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Amerikos Nusistatymas Dėl 
Lietuvos Nėra Pasikeitęs

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS PRANEŠIMAS— 
ŠAUKIAMAS AMERIKOS LIETUVIŲ 

VISUOTINAS SEIMAS

Amerikos Kariuomene Jau 
Okupuoja Japoniją

TREČIADIENI MacARTHUR IŠSIKELIA JAPONIJOJ 
—AMERIKOS KARO LAIVYNAS PRIE TOKIO—JAU 

NULEISTI IŠ ORO PIRMIEJI KAREIVIAI

Atsižvelgiant Į pelitinio 
memento svarbą, rugpiučio 
21-23 dienomis. Washing- 
ton. D. C. buvo sušauktas 
nepaprastas Amerikos Lie
tuvių Tarvbos vykdom, ko
miteto pasitarimas.

Pasitarime dalyvavo: A- 
mer. Liet. Tarybos pirmin. 
L. Šimutis, vice-pirm. adv. 
W. Laukaitis, sekret. Dr. P. 
Grigaitis, iždin. M. Vaidyla 
ir LAIC pareigūnai su ad<. 
K. Jurgėla priešakyje.

Pasitarimo dėmesys, sa- 
vaimi, buvo pirmiausia nu
kreiptas į tarptautinės pa- Tcliaus, buvo svarstomas 
dėties apžvalgą, ypatingai1 Amerikos Lietuvių Visuoti-
kiak ji yra susijusi su lais
vos, nepriklausomos ir de
mokratinės Lietuvos atsta
tymu ir svetur atsidūrusių 
Lietuvos tremtinių būkle.

Taip pat buvo apsvarsty- : ciatyvos tam Seimui šaukti 
’ š. m. lapkričio antroje puti tie Potsdamo nutarimų 

posmai, kurie, tiesioginiai 
ar netiesioginiai, rišasi su 
Lietuvos gyvybiniais intere
sais. pirmiausiai. Droiektuo-
jamo Karaliaučiaus ir jo a- žinoma, atsižvelgiant į vis
pielinkės perleidimcHSovietų 
Rusijai projektas, ’ kame 
ALT pažiūros buvo sutrau-
ktos specialaus memoran-: piučio 22 d., ten pat Wa- 
dumo puslapiuose ir įteik- shington, D. C. buvo su- 
tes Amerikos valdžios už- kviesti ir Tremtinių Reika- 
inte resuotoms įstaigoms. į lams Komisijos nariai. 

Pasitarimo dienomis, A-! Išklausę komisijos pirm.,
merikos Lietuvių Tarybos 
veikėjai turėjo progos atsi
lankyti bei asmeniškai išsi-iA. Devenienės (iš VVaterbu-
kalbėti visoje eilėje val
džios įstaigų, tame skaičiu
je ir Valstybės Departamen
te.

Viską kartu suglaudus,
Amerikos Lietuvių Tarybai jus sumanymus Komisijos 
jaučiasi įpareigota ir dar veiklai praplėsti.

FRANCIJOS KARO 
NUOSTOLIAI

Antras pasaulinis karas, 
Franci iai kainavo pinigais 
apie 97 bilionus dolerių, ar
ba 45'< viso francuzų tau
tos turto. Per karą ten su-i 
griauta 1.785,000 namų. 5,- 
000 tiltų, pusė visų gelžke- 
lio stočių. Iš 500.000 gelž- 

t kelių vagonų 300,000 buvo 
‘sunaikinti ar išvežti, susisie
kimo atstatymą sunkina tas 
faktas, kad veik visi trokai, 
per karą dingo. Virš pusės 
Francijos gyvulių ir trys 
ketvirtdaliai žemės ūkio ma-: 
šinų dingo. Labai nukentė
jo ir pramonė. Štai kodėl 
Francijos atsistatymas yra 
sunkus.

KRIZIS JUGOSLAVIJOJ

Iš Tito diktatoriškos val
džios Jugoslavijoj pasitrau
kė kairus demokratas Mi- 
lan Grot Pasitraukė jis to
dėl, kad Tito diktatūra nei
na prie demokratijos įgy
vendinimo. bet nori galuti
nai sustiprinti krašte komu
nistų partijos diktatūrą. M. 
Grol buvo Tito valdžios vi- 
ce-premjeras. Jo pasitrauki
mas baigė kairiųjų demok
ratų bendradarbiavimą su 
Titu, kurs kaži kodėl vadi
na save maršalu

kartą visuomenei pranešti, l 
kad, pastarųjų laikų tarp-' 
tautinių įvykių nepaisant, 
Amerikos vyriausybės nusi
statymas Lietuvos atžvilgiu 
nėra pasikeitęs.

Vadinasi, gandai apie ta
riamą Lietuvos Respublikos 
Pasiuntinybės bei jos Kon
sulatų netrukus turintį įvyk
ti uždarymą, apie musų val
džios buk tai jau duotą su
tikimą pripažinti 1940 ma
tais sovietų įvykdytą Lietu
vos aneksiją ir t.t. neturi 
mažiausio pagrindo.

nio Seimo sušaukimas.
Vykdant ALT kolektyvo 

anksčiaus tuo reikalu priim
tą nutarimą, vykdom, ko
mitetas nusprendė imtis ini-

seje.
Del tikslios Seimo sušau 

kimo vietos ir laiko nutarta 
atsiklausti visų ALT narių.

tebegaliojančius susisiekimo 
suvaržymo patvarkymus. 

