Jtjombų “ištobulini
mo” jau eina visais.,garaip. 
N. Y. “Times” iš Paryžiaus 
praneša tokią žinelę:

“Jugoslavų mokslininkas, 
kurs specializavosi atomų e- 
nergijos studijose, buvo pa
šauktas i Maskvą ir skubiai 
specialiniu orlaiviu išskrido iš 
Belgrado į Sovietų Sąjungą... 
Maskvon jis atskrido ketvirta
dienį ar penktadienį... Sovietai 
skundėsi, kad amerikiečiai ir 
anglai pašalino laboratorijas 
ir mokslininkus iš tos Vokieti
jos dalies, kuri pirma buvo a- 
merikiečių ir anglų okupuota 
:r vėliau užleista rusams... 
Švedų šaltiniai sako, kad vie
na priežastis, kodėl rusai taip 
skubėjo okupuoti Boraholm 
salą Baltijos juroje buvo ta, 
kad ten vokiečiai buvo įtaisę 
laboratorijas atomų energija: 
tyrinėti...”

Anglų mokslininkas Sir 
James Chadwkk sako, kad 
atdmų bombos paslaptį ne
galima išlaikyti. Ji kol kas 
yra Amerikos, Anglijos ir 
Kanados žinioje, bet ji ne
išvengiamai pateks ir į kitų 
šalių rankas. Jis sako:

“Rusai žinojo pagrindinę a- 
tomų skaldymo teoriją, kaip 
ją žinojo ir visas pasaulis. 
Dabar rusai žino, kad ta teo
rija buvo teisinga ir kad tą 
žinomą formulę galima sėk
mingai pritaikinti atominei

j ..
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Kas Sąvaitė
Į Ckurchillis “susiprato”-.

United Press korespon
dentas Phil Ault rugpiučio 
14 d. iš Londono pranešė 
tokią naujieną:

“Winston Churchill ang
lų parlamentui šiandien pa
reiškė. kad rytų Europoje 
siaučia komunistinio teroro

Raudonojo smurto gar
bintojas mano, kad Lietuvo
je “jau gyvuoja socializ
mas”; jis kalba už paverg
tos Lietuvos žmones. Girdi:

“Jiems socializmas reiš
kia naują ir laisvą gyveni
mą”...

Leiskime, kad jis sako
, x. , tiesa, bet kodėl Bimba, Pru-banga, statanti pavojun ą- Mlzara jr kni jy pa.
Iiantų vieningumą. Jis gnez-lsekyai dar , Amerikos 

tai pareikalavo, kad Anglį- kapitailzmo "pragare”?
Berneliai, ko laukiate —:a ir Amerika neišduotų Ru

sijai savų atominės bombos 
paslapčių.”

Churchill pasakė tiesą, 
bet ji senai bvuo žinoma 
mums ir visiems

sindikuotoj pasaulis butų turėjęs gyven
ti “pax germanica” totali- 

į tarini laikotarpį. Jei Mask- 
in" vos diktatūra turėtų tą gin

klą savo rankose, pasaulis 
butų pasuktas į bolševikiš
ką totalitarizmą. Nei del 

’ vokiečių, nei del rusų dik
tatorių nėra jokios abejo-

iaisvės šalininkams.
Deja, įeikia sakyt ir kitą

tiesą. Už raudonojo teroro 
Įsigalėjimą gera dalimi bu
vo kalta Churchillio vyriau
sybė, kartu ir musų vyriau
sybė. Jos pakartojo seną 
Miuniko dienų klaidą—mal

marš i Stalino “rojų'
Jie tur but lauks, kol Dė-

dė Šamas paims dideli vėz
dą ir pasakys: “get out andžmonių

i” ’

stay out

Diktatura-“taikos reikalas”
Musų komunistai sako, 

kad Stalino diktatūra yra 
“taikos reikalas.’’ O kokios 
taikos susilaukė buvęs jų 
kardinolas Angarietis? Ko

de Stalino diktatūros rėži- ttiri rusij okupuo-
to Pabalčio, Balkanų, Len
kijos ir Austrijos žmonės? 

Štai kokią:
Lietuvoje barbariški Sta

lino klapčiukai nugalabijo 
tukstancius musų brolių ir 
seserų; kiti tūkstančiai (o 
gal ir šimtai tūkstančių) bu
vo ištremti į Sibyro taigas.

Raudonieji barbarai plė
šia Pabaltį, Lenkiją ir Bal
kanus. Girti Stalino legio
nieriai Austrijoje gėdina 
moteris ir merginas... Jie 
užpuldinėja net Amerikos 
kareivius.

Ir šitą barbarizmą “Lais
vės” peckelis vadina “tai
kos reikalu.” dagi socializ- 

a kovąjmu!
’ Kad jis supelėtų ir dau-

Taip buvo Europoje, taipl^aU neP^ePėtxI-
t-, , . , ■ ... . dabar ir Kinijoje. Musų “ui-1 Rojus, bet ne rusiškas
Del tolimesnių išvadų ne-1 dvsjs talkininkas” pakurstė 

galvojant atrodo betgi, kad s;vo kiniškus
naujoji demokratinių salių

gresia ne iš Ašies valstybių, nėg, kad jie nauja gįnklą 
dabar, kada bendra pergalė y- butų panau(Joję savų reži- 
ra pasiekta. Ne. Tas pavojus imy stiprinimui pasaulyje, 
jai gresia iš vieno stipresnio Dabartiniu laiku naujas 
sąjungininko.“ i ginklas, gal tik laikinai, y-

mą, ir vistik ji nepasotino!
Ar jį reikės sotinti atomi

nėmis bombomis?
Tą klausimą atsakys ne

tolima atietis.
Dabar velniava Kinijoje

Šekit padėtį Kinijoje. Jos 
komunistai matyt gavo in
strukcijų iš Maskvos ir ke-

Ar Anglija ir Amerika iš- ™ .išFtinai, an^į ir ame‘ įia velniavas. Komentatorius 
ins Kiniia tain nat kain nkiecių rankose. ką perga- Leland Stowe sako

TAIKA
lingos demokratijos, gink
luotos nauju, galingiausiu 
ginklu, padarys? Ar turėsi
me taiką, paremtą teisingu
mu, tautų laisve ir demok
ratija visame pasaulyje? Ar

“Pradedant šiaurės Man- 
džurija ir baigiant Hongon- 
gu, pergalingi aliantai prieš 
savo akis turi daug bėdų... 
Tarp Čiang Kaišeko ir ki

Atėjo senai lauktos, išsi
ilgtos taikos dienos. Atėjo 
su pergale ir buvo pasilik
tos su dideliu džiaugsmu.

Deja, džiaugsmo valanda 
ne visiems yra džiaugsmas. 
Šeimynos, kurių sunus, bro-

tais miestais ir kaimais, dar 
tebevargsta svetimo oku
panto pavergta. Lietuvos 
žmonės nesidžiaugia, sveti
mo užkajįautojc mindžio
jami. Tie žargstantieji Lie
tuvos žmonės yra musų

liai ar artimieji sudėjo sa-Į žmonės, musų giminės ir ar- 
vo jaunas galvas karo mu-’ 
šiuose ir jauni žmonės, ku
rie grižo iš karo visam am
žiui sužaloti, viso krašto
džiaugsmo valandą dar 
skaudžiau atjaučia jų nelai
mę. Tolimuose kraštuose, 
nuo šiaurės ledynų iki tvan
kių tropikų, jurų gelmėse 
ir dykumose, ilsisi musų ša
lies jauni, geriausieji vai
kai. Jie žuvo ir savo mirti
mi padarė pergalę galimą. 
J jų tolimus kapus su dide
le širdgėla krypsta musų 
mintys pergalės valandoje. 
Ir mes, Amerikos lietuviai,

“Sovietu vyriausybė are.šU- pasigendame daug jaunųjų 
vusi tardo 116 žymiu lietuvių, i iš musų tarpo. Jie negrįš 
— • • - - džiaugtis ir vargti su mu

mis. Gerbkime jų atminti.
“Tardomųjų tarpe randasi: 
“Pulkininkas B. Giedraitis— 

buvęs Vidaus Reikalų Ministe
ris; J. Jablonskis, buvęs Lie
tuvos Pasiuntinybės Berlyne ir 
Stockholme sekretorius; Pro
fesorius I. Končius; vienas ka
talikų kunigas; K. Bizauskas 
—buvęs Vice Pirmininkas Mi- 
nisterių Kabineto, Lietuvos Į- 
galiotas Ministeris šiaurės A- 
merikoj ir Užsienių Reikalų 
Ministerijos Teisių—administ
racijos departamento Direkto
rius; Pulkininkas J. Petru:-

nų komunistų užvirė aist 
naujam valstybių “jėgų san- ęųs ginčai. Dvi kinų frakci- 
tykiui” atitiks naujas vals- jos veda desperatiška kovą!
tybės vyrų galvojimas ir ar 
jie supras tas galimybes, ko
kius atsidaro nrieš iuos?

už ginklus ir galią.

Kalifornijos valstija turi 
140,000 ūkių. Iš jų 134,000 
ūkių jau elektrifikuoti, turi 
elektros jėgą šviesai.

Visa tai jie Įsigijo be jo
kių “piatilietkų.” be riks
mo, kokį girdėjome Stali
nui ir jo klapčiukams vyk
dant savo “piatilietkas.” 
Bet Rusijos ūkininkai netu
rėjo ir neturi elektros, iš
skyrus keletą “sovchozų” ir 
“kolchozų.”

Stalino “rojui” toli šau
kia iki. “supuvusio kapita
lizmo” Amerikoje.
* Šįtą tiesą, matyt, žino 
patys ‘komuftistai, ir del to 
jie nesisRubma' rkęliauti Į 
Stalino “rojų.” - ‘ - ' 
Ginčas del kultūros

goncus, jis 
bandys naudotis “gera pro
ga.”

Ką darys Amerika ir An
glija? Ar jodvi leis, kad 
Stalinas ir jo bernai su kin- 

, , .. . žalu rankose “laisvintų” A-
demokratijų milžiniškai pa-, zijos žmones? O gal Azija

galybė turėtų pirmiausiai
timi. Ju skausmai ir vergi- pasireikšti Tolimuose Ry
ja meta liūdną šešėlį ant tu?se- išlaikant Kinijos ne- 
musu džiaugsmo. Neužmirš- priklausomybę ir visų ios 
kime jų, musų džiaugsmo žemiy vienybę. Europoje
valandoje.

Mums atėjo taikos dienos
su naujais rūpesčiais ir rei
kalais. Bet karo palikimas 
dar tebeslegia milionus 
žmonių. Milionai Europoje 
ir Azijoje badauja. Musų 
šalis turi jiems padėti. Ne
kliudykime tos pagelbos ru- 
gojimais del neišvengiamų 
ir laikinų trtikuntų; Bukime 
patys pirmieji tame pagel
bos darbe. Ypač prisimin
kime dešimtis tūkstančių 
lietuvių išblaškytų šalto Si
biro stovyklose ir Europos 
kraštuose. Duokime jiems

Surinkime jų vardus. Visa- visą galimą pagelbą.
da atminkime, kad jie žu
vo už musų naują tėyynę, 
už musų visų reikalą. Jie 
žuvo, kad mes, likusieji, ga
lėtume gyventi laisvi ir lai
mingi. z

Pergalės valandą mes; A- 
merikos lietuviai, kreipia
me musų mintis i tolimą' 
Lietuvą. Ten džiaugsmo va
landa da neatėjo. Nuterio- 
ta Lietuva, su jos iškankin-

tis; Pulkininkas J. Šarauskas tais žmonėmis, su išdegin- 
ir Pulkininkas J. Tumas.”

Mes visi žinome, kad Lie
tuvoje buvo “koliaboracio- 
nistų,” Hitlerio agentų ir 
pastumdėlių. Bet niekas ne
gali pripažinti rusams teisę 
atėjus Į svetimą kraštą, prie
varta jį pagrobus, daryti 
ten “valymus,” naikinti Lie
tuvos žmones ir tempti Lie
tuvos gyvenimą ant rusiško 
kurpalio. Apsivalyti nuo 
Hitl Ierio agentų yra pačių 
lietuvių reikalas, lygiai kaip 
ir apsivalymas nuo NKVD 
agentų, rusiškų šnipų ir 
kvislingų bus kada nors pa
čių lietuvių reikalas. Tą ką

didėjusi galybė duoda pro- bus tas kaulas, kuriuo turės
gos grąžinti laisvę rusų pa 
vergtoms tautoms, kurios 
arba visai del karo nėra kal
tos, arba Įsivėlę Į karą tik
tai savo diktatorių Įtrauk-

paspringti raudonasis bar
barizmas ?

Gal—matysime, jei gyvi 
busime.

tos. Butų keista, jei perga- Ispanų diktatorius bėdoje
lingos demokratijos neuž- į New Yorko žųrnąljMtastikrintų laisvės savo buvu- n į?*™canmaininbomc Danton Walker sako, kadntSoms Uutnom"!nkamS n t Ispanijos diktatorius fraB-

Sumušus Vokietijos totą- 
litarizmą ir Japonijos mili-

Atėjus taikai turėsime 
daugiau laisvo laiko. At
kreipkime daugiau dėmesio 
į musų organizuotą gyveni
mą. Sustiprinkime organi
zacijas, skirkime daugiau 
laiko visuomeniniam dar
bui. bandykime įtraukti mu
sų jaunąją kartą Į lietuviš
ką visuomenini darbą. Su 
taika pradėkime naują va
gą musų organizuotame 
kultūros darbe.

ATOMŲ TAIKA
Karas baigtas. Kruvinos tino. nes karas jau buvo iš- 

skerdynės pašibaigė visiška spręstas. Rusai pavėlavo į 
pagelbą, bet jie nepavėlavo 

į į dalybas.
. . .. Taika Tolimuose RytuoseKarą baigė naujas, galin- bus darorna ątomų bombos 

glaustas ginklas .kok) kada • KojĮiy 'įasekmių e
žmones išrado kitiems zmo- tUrės taikai tas naujas gin“ 
nems naikinti. Japonija ir;kja<a-> 
taip jau sumušta, padaryta

pergale. Japonija iškėlė ran 
kas.

bejėgi bombomis iš oro ir 
galingų karo laivynų puoli
mais, pasirodžius naujam, 
negirdėtam savo galingumu 
ginklui, priėmė Potsdamo 
ultimatumą ir prašo pasi-

Ginklas visada buvo ir y- 
ra didelis “istorijos veiks-

tarizmą, pasaulyje dabar 
lieka dvi vyraujančios tvar
kymosi sistemos: rusiškas 
bolševikiškas totalitarizmas 
ir anglų-saksų laisva demo
kratija. Fašizmas nors dar 
ir nėra visur išnaikintas, 
bet šiuo metu jis yra nu
smelktas.

Kadaise Amerikos demo
kratija, žiauraus pilietinio 
karo eigoje, Įsitikino, kad 
ši šalis negali buti pusiau 
laisva ir pusiau vergiška. 
Karas tada nulėmė visų A- 
merikos žmonių laisvę. Ver
gija buvo panaikinta. Da
bar praūžęs pasaulinis ka
ras paliko klausimą, ar šis 
musų mažas “vienas pasau
lis” gali gyventi pusiau ver
giškas, totalitarizmo dikta
tūros pajungtas, ir pusiau 
laisvas, demokratijos reži
me? ,
Į tą klausimą atsakys at

ris? Bet jau ir dabar mes 
nome, kad demokratijų 
siška jėgos persvara, ypač 

sustiprinta naujuoju ginklu, 
yra tiktai laikinas reiškinys. 
Persvara gali ir vėl pasi-

nys.” Parakas europiečių'keisti, naujas ginklas neiš- 
rankose, išplėtė Europos vengiamai atsidurs ir kitų

greitu laiku apleisiąs Mad 
ridą. Jo žiniomis, Frankas 
jau pripakavęs net 45 dėžes 
vertingomis popieromis ir 
šiaip brangenybėmis. Jos 
laukia “savo eilės”—veži
mo užsienin.

Frankas iškilo Mussolinio 
pagalba, bet nuo to laiko, 
kada Įtužus italų partizanų 
minia savo buvusį dučę nu
galabijo, ir Franko kinkos 
ėmė drebėti. Priedais, Ang
lijoje prie valstybės vairo 
atsistojo socialistinės Dar
bo Partijos vyriausybė — 
Frankas neteko paskutinių 
savo užtarėjų Europoje, 
konservatorių.

Franko laimė, kad jis nė
ra apšauktas karo krimina
listu ir turi pinigų. Jis susi
ras užvėjos, bet Ispanijos 
žmonės jo nepasiges.
Giria tai, ko patys nenori

Komunistų “Laisvės” re
dakcija turi vieną sekminių 
veršį. Jis bliauja — kam 
musų laikraštis pakritikavo 
“trijų didžiųjų” konferenci
ją Potsdame, kam darė be
reikalingų nuolaidų Stali
nui. Esą—

“Aišku, kad šitie ‘Kelei
vio’ redaktorių sapaliojimai 
yra nesveiko, fašistinių nuo-

<v

Brooklyno katalikų “A- 
merikoje” tilpo Vytauto 
Sirvydo straipsnis: “Ar iš- 

’tiesų susmukę?” Jis kriti
kuoja katalikų rašytoją Vai
čiulaitį, kuris nepalankiai 
atsiliepė apie Amerikos lie
tuvių “kulturinj lygį,” stoką 
didesnio kulturingumo.

Sirvydas pataikė i tašką, 
jis sako tiesą, šis jo straips
nis, tai ne “desertacijos” a- 
pie dinastijos išganingumą. 
Bus gerai, jei Vytautas ir 
dažniau pasirinks tokias te
mas savo rašiniams. 
Amerikos auka karui

Antrasis pasaulinis karas 
Amerikai kainavo daugiau 
kaip 300 bilionų dolerių; ji 
neteko miliono jaunų vyru 
—užmuštų ir sužeistu.

Tai tįuvo didelė auka. 
Bus gerai, jei toji auka bus 
paskutinė; bus džiugu, jei, 
pagalios žmonija susilauks 
taikos ir ramybės.

Bus—jei kruvinų dikta
tūrų pasaulyje daugiau ne
bus!

St. Strazdas.

Rusija šiandien daro oku- gailėjimo. Rusijos įsitrauki- 
puotoj Lietuvoj yra papras- mas 1 karą galo nebepagrei

M

tautų įtaką visame pasauly- ’ šalių rankose ir tada bus per v
je. Jei vokiečių mokslinin- vėlu pasukti pasaulį taip, -
kai šiame kare butų suspė- kaip demokratijos jį galėtų dų sugadinto protomaistas 
ję ištobulinti atomų bombą, pasukti dabai. —S. Drg. prieš taikos reikalą

Ilgiausis geležinkelio tu
nelis yra Simplon tunelis 
Šveicarijoje.
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BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Į
U LSS 19 kp. susirinkimo {Atrodo, kad ragintojai pa-(

-------- į tys daugiausia ir turės ra-
Rugpiučio 10 d. buvo LSS syti, nors gal viens kits ir

19 kuopos mėnesinis susi-1 pagelbės, 
rinkimas. Susirinkime ne-' Susirinkimo nuotaika, 
daug dalyvavo musų drau- kaip visada 19-tos kuopos, 
gų, tur but nubaidė šiltas susirinkimuose, buvo gera,) 

draugiškaoras.
Šiam susirinkimui pirmi

ninkavo N. Stilsonienė. Iš 
nepaprasto LSS ir LDD su
sirinkimo užrašus perskaitė 
J. Buivydas, kurie buvo pri
imti. Valdybos narių: J. 
Glavecko, M. Žvingilos ir 
iždin. V. Kalvelio raportai 
išduoti ir priimti vienbal
siai.

Drg. J. Januškiui išvykus 
prie “Keleivio” dirbti, mes 
netekome protokolų rašti
ninko. Išrinktas protokolų 
raštininkas drg. J. Glavec
kas.

Pasiūlyta sumanymas, 
kad kuopa išrinktų nuolati
nį pirmininką ir vice-pirm. 
Iki šiam laikui buvo kuopos 
organizatorius, o atėjus su
sirinkimui, kuopos organi
zatorius atidalydavo susi
rinkimą, o nariai rinkdavo
si vakarui vesti pirmininką. 
Toji forma buvo sena, užsi
likusi nuo senų laikų, kad 
naujai įstojančius į kuopą 
narius paraginti prie pirmi
ninkavimo. Gal tai buvo ir 
gera mada 30 metų atgal, 
bet ne dabar. Dabar musų 
nauji nariai jau ne šiandien 
iš Europos atvykę ir jiems 
tokios ceremonijos kas su
sirinkimas nereikalingos.

Bet kaip kiekviena tradi
cija turi savo šalininkų, taip 
ir šitoji. Draugai užprotes
tavo, kad panaikinimas kuo 
pos organizatoriaus, o iš-

Korespondentė.1

HARTFORD, CONN.

Hartfordo lietuvių 
gyvenimas

Hartforde lietuviai pradė
jo apsigyventi prieš 45 me
tus. Tai laikais J. Plikunas 
čia turėjo karčiamą ant 
Front gatvės ir kai lietuviai 
iš kitų kolonijų ar iš Lietu
vos atvažiuodavo, tai visi 
sustodavo pas J. Plikuną. 
Tais senais laikais kai ku
rie lietuviai, kaip J. Bacan- 
skis, A. Mašotas ir k. pra
dėjo organizuoti šv. Jono 
Evangelisto Draugiją ir ku-

BUVUSIO KAIZERIO RŪMAI

■•X Z '»• Mm

Čia matosi Potsdamo rūmai, kur seniau gyvendavo 
Vokietijos kaizeris. Dabar šituose rūmuose alijantai 
sunaikino Vokietijos militarizmą visiems laikams.

męs Lietuvoje 1880 metais, 
birželio 10 d., Tverų para
pijoj, Į Ameriką atvažiavo 
1902 metais, o nuo 1908 
metų gyveno Georgetown.
Čia jis 1912 metais vedė 
Eufraziną Antanavičaitę iš
d“®*?0®: ... , .. tos dienos atidaromas paš-

Velioms paliko dideliam t0 jr telegi*afo susisiekimas 
nuliudime našlę žmoną, su- ; šiuos kraštus: Belgiją, 
nų Praną, dūktai? Adelę Bulgariją, Daniją, Finlandi-
Chapman ir giminaitę Ge- ją Rumuniją, Jugoslaviją, 
novaitę Chapman, visi Ge- r Franciją, Graikiją, Italiją, 
orgetown. Jo žentas James Į Luxemburgą, Ho landi ją,
Chapman tarnauja Amen- Norvegiją, Lenkiją, Estoni- 
kos armijoj, o jo marti, Vio- Latvija ir į Lietuvą, 
la Endzelienė. gyvena Po-Į prie Lietuvos vardo jokiu 
catello, Idaho. Vienas velio- j “SSSR” ženklu nėra, tiesiog 
mes brolis. Povilas, gyvena sakoma jjAvania.”

išnuomodavo ir kitoms drau 
gijoms. Bet dabar vietos u-

pagelbos į pravažiuojantį 
automobilį, ir pataikė ant

kininkai pradėjo priešintis policijos karo. Policija Pe
trausko kare pamatė pa
pjautą avį ir sulaikė jį pasi

išvažiavimams, sako žmo
nės jiems pridaro nuostolių.

rie tik lietuviai gyveno į Hartfordo valdžia aiškinti, o vėliau paaiškėjo,
Manchestere, Windsor?,l nebeduoda laisnio gėlimam 
Poųuoneck visi rasėsi prie pardavinėti išvažiavimuose,
tos draugijos. Mėnesinis 
mokestis buvo žemas, tik 25 
centai per mėnesį, o susir
gus draugija duodavo pa
šalpos po 6 dolerius per sa
vaitę ir 150 dolerių pomir
tinės. Dabar naujų narių 
nebesirašo ir draugija jau 
turėjo keisti konstituciją, 
reikia mokėti didesnes duo
kles. Bet ji dar tvirta ir tur
tu ir nariais.

Tais laikais pradėjo orga
nizuotis ir lietuviška para
pija. Keli žmonės pasisam
dė nuc žydo tuščią krautu
vę. pasikvietė kunigą Žeb- 
rį iš Nevv Britain, Conn. ir

rinkimas pirmininko, esąs, laikydavo pamaldas. Vė- 
“nrieš” konstitucija. Pradė-į liuu nusipirko stubą ant Ca

pital Ave. Po kiek laiko pata raustis į konstituciją ir 
pasirodo, kad organizato- rapijonys susipyko su kun.
riaus turėjimas buvo “prieš! kebliu ir paprašė, kad vys-, 
konstituciją.” Jeigu tain, į kūpąs duotų kitą kunigą, j 
tai tuojaus išrinkta LSS 19 j Atsikėlė naujas, kun. Am-| 
kuopos pirmininkė d. B.|*>°tas, kurs puikiai sugyve-Į 
Spudienė, o jos pagelbinin-ino su parapijonimis ir pa
ke T. Vasikoniutė-Buivydie- statė čia bažnyčią. Bet pa

rapija dar turi skolų. Para
pijonys susitarė su kunigu 
Am botu, nupirko seną mū
rinį namą (buv. airišių pa
rapijos mokyklą) ir lietu
viai dabar turi mokyklą sa
vo vaikams.

o be to nėra biznio, nėra nei 
išvažiavimų.

Politiškame darbe lietu
vių tarpe reiškiasi tiktai ka
talikai ir komunistai. Jie 
organizuoti, o socialistų or
ganizacijos nėra. Yra kele
tas pavienių socialistų, bet 
jei primini kam, kad reikia 
susiorganizuoti socialistų 
kuopą, tai sako, “per vėlu.”

Hartfordo progresyviams 
lietuviams dar laikas su- 
brusti ir suorganizuoti so
cialistų kuopą. Jei tik susi
ras keletas norinčių, busiu 
ir aš su jais. “Keleivio” 
skaitytojų ir “Naujienų” 
skaitytojų čia yra nemažai, 
tai knd^l n^sunrganiy.nnti ja 
progresyvių lietuvii} socia
listų kuopą?

Wappingo Ūkininkas.

kad jis yra karo vyresnybės 
jieškomas už pabėgimą iš 
kariuomenės.

L. Petrauskas išbuvo pa
bėgęs iš kariuomenės 15 
mėnesių. Jis pabėgo iš ka
riuomenės tuo laiku, kada 
jo dalis buvo įspėta pasi
ruošti vykti į užjurius. Už 
tą nusikaltimą teismas da
vė 10 metu bausmės.

M. S.

Chicagoj, o kitas brolis, 
Pranas, ir sesuo Elena yra 
Lietuvoje. Vienas velionies 
pusbrolis. Jonas Gedvilas, 
gyvena Milwaukee.

Jonas Endzelis palaidotas 
lietuvių tautinėse kapinėse, 
WestvUlėj.

Ilsėkis ramiai. K.

NEW HAVEN, CONN.

Pasikorė lietuvis

ne.
Pakeltas klausimas, kad 

reikėtų kuopai turėti savo 
korespondentą. Tuo klausi
mu diskusijų neturėta—ko
respondente išrinkta T. Va- 
sikoniutė-Buivydienė. Vadi
nas, nuo dabar kuopa turės 
savo korespondentą.

Po susirinkimo turėta vai
šės, pagerbti d. Veroniką 
Virbylienę, kuri atvykusi iš 
Montrealo, Kanados, visši 
pas J. Rimavičių ir Spū
džius. Viešnia yra gimusi 
Škotijoj!. Ąnglijoj. 1929 m 
atvyko į Kanadą ir ištekė
jo už Virbylos. Veronikai mo departamento: šaukė

NAUJIENOS JS KANADOS.
Galima siųsti laiškus j dro Amerikos Lietuvių šal- 

Lietuvą į poe Fondo skyrių nr. 74.
---------- < Skyrius kaip ir jo valriy-

Liepos II d. Ottawos vy-fba susideda iš įvairių įriti- 
riausvbė paskelbė, kad nuoĮkinimų tautiečių. Jis rųpi- 

' naši išplėtimu šalpos dar
bo ne tik Toronte, bet ir 
visoj Kanadoj. Skyrius turi 
energingą ir darbščią val
dybą, Rūbų Komisiją ir 
darbščius narius, kurių jau, 
rodos, priskaito per 50.

Rūbų jau yra surinkta 
daug. Rubus aukoja netik 
lietuviai, bet ir svetimtau
čiai, ne tik iš Toronto, bet 
ir kitų miestų, nes lubų rin
kimo vajus į popūlerizuoja-

šjt?"tokiu" pat’ budu,“‘kirp ir sv«^u.čiV ufPe-
rašydavo prieš bent kokią“ P?1 taip sunkus,
Lietuvos okupaciją. !^! Jam nebūtų daromos

Iš aukščiau Išvardintų k,iatys. . .
valstybių, tik į Franciją ii į Rugpnstao‘6 d. susirinkį-

Kas randa reikalo rašvti į 
Lietuvą laiškus, tas gali ra-

į Belgiją galima siusti siun 
tiniai. Į Franciią 11 svarų 
didumo, o į Belgiją 4 svarų.

me apsvarstytos sudarytos 
šalpos darbui kliūtys ir nu
tarta pasiųsti atstovą nuo

Galima siųsti tik takius skyriaus i Ottawą ižaiškin-
daiktus: maistą, vaistus, ko
smetiką ir vartotus drabu-

ti padėtį aukštiems virši
ninkams ir karo vadovybei, 
nes Kanadoje šalpos dar
bas yra surištas ir su karo 
vadovybe.

Atstovu vykti į Ottawą 
sutiko to skyriaus veikli 
veikėja, rūbų komisijos pir
mininkė Eva Monkienė. At
stovė išvyko į Kanados sos
tinę rugpiučio 9 d. Yra vil
ties, kad musų atstovei pa
vyks išaiškinti reikalus taip, 
kaip jie yra ir tuomi užkirs
ti kelią blogos valios skun
dams kartą ant visados.

zius.
Čia pabaigė liūdnai savo 

gyvenimą senas lietuvis, 
Charlis Bakšys, 70 metų 
amžiaus. Jis buvo, regis, 
geras bažnyčios šulas. Jis 
baigė savo gyvenimą sau- 
žudyste, pasikorė savo nuo
savo namo skiepe.

Saužudystės priežastis 
buvo — bloga sveikata. Ve
lionis prieš du metu turėjo 
operaciją, po jos jautėsi ge
rai, bet vėlesniu laiku pra
dėjo neprigirdėti. Dėlto te-" 
ko apleisti darbą prie ele- 
veitoriaus, nes nebegalėjo 
girdėti skambučio ir ką 
žmonės sako. Namuose, ma
tomai, neturėjo galimybės 
ramiai gyventi, pradėjo ne
rimauti, sirguiioti ir paga
liau pats užbaigė savo die
nas. Žmona jį rado jau ne
begyvą skiepe. L. N.

—o—
“Keleivio” skaitytojas 

Vincas Ausukaitis prašo 
pranešti jo draugams, kad 
jo naujas adresas dabar yra 
toks: 94 Foster St., Nevv 
Haven, Conn.

Užsisakykite dideli “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

Pypkė atsirado pirmiau,
Velionis Endzelis dirbo negu tabakas. Kol nežinota 

ilgite »m«tus Bunsenville Ma- tabako, žmonės rūkydavo į- 
sykloje. vairias žoles. Žemaičiai ži-

UEORGETOVVN, ILL.

Mėsos streikas pasibaigė

Canada Packers įmonėse 
kilo streikas, kai kompani
ja Toronto įmonėje atsisa
kė išpildyt unijos reikalavi
mą, pašalinti iš darbo nusi
kaltusi darbininką Reid. 
Streikas tęsėsi 9 dienas, 
streikavo 8 įmonės su apie 
9-11 tūkstančių darbininkų.

Streikas gręsė išsiplėsti į 
visos Kanados mėsos indus
trijos streiką, nes visos ki
tos septynios įmonės strei
kavo simpatizuodamos To
ronto streikieriams.

Kompanija matydama, 
kad su organizuotais darbi- 
ninraus juvrių ncr<t, pusiua- 
vė trečiųjų teismui, vadina
mu “arbitražo” teismu.

Streikas pasibaigė rugp. 
2 d. po pietų.

Žuvo Jonas Endzelis
Pirmadienį, rugpiučio 6, 

U. S. Coal & Coke kompa
nijos kasykloj, Bunsenvillėj 
prie Georgetown žuvo 65 
metų amžiaus lietuvis ang- 
iiakasis. Jonas Endzelis, iš 
Georgetown, III. Nukritusi 
uola jį smarkiai pritrenkė 
kasykloi kas ir buvo mirties 
priežastis.

Šita didelė nelaimė jau 
nebepirma Endzelių šeimo
je. Pernai metais rugpiučio 
mėnesį velionis Endzelis ir 

Karo teismas Edwards jo žmona gavo iš karo vy

LAWRENCE, MASS.

Nuteisė lietuvį

kempėj nuteisė praeitą sa
vaitę lietuvį Leoną Petraus
ką dešimčiai metų kalėji
mo. L. Petrauskas paeina iš 
Methuen, Mass., 43 Comet 

Vėliau A. Mašota suorga-į Road, jis yra 26 metų amž. 
nizavo SLA 124-tą kuopą ir Buvo areštuotas birželio^27 
laikydavo susirinkimus Y.
M. C. A. svetainėj. Komu
nistai buvo įskundę valdžiai 
tą kuopą, tai teko daug var
go ir iškaščių turėti besiaiš
kinant. Vėliau, Gegužio lai
kais, buvo kilęs nesusiprati
mas tarpe narių, buvo daė- 
ję net iki valstijos draudi

resnybės pranešimą, kad jų 
sunus, pirmos klasės eilinis 
Jonas Mikas Endzelis žuvo 
Pietų Pacifike mūšiuose. 
Jaunasis Endzelis tarnavo
marinuose.

d. gana pripuolamai. Pet
rausko automobilis pakely 
sugedo ir jam teko kreiptis Jonas Endzelis buvo gi- no “čiobro’’ lapus.
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Pasibaigė “Gestapo” byla
Prieš Ontario provincijos 

rinkimus, buvo apkaltintas 
to? provincijos premjeras, 
pulk. George Drew (kon
servatorius) išlaikyme slap
tosios politinės policijos de
partamento. kurio tikslas 
Ouvo sekti politikoj veikian
čius asmenis ir organizaci
jas. Apkaltinimą per radio 
radarė CCF (socialistų), 
Ontario provincijos vadas 
E. B. Jalliffe.

Kaltinimui ištirti buvo su-

Ikišiol mėsos “badą” ka
nadiečiai netik girdėjo, bet 
ii* matė, kaip tik perženg
davo Kanados-Amerikos ru- 
bežių. Mat tenai mėsa buvo 
ir yra ant kortelių. Reikėda
vo už mėsos svarą daug 
“pointų” ir su pointais ne 
visuomet mėsos galima gau
ti.

Nuo rugsėjo pradžios įeis 
į galią ir Kanadoj mėsos 
paskirstymas. Mėsos porci
ja bus gerai sumažinta, bet, 
atrodo, bado kentėti nerei
kės. Mėsai atėmė “laisvę” 
—gėrimams ją grąžino. Fe
deralinė Kanados valdžia 
panaikino racionavimą 
svaiginančių gėrimų, bet 
Ontario provincijoj jie bus 
ir toliau ant kuponų, kaip ir 
buvo. Del gėrimų trukumo 
šios provincijos įstatymas 
tos rūšies gėrimams “lais-

daryta karališka komisijaiv*®- J*®duoda._Bet gėrimų

'Amerika labai patinka ir ji 
mano, kad ateis kada nors 
ta diena, kad ji su savo vy
ru persikels į Dėdės Šamo 
žemę.

Plačiai kalbėta apie “Ke
leivį,” kaip suteikti jam 
dažniau žinučių iš Brookly
no lietuvių gyvenimo. Ra
ginta kad musų draugai ne
atsidėtų ant oficialių kores
pondencijų, bet prie progos 
kiekvienas parašytu šį bei 
tą iš lietuviu gyvenimo. Ra-

S'nimo visi išklausę. Bet tuo 
aušimu diskusijų nebuvo

WORCESTER, MASS.
CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Vitokių Gėrimų, Alatn, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Gegužį pasiaiškinti ir na
rius susitaikyti. Dabar vis
kas kuopoj gerai eina, tik 
narių turėtų buti daugiau 
kaip pagal šitokią gausią 
lietuvių koloniją.

Kiek vėliau susiorganiza
vo Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubas. į jį įeina vi
sokiu pakraipų lietuviai, 
bet kliubui vadovauja ko
munistai. Kliubas gerai sto-' 
vi finansiškai, turi nusipir
kęs savo namą ir, įtaisė ge
rą svetainę. Tik gal negerai, 
kad svetainė aukštai, ant
rame aukšte. Jei kiltų koki 
nelaimė, tai žmonės bėgda
mi laiptais žemyn galėtų ir 
užsigauti.

Čia gyvuoja Lietuvos Sū
nų ir Dukterų draugija, pi
nigiškai, regis, stovi neblo
gai, bet leidžia save vesti 
komunistams.

Hartfordo lietuvių orga
nizacijos turi draugijų są
ryšį, į kurį priklauso ketu-’ 
rios draugijos. Tas sąryšys 
turi nusipirkęs žemės gaba
lą prie Connecticut upės ir 
seniau darydavo ten išva
žiavimus. Tą vietą sąryšys

Kalendorių 1946 Metams!

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

Iki šiol “Keleivio” Kalendoriai kainuodavo po 
50 centų, bet skaitytojams atiduodavom už kvoterį. 
Sįmet 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:

KELEIVIS
So. Boston 27, Mass.

M*

su vyresnio teismo teisėju p. 
Le Bell priešakyje. Šioje 
byloje “už ir prieš” pasisa
kyta pusantro miliono žo
džių. Socialistų vadas pri
statė dokumentus, prisiek
tus afideivitus, fotografi
jas, stenografinius nuora
šus, sekamų asmenų indek
so kortas, liudininkus ir 
daugybę kitų įrodymų, ku
lių skaičius siekė iki kelių 
šimtų. Vyriausias liudinin

viršininkas p. Webster pla
nuoja degtinės porciją pa
didinti vartotojams.

Ontario CCF konvencija

CCF—tai Kanados socia
listų partija. Jos suvažiavi
mas įvyks Toronte, King 
Edward viešbuty, spalių 11, 
12 ir 13 d. Metinis Ontario
socialistų suvažiavimas tu
rėjo įvykti pavasarį, bet jis 

kas prieš valdžią buvo poli-priežasties arte-
cijos tarnautojas John Al- 
vyn Dowe, kuris toje slap
toje politinėje policijoje 
tarnavo stenografu.

Karališkcs komisijos 
sprendimas bus paskelbtas 
^’gsė’o mėnesi. Dabar kyla 
klausimas: Ar komisija no- 
~ės kaltinti premjerą Drew 
ii jo valdžią? Aišku, prem
jeras Drevv. jo valdžia ir 
aukštieii iiolicijos valdinin 
kai gynėsi, versdami bėdą 
slaptosios polit. policijos 
valdininkui kapitonui Wm. 
J. Osborne-Dempsteriui.

įdomu, kas iš tos bylos
•V • Aneis?

jančių rinkimų.
Kaip yra žinoma, socia

listai smarkiai laimėjo Do
minijos rinkimuose, bet pro
vincijos rinkimuose to ne
buvo. Nors balsų partija 
surinko tiek, kiek pereituo
se rinkimuose, bet atstovų 
pravedė mažiau. Čia kalta 
rinkimų sistema, bet Onta- 
rijos rinkimų klausimas bus 
diskusucjamas.

Kanadiečiai 
gi i jos socialistų lai

Pasibaigus karui Europo
je ir džiaugsmui atslūgus, 
pasklido žinia, kad Angli
joj įvyksta Parlamento rin
kimai. Visi domėjosi tais 
rinkimais, nors rinkimai į-

Toronto yra viena kolo- vyko liepos 5 d., bet rezul- 
, rija Kanadoj, kuri turi Ben- (Pabaiga 5-tam pusi.)

BALF skyrius Toronte 
veikta

i
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DDT- Vabalu Naikintojas Anglijos Bėdos

—Gut momink, Maikuti! 
Kaip šiandien jautiesi?

—Neblogai... Bet kodėl 
tėvas toks švelnus šiandien?

—Dabar jau tokie čėsai. 
Maike, kad viens prie kito 
turi švelniau atsinešti. Net 
ir bučemėj dabar viežlibiau 
su kostumeriais apsieina. 
Pirma, būdavo, paprašai 
porčiapo, tai atplaudavo 
pysj balionės arba kokios 
kuntelienos, ir daug nešne
kėdavo, tik davai pinigus, 
ir dac1 ola O dabar jau ki
taip. Vakar nuėjau j storą, 
tai štortifnkas ir musę nuo 
krutinės-man nuvijo, ir du
ris atidarė, ir da pasakė: 
“Kom agėn, Mister.”

—Bet tėvas nesi krautuv- 
ninkas ir nieko neparduodi.

—Dac rait, Maike, aš ba- 
lionių nepardavinėju, ale 
aš noriu pinigų pasiskolint. 
Tu turbut jau girdėjai, kad 
ateinantį nedėldienį, rokuo
tas, 26 Augusto, bus didelis 
Lietuvai Remti Draugijos 
piknikas. Visi važiuos prie 
Lake Chauncy — tai toks 
parkas prie ežero, tarp Wor- 
cesterio ir Bostono. Tenai 
bus daug kalbėtojų ir dai
nuos visokie chorai. Taigi ir 
aš pastanavijau tenai būti. 
Noriu išgirsti, ką tie garsus 
kalbėtojai pasakys apie Lie
tuvą ir kokias dainas cho
rai dainuos. Girdėjau, kad 
daug žmonių atvažiuoja ar- 
mobilais net iš Naujorko. 
Bet žinai, Maike. kad mano 
čerkasinės kelinės neprosy- 
tos jau pei- 20 metų. O kriau 
čiai už dyką neprcsina. Be 
to, reikėtų ir batus nušvak- 
suoti, ir į džiogą ką nors 
įpilti, ba su sausu ant pikni
ko niekas nevažiuoja. Tai
gi čia. Maikuti, susideda 
tokia rokunda, kad tu turi 
pažičvt man kokią penkinę.

—O kada tėvas atiduosi?
—Bet ar tu negalėtum 

taip paskolint, kad atiduo
ti nereikėtų?

.—Reiškia, tėvas nori ne 
paskolos, bet aukos.

—Nieko neiškadys ir au
ka. *

—Bet kodėl tėvas nenu
eini pas kleboną?

—Kad be reikalo, Maike, 
nėra kaip pas jį eiti.

—Juk reikalas yra. Tė
vui reikia pinigų.

—Su tokiais reikalais, 
vaike, pas kleboną nedali 
eiti. Pas jį galima tik mišias 
užsakyti, arba šiaip kokią 
dešimkę nunešti ant geros 
intencijos.

— Bet tėvas jau ne vieną 
dešimtinę esi jam nunešęs 
ir nieko iz Ui negavai.

__ Tai buvo apiera ant

pono Dievo garbės, Maike.
—O ar kunigas nusiuntė 

tą “apiera” ponui Dievui?
—Nežinau. Maike.
—Taigi dabar gera proga 

šitą dalyką ištirti, tėve. Nu
eik pas savo kleboną ir pa
klausk. ar jis išsiuntė tuos 
pinigus į dangaus karalys
tę. ar ne. Ir ta pačia proga 
paprašyk, kad jis paskolin
tų tėvui kokią penkinę.

—O kaip tu rokuoji, Mai
ke, ar jis nesupyks?

—Tėvas prašai manęs ir 
aš nepykstu: todėl aš ne
matau, kodėl kunigas turė
tų pykti.

—Olrait. Maike, aš pa
klausysiu tavo rodos ir rai- 
davei nueisiu pas kleboną. 
Ale jeigu ant pikniko ma
nęs nematysi, tai žinok, kad 
tavo rodą buvo no gut.

Didžiausieji žmonių prie
šai yra maži gamtos pada
rai, įvairus kenksmingi vab
zdžiai ir parazitai. Uodai, 
muselės. įvairus medžių va
balai, utėlės, blusos, blakės 
ir panašus sutvėrimai tik 

'tam, rodos, ir gyvena ant 
šios žemės, kad kenktų 
žmogui. Vieni tų vabalų ge- 

į ria žmonių kraują ir plati*
> na visokias ligas; kiti nai
kina naudingus augalus; o 
dar kiti persekioja gyvulius. 
Bendrai suėmus, visi tie va
balai pridaro žmonėms ne
suskaitomus nuostolius, iš
šaukia ligas ir epidemijas, o 
kartais nuterioja ir ištisas 
sritis.

Šio karo pradžioje Ame
rikos kareiviams teko ka
riauti karštų kraštų salose. 
Ten didžiausias jų priešas 
buvo ne japonai, bet uodai. 
Kai kuriose vietose ant vie
no mūšiuose kritusio ar su
žeisto kareivio tekdavo de
šimts susirgusių nuo įvai
rių tropikų ligų. Buvo ban
dyta visokios priemonės ko
voti su tų ligų platintojais 
uodais, bet pasekmės buvo 
ne kokios. Taip buvo iki 
1943 metų galo. kada buvo 
pradėta vartoti nauja prie
monė naikinti kenksmingus 
vabzdžius. Ta nauja prie
monė yra senai jau surastas, 
bet mažai žinomas ir visai 
nevartotas vaistas.

Tikras to vaisto vardas y- 
ra labai ilgas ir veik neišta
riamas. Angliškai jis vadi
nasi “dichlorodiphenyltrich- 
lotoethane.” Aš bandžiau jį 
ištarti, bet man nepasisekė. 
Gal kas kitas pabandys tą 
padaryti?

To sunkiai ištariamo var
do vaistas, trumpai vadina
mas DDL yra jau senai su
rastas. Jo išradėjas buvo 
vienas vokietis. Othmar 
Zeidler, kurs dar 1874 me
tais jį surado. Bet beve/k 
per 70 metų niekas to vais
to nevartojo ir jis buvo vi
sai užmirštas iki 1940 me
tų. Tais metais

NUKRITO 230 SPROGS
TAMŲ BALIONŲ

Japonai per karą laidė į 
Ameriką sprogstamus ba
lionus. Jie jų paleido kelis 
tūkstančius, bet Amerikoje 
jų nukrito tiktai 230. Dau
gumas tų sprogstamų balio
nų visai nesprogo ir jie ma
žai nuostolių tepridarė. Vi
so tie balionai sužeidė tik
tai 6 žmones.

DAOSTA SLĖNIS TU
RĖS AUTONOMIJĄ

Italija pažadėjo duoti au
tonomiją 4’Aoste slėnio gy
ventojams šiaurės Italijoj. 
Tie gyventojai yra francu
zai. bet iš senovės laikų gy
vena Italijos valdomi. Fran
cuzai reikalavo tą slėnį pri
skirti prie Francijos.

šveicarai 
prisiminė tą išradimą ir pra
dėjo jį vartoti dirbant mil
telius apsaugai nuo kan
džių. Pasirodė, kad milte
liai labai griežtai išnaikina 
kandis. Tuoj buvo daromi 
bandymai su kitais vabz
džiais ir parazitais. Pasek
mės irgi pasirodė puikios. 
Miltelių gamyba buvo per
kelta į Ameriką, kur šveica
rų fabrikas seniau jau turė
jo savo skyrių. Vaistas pa
sirodė geras ir jo pradėta 
gaminti labai daug. Greit 
pasirodė, kad šveicarų fab
rikas nebegali prigaminti 
kiek reikia to vaisto ir jį 
pradėjo gaminti du Pont 
dės Nemours fabrikai. Da
bar miltelių ir skystoj for
moj vartojamo DDT paga
mina po 2.000,000 svarų 
per mėnesį.

visokie bandymai. Pasiro
do, kad įvairios rūšies va
balams reikia vartoti įvai
raus stiprumo miltelius ar 
skystį. Taip pat naikinimui 
utėlių, blakių, blusų, kan
džių ir kitokių kenksmingų 
gyvių yra vartojama specia 
liai išbandyti milteliai.

DDT yra naudingas išra 
dimas. Bet civiliams žmo
nėms ikišiol to vaisto nebu
vo galima gauti. Visa garny 
ba ėjo armijai. Dabar jau 
kalbama, kad DDT bus pri
einama ir civiliams žmo
nėms. Jis bus naudingas, 
miestiečiams apsiginti nuo 
uodų “byčiuose” ir nuo 
kandžių šėpose. Bet nepa
lyginamai didesnė nauda iš 
tų vaistų bus daržininkams 
ir ūkininkams. Su DDT ūki
ninkai galės apginti gyvu
lius nuo įvairių parazitų, 
galės apsaugoti javus, vaisi
nius medžius ir daržus nuo 
vabalų ir kenkėjų. DDT nai
kina ir skruzdėles.

DDT vaistų dar negalima 
pirkti, bet spauda jau rašo 
perspėjimus žmonėms, kad 
naują vaistą reikės vartoti 
atsargiai. Naikinant kenks
mingus vabzdžius, reikės 
saugotis neišnaikinti bites 
ir kitus naudingus vabz
džius, kurių netekus netek
tume ne tiktai medaus, bet 
padarytume nevaisingus 
medžius. Taip pat jau per
spėjama vartoti tą vaistą 
tiktai pagal nurodymą ir 
tiktai tam tikslui, kam jie 
yra skirti, nes su perdaug 
stipriais vaistais galima už
mušti ne tiktai vabzdžius, 
bet ir pačius augalus, ku
riuos norima, nuo vabzdžių 
apsaugoti.

DDT yra geras tuo, kadi 
jis. mažame kiekyje, ne
kenkia žmogui ar gyvuliui. 
DDT nedąlb dpąbūžių. Jis 
neturi kktfįfc, ^odel yra pa
togus vartoti.

Bandymai su karvėmis 
parodė, kad DDT radikališ- 
kai apvalė karves nuo vaps
vų, uodų ir visokių parazitų. 
Iš 1,000 karvių, 500 buvo 
apvalytos nuo brudo, o liku
sios buvo paliktos kaip bu
vusios. Apvalytosios karvės 
greit pradėjo duoti 15% 
pieno daugiau, negu karvės 
kenčiančios nuo parazitų.

Farmerio Vaikas.

Kas Mums Rašoma
DEL NETURTINGŲ 

VAIKUČIŲ

SUMĖ BUDELį

per savaitę vieno vaiko iš-T 
laikymas, o jis žada net už į 
500 vaikų atlyginti. Tai 
reiškia, kad jis gali kas sa- . * . _ .....
vaitę išleisti bent 3 tukstan- Po šio karo Anglija bus Amerika galės paleisti į Ju
cius dolerių. Ir vėl painia- labai nubiednėjusi. Per se- ras apie 50,000,000 tonu 
va, kodėl tuos pinigus ne- šis karo metus Anglija nie- 
padalyti neturtingiems tė- ko negalėjo parduoti į už- 
vams, kad jie patys galėtų sienius, bet turėjo daug ką 
savo vaikučiais rūpintis? j iš užsienių pirkti. Anglijos 

Butų įdomu žinoti, ar vi- dirbtuvės dirbo karui, o 
šoki geri ponai žino. kaip toms dirbtuvėms žaliavas ir 
yra užlaikomi vaikučiai į- krašto gyventojams maistą 
vairiose vaikų globos įstai- teko pirkti užsieniuose. Da
gose. Yra tokių įstaigų, ku- baltiniu metu Anglija turi
rios tik dengiasi vaikų ge
rove, o tikrenybėj yra biz
nio įstaigos ir dirba dėl pel
no. Aišku, kad tokie gera
dariai turi savo pelną iš
spausti iš vaikų maisto. Juo 
blogiau vaikai užlaikomi, 
juo daugiau lieka “gerada
riams,” kurie tokius labda
rybės namus užlaiko. Butų 
gerai, kad koki nors beša
liška įstaiga ištirtų visų vai
kučių prieglaudų ir labda
ringų įstaigų darbą, išaiš
kintų. kaip vaikučiai yra

12 bilionų dolerių trumpa
laikių skolų už pirktas, bet 
neapmokėta s prekes. Sko- 
Anglija galės apmokėti tik
tai eksportuodama savo pre
kes į užsienį. Bet ir po ka
ro dirbtuvėms žaliavos ir 
maistą reikės pirkti užsie
niuose, o tų prekių įvežimą 
irgi reikės apmokėti išveža
momis prekėmis. Todėl An
glija turės po karo dau? 
daugiau prekių eksportuoti, 
negu prieš karą.

Anglija » nr karą neteko
laikomi, kad visuomenė ga- labai daug laivų. Tiesa. An-
lėtų būti tikra, jog neturte 
lių vaikai nėra laikomi blo
gose sąlygose ir nėra augi
nami į busimus kriminalis
tus. Kartais tokių vaikų pa
dėtis yra baisiai sunki, bet 
apie jucs visokie gerašir
džiai žmonės užmiršta. O 
reikėtų nušviesti tuos tam
sius užkampius, kur dauge
lis busimos kartos žmonių 
yra gadinama. Visuomenė 
turi būti tikra, kad po “vai
kų globos” priedanga pel- 
nagaudžiai nekrauna sau 
turto ir nekankina vaikų. 

Su pagarba.
M. Paupiu,

Hudson. Mass.

Polemika ir Kritika
KUOMET AKLASa. tr» A. »rr»w a.AKL^ vlua...

’fi
Dr. Jz’Sliupo biografijai 

medžiagos rinkimo proga, 
chieagietis Laukis “davė sa
vo nuomonę” apie velionį 
Dr. Šliupą. Davė. tai davė. 
kiek išmanė, tiek “Vieny-

glijos laivų statymo jardai 
dirbo išsijuosę visą laiką, 
bet per šešis metus vokiečių 
submarinai nuleido galybę 
laivų į jurų dugną. Todėl 
dabartiniu laiku Anglijos 
prekybos laivynas vargu yra 
tokio dydžio, koks jis bu
vo prieš karą. O tas reiškia, 
kad Anglija ir iš savo pre
kybos laivyno po karo turės 
mažiau pajamų, negu ji tu
rėjo prieš karą. Tuo tarpu 
pei* karą išaugo gaJiūgas A- 
merikos prekybos laivynas. 
Kaip tik karas pasibaigs ir 
-paskutinis Amerikos karei

talpumo prekybos laivų, ta
me skaičiuje 15,000,000 to
nų labai gerų laivų. Tai bus 
daugiau negu dvigubai, 
kiek Anglija turės laivų.

Amerika po karo turės a- 
pie 15,000 sunkiųjų trans
porto orlaivių, kurie tuoj 
pat galės pradėti vežioti 
prekes ir keleivius. Anglija 
to neturės, ji yra tuo žvilg
sniu Amerikos užpakalyje. 
O tai reiškia, kad naujai iš
kylanti transportacija oru 
pateks į Amerikos rankas, 
o ne į Anglijos.

Anglija turi atstatyti 300 
tūkstančių sugriautų namų. 
Ji turi pasivyti su statyba 
tuos šešis metus, kada nie
kas nebuvo statoma, bet 
tiktai griaunama. Anglija 
turi iš naujo aprengti ir ap
auti visus savo gyventojus, 
nes jie per šešis karo metus 
nuplyšo ir traksta visako.

Eksportuoti ir gaminti vi
duj trūkstamų prekių—toks 
bus Anglijos pirmas žings
nis į atsistatymą. Bet anglų 
eksportas susidurs su Ame
rikos konkurencija. Ameri
ka gali statyti pirkėjams pi
giau drabužius, . mašinas, 
transporto patarnavimus ir 
viską kitą, ką Anglija iki
šiol parduodavo užsieniams. 
Todėl Anglijos padėtis po 
šio karo nebus pavydėtina 
ir, jei Amerikos galiūnai 

r panorės, jie galės dar la- 
- biau pasunkinti Anglijos u-

vis bus pargabentas namo. kiškas bėdas. A. B.

r r
omus

Susirūpinimas dėl žmonių 
veislės padaugėjimo

tyti, ar 
klodas.

Du amerikiečiai, Irving 
Burch ir Elmer Pendell. yra 
parašę knygą “Population 
Roads to Peace or War.” 
Savo knygoje jie riša žmo
nių veislės daugėjimo pro
blemas. Knygos autoriai

bėj” pliurptelėjo. Kiek vie- ™an0- ^d anksčiau ar ve
nas. mat. duoda kiek jis tu
ri ir kiek gali.

Bet šitie-Laukio “perlai” 
greitai atbalsio rado Vytau
to Sirvydo galvoje. Kadan
gi, anot baltimoriečio Jaro, 
Vyt. Sirvydas “yra produk- 
tyvis plunksnos darbinin
kas,” iai šį kartą iš Širvy-

liau reikėsią stvertis rimtų 
priemonių, kad sulaikyti 
žmonių daugėjimą. Dar 
1900 metais visame pasau
lyje buvo 1,600,000,000 gy
ventojų. o šiandien jų esą 
apie 2.200,000.000. Burcho 
ir Pendello apskaičiavimu, 
su pabaiga šio amžiaus mu-

dūko plunksnos pasigirdo^ zeme turėsianti “bent” 
žvirblių čirškėjimas. Jisai 3,300.000,000 gyventojų! 
dar netaip senai “Amerikos Burch ir Pendell siūlo 
Lietuvy” aiškino, kad rei- gimdymų kontrolės priemo- 
kia mums išsiauklėti, pakil- kun3 smerkė ir smerkia

ten renkasi ledo
— ■ .i• naujasis reneiuLurius , jau 

vartojamas ir prie ;civiliriių 
transporto lėktuvų. ? *

Lėktuvas su aliejaus 
" varikliu

Antrojo pasaulinio karo 
metu buvo pradėtas vartoti 
varyklinis lėktuvas, anglų 
žinomas kaip “jet plane.”

Varyklinis lėktuvas nėra 
naujas dalykas. Su juo bu
vo daromi bandymai dar 
pirm antrojo karo. bet ne
turėta gerų rezultatų.

General Electric kompa
nija dabar praneša, kad jos 
inžinieriai surado būdų ga
minti tokį lėktuvą, kuris tu
ri aliejinio kuro varyklį. Sa
ko, kad šis paskiausio išra
dimo lėktuvas pigiau ope
ruoti, ypač trumpoms kelio
nėms.

visokiu rasiu religiniai • fa
natikai ir jiems pataikau 
jantieji valdininkai.

ti ant tiek. kad mokėtume 
sugyventi su bolševikais 
(Lietuvoje), o dabar, tas 
pats “susigyvenęs su bolše
vikais” Vytautas, atsakyda
mas Ląukiui, pasakoja, kad 
“ne Dr, šliupas pri perėjo 
bolševikų, o Grigaitis. Bal
trušaitis ir Kapsukas”...

Aklas aklą veda—vienas 
i vieną griovį, kitas į kitą. 
Kas čia pavydėtų jiems vie
nas kitą vedžioti už nosies 
ar už kratinės: kas čia pa
vydėtų, kad Sirvydas, ne
suradęs sau karjeros pas 
bolševikus, dabar to pat sie
kia smetonininkų kompani
joj. Tačiau kad tokis žmo
gus mezoja musų brangų ir 
gerbiamą, musų kultūrai ir 
kovoj už tėvynės nepriklau
somybę reikalingą asmenį 
P. Grigaitį, tai jau perdaug. 
Kad žvirbliai žvirbliukus 
peri Vytauto galvoj, tai 
mes tą visi žinome. Bet kas 
ir kur matė, kad Grigaitis 
butų komunistus “daręs” ar 
juos dauginęs, tai Sirvydas 
niekaip negalėtų priparody

Gerbiamieji Keleivio re 
daktoriai:

Bukite tokie kantrus per 
skaityti šitą mano laišką a 
tydžiai ir pagalvokite.

Keleivis liepos 25 d. lai
doje Įdėjo vietinėse žiniose 
pranešimą, kad 500 kūdikių 
esą be prieglaudos ir vaiku- 

pa- 
_ au

sti tuos vaikučius.
Butų įdomu žinot, kur tas 

ponas gali surasti tuos ge 
rus žmones, juk jei “gen 
žmonės” norėtų vaikų, tai 
jie turėtų savo, o jei jie ne
nori turėti savų vaikų, tai 
jie ir svetimų nenorės pa
imti globoti. Tie gi žmonės 
kurie turi savų vaikų, tai 
jie negali svetimų priimti, 
nes su savais turi užtenka
mai rūpesčių ir tas geras 
ponas tą labai gerai žino.

Bet jis nori pasigarsinti 
per laikraščius, kad jam la
bai rupi vaikučių gerovė. 
Tas gerasis ponas žada ir 
užmokėti už gerų žmonių 
geraširdystę, taip kad geri 
žmonės už savo geras dar
bus dar gali ir pelno pasi
daryti. Įdomu žinoti, iš kur 
tas geras ponas paims pini
gų užmokėti už 500 vaiku 
užlaikymą? J'ik u: ..u Kiek

Aparatas ledo klodui 
stebėti

Į Nauja medžiaga apsaugai 
nuo drėgmės

be prieglaudos ir vai
DDT naikina uodus, ivai- vglct>os Plinkąs . 

iausins augalu vabalu, vi-nausius 
sokius vabzdžius, gyvulių ir 
žmonių parazitus. Naikina 
labai nuodugniai. DDT ap- 
švirkštose vietose keturius 
mėnesius nebepasirodė uo-Amerikiečiai suėmė vo

kiečių SS karininką, kurio , . 
įsakymu pernai metais buvo ^ai‘ apsvirkstas gyvu
išžudyta Belgiioj virš šimto 
musu kareivių belaisvių, 
pakliuvusiu į vokiečių ran
kas Belgijoj. Budelio var
das yra Joachim Peiper, SS 
nulkininkas. Jis padėtas į 
kalėjimą.

ROOSEVELTAS RENGĖ
SI LEISTI LAIKRAŠTI

Miręs prez. Rooseveltas 
rengėsi kada nors leisti lai- 
' raštį, sako našlė Roosevel- 
•ienė. Tas laikraštis butų 
buvęs vedamas be vedamų- 
ų straipsnių, nes Roosevel
tas manė, jog žmonėms rei
kia tik duoti teisingų fak
tų, o išvadas jie moka pa- 
tvs pasidaryti

lys visai nusikrato kuriam 
laikui visokių vapsvų, uodų 
ir parazitų. DDT naikina u- 
tėles, blusas ir blakes. Itali- 
ia buvo išgelbėta nuo bai
sios šiltinės epidemijos su 
pagel ba DDT miltelių, ku
rie išnaikino šiltinės platin
tojas utėles. 2 milionai ita
lų Sicilijoj ir pietinėj Itali
joj buvo “išutinėti” tų mil
telių pagelba ir šiltinės liga 
sustojo.

Musų kariuomenėj šiltuo
se kraštuose, pradėjus var
toti DDT, užkrečiamų ligų 
skaičius sumažėjo 96% • 
Kur anksčiau sirgdavo 25 
kareiviai, dabar beserga 
tiktai vienas.

Su DDT dar tebedaromi

Athol Manufacturing ko-
Kad* atsirado naniovinin mPaniJa yra padarius naują Kada atsirado naujovimų audin| Jig žinomas kaip vi_

lėktuvų gamyba viena dau- , Audinys yra labai pln 
gelio nelaimių būdavo ta.1 J - * t » .
kad didesnėse aukštumose
lėktuvas apšaldavo ir daž
nai susikuldavo. Neturėta 
priemonės stebėti ledo klo
dus ir laiku išvengti nelai
mės.

Antrojo pasaulinio karo 
metu. kada lėktuvas pasi
darė labai svarbus ginklas, 
mokslininkai jieškojo ir ra
do priemonę šiam traku- 
šalinti. Amerikos karo lėk
tuvai buvo aprūpinti spe
cialiu ref lektorium. Lakū
nas. sėdėdamas prie vairo, 
be jokio vargo gali stebėti 
lėktuvą ir jo sparnus ir ma-

nvtis, visas jardas sveria 
vos dvi uncijas. Kol kas, to 
audinio nedaug, iki šiol jis 
buvo vartojamas musų ka
rinio laivyno karininkų Ke
purėms apvilkti.

Karas jau pasibaigė, ar
mijos ir laivyno reikalavi
mai turės sumažėti. Kom
panija mano, kad greitu lai
ku jos audinį gaus ir civi
liniai žmonės.

K. V.

laiką savo iškaičius, savo 
s ve: katą savo tautos išvada
vimui deda, c toks Sirvydas 

ti. P. Grigaitis visą save gy I išdrįsta jį šmeiž’i. 
venima nuo pat jann> stė Musų visuomenė turėtų
nuc studentavime i ikų, 
diruo lietuvybei j’ tebedir- 
ba; jis visuor » ,tojo už de- 
mokratišgį nepriklausomą

vienam, kięk ereli kainuoti Lietimą u dabar visa savo

išreikšti pasipiktinimo te
kiu Šii j du, o padoresnė 
spauda neturėtų tokių ‘raš
tų ' įsileisti savo laikraštin.

K Balutis.

ATSISAKO NUO KINŲ 
ŽEMIŲ

Francuzai pasirašė su Ki
nija sutartį ir atsisako nu«. 
kinų teritorijos Kwangcho- 
wan, netoli nuo Indo-Kini- 
jos. Ta teritorija buvo “iš
nuomota” francuzams 1899 
metais. Nuoma turėjo tęstis 
99 metus, bet ji nutraukia 
ma daboti.

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kaleudor’u 1946 m
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lš Plataus Pasaulio
ARGENTINA BRAZILIJA

Pasinaudojo proga
•Japonijai paskelbus pasi

davimą. pasaulio akys nu
krypo i Tolimuosius Rytus. 
Tuo pasinaudodama. Argen
tinos diktatūra sukišo j ka
lėjimą apie 1.000 opozici
jos žmonių. Buenos Aires 
gatvėse minios demonstruo
ja prieš diktatūrą. Yra už
muštu ir sužeistu.

Hemisferos kalbomis
Brazilijos diktatūra išlei

do parėdymą, pagal kuri 
Brazilijoj galima leisti laik
raščių ir svetimomis kalbo
mis. Kol kas tiktai “hemis
feros kalboms” ta teisė su
teikta. Kai žinoma, abejose 
Amerikose yra keturios ofi- 
cialinės kalbos: anglų, is
panų, portugalų ir f rančų 
zu.

HAITI
Sušaudė pasikėsintojus
Du pasikėsintojai prieš 

Haiti prezidentą, Ellie Les- 
cot, teismo sprendimu nu-

PALESTINA

KELEIVIS, SO. BOSTON

FRANCUZIJA ATSISTATYDINA

Francuzai atstato geležinkelio tiltą, kur} vokiečiai 
buvo sunaikinę.

Taigi, kam išrodo, kad 
mes kaltinam farmerius, tas 
ir vėl klaidingai supranta 
dalykus.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdės, Antano Prū

so. kilusio iš Lietuvos, Svėdasų pa-

FABMA PARDAVIMUI

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

. d • • mentuota, trobesiai visi geri, j-ra e-
rapijos, Butėnų kaimo. Prašau »o lektra> 2 arkHai> 2 melžiamos kar-
paties atsišaukti, arba kitų apie » dvi metinįs telyčios lr 6 put-

NAUJIENOS is KANADOS Prancst:- Buslu labal dėk,n*as uz mrtinįs te,y£.aitės. Yra visi farmos
----------------- I al' pnicLis lankiai, didelis obuolių sodas. Far-

Z Adr/vHr. O i \ I ANIANAS FOLSKIS, ma geroj vietoj, N. Y. valstijoj, Ma-(Atkelta 1S 3-ClO pusi.) , 101 \\illow St., Lawrence, Mass. djso* kauntėj, apylinkė apgyventa 
___________________________________ į lietuvių. Mokyklos busas eina pro
RE1IKAUNGAS SENAS ŽMOGUS ^.uris- Tik 2?- "1y,ios> srtežinke- 

Pajieškau seno žmogaus, kuris:'10 stoties. Lauka, opset. javais ir

Žydų valstybė
Amerika ir Anglija veda'

teisti mirti ir sušaudyti. Su- derybas dėl sukūrimo Pales- ją.” perėjimą i taikos laiko; įčiau jam nepatinka trys 
šaudytieji vadinosi Max tinoje žydų “nacionalinės į gamybą. Bet ir be tos dova- .’alykai, būtent:

valstybės.” Kol kas Ameri- nos Amerikos korporacijosAudain ir Excellent dės Ro- 
siers.

ŠKOTIJA

ka siūlo leisti j Palestiną 
kiek galima daugiau žydų.

THAILAND
Nauja mada

Čia Įėjo madon garbinio- 
ti vyrų plaukus. Pas plau
ku kirpėjus dabar vyrai.

Jie baigia karą
Thailando (Siamo) japo

niški lėlės paskelbė, kad 
pradeda lankylis kartu su J karas su aliantais buvo ne- 
moterims padaryti “amži- į teisėtai paskelbtas, todėl ne- 
nas garbinąs.” Kada ateis turi teisinės galios ir tokiu 

budu grįžtama prie taikos. 
Pigiai jie mano atsipirkti.

ta mana pas mus'

ŠVEICARIJA

1 Padarė hara-kiri
Berno mieste papildė sau- 

žudystę Japonijos karo at
stovas. Jis pasiuntė impera
toriui atsisveikinimą ir sa
ko jo “kariška sąžinė” ver
čianti ji baigti savo dienas.

I

SOVIETŲ RUSIJA

Sutartis su Kinija
Kinų premjeras Soong pa 

sirašė Maskvoj su rusų vy
riausybe šešias sutartis. Ta- 

skaičiuje “draugingu-me
mo sutartį.” Iš Maskvos 
Soong atvyksta i Washing- 
toną. Kinu-Sovietų sutarčių 
turinys laikomas paslapty.

dabar turi 63 '■< daugiau ka
pitalų, kaip 1939 metais. 

Į Tokią didelę dovaną kong
resas paskyrė paskubomis, 
prieš išsiskirstydamas vasa
ros poilsiui.

MANDŽURIJA 
Herojai ir fanatikai

Rusų karo vadovybė pra
neša, kad sov. armijos did
vyriškai puola japonus, tie 
fanatiškai ginasi. Japonai 
prašė gen. MacArthurą duo
ti rtisams įsakymą sulaikyti 
puolimus.

J. AMERIKOS VALST.

Pergalės paskola
Iždo sekretorius greitu 

laiku paskelbs naują pasko
lą nuo 10 iki 14 bilionų do
lerių dydžio. Pinigai reika
lingi kareiviams grąžinti, 
karo kontraktams baigti ir 
kitiems reikalams.

Skaitytojų Balsai
Gerbiamoji Keleivio Redak 

cija!
Šiuomi prisiunčiu $3 savo pre

Klausimai ir Atsakymai
Pavardės pakeitimas t lization. Washington, D. C., 

.jir paklausia, kas jai daryti. 
Klausimas: As nesenai Ateivių Registracijos Aktas 

tapau Amerikos pilieciu_ ir numato bausmę tiems, ku-
pakeičiau savo pavardę. Bet 
aš turiu tris sūnūs virš 21 
metų amžiaus, tai kaip da-

tatai rinkimų buvo paskelb
ti tik 26. Sužinojus apie 
socialistų pergalę, ritosi 
džiaugsmo banga darbo 
žmonėse. Su ta pergale, dau 
gelis mano kad pasaulis pa
suks į naują erą — į socia
lizmą. Kanadiečiai tą per
galę pergyvena kartu su 
Anglijos žmonėmis, nes Ka
nada yra Britų imperijos! 
dalis.

Yra ir čia tokių žmonių 
ir laikraščių, kurie tos per
galės bijo ir nepakenčia, 
bet tie žmonės turės taiky
tis prie kuriamojo naujo pa
saulio aplinkybių. Tie, ku
rie bijo naujos gadynės, jų 
baimė be pagrindo. Koope-

, . __ - - ratyvinė visuomenės san-
j produktus JUO;*tvarka nenuskriaus nei vie-
dąjai rinkai. Čia esą kąlti no kurie kuria naują

visuomenę turi atminti, kad

gauna pensiją iš vaTdiUos 
atsiliepti, o platesnių žinių suteik
siu per laišką. I3«>

JOHN KATUNAS, 
Wachusett St.. Holden, Mass. 

Tel. 46-2 Holden.

sumai. Viskas parsiduoda 
nes savininkas nesveikas
tės:

u£i»3,590. 
. MSreipki- 
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A. SAKALAUSKAS,
Box 73, No. Brookfield, iL Y.

GEROS KNYGOS
NUPIGINTOS VASAROS LAIKUI

Gyvulių Protą* — D-ro vės lietuvių žinyčios pa- 
Zell’o mokslinės studijos a-Įveiksiu. Kaina buvo $1.00, 

dabar tik 50c.

1. Kam “Keleivis” kalti
na farmeriib, kad jie par-

ne farmeriai, bet O. P.; A. 
vedėjai, kurie nemoka kai
nų sutvarkyti.

2. Kam “Keleivis” užsto
ja Londono lenkų fašistų 
valdžią,

3. Kam “Keleivis’’ vadi
na Angliją demokratiška 
valstybe. Kur tik Anglija

jų darbas nepasibaigė. Dar-

pie gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimtį. Pavyz
džiui. kodėl šunelis loja ant 
mėnulio? Ka reiškia arkliu

Sveikata — Didelė, gra
žiai apdalyta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
;a rašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50; musų nupi
ginta kaina—$1.50.

bailumas? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greita: ap- 
janka? Ar lapė ištikrujų y-
ra tokia gudri, kaip žmo- storiaus dainos ir eilės. Kny-

- KOf.fcl i rru ovu'žiui ilincf minto orv_

Sielos Balsai—Jono Smel-

numeratos ant metų ir sveiki-iUZBm® sali. ten grąžino ka
nu Keleivį ir visą jo štabą su-P,a 1US. 11 _l).a?ei.^® milionus 
laukus 40 metu nuo to laiko, i Tai kaip galima to
kai p Keleivis pradėjo eiti ir į sa^I vadinti demokrjatl- 
šviesti lietuvius darbininkus. Ja
Kai Keleivis gimė, aš buvau dar 
juanas berniukas, bet laikui 
bėgant susipažinome ir tapome 
geri draugai. Aš atiduodu kre
ditą seniui ir Maiklui ir sakau; 
jie yra geri vyrai.

Ir ant galo šitas musų 
draugas priduria: “Nema 
nykit, kad aš esu komunis-; 
tas. Aš komunistams nepri-- 
tariu.”

Gali but, kad tamsta nesi
Petras KalluSk„nė.ikom,unistas' taciau Pal‘kė- 

ilethuen. Mass. <ai komunistų propagandai.
Į Nes tiktai komunistai skel-

Gerbiama Keleivio redakcija: 
Prenumerata už Keleivi pasi

baigė su 30 nr... dabar prašau 
siųsti nauju adresu... i

Aš Detroite gy vendamas ga
na esu darbavęsis dėl Keleivio 
ir mylėjau skaityti. Vėliausiai 
daug kartų pasipiktinau Kelei-

. bia. kad Londono lenkų 
valdžia vra “fašistiška.”

„ nes apie ją mano: is.o#.eii?a gražiai iliustruota, ap-
bo klasė turi dar daug prie-! vieni gyvuliai ginasi nuoĮdaryta drutais audekliniais 
šų ir ilgai jų turės, todėl ir savo pnesų, o kiti bėga? Ir • apdarais, buvo $1.25, da- 
toliau ji privalo organizuo- daug kitokių dalykų. Kny-!į,ar 75^
tis ir organizuotai stovėti gal didelio formato, 212' 4 .
laimėjimu sargyboje. i puslapių. Kaina buvo $1.25.1 Lietuvoi Vaizdai, tai yra

. " Nekomuni.ta,. dabar tik 65c. j atvirutes su gražiais Lietu-
į_________________ ! e a • m • ivos vaizdais. Atvirutes tm-

4 DCIurniil A 1 L Blb V . TTkr,e Tai r7a ka bile sveikinimams arba
A.rSIV knyga, kur Biblijos pasako- korespondencijoms, o ypač

jimai yra atvaizduoti juo- šiais metais, kuomet už Lie
tuvos nepriklausomybę A- 
merikos lietuviai veda to
kią įtemptą kovą.

Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus ir 
pamokinantis leidinys. Die 
vų ir tikybų istorija paduo-

Įdomi ir graži dama, vidutinio am
žiaus. jieško pažinties sū įdomiu vy
ru, taipgi vidutinio amžiaus. Rašyti 
salima lenkiškai, rusiškai ir angliš
kai, su pirmu laišku įdedant ir savo 
atvaizdį. Laiškus adresuoti šiaip: 

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

Bronx, N. Y. (40)
Tel. TRemont 8-4999.

kingais paveikslais. Kaina 
buvo $1.00, dabar tik 50c.

Kokius Dievus Žmonės
1 Kompletas buvo 50c., da
bar 35c.

Žemaitės Raitai Karo
Metu. Knyga didelio forma-

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

dama nuo saulės garbini- !to, ant dailios popieros, i 
mo iki krikščionybės laikų. t liustruota, piešia baisius ka- 

' Knyga turi 272 puslapius. ro vaizdus Lietuvoje. Kai-Arti 1OO nncl'jnin nocvocto_ ,____ __  nr -Aukso Altoriukas, maldų knygelė, | Arti 100 puslapių pašvęsta 
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido vien tik Senovės lietuvių 

dievams apibudinti. Čia yraviršeliais ........................................ $1.75
Vainikėlis, maža maldų knygelė. 

Faktas yra toks. kad londo- ™?ios su pav.eikslais; drutais a^*.
niskej valdžioj nebuvo nei 
vieno fašisto. Ji susidėjo iš 
socialdemokratų, valstiečių 
ir kitų demokratinių orga
nizacijų Įgaliotų atstovų.

vio aprašymais. Viena, kad Ke- IKnkerfe metus ji vedė 
1 žūtbūtinę požemio kovąleivis kaltina farmerius kas 

link juodos rinkos, kur farme- 
riai parduoda savo produktus.
Delko Keleivio redaktoriai iri ... , ,
OPA agentai nemato, kad pirk-l allJantais lr liejo savo krau
liai nemoka nustatytu kainų.!« uz demokratijos launejl- 
Antra, kad Keleivis užstoja užj1?^ T°<lel sakyti, kad Lon- 
lenku fašistu valdžia I-ondone i <>ono Ie"k«. \a dz!? F», ?r 
Trečia, kam Anglija vadina de-,,b?™. f*®?’5!13-. Jaiškia
mokratiška. Kur tik Anglija klaidingai aiškinti dalykus, 
užėmė, ten grąžina karalius, jn

prieš fašistų okupaciją. Jos 
250,000 vyrų armija iki pa
skutinių dienų ėjo išvien su

rie nepildo jo patvarkymų, 
tačiau priima pasiaiškini
mus ir nuo bausmės atlei-

bar yra su jais: ar jie gau-' džia, jeigu mato, kad tai ... . .
na mano naują pavardę. ar neb^ §loga valia, 0 tik yra pavergus, m.l.onus zmomų. 
pasilieka su senąją- paprastas įstatymo nežino-

Atsakymas: Tamstos pi-ĮPmas-
lictybė neliečia tamstos pil
namečių sūnų ir todėl nepa
keičia jų pavardžių. Jų pa
vardes gali pakeisti teismas 
tik jiems patiems to pra
šant. Tuo reikalu jie turi 
kreiptis pas advokatą ir tas 
kainuos tiek. kiek advoka
tas už toki patarnavimą rei
kalaus.

Ateivių vaikų registracija
Klausimas: Kai 1940 me

tais buvo išleistas Ateivių 
Rec istracijcs Įstatymas, aš 
užsiregistravau pats ir už
registravau savo 12 metų 
amžiaus dukrelę. Dabar gir
džiu. kad sukakus jai 14 m. 
amžiaus, ji turėjo registruo
tis iš naujo. Ar tai tiesa- Jai 
dabar eina jau 17-ti metai. 
Ar eali fcut kokia bausmė, 
kad ji antru kartu neužsire
gistravo?

A tsa ky mateTM tfešA. įs
tatymas reikaldSĮa. kad vai
kai, kurie buvo tėvų užre
gistruoti anksčiau, susilau
kę 14 metų amžiaus‘užsire
gistruotų patys ir duotų Sa
vo pii-stų nuospaudas. Jeigu 
tamstos duktė to nepadarė, 
tai turėtų dabar nuvykti į 
Imigracijos ir Natūralizaci
jos Biurą ir užsiregistruoti. 
U jeigu tokios Įstaigos arti 
nėra, tegul parašo laišką į 
Lnited States Commissioner 
of Iinmigratmn and Natura-

Kaip įrodyti savo pilietybę

Klausimas: Aš gimiau
Lietuvoje. Atvykus Ameri
kon ištekėjau už Amerikos 
piliečio ir per jį pati tapau 
pilietė. Dabar mano vyras 
yra miręs ir aš negaliu gau
ti karo pramonėj darbo, 
nes negaliu įrodyti, kad aš 
pilietė. Ar galėtumėt man 
pasakyti, kaip aš galiu Įro
dyt savo pil iety bę-

Atsakymas: Taip, tamsta 
esi pilietė. Gauk Imigra- 
tion and Natūraiization Biu
ro aplikacijos blanką, vadi
namą Form N-600. Išpildvk 
ją ir sugrąžink, prašydama 
kad prisiųstų “Certificate of 
Derivative Čitizenship.” Ta
tai kainuos $5.00. Kartu rei
kia nusiųsti ir mirusio vyro 
metriką, jeigu jis buvo A- 
merikoj gimęs. “Certificate 
of Derivative Čitizenship” 
bus įrodymas, kad tamsta 
esi tapus šios šalies piliete 
ištekėdama už piliečio vvro.

FLIS

tai ko ji verta vadinti demok
rate ja? Nemanykit, aš nesu ko
munistas ir nepritariu jiems. 

Su pagarba.
Kazimieras Shalavėjus.

Montrose. Pa.

Maikio Tėvui po penkinę 
prisiuntė šie drausti:

G. Kaualeski iš E. Granby. 
Conn., Step. Norvilas iš Phila- 
delphia, Joe Jaruševičius iš 
Easthampton. Mass., T. S. Ru- 
bikas iš W. Hanover. Mass., T- 
Vaikis iš Hartfordo. A. Žemai
tis iš Ijongueuil. Canada. J. 
Bennet iš Chicagos, Peter La
pinskas iš Clevelando.

KLAIDINGAI SUPRAN
TAMI DALYKAI

DOVANA KAPITA
LISTAMS

Kc ngresas priėmė bilių. 
pagal kurį didžiosioms kor
poracijoms dovanojama $5,

Yra žinoma anglų patar
lė: “There is two sides to 
every story.” Tai reiškia, 
kad tas pats dalykas vie
nam žmogui gali išrodyti 
vienaip, kitam — kitaip. 
Žmogaus nuomonė priklau
so nuo to. iš kurios pusės jis 
i dalykus žiuri. Jeigu jis 
žiūrės i dalyką tik iš vienos 
nusės, Įo nuomonė visuomet 
bus vienpusiška ir beveik 
visuomet klaidinga.

Tokių vienpusių ir daž
nai klaidingų nuomonių 
mums tenka retkarčiais iš
girsti ir iš gerų musų drau
gu.

na buvo 50c., dabar 25c.

Prašom pasinaudoti pro
ga ir Įsigjti gerų knygų nu- 
pigintom kainom.

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

’ -Z
“KELEIVIS”

636 Broadway,
So. Boston 27, Maaa.

aprašyta' daugiau kaip 30 
įvairių Lietuvos dievų, die
vaičių ir šventųjų. Bet kny
ga nė religinio pobūdžio. 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny-j

Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų i gOS viršeliai papUOŠtl SOnO- 
knyga ............................................... $1.50

Duktė Marią, graži apysaka 25c.
Lengvas būdas išmokti anglų kal

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

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

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

rašo apie 350 vaistažolių .... 25c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas

.................................. 35c.
Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c.
Sapną Knyga su paveikslais, ap

daryta .........................................    $1.35
Stebuklingas Zerkolas, graži apy- į

saka ................ A . ......... ...........  25c.
Grigorius. gražus skaitymai 30c. i 
L'žkeiktoo 3 karalaitės —
Keliauninkai į Palestiną . . .
Davatką Gadzinkos .........
Dvarinė Pana, graži apysaka 25c.
Ragana, tikras atsitikimas .. 35c.
Apie Dangą, saulę, mėnulį ir

žvaigždes ...................................... 10c.
Virėja-Kepėja, Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel
nai ant Gedimino kalno Birštone, su
meilužės paveikslu ..................... 25c.

Salemonas. laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės ........... 25c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

........................................... 2Oc
Burykla ir Burtininkas .... 35p.
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

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

su paveikslais.................................. 35c.
Kaistas, aprašymas apie Chicagos

lietuvius ........................................... $1.25
Nedoras žydas, jaunų merginų

kupčius ............................................... 50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c.
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm,

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
40c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLES ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos .................... 80c.
Vidurių valytojas ......................... 60c.
Nuo veneriškų ligų ................ $1.20
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.

rais
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.
Raktas j Gyvenimą, atsidaryk du

ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba 
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00

Nebijok Mirti, knyga su paveiks
lais ...................................................... 60c.

Taip pat klaidingai musų 
draugas supranta ir Angli
jos demokratiją. Ji nesanti 
jokia demokratija, nes kur 
tik Įkelia koją. tenai grąži
na karalius ir “pavergia mi
lionus žmonių.” Tai irgi ko
munistiška propaganda. Ti
krovėj tain nėra. Visų pir
ma, karalius nereiškia žmo
nių pavergimą. Anglijoj v- 
ra karalius, bet šalį valdo 
patys žmonės. Nepatiko 
iiems konservatorių valdžia 
ir jie pašalino ją. pavesda
mi valstybės vairą socialis
tinei Darbo Partijai. Tuo 
tarpu Rusijoj karaliaus nė
ra. bet žmonės tokios lais
vės neturi. Vokietijoj taingi 
nebuvo karaliaus, bet d?s- 
notizmas buvo toks nat. 
kain Rusijoj. Ir netiesa, kad 
Anglija “visur navergia mi
lionus žmonių.” Šalys, ku
ries nriklauso nrie Angli
jos. kain Kanada. Australi
ja, Nauio’i Zelandija ir ki
tos. naudojasi plačiausia 
laisve.

Dabar naimkim klausimą, 
kam “Keleivis” kaltina far
merius dėl produktu juoda
jai rinkai nardavinėjimo.

700,000.000 mokesčių. Tai . šai: vi*nas rėmėjų
daroma, kad palengvinus !r . Pri.Ttelly ras?‘ ka<1 .“^e-kelltu'. 
korporacijoms “rekonversi- lpiv,s Jam patinka, tnyktų pati

(c

25c. j
30c.
20c.

, • ,,t- 1 Trajankos, stambios ................. 60c.Al- įstlknuu “Keleivis JUOS Kamparas, pakelis ........................ 35c
kaltina? Žinoma, kad ne.
Atveju atvejais “Keleivis” 
yra aiškinęs, kad dėl juodo
sios rinkos kaltas yra ka
ras, kuris verčia valdžią 
eksportuoti Amerikos mais
tą į kitas šalis. Jeigu žmo-

Plaukų augintojas — saugoja juos 
nuo pražilimo ......................... 60c.

Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nęsišlapink miegodamas ............ 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart bum)

.. ....................... 85c.
Tyra mostis, nuo bile kokio nie

žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
do visokius skaudulius, apdegimus

nės čia ralėtu gauti mėsos It-t-. v• • • • •........ • ••••• *2O
legaliu keliu, juodoji rinka m. žukaitis, hd

avaime. I H**n Si-. Speacerącrt, N. Y.

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

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aišRiai 
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 Euro
Jei eorite Iinoti epi« kerą ir Utue 
tvyklua, tai akaitykite "Naujienas",

"Neujienoe" yra pirmas Ir didliausla 
iieoraitie Amerikoje.
Uiairaiykite "Naujienas" liandlaa. HauJIen^ 

neršta metanu Amerikoje 
l), J6.00. CUeafojo Ir

Moaey Orderf ar lakj aiųakltei

“NAUJIENOS
j 17S9 South Halited 

CHICAGO, ILLINOIS
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Džiaugiamės - Ne Visi
Musų širdyse šiandien tik-; diktatoriaus pastangomis 

rai šventė! šiandien džiau- Čarterio principai ir paža- 
giasi motinos ir jaunos ka-' dėtos laisvės atsidūrė gur- 
reivių žmonos, o kartu su be. Negalėdami susikalbėti 
jom ir visas laisvės trokš- su Rusijos diktatorium. F. 
tąs pasaulis. Karas, didžiau-' D. Rooseveltas ir Churchil- 
sia žmonijos nelaimė, yra j las buvo priversti jam nu- 
užbaigtas. Paskutinis musų: sileisti. Jie tai padarė, kad 
priešas yra sutriuškintas.1 palaikius vieningumą alian- 
Mes karą laimėjom, todėl tų tarpe. Kad palaikius 

sklandžius santykius savo 
tarpe demokratijų vadai už
merkė akis ir darė vis nau
jas nuolaidas diktatoriui. 
Tie jų nusileidimai nu
skriaudė ir apvylė ne vie
ną demokratinę valstybę,' 
kuri tiek daug vilties buvo 

Taip, mes šiandien džiau- sudėjus i Atlanto Čarteri.

‘ ir džiaugiamės. Bet kokią 
milžinišką kainą už tą lai
mėjimą sumokėjom! Milio
nai gyvybių ir bilionai do
lerių, neskaitant pragariškų 
kančių, kraujo upelių ir mo
tinų bei žmonių ašarų.

giamės, kad žiauriausias ir 
kruviniausias pasaulio iste
rijoj karas yra užbaigtas. 
Japonijos militaristai yra 
sutriuškinti. Neapsakome s 
jėgos nauja atomų bomba 
taip juos sukrėtė, kad stai
ga jie iškėlė rankas ir pasi
davė, idant klastingų vadų 
vedama jų tauta nebūtų vi
siškai sunaikinta.

Mes, kurios nekantriai 
šios dienos laukėm, šian
dien džiaugiamės. Musų šir
dyse tikra šventė! Bet ne— 
ne visų širdyse šventė!... Ir 
mano pačios širdy nėra tik
ro džiaugsmo nei linksmu
mo. Tikrai yra linksmos ir 
džiaugiasi tiktai tos, kurių 
vyrai ir sūneliai sveiki, lai
mingai sugrįš namo. Gi tos, 
kurių numylėti niekuomet 
jau nebegrįš, šiandien vai
toja, graudžias ašaras beda
mos. Yra ir tokių, kurios ne
buvo pasiruošusios sutikti 
tokį skaudų smūgį. Jų šir
dys plyšo iš gailesčio. Dau
gelis jų mirė pirm laiko. 
Beprotnamiai irgi ne vieną 
žuvusio kareivio motiną bei 
žmoną globoja.

Taigi, jei ir yra kuo pa
sidžiaugti. visgi negalima 
pamiršti, kad šio karo lai
mėjimas neišpildė savo pri
žadų. Kur yra Atlanto Čar
teris? Jo iškelti obalsiai 
taip gražiai skambėjo, tiek 
daug pavergtom tautom ža
dėjo! Nejaugi musų nabaš- 
.ninkas prezidentas su Chur
chillu skelbė netiesą?Ne, 
tie garbingi vyrai nemela
vo. Iš pradžių jie tikrai ma
nė skelbiamas laisves tau
toms suteikti ir visus,priža

dus išpildyti. Bet naujo są
jungininko, Stalino. Rusijos

Del to Pabalčio valstybėse 
ir Balkanuose buvo paverg
ti milionai žmonių. Karas 
jiems atnešė ne laisvę, bet 
pavergimą. Pirma jie buvo 
laisvi, dabar po Stalino 
vergija. Koks pasityčioji
mas! Didžiausias šio karo 
kaltininkas daugiausia lai
mėjo. Vietoj kartuvių jam 
visokios koncesijos ir gro
biai. Gal kada nors ateity 
ir jis susilauks to. ką užsi
pelnė. Atominės bombos 
paslaptis gal ir jį suvaldys 
ir jo plėšrumą pasotins. Tik 
nenustokim vilties ir kant
rybės.

Taigi, neklystu sakyda
ma. kad džiaugiamės, bet 
ne visi. Nesidžiaugia Rusi
jos okupuotų kraštų mote
rys. kurias ištvirkę karei
viai begėdiškai išniekino, 
išgėdindami visas, kurios 
tik nesuspėjo pasislėpti.

Taip, džiaugiamės, tik 
ne visi... Kapse.

ŠVIESI NAKTIS

Liaudies daina

šviesi naktis mėnesiena. 
Graži joti vendravoti.
Oi žirgeli, juodbėrėli. 
Taisyk kojas į kelelį.
Reiks tau bėgti vieškeleliu 
Apsistoti prie vartelių.
Ir išėjo mergužėlė. 
Klausinėjo juodbėrėlį. 
Oi žirgeli. juodbėrėli,

DRAPANŲ .PAVYZDŽIAI JAUNOM MERGAITĖM

Iš kairės yra parodyta liuosa suknelė bet kokiai progai; vidury, geltona 
bliuze ir juodas sijonėlis; dešinėj, juodas kostiumas rudeniui.

Kai cigaretų nebuvo traukė, krautuvė atsidarė ir 
hnvrv “happy end, kam

Kas dabar nežino, kad I 
“cigaretų trūksta.” Visi tik 
bėdavoja, klausinėja, kur 
čia galima gauti cigaretų. 
Net merginos perka tabaką, 
suka bankrutkes ir smardi- 
na orą. Ką gi darysi, iš bė
dos viskas gerai. O nerūky
ti dabar, tai labai nemoder
niška.

Įsivaizdinkit, kaip nuste
bo musų miestelio pvpko- 
riai ir pypkorės, kada užti
ko laikraštyje skelbimą, jog 
kokioj ten užkampio krau
tuvėj tą ir tą dieną ir valan
dą bus pardavinėjami ciga
retai. Paskirtą laiką, dar 
prieš krautuvės atidarymą,

I ties krautuvės durimis nusi- 
1 tiesė ilgiausia “uodega” vy
riškų ir moteriškų' pypko- 
rių. Visi laukia, nekantrau
ja, čiulpia pirštą iš nuobo
dumo. trepsi ir vis laukia. 
Pirmas lainėje stovėjo auk
štas, diktas vyras. Jis vis 
atsigręžia į toliau stovin
čius ir patenkinančiai nusi
šypso. matyt, galvoja: “kas 
gaus. kas negaus, o aš tai 
tikrai gausiu cigaretų!” Bet

buvo
muviuose.

kaip

A. L.

LIETUVA
Lietuva ant visados,
Kamps grožybės dyvinos: 
žalios girios čia gaivina, 
žalėos lankos čia vėsina.
Vėjas ož’ per beržynėlį,
Už’ per marių pušynėli.
Ir iš dangiškos šviesybės 
žvaigždės šviečia iš aukštybės. 
Kamps grožybės dyvinos, 
Lietuva ant visados.

J. Saoerwein-Girėnas.

APIE VALGIUS

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios iemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
už $1.50, gali pasirinkti ui $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir 1.1.

Štai čia knygų sąrašas: ’ .— Iii

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO. 
RUA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.Bažnyčia sako, kad baro, o moks

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai ‘
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j i Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, viai gyveno, tai perskaityk šitų kny- 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, 
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? Labai užimanti ir pamokinanti kny- 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 1
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimvnoe KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
galėto atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- GARBINO SENOVĖJE? 
tai kitų klausimų, į kuriuos negali Į Panašios knygos lietuvių kalboje 
atsakyti jotis kunigas,. yra nuosakiai iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale, kius dievus garbino senovės indai bei
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai, 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
mgų argumentas gnuva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
mokslas nuo pradžios iki galo. kius jie santikius su žmonėmis turė-
Kaina ............................................... 26c. jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA . “ ,r* ”<K>
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų

MATERIALISTIŠKAS 
(STORUOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kaa 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- j gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 kius, tai perskaityk šitą knygelę.

Kalba labai lengva. Knyga protau- 
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jautiems darbininkams neapkai-

STATYDAVO SAU ŽEMĘ nuojama. Kaina .......................... 25c.
Labai įdomus senovės filosofų da-ų

leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
! daugelį autorių parašė Iksas. Antra i
'knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- faktais parodo, kaip* iki šiol keitėsi 

i . i. i .. ! kslas arba kaip Atsirado Kalboa." draugijos formos, ir kodėl turės būtibutų pakankamai Saldu; SU- j Parašė Z. Aleksa. _ pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
.. „ GERT IR VALGYT?_ _ aktuose, v ei-1

l'no n ’• i kalas perstato nužudymą caro Alek- i Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
ODUOllUS gei įaUSia. sandro II. Labai puikus ir nesun- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

SOCIALIZMO TEORUA. 
Sis veikalas trumpais ir

maišo su sunka ir viską vi-]40 pus1................................ 10e*
rina. kol obuoliai pašilei-j nihilistai 
džia ir džemas pasidaro |. Tragedija trijuose
tirštas _ _____ _____ _____
Vartoti auvrukščius ir kurie i kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 

... * * j tz j - viso reikalaujamos tik 28 ypato® žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-greitai suverda. Karstą dze- ■ So. Boston, 1913, pusi. 61...........25c. »t*s duoda daugiau spėkų, kitas ma-
mn i žibu? Dėlko žmogui reikia cukraus,mą sudeda J SteriUZUOtUS. TABAKA& ;druskos ir kitų panašių dalykų? Ko-’
stiklus ir užpila ketvirtdall j^j jis žmonėms kenkia- Liau. dėl jam reilna riebalų? Situos klausi- 
colio ištirpyto parafino. 'kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir *8 K2n^nyCUlS’

KitHS labai geras džemas irašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. klTNICIT fEIIRATAęišeina iš tomeičių, obuoliupus1- 03................... 25c. ^iogųchjkatas.T ' m knygelė parodo, kodėl Romosir orancių. ima per pusę to- ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
meiČių ir obuoliu. Ant Vieno akto vaizdelis ir monolo- į***^™** visa jų bepatystės istorija, 
, . , 7 . “ - naši \ITf Parašė K S Lie- J09 P*o«kmes ir doriškas dvasiškijoakiekvienos kvortos tomeičių tuvaitė'. &>*. Boston, Mass nupuolimas, šių knygą turėtų per-
su obuoliais ima viena dide- pusi. 23............... 10c. jj^^\tisk/^uriT^idž^Skadtejųam^

SALOMĖJA” teris, dukteris ir mylimosios nepa-
Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- kunigų globą. Parašė
,i ealva. Drama viename akte. na- 9^ _Tewn-esd Fov, J). D ?u-

lį orančį, prašalina sėklas,
ciirnalu cn visa 7u>vea uv« v ik/v* sumai.

jau butų laikas.
Tik štai iš užkampio iš

lindo žemo ūgio žmogelis, 
tamsus, su purvina skrybė
le ir drėgna nosimi. Prisiar
tino jis prie lainės ir eina 
pirmyn, visai nežiūrėdamas 
eilės. Lenda tiesiai prie du
rų. pro tą didįjį vyrą.

—Ar tu pasiutai, sušuko 
dičkis. Aš jau dvi valandas 
čia stoviu, o tu nori man už
lįsti už akių.

—Duok į sprandą — rė
kia kiti iš užpakalės. Žmo
gelis bandė ką tai aiškin
tis, norėjo kalbėti, bet ne
suspėjo. Dičkis paėmė ji už 
kalnieriaus ir pastūmėjo at
gal. kiti dar pridėjo ir neži
nomas žmogelis nusirito pa
lei lainę į gatvę. Atsikėlęs, 
jis vėl bando eiti prie durų, 
bet dabar kilo čiela audra. 
Žmonės pradėjo rėkti ne 
savo balsais, grūmoti ir. ro
dėsi, kad tą nelaimingąjį 
nulinčiuos. Laimei, atėjo 
poliemonas. paklausė, kas 
čia per triukšmas ir paėmė 
kamantinėti tą žmogiūkštį. 
Dičkis, nieko nelaukdamas 
aiškina, kad tas begėdis no
rėjo užlįsti jam už akių. Bet 
policininko apsaugoj ir ma
žasis žmogus apsidrąsino ir 
pradėjo šaukti:

—Kaip jus norit gauti ci
garetų, jei jus neleidžiate 
man atidaryti krautuvę?

Filipiniečių armijos slaugės, atvykusios anądien l Lainėj kilo didžiausias

Kur palikai bernužėli?
Ar nuskendo, ar išplaukė. 
Ar su kita suderėjo?
Nei nuskendo, nei išplaukė. 
Nei su kita suderėjo

FILIPINIETĖS AMERIKOJ

Apie (iželes ir uogų košes
Jeigu šįmet kas turi cuk-1 

raus susitaupęs dželėms ir 
košėms, tai tikrai nenorės 
jų pagadinti. Paprastai uo
gų prezervai daromi persal- 
dųs, todėl daugelis vyru ne
labai noriai juos valgo. Ge
ra dželė turi būti tvirta ir 
trapi. Jeigu cukraus įdėsite 
daugiau, negu,reikia, tai ji 
bus skysta ir tysi, kaip sy- 
rupas.

Gali būti ir daugiau prie
žasčių delei kurių dželė bū
na minkšta. Ji bus minkšta 
jeigu nepakankamai ją vi
rinsite, arba permaža rakš
ties. ar permaža piktino bus 
uogose, iš kurių dželė daro
ma.

Dželė bus minkšta ir ta
da. jeigu vaisiai bus perno
kę.

Dabartiniu metu dželę 
galima daryti iš bet kokių 
uogų ar vaisių, bet geriau
sia dželė yra iš vynuogių, 
ypač iš “Concord” vynuo
gių, ir iš obuoliukų, vadina
mų “Crab-apples.” Lauki
nės vynuogės irgi gerai tin
ka uoginėms daryti.

Bet mums daug geriau 
patinka košė arba taip va
dinamas “džemas,’’ negu 
dželė. Matot, dželė yra da
roma iš grynos sunkos, be 
tirštimų. Ją sunkiau pada
ryti ir jai reikia daug dau
giau cukraus. Todėl ji ir 
būna persaldi, nes jai būti
nai reikalingas tam tikras 
kiekis cukraus, kitaip ji ne- 
sutirštės. Gi džemas yra da
romas su tirštimais ir jam 
tiek cukraus nereikia.

Geras džemas išeina iš 
obuolių ir mėlynų vynuogių 
(Concord grapes). Reikia 
imti dvi dalis obuolių ir tre
čią dalį vynuogių. Uogas 
užvirina ir pertrina per sie
tą; obuolius nulupa ir su-

* . •. - • y• • >;«***<*. viename akte, pa- c. . ; * ■—t.---- z- 7 —x —
30 SU tomeitem ir OOUOIIHIS.' rašyta garsaus ar.jrlu rašytojo. Ver- licVcvino Perdinano de Šame^1 tia.

kad ' kiekvienam perskaityti. 25c. ................................. ............ 25c.
KODCL AŠ NETIKIU

____ _ —.
to farsas, labai juokingas ir geras 

į perstatymui. Kaina .................. 15c.
DĖL PINIGŲ

Trijų aktų ir septynių scenų dra
ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A.

' Večkys. Kaina ........................... 35c.

prideda tiek cukraus.
butų pakankamai saldus ir *o. s. s." 
daro taip, kaip 
vynuogių džemą.
daro taip, kaip obuolių ir į. AJba Sliubmė Iškilmė. Vienoak- Į DIEVĄ?

J UOKAI
Policija, gelbėk!

Californijon, stebisi didingais Amerikos pastatais. 'juokas. Poliemonas pasi- piausto; įdeda cukraus, kad

ir

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jla 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės ........................................ 20e.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
tiefs vi oTiKns Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuosKARES N LOT AKOS fmongs kuria amfias? §į .ntri-

\ >eno akto drama, vaizduojanti guojaatį politiškai-ekonomišką klau- 
vokiecių mmtanstų žiaurumų ir ne- gjmų aiškina garsuis Vokietijos so- 
laimingą moterų likimą. cialdemokratų teoretikas Kari Kauta-
Ka,na ............................................ 20c. ky. Kaina .................................... 10c.
SOCIALIZMAS IR RELIGUA.

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu BIBLIJA SATYROJE 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- Tai Biblijos pašaipa. Į Kansaų toa 
nas katalikas ir socialistas. Parašė knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 

379 puikiais paveikslais, perstatan-

Atbėgo į policiją davatka 
ir skundžiasi, kad jos kai
mynai prie neuždengto lan
go nepadoriai elgiasi ir ve
da svietą į pasipiktinimą.

Policija 'nuėjo ^tikrinti,į...
ai -matyti. KSkfr *«•»: . . -I .tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-

lanaa -------------"'-o. - lauš. Įgijęs šių knygą niekas nesigai.
les. 382 puslapiai. Raina -SI. 00nepadOYifūs "pro tą langą. 

Nuėjo, žiuri į tą “nepado
riųjų*’ langą ir nieko nema
to.

—Ko tamsta skundies, 
mes nieko blogo nematome, 
ir iš viso jūsų kaimynų kam
bario tik maža dalis mato- 
SI.

—Jd. sako davatka, taip i 
nieko nesimato, bet pasilip
ki jus ant kėdės, tada išvy- { 
šit ko dar nesat mate...

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

RACIONAVIMAS

Raudonos stampės iš 4-tos 
knygutės

Mėlynos stampos jau 
panaikintos

Mėlynos stampės iš 4-tos 
knygutės

Y2. Z2. Al. BĮ. C1 iki rugp. 31 
” ’ rūgs. 30

” ” spalių 31
” lapkričio 30

Cukrus

DI iki Hl 
JI iki NI 
PI iki TI

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

Avalinė

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

i

1

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.
Parašė

M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt boo 
amžiau kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap- 

«■ pabtaa ▼»- 
Jiaai parodo, 

kad toj vietoj, kur Bibli
ja oako buvus kitusyk

ga. Ir pridėtos “peklos" 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina SS centai.

•M BBOADWAT,
80. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. MSTBLIOMI 

7747 Navy Avmt
Datrstt, Mi«h.

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kedėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

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

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėj'imai, humoria- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 26c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 26c.

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

oisltikintis Vyras; (2) žydinti Giriai 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso- 

burtus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 
■ras P. Matulaitis. Antra, peržinrė-D-vas 

ta tr papildyta laida Kaina 25c.

EILtS IR STRAIPSNIAI.
Bioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 

>kų ir_ straipsnių, juokų
Paikiai iliustruota. Kaina

tt.
26c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip

U
kaip tėvų vartojami svaigt- 
gėrimai atsiliepta ių vat- 

Kaa yra arba tikisi kada nora 
kūdikių tėvais, būtinai turėta 
lityti ritu knygutę. Kaina 10c. 

” <3$ Broadvray, 
Mi
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Laiškai iš Europosi
Esu pasilikus viena tarp 

svetimų

New York (LAIC) — Su
žinoję apie LAIC Sočiai 
Service Bureau, benamiai 
lietuviai iš Europos gausiai 
siunčia laiškus. Daugiausia 
jie prašo sujieškoti jų gimi
nes, bet daugelis drauge ap
rašė ir savo šiurpius pergy
venimus.

“Vokiečiai išvežė dar
bams mane, o mano sesutę 
atskyrė nuo namiškių; iš
buvau 3 metus ir nė kaito 
neleido atostogų,” rašo vie
na lietuvė iš Danijos. “Taip 
turėjome vargti, kol priar
tėjo frontas ir reikėjo trauk
tis, kelionė visą laiką buvo 
labai sunki. Reikėjo pakęs
ti šalčio ir bado, kol pasie
kėm Daniją... Dabar trūks
ta aprangos, nes užpuldavo 
lėktuvai ir viską reikėjo pa
likti norint save apsaugoti, 
ir dar nelaimė — turėjau 

* su sesute persiskirti. Neži
nau, kur ji.”

ti. Tik tiek, kiek apsivilku
si, nes kojos buvo pūslėtos, 
sulyta, suvargus, be miego, 
nakvodavom kur po kokiu 
medeliu kumščią po galvą 
pasidėję. Tai taip ir sekiau 
paskui svetimus.

darni kasdienio pobūdžio 
reikalus su vietinėmis vo
kiečių įstaigomis, dirbančio
mis okupacinės valdžios 
priežiūroje.

Pabėgimas i Daniją

Įsėdome į laivą. Lėktuvų 
bombardavimo lydimi plau
kėme. Buvau nei gyva, nei 
mirus. Baimė ir nuovargis 
kamavo. Bet išplaukėm i 
danų uostą. Tenai stovėjo
me savaitę.

Vieną rytą išgirdau links
mą naujieną, kad karas 
jau baigtas, tai buvo gegu
žės 5 d., šeštadieni. Laivas 
grįžo į Vokietiją, tai mes 
lietuviai, 40 pabėgome į Da
niją. Buvome suvaryti į la
gerius ir aprūpinti maistu. 
Tai ir gyvenu Danijoj, lauk
dama tolimesnės ateities.

Liūdna ir vargas vienai 
tarp svetimų.”

Gresia badas

Maitinimosi reikalai duo
dasi nelengvai sprendžiami. 
Ne taip sunku šiuo atžvil
giu pabėgėliams, gyvenan
tiems kaimuose ar mažes
niuose miestuose. Bet užtat 
darbo galimumai čia nepa
prastai riboti. Darbo galima 
susirasti tik pas ūkininkus, 
tačiau anaiptol ne visi pa
bėgėliai yra tokio amžiaus 
bei sveikatingumo, kad pa
jėgtų dirbti žemės ūkio dar
bus. Tuo tarpu miestuose 
gyvenantiems su maistu da
rosi kas kart sunkiau. Ko-

KELEIVIS, 50. BOSTON

AMERIKON ATVEŽTI JAPONAI

Šiomis dienomis laivas atvežė New Yorkan 158 
japonus iš Europos, kur jie buvo suimti kaip priešai:

sijoj Steigiamajame Seime 
socialistai turėjo milžinišką 
daugumą. Bet bolševikai ta
me seime neturėjo daugu
mos, todėl jie tą seimą iš
vaikė ir nuo to laiko valdo

Mačiau per užštanguotą 
langą, kaip varėsi vyrą

Benamiai lietuviai JAV ir 
anglų okupuoto] zonoj

Dar jautresnis kitas laiš-j.. 4*C «av0 šitok! Prane'
kas iš Danijos lietuvės, kuri sir?jL , , • .
pereitų metų rugpiučio mė- , .Tu0 tafPakal aPle
nesi turėio-aDleisti Lietuva • 'tuvių PabegellM gyvenimą nesi turejorapleisti bietmą.įangly užimtoje Vokietijos

“Sveikinu Jus, mieli drau i zonoje dar neturima tiesio- 
gai lietuviai... Esu pasiliku- ginių žinių, jau galima su
si viena tarp svetimų, at-i sudaryti apytikrį vaizdą a- 
skirta nuo savo vyro, tėve- pie gyvenimo sąlygas Am?-

kia bus būklė ateityje, šian-I Moteris su balta skara, tai buvusio Vokietijoj japonų 
dien dar toli gražu neaiš- ambasadoriaus Osimos žmona, 
ku. Greičiau galima prileis
ti, jog pabėgėliams teks pa
tilti net badą.

Bet jau dabar galima 
tvirtinti, kad didžioji pabė
gėlių masė neturi nei dra
bužių, nei ypač apavo. Jų 
negalima gauti už jokius pi
nigus, nebent mainai už ki
tus daiktus, bet musų tau
tiečiai, dėl suprantamų prie
žasčių, neturi daiktų atsar
gų. Visus baugina jau nebe 
taip tolimas ruduo, o dar 
labiau vargo teks pakelti 
žiemą.

Anglijos Darbo Partijos Pažanga
Prieš penkiasdešimts me

tų susikūrė Nepriklausoma 
Anglijos Darbo Partija>Jos 
Įkūrėjas buvo Keir Hardie, 
angliakasis, veiklus ir su
manus žmogus darbininkų 
unijų judėjime. K. Hardie 
buvo socialistas ir jis sakė

jo aiškia pergalėtoja. Ji 
gavo balsuotojų pritarimą 
ir daugumą parlamente. Į 
šiuos rinkimus Darbo Par
tija ėjo su socialistine pro
grama, o žmonės ją rėmė 
todėl, kad tikisi iš jos griež
tų reformų ir geresnio atei

si esąs K. Markso uasekė- ties tvarkymosi. Svarbiau• £ * I • __ a _ »i__i

Laukia atstovų iš USA

Iių, brolių ir pažįstamų... Su 
vyru gyvenau dar nepilnus 
porą mėnesių Vokietijoj. 
Atskyrė mudu su vyru, atė
mė arklį su daiktais, tik da
vė čemodaną pasiimti į ran
kas ; vyrą nuvarė į vieną 
lagerį, o mane į kitą. Pas
kiau ant rytojaus vyrą iš
vežė dirbti. Neleido nei at
sisveikinti, tik aš mačiau 
•per uzstanguutą langą, kaip 
ėjo pulke vyrų. O aš pasili
kau ašarose, laukiau kas
dien atmainos, paskiau de
vintą dieną mane išvežė 
dirbti į ligoninę, mane vie
ną lietuvę tarp 12 mergai
čių lenkių. Kalbos nemokė
jau, tai, būdavo,’pagalvoju 
apie savo vyrą, tėvelius, 
brolius, paverkiu ir tiek. 
Gyvenau tenai pusantro 
mėnesio, paskiau išvežė į 
lagerius...

Iš tenai ėjome ant kelto, 
buvome 2 paras be miego, 
drebėjome nuo bombų. Per
sikėlę keltu 4 mylių pločfą 
vandenį, dar- turėjome eiti 
80 km. (apie 50 mylių) iki 
laivų, kuriais vežė į Daniją. 
Graudinga buvo kelionė. 
Kojos pūslėtos, nevalgę, 
niekas nesirūpino mumims, 
ėjo pilni keliai žmonių su 
maišeliais ant kuprų... Ir ką 
turėjau drabužių, reikėjo 
numesti, nes nevaliojau neš-

rikos ir Francijos kariuome
nių laikomose srityse. Ne
tenka nė speciališkai pa
brėžti, kad karo nuterioto- 
je Vokietijoje gyvenimas iš 
viso yra sunkus, tuo skur
džiau gyvena lietuviai, tu
rėję Lietuvoje viską palikti. 
Neretas atsitikimas, kuomet 
musų tautiečiams teko nu
stoti Vokietijoje net pasku
tinės valvzos. kuria iie bu
vo pasiėmę iš Lietuvos. Mat. 
daug tūkstančių lietuvių tu
rėjo po kelioliką kartų kai
talioti gyvenamąją vietą, 
nes jiems teko vis toliau 
trauktis į vakarus, kai rau
donoji armija slinko Vokie
tijos gilumon. Tas pats li
kimas ištiko lietuvius, gyve
nusius rytų Austrijoje. Aus
trų sostinė Viena buvo vie
nas stambiasiųjų centrų, 
kur lietuviai pabėgėliai bu
vo laikinai suradę prieglob
stį. '

Dabartiniu metu dar neį- 
m a neriba sudaryti tikslesnės 
statistikos, kiek lietuvių pa
bėgėlių prisiglaudė Bavari
joje, Badene, Wuertenber- 
ge bei Austrijos vakarų pro
vincijose. Tačiau lietuvių 
tose srityse bus galima pri- 
skaityti tūkstančiais. Jie yra 
sukurę savo tautinius komi
tetus, kurie rūpinasi pabė
gėlių reikalais tiek tvarky-

Pabėgėliai laukia, kad 
juos iš Amerikos aplankytų 
tenykščių lietuvių organiza
cijų atstovai ir vietoje vi
sapusiškai ir nuodugniai bei 
bešališkai susipažintų su jų 
būkle. Pageidaujama, kad 
atvykusieji atstovai, sugrį
žę į Ameriką, išsamiai pa
informuotų savo organiza
cijas apie pabėgėlių rūpes
čius. Pagelba turėtų būti 
plataus masto ir skubi, nes

niun v tuną aavauc aivcja

ruduo ir žiema. Kas duos 
greit, duos dvigubai. Jeigu 
Amerikos lietuviai visada 
atjautė savo tėvų žemės var
gus, tai šiandien netenka 
abejoti, kad jų duosnumas 
atitiks tą didelį vargą, kun 
kenčia be tėvynės likę bro
liai ir seserys. Vargas gi 
tikrai neapsakomas!

jas.
1900 metų vasario 27 d. 

susirinko pirmutinė Darbo 
Partijos konvencija. Ji po
sėdžiavo Londone, Memo
rial Hali. Tai konvencijai 
vadovavo senas parlamenta
ras Will Thome, 87 metų 
amžiaus ir nepriklausomos 
darbo partijos vadas Keir 
Hardie. Konvencija dau
giausiai susidėjo iš darbi

sias D. Partijos reikalavi
mas rinkimuose buvo stam
biosios. pagrindinės pramo
nės socializacija.

Dabar viso pasaulio pa
žangių žmonių akys yra nu
kreiptos į Anglijos darbie- 
čius. Jų laimėjimas rinki
muose duoda progos išban-

Rusiją smurtu, teroru ir to
talitarinės vienpartinės dik
tatūros priemonėmis.

“Diktatūra ar demokrati
ja,’’ ginkluotas sukilimas ar 
balsavimo kortelė? — tie 
klausimai ne nuo bolševikų 
laikų yra ginčijami darbi
ninku eilėse. Dar Francuzu 
Revoliucijos laikuose buvo 
socialistų, kurie manė, kad 
balsavimo kortele nereikia 
pasitikėti, bet, jei jau gali 
paimti valdžią, tai laikyk 
ją visomis priemonėmis. 
Vėliau panašias idėjas reiš
kė Bakuninas, kurs skelbė 
kruviną revoliuciją, kaipo 
visų šalių proletarų išgany
mą. Marksas, didžiausias 
Bakunino priešininkas, mo
kė darbininkus, kad val
džios paėmimas pareina nuo 
sąlygų ir jis įrodinėjo, kad 
demokratiškose šalyse dar
bininkai ir rinkimų keliu 
gali paimti valdžią į savo 
rankas. Šita Markso pažiū
ra liko patvirtinta Anglijos 
rinkimuose, kurie davė dar
bininkams progos paimti 
šalies valdžią. Bakunino, o 
vėliau ir Lenino mokslo 
bandymą mes matome Ru
sijoje, kur jau 28 metai mil
žinišką kraštą valdo bolše
vikų partija. Bet Rusijos 
“socializmas” netraukia 
žmonių. Vietoj laisvos vi
suomenės santvarkos, mes 
ten matome skurdą, nelygy
bę. baisią priespaudą ir 
VERGIJĄ. Nuo 12 iki 15

su darbo žmonių gyvenimo 
pagerėjimu ir ar ji bus už
tenkamai stipra ir vieninga, 
kad ir plačiame pasaulyje 
pastūmėjus laisvės ir žmo
niškumo reikalą pirmyn.

Vyt. Katilius.

AR ŽINOTE, KAD-
Paukštelis, kurį ameriko

nas vadina “robin,” yra tik
riausias strazdas. Jis nieko 
bendro neturi su Anglijos 
•udagurkiiu dagiliuku.

Amerikos seniausias lėk
tuvų vežioto jas (earriei) y- 
ra Saratoga.

1914 metų gegužės antrą 
dieną Amerika pripažino 
kinų respubliką. Pripažini
mą davė demokratas prezi
dentas Woodrow Wilson.

Šio karo metu tiys Paci
fiko pakraščių valstijos ga
vo 1,700,000 naujų gyven
tojų. Gyventojų skaičiumi 
ypač padidėjo Kalifornija.

dyti socializmo mokslą pra- milionų žmonių dir.
ktikoje, o jų priėjimas prie

nX Tti™n ‘ valdžios parodė, kad demo-ninkų unijų atstovų. Di-rt f, *o’.*..* .

KUR RANDASI 
ŠIAULIAI?

Wa-
“In-

Sovietų ambasados 
shingtone leidžiamas 
formation Bulletin” 131 nr. 
įdėjo keletą paveikslų iš 
Šiaulių miesto griuvėsių. 
Šiauliai per karą liko visai 
išgriauti ir sudeginti. Iš 
puikios, aukštos, 1625 me
tais statytos bažnyčios beli
ko tik apjuodavę griuvėsiai. 
95% miesto namų buvo -su

džiuma atstovų buvo gesau- 
nių darbininkai.

Ta konvencija sudarė 
Darbo Partijos vadovybę, į 
kurią įėjo atstovai nuo Ne- 
prikl. Darbo Partijos, nuo 
Fabian Society (socialisti
nė inteligentų švietimo 
draugija) ir nuo Socialde
mokratų Federacijos. Nors 
daugelis anglų Darbo Par
tijos kūrėjų buvo socialis
tai, bet ta partija ne iš kar
to priėmė socialistinę pro
gramą. Pradžioje ji savo 
programoje reikalavo tik 
gana siaurų reformų, dar
bininkų gyvenimo pagerini
mo, bet ne esminių ūkio sis
temos reformų. Prie tos 
partijos daugiausiai pri
klausė darbininkų unijos.

1895 metais Anglijos! 
darbininkai pirmą kartą 
dalyvavo parlamento rinki
muose. Tada jie buvo išsta
tę 28 kandidatus, surinko 
44,000 balsų, bet nė vieno 
atstovo nepravedė. Bet ir 
nepavykę rinkimai parodė, 
kad susijungę darbininkai 
gali būti politinė jėga. Po 
50 metų Darbo Partija su-griauta arba sudeginta.,-. - v ----- ----- -7

Šiaulių atstatymas ims ilgą I n°ko 12 milionų balsų ir

Nanda Dėvi kalnas, In
dijos kunigaikštystėj Napa- 
le, yra aukščiausias Indijos 
kalnas—25,660 pėdų aukš
čiau jurų lygmales.

1945 metų balandžio mė
nesį Jungtinėse Valstijose 
buvo 11,609 asmenys, turė
ję po milioną ir daugiau 
turto.

Apskaičiuota, kad per sa
vo gyvenimą žmogus suvar
toja apie 50 tonų įvairaus 
maisto.

GERAS BIZNIS ŠIAUČIUI

ba darbo stovyklose prie
vartos darbus, o kas tai yra 
vergija, jei ne prievartos 
darbas?

Ką duos anglų Darbo 
Partija teks neužilgo maty
ti. Iš anglų Darbo Partijos 
valdžios darbų matysime, 
ar socialistinė partija, bū
dama valdžioje, pajėgs j- 
veikti kapitalizmo priešini
mąsi reformoms viduje; ar

kratiška tvarka leidžia dar
bininkams paimti valdžią be 
ginkluoto sukilimo. Angli
jos rinkimai parodė bolševi
kų teorijos klaidingumą, 
nors tos teorijos tuštumas ir 
seniau buvo aiškus. Juk bol
ševikai ir Rusijoj 1917 me
tais nuvertė demokratišką 
vyriausybę, kurioje socialis
tai turėjo vadovavimą, o 
1918 metų rinkimuose Ru- ji sugebės surišti reformas

Chicagos lietuvių centre, Bri
dgeporte, parsčduoda labai ge
ras šiaučiaus biznis. Mašinos 
naujos mados. Kainavo virš 3 
tuks.. parsiduoda už pusę kai
nos. Aš noriu pasitraukti iš biz
nio. Kreipkitės: Povilas Šatas, 
3344 S. Halsted St., Chicago.

rajiesKau gero sraunaus ar
ba pusininko. Turiu perdaug 
darbo. Kreipkitės pas: Povilas 
Šatas, 3344 S- Halsted St., Cb:- 
cago, III.

TEISINGAS PATARĖJAS
ir sveikatos rei- 

itf. Jis, pasako

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 šalto 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, sutartas su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais Ir tt Yr* tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kurto apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir ii vidaus.
Kaina...................................................  >1.00

KBLBIVIS
Se. Boetoa. Mase.

laiką.
Šiaulius ne pirmą kartą 

ištinka toks likimas. Per pir
mą pasaulinį karą Šiaulių 
miestas irgi buvo sudegin
tas. visas jo centras buvo 
cunaikintas. Bet dabar Šiau
liai dar labiau nukentėjo, 
nes praktiškai iš miesto da
bar veik neliko nieko. Po 
ano karo atsistatymas tęsėsi 
kelioliką metų.

Sovietų ambasados valdi
ninkai, dėdami Šiaulių pa
veikslą į savo propagandos 
lapą. padėjo parašą: “City 
of Šiauliai Latvian SSR.” 
Mat. tie valdininkai žino, 
kad rusai Šiaulius pasiglem
žė, o ar tai yra Latvijoj ar 
Lietuvoj, jiems visvien. Ge
rai dar kad nepadėjo, jog 
Šiauliai randasi Mongolų 
respublikoj... A. R.

Borneo saloje nesenai 
ėjo dideli mūšiai su japo
nais. Borneo — trečioji di
džiausia sala pasaulyje. Už 
ją didesnės tik Grenlandi
ja ir Naujoji Gvinėia

pravedė į parlamentą 392 
atstovų. Dauguma parla
mente dabar perėjo į dar
bininkų rankas.

Iš pradžioje siauros ir ne
įtakingos Darbo Partijos 
dabar išaugo milžinas, kuris 
sutraukė į savo eiles ne tik
tai darbininkų unijas, bet 
visus pažangius žmones, y- 
patingai inteligentus. Anglų 
Darbo Partija ypač smar- 

1 kiai augo nuo 1918 metų. 
Nuo tada ji perstojo būti 
siaura unijų partija, bet vir
to masine visų darbo žmo
nių organizacija. Į partiją 
įsitraukę pažangus inteli- Į 
gentai įnešė į ją gyvumo ir 
socialistinę dvasią.

Iš dviejų kartų Darbo, 
Partija buvo Anglijos vai-' 
džioje, bet abu kartu be 
aiškios daugumos parla
mente. Jai teko dalytis vai-1 
džia su liberalais ir vietoj 
savos programos ji turėjo 
vykinti gyveniman kompro
misų programą.

Dabartiniuose rinkimuose 
Anglijos Darbo Partija išė-į

"Teisingas Patarėjas“ aiškina daugiausia ’ 
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybą kitų 
beveik viską, kaa žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kaa reikia daryt, o ko Bereikia, kad butą 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumai* ir nepadaryti klai
dos. "Teisingas Patarėjas“ atsakys jums net } 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 "Teisingas Patarėjas:“
K« neikte meilė ir U kur R pa- Ar galimu nustatyt busimo 

reine? Irtis H kulm * - ~ ‘
. Kaip atsirado ir k* reiikia bučkis?

Kų reiSkia "pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

K« rettkte iHuMnis žiedus? Balta 
jaunosios ilgbė? Jaunosios žydrai?
Ryžių barstymas jauniems ant. gai
sų? "Medaūs Mėnuo?” ■ -

Kaa reikia jaunai merginai liaotl 
- nepadaryti kiai*prieš iitetėjlms kad 

don?
Kokio amžiaus guriausia tekėti

i?

lytis fi kalns? D-ras Reeder 
kad galima, Ir "Teisingasje nurodymus, kaip tai

Kodėl tūlos 
kad ir labai šori? 
jas” ir lite klausima

Kokius vyrus moterys myH? 
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "Tei*
c

moterys netur 
iri? "Teisingas 
ausima atsako.

PstacO-

oterye neprivalo tekėti? "Tei* 
Patarėjas1’ pasakys jums vis-. -C

sveiki ir gestus?
kyti nežčia moterie 
ginti kūdikį?

Moteries aaatomija ir
Kodėl kunigams turi drausta kalbėt apie
š

Kaip turi 
? Kaip reikia au-Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši

to nepasako jauniems nei tėvai, nai 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
iabai svarbus, nes nuo jo prikiauao 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tų atvirai pasako "Teisia- 
gas Patarėju*." ’

Arba Gimdymo Kontrolės Klaust* 
mas. Turėt ur neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos Šeimynos klausi
mas. ir "feiMagas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir š 
Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip 
rado žmogus ant žemės ?—ir įlaug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo“ parašymui buvo sunaudoti tokia mokslo vei
kalai, kaip VVellso "Pasaulio istorija," Jordano “Evoliucijos * 
dai,“ McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija," Boelsche’s "Žmogaus 
liudja,” D-ro Gatės “Sezual Thruths" ir daugybė kitu. Tai kartu mo* 
kykla ir papuošimai namuos*. Kaina Užsisakykit "Teisinga

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

£

r
r <



KELEIVIS, SO. BOSTON

ŠĮ SEKMADIENI LIETU
VAI REMTI DRAUGI

JOS PIKNIKAS

BALF Bostono skyriaus 
susirinkimas

Nr. 34, Rugpiučio 22,1945

Dar nedaug bedarbių Į Bostono policijos nuovada, Reikalingos Moterys
--------  ' bet didelių nuostolių nepri- _____

Musų valstijos darbo ir įdaryta, nedaug langų iš-
Bedarbiai, gaukit pašalpą Reikalauja nusavinti gele- 

--------- žinkelių ir busų kompanijas
Karo darbai baigiasi, -------- .

dirbtuvės užsidaro, laikinai Buvęs legislatorius A. industrijos komisionierius į mušta, nedaug galvų su 
atsiranda daug bedarbių. ’ Sullivan iškėlė klausimą dėl J. T. Moriarty praneša, kad skaldyta.
Netekusieji darbo darbinin
kai gali kreiptis i Public 
Employment Service Įstai
gas ir prašyti duoti jiems 
bedarbių pašalpą. Prašant

nusavinimo elevatorių, gat- 
vekarių ir busų kompanijų. 
Sullivan sako dabartiniai 
savininkai ruošiasi kelt važ
mos kainas, arba jų nuos-

Bostoniečiai ir apylinikų 
lietuviai kviečiami daly
vauti ir paremti labda

ringą darbą

Lake Chauncv Parke šį 
sekmadieni Įvyksta didelis 
piknikas, kurį į-uošia Lietu
vai Remti Draugija. Visas 
šio pikniko pelnas yra ski
riamas labdarybei — šelpi
mui nuo karo nukentėjusių 
lietuvių.

Lake Chauncv Parkas 
randasi prie W ėst boro mies
telio, netoli Bostono-Wor- 
cesterio didžiojo kelio. Bos
toniečiai, kurie važiuosite 
busais. išlipkit Westbore ir 
eikit po dešine — rasite 
Lake Chauncv Parką.

Šiame piknike bus graži 
programa: ją pildys wor- 
cesteriečių Moterų Kliubo 
choro grupė, vadovaujant 
M. Meškienei-Jablonskaitei, 
Aušrelės choro grupe ir Ga
bijos choras iš So. Bostono. 
Kalbės adv. Tamulionis. 
adv. Kalinauskas, Januškis 
ir Michelsonas. Gros Dide
lio orkestras.

Visi bostoniečiai ir apy
linkės miestelių lietuviai v- 
ra raginami dalyvaut šiame 
piknike. Juo daugiau lietu
vių dalyvaus šiame pikni- 
kfe, tuo daugiau pagelbos 
musų broliai ir seserys, nu
kentėję nuo šio baisaus ka
rt), gaus, .

. Piknikas, prasidės lygiai 
1. vai. po pietų. Bukit visi 
ir visos!

Rugpiučio 22 d., trečia
dienį, Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo Bostono 

Į skyrius šaukia savo narių ir 
prijaučiančių viešą susirin
kimą. Susirinkimas Įvyks , , . , . , , ,.
šv. Petro parapijos svetai- dn bot. .koki dai bą dir- 
nėję. W. Fifth St.. So. Bos-!^ pajutimu laiku ir kiek 

laiko dirbot pas ta darbda-
Susirinkime d a 1 v v a u s, Y-1: 3 ’ h°kl jūsų profesija, 

kun. Dr. J. B. Končius ir pa- J? Pauliniu laiku dirbot 
darvs platų pranešima apie ’ a! :.'a\ n<:£u Xl5>ada.
BALF darbą ir apie šelpi- 4, > 1kon.el lr. k*da netekote 
mą nukentėjusių nuo karo-da, b? o > ardu> pav ardes 
Lietuvos žmonių. Todėl visi !! a,(.1 \įsų darbda\ių.
gausiai dalyvaukit. Ateikit! Pa?.KuriuV!‘ lubote pa 
natys ir atsiveskit savo pa ir' ”

pašalpos reikia nurodyti: j tolius turės padengti mies- 
1) tikrą vardą pavardę, ad- Į tai, kurie turi jų patamavi-
resą. gimimo laiką ir sočiai 
security numeri. 2) Vardą 
pavardę ir adresą darbda
vio, pas kuri paskutiniu lai

kutinius du metus, jeigu
žistamus. Iš atsakomingo Pel l4jaiką dalbą.
BALF vedėjo lupų išgirsim. TaiP r>;uro.n-xt'.nluo kurio 
Vairi nin*u T ^mncin lairCt, IK* KUliO dll bote OaSkaip eina Lietuvos žmonių i 
šelpimas.

Komitetas.
atskirus darbdavius per pa
skutinius du metus, jei kei
tėte darbą. 6) Nurodyti ko
kia pašaipas, pensijas, kom
pensacijas ir panašias paja-

Einant B,oadwav šlauniai ‘uritr
gatve Bostone matosi dvka' Dalim bedarbiai irgi gal.
vieta. kur kadaise stovėjo! b?t tun
namai ir nameliai. Dabar: k..1'
ten griuvėsiai, kaip Berly
ne. Po griuvėsius žmonės

Štai kaip atsitiko

rausiasi, ko tai jieško ir ką 
tai randa.

darbdavio liu- 
1 dijimą. kad jų uždarbiai y- 
ra maži i Lo\v Earnings Re- 
port).

Buvo gražu* Sandaros ap
skričio piknikas

mą.
Nusavinimo klausimas 

bus keliamas miesto tarybo
je ir valstijos legislaturoje.

Kas nušovė B. Petruševičių

Pernai gruodžio mėnesį 
nežinomas piktadaris nušo
vė Bostono likerių krautu
vės savininką Bronių Pet
ruševičių. Dabar, praėjus 
S'

iki šiol šioje valstybėje dar 
nėra daug bedarbių. Dau
gumas dirbtuvių darbinin
kų neatleidžia, bet skiria 
juos naujiems darbams. 
Daug darbininkų atleista 
tiktai šipjardėse ir elektros 
pramonėj, bet kitose dirbtu
vėse darbai greit vėl eis. 
Kai kurios dirbtuvės samdo 
net naujų darbininkų. Per
sitvarkymas Į taikos gamy
bą vyksta visose dirbtuvėse. 
Tas laikinai sudaro trukdy- 
mosi, bet tiktai laikinai.

Bostonas minėjo pergalę

Prezidentas Truman bu-
eptyniems mėnesiams, po- vo paskyręs pereitą sekma- 
licija išaiškino tą žmogžu- dienį maldoms už pergalę, 
dystę. Pasirodo, kad plėši- Prezidentas skirdamas tą 
kas žmogžudis yra Ralph dieną maldoms pridėjo, kad 
Skopp iš Brooklyno. Bro- po dviejų dienų triukšmin- 
nius Petruševičius turėjo go pergalės minėjimo nieko
Federal Wine Company nekenks pasimelsti... 
krautuvę Bostone, o pats 
gyveno Dorchestery. Plėši
kas Skopp dabar sėdi kalė
jime už kitą plėšimą.

Negirdėtas karštis

Bostonas susilaukė negir
dėto karščio.. Leidžiant Ke- jurnj šventėme su dainomis 
leivį termometras rodo 94 j,, bučkiais... Pradėjom švęs- 
laipsnius karščio. Ne tik tj antradienio vakare, o

Karo suvaržymai paša
linami

Visokie karo suvaržymai 
pašalinami. Prekių raciona- 
vimas dar laikomas, bet ga
zolinas jau “laisvas,’’ taip; 
pat “išlaisvinami“ kiti pro
duktai.

Daugiausiai karo suvar
žymų panaikinama gamy
boje. 210 visokių parėdy
mų ir gamybos varžymų pa
naikinta vienu plunksnos 
pabraukimu šios savaitės 
pradžioje. Iš Washingtono 
ateina raginimas įmoninin- 
kams imtis gaminti, ką tik 
jie nori. Palengvėjo ir ža
liavų gavimas.

RADIJO PROGRAMA

Dišių plaut
$24 Į savaitę su valgiu, arba $27 be valgio. Dirbt 6 dienas. Darbas pastovus ir vieta smagi. Krečptis tuoj pas
BLINSTRUB’S 

304 Broadway, So. Boston
I- { V z

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South BostonPristato toniką, vyną ir visokios rūšies alų baliams, vestuvėms į namus ir sales. (-)
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
J uozas Skendalis.Telef.: ŠOU 3141.

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

Kaip Bostonas meldėsi, 
sunkoka pasakyti, bet kaip 
musų miestas pergalę šven
tė. tą atsiminsime visi ilgą 
laiką. Tokio triukšmingo
kermošiaus reikia pajieško-, dokiutė"S‘ So.‘Bostono, 
ti. Sventeme su birbynėmis;
ir cimbolais, su šnapsu ir a- 3—Pasaka apie Magdutę

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

West Roibury, Mas*.
Tel. Parkway 1233-W

1— Muzika
2— Dain. Dr. Amelia Ru-

ai ramia termometras, bet ir kupra penktadienio rvtą kai kas
Anądien desėtkas mote- Kur yra P"b,ic. !lar ??tvžse svyravo, ar pa-

vi: __-________ -__- '__ SerVlCe. \ ienintele patleka Via ta. L-omnocr L-norL-d Cf-oKaatiriolėlių susirinko į griuvėsius 
malkų rinktis. Jos renkasi, 
dedasi ant kupros ir dūsau
damos-neša namo.

Čia paduodame keletą 
Staiga Public Employment Service 

atvažiavo senas žydas suihta?^ adiesua>. kurie gali 
vežimuku. Atvažiavo. prisi-i^>u.tl naU(^p.!?1 musų skaity- 
krovė visokių medgalių dj.jtojams prašant jiems bedar- 
doką krūvą ir rengiasi va- pašaipom:

Pereitą sekmadienį. Keis
tučio parke, E. Dedhame. 
sandariečiai turėjo gražų 
pikniką. Pikniką rengė San
daros apskritis, todėl žmo
nių buvo atvykę ir iš toli
mesnių kolonijų. Aš spėjau 
pamatyti nonvoodiečių. ke
letą iš Montellos: iš Wor- 
cesterio mačiau Endzelį ir 
jo žmoną, Krasinską, Dam
brauską ir Stoškų. Buvo ir 
iš Hartfordo, bet neteko su
sipažinti ir pavardžių nesu
žinojau.

Žmonių buvo gan gražus 
būrys ir. matėsi, visi buvo 
geroje nuotaikoje. Buvo už
kandžių. gėrimų, kas norė
jo, galėjo smagiai pašokti. 
Gabijos choro grupė sudai
navo porą dainelių. K.

Skridimas New Yorkan 
$8.35

, , . ... pateka yra ta. kampėse knarkė. Stebėtina
kad kiti musų pneteliai. to- tjk tas, kad palyginus ne-| 
liau į pietus, dar labiau ke- daUg žmonių susižeidė, už- 
pa rugpiučio saulėje. simušė ir susimušė. Tiesa J

Po programos parašykite 
savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

REIKALINGAS VYRAS 
I TAVERNĄ

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

policija turėio darbo. Dirbo
Rado pasmaugtą karininką smarkiai ir lietuviško South?

Bostone — 9 Beacon St.; 
Brocktone — 24 Ward St.; 
Cambridge — 10 Holvoke 
St.: Fitchburg — 781 Main 
St.; Haverhill — 27 Main

žiuoti namo. Moterys žiuri 
į žydą. skersakioja, bet nie
ko nesako.

Eina pro šalį policmonas.
Moterėlės ir pradėjo skųs- Street: Holvoke — 560
tis: “Žiūrėk, aukštas miste- Duight St.; Lavvrence — 1 
ri. ar yra teisybė ant svie- Mill St.: Lov.ell — 134 
to: mes vargstame, pluša- Wort’nen St.: Norvood-524 
me, ant kupros malkas ne- Washington St.: Salem — 

140 Washington St.: So- 
merville — 9 Union Sq.; 
Taunton — 25 School St.: 
Wobum—25 Montvale Avė. 
ir Worcester — 40 Foster 
Street.

šame, o tas bedušninkas su 
vežimu vežasi...”

Policmonas pažiurėjo į 
žydą, pažiurėjo į moterėles 
ir išnešė tokį saliamonišką 
sprendimą: “Jūsų dešimts, 
jis vienas, tai ko jus bijot?“ 
Tą pasakęs valdžios atsto
vas nuėjo, o moterėlės pa
juto savo jėgą ir bematant 
apniko žydo vežimą: mal
kos beregint iš jo išnyko. 
Liko tik vienas storas rąsto 
galas, kurio nė viena mote
rėlė negalėjo pakelti. Tą žy
das nusivežė namo.

Matęs.

Sekmadienį Statler vieš
buty buvo rastas savo kam
bary pasmaugtas armijos 
leitenantas J. M. Falloni, iš 
Beverly. Policija sako žmog
žudystė įvykusi po šmarkiOS 
kovos. Nužudytojo pinigai 
pavogti. Tardymas kol kas 
dar neprivedė prie siūlo ga
lo, bet policija jau gavo 
naudingų nurodymų kas tą 
žmogžudystę galėjo papil- 
dvti.

Smagiai linksminosi sve
čiai Hasty Pudding Kliubo 
suruoštuose šokiuose karei
viams ir jurininkams Cam
bridge. bet linksmumas kai 
kam praėjo, kada reikėjo

Jauni vagiliai

Bostonui pristigo gazolino

Pereitą savaitę vyriausy
bė panaikino gazolino ra
cijas. Tuoj po to visos ga
zolino stotys buvo apgultos 
pirkėjų. Į kelias valandas 
visos gazolino atsargos bu
vo išpirktos ir pabaigoje sa-J 

'.Y vaitės visoje eilėje stočių

American Airlines pirma
dienį numušė kainas susi
siekimui oru Dabar
iš Bostono Į Nevv Yorką ga
lima skristi už $8.35. arba 
po 4 su puse centus už vie
ną mylią. Iš Bostono į Los 
Angeles galima skristi už 
$125.90.

Vienas policijos valdi
ninkas pastebėjo du berniu
kus Roxbury byčiuje besi
švaistančius pinigais. Poli
cininkas paprašė vaikų paė
jėti su juo iki policijos nuo
vados. Ten paaiškėjo, kad 
tuodu vaikai, vienas 11. ki
tas 13 metų, pavogė iš paš
to dėžutės valdišką čekį ir 
išmainė jį. Pas juos rasta 
39 doleriai.

REIKALINGI
Darbininkai prie Išdirbimo 

beiRauginimo Odų
PASTOVUS DARBAS

GEROS ALGOS- - - -» -.
Darbas sunkus, bet patyrimo 

nereikia
50 VALANDŲ SAVAITĖ

Taip pat reikia laisniuotoFajermano
GRAT0N & KNIGHT CO. 

356 Franklin St. 
VVORCESTER. MASS.

— /STEIGTA 1851 —

Geram ir blaivam vyrui 
darbas pastovus ir nesun
kus, valandos parankios. 
Turi mokėt pagamint pie
tus, apvalyt vietą ir kartais', 
padirbėti už baro, jei pilie- 

' tis. Turi būt 50 metų am-
o v rloiinrian

Alukonis, savininkas.
312 D SL, Sė. Boston.

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. Inman SL, arto Central Są. 

CAMBRIDGE, MASS.

NAMAS IR 25 AKRAI MIŠKO

Tel. 28624 Gyv. 31133

; Dr Joseph A Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Moderniškas 6 kambarių namas 
maudynė ir geras sun porch. įvesta 
garo 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: 403 Stafford St, 
Worce»ter 3, Mass. (37)

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitartu

AKIŲ DAKTARAS 
{ Ištaisau defektuotas akis ir tinka- 
I mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 

zaminuoju ir priskiriu akinius.
114 Summer Street

LAMRENCE, MASS.

Atėmė 19 dolerių
Du jauni plėšikai užpuo

lė Prospect gatvėj, Cam 
bridže G. J. Grimes ir atė
mė iš jo 19 dolerių. Vienas 
plėšikų buvo prisisegęs bu
vusių kareivių ženklelį.

Roxbuiyje šį panedėlį iš
šoko per langą iš trečio auk
što Geraldine Lomax, 36 
metų amžiaus moteris.

Busų streikas

Sekmadienį sustreikavo 
busų tarnautojai ant Bosto
no. Winthrop ir Saugus li
nijos. Miesto viršininkai sa
ko streikas esąs “nelegališ- 
kas,” bet ar jis legališkas 
ar nelegališkas, o Winthro- 
po gyventojai, kurie neturi 
automobilių, negali pasiekti 
miesto, kibą tik pėsti ar 

1 kaimynų karuose.

eiti namo. P-lč A. Skeers is ineturėta nei lašo gazolino.
Cambndge. besirengdama ___________
eiti namo, pastebėjo, kad J
kas tai išmainė jos brangų Rado pamestą kūdikį
pilkai sidabrinės lapės ža- --------
kietą į nušiurusi, o kita Commons parke policija 
viešnia, p. Merrie. atėjo i rado pamestą kūdikį. Jį ten 
skųstis policijai, kad jai kas palikus “jauna moteriškė,“ 
tai nudžiovė tame pat kliu- kuri davus du doleriu 16 
be platino žiedą $500 ver- metų berniukui ir žadėjus 
tės. sugrįžti, bet negrįžo.

KARO VETERANŲ IŠVAŽIAVIMAS
SEKMADIENĮ, RUGPIUČIO-AUGUST 26-TĄ D.

NATIONAL PARKE. MONTELLO, MASS.
— Rengia —

Amerikos Legijono Stepono Dariaus Postas No. 317
Visi lietuviai nuoširdžiai kviečiami atvažiuoti ir 

kartu su pirmojo ir dabartinio karo veteranais pasisve
čiuoti. atnaujinti pažintis ir maloniai laiką praleisti. Bus 
žaidimų, kontestų, dainų, muzikos, užkandžių ir gaivi
nančių gėrimų. (34)

K ET VI RT I Sir K 0 M P A NIJ A
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 & CO.
312 Broadway, South Boston, Mass.

Tel. SOU-4649

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrad*.

Specializuoja Vyrišką organą *■- 
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
motery. Moterą ir Vyrą ligaa

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

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

BOSTON, MASS.
Tel. Common venltb 4578

MEMBER

ar« policy
pu f of the Associalion skali 

be to help preserve tbe ideais and 
tradlti' ir of our eounfrj. the Uniteo 
States ot America, to revere it» laws 
and In'pire otheis to re«p<-ct md obey 
them, auti in all ways to aid in makins 
thi» eoantry sreater and betteri* t

LIETUVAI REMTI

1* I I< IV L I<
— Rengia —

LIETUVAI REMTI DRAUGIJA z
CHAUNCY LAKE PARKE, WESTBORO, MASS.

Rugpiučio-Augu8t 26 d., 1945
Gros Dirvelio Orkestras, dainuos worcesteriečių Moterų 
Kliubo Choro grupė. Aušrelės Choras ir Gabijos choras 

Kalbės adv. Kalinauskas, adv. Tamulionis, Januškis 
ir Michelsonas

RUS GERŲ UŽKANDŽIŲ ir GĖRIMŲ.
\ i-stis btnbški.i kviečia

Lietuvai Remti Draugija 1

Tel. ŠOU. 4645
Take advantage of CASPER’S 

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

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $50 
Luxurious Waves Sėt While You Rclax in

Glamorious Surroundings. 
at

CASPER’S .
Beauty Salon

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

I

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Baiukonis, Savininkas

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

258 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:

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

• -- / "
LITHUANIAN 

FURNITURE CO.
APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insored 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir i to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MAS8. 
Tel. SOUtb Boston 4618

k I I