Pasitarimo proga, rug-

p. J. Griniaus (Philadelphi- 
ioj, Pa.) ir sekretorės ponios

rio) platų tuo reikalu prane
šimą. ALT egzekutyvas. 
Tremtinių Komisijos atlik
tiems darbams visiškai pri
tarė, vienkart užgiriant nau

BULGARIJOS RINKIMAI 
LIKO ATIDĖTI

Amerikos ir Anglijos pro
testas privertė Bulgarijos 
diktatorius atidėti “rinki
mus” į parlamentą neribo
tam laikui. Bulgarijos val
džia, pastatyta rusų durtu
vais, rengėsi Bulgarijoj pra
vesti suktus, nedemokratiš
kus rinkimus. Amerikos vy
riausybė pagrasino nepripa
žinti tų rinkimų ir nedaryti 
taikos su vyriausybe išėju
sia iš tų suktų rinkimų. Bul- 
gariios lėlės bandė protes
tuoti, bet praeitą šeštadienį 
jie paskelbė, kad rinkimai 
atidedami. Bulgarijos val
džia sako, kad rinkimus a- 
tidėti reikalavo aliantų kon
trolės komisija, o tai reiš
kia. kad ir rusai Amerikos 
reikalavimą parėmė.

ĮSILEIS SPAUDOS AT
STOVUS LENKIJON

Valstybės departamentas 
skelbia, kad Lenkija ir Bul
garija sutiko įsileisti į savo 
šalis tam tikrą skaičių A- 
merikos spaudos atstovų. 
Lenkija kol kas įsileidžia 
tiktai tris spaudos atstovus, 
po vieną nuo Associated 
Press, United Press ir In
ternational News Service 
spaudos agentūrų.

PABAIGTUVIŲ ŠAUDYMAS OKINAVOJ

Ši nuotrauka parodo kain amerikiečiai Okinavos saloje šaudė iš džiaugs
mo, kada išgirdo, jog Japcnija pasidavė. Buvo paleisti darban visi šaujami 
ginklai, nuo revolverio iki didžiausios kanuolės. Balti bruožai, tai kulkų ir 
bombų takai nakties metu padangėj.

Užsienių Politika
—

Valstybės sekretorius J. 
F. Byrnes spaudos atstovams 
sakė, kad dabartiniu metu 
Valstybės Departamentas 
turi spręsti sekamus klausi
mus:

1) Rumunijos karalius 
prašo padėti Rumunijoj ki
tą vyriausybę. Kaip žinoma, 
ten valdo Rusijos pastatyta 
komunistų vedama valdžia.

2) Reikia pakeisti karo j 
paliaubų su Italija sutartį.; 
nes ji nebeatitinka laiko 
reikalavimams. Tatai bus 
bandoma padaryti užsienių 
reikalų min isterijų posėdyje 
Londone. Tas posėdis, A- 
merikai Siūlant, liko nukel
tas į rugsėjo 10 d., nes da
bar perdaug darbo yra su 
Japonijos pasidavimu.

3) Valstybės departa
mentas mano. kad geriau
sias būdas užtikrinti laisvus 
Rinkimus Rytuose yra už
tikrinti spaudos atstovams 
laisvę stebėti tuos rinkimus 
ir nevaržomai informuoti a- 
pie tai pasaulio spaudą.

4) Išdirbti Japonijos tvar 
kymo nuostatus. Tas daro
ma bendrai Valstybės de
partamento su karo ir karo 
laivyno departamentais.

5) Tariamasi su Anglija 
dėl ekonominio bendradar
biavimo po karo. bet neve
dama derybų dėl paskolos 
Anglijai.

6) Baigti Valstybės de
partamento reorganizaciją.

7) Santykiuose su Ispani
ja Amerika laikysis Potsda
mo tarimo ir frankinė Ispa
nija nebus įleista į Jungti
nių Tautų organizaciją, bet 
ekonominiai santykiai su Is
panija pareis nuo to, kaip 
Amerikai bus naudingiau.

KINIJOS KOMUNISTAI 
EINA LENKTYNIŲ

Iš Chungkingo praneša, 
kad Kinijos komunistai sku
bina okupuoti svarbesnius 
šiaurės Kinijos miestus. Jie 
pradėjo “visuotiną ofensy
vą” prieš nebesipriešinan
čius japonus ir siekia oku
puoti Pekiną, Tienciną ir ki
tus svarbius centrus.

Sovietų Kinų M metų 
sutartis

Maskvoje ir Chungkinge 
paskelbta Sovietų-Kinų su
tartis, kurią Maskvoje pasi
rašė Kinijos ministerių pir
mininkas Dr. T. V. Soong. 
Sutartis sudalyta 30-čiai 
metų. Pagal tą sutartį Ru
sija pasižada dueti karišką 
pagelbą Kinijos nacionali
nei vyriausybei, pasižada 
nesikišti į pačios Kinijos ir 
į Kinijos Turkestano vidaus 
politiką. Rusija pripažįsta 
Mandžuriją Kinijai, bet 
Mandžurijos pietinis ir ry
tų gelžkeliai bus valdomi 
bendrai kinų ir rusų. Port 
Arturas bus iš vardo Kini
jos. bet rusai ten turės savo 
laivyno bazę. o Dairen (Dai
ny) uostas padaromas lais
vu uostu.

Kinija iš savo pusės pasi
žada pripažinti “laukutinės” 
Mongolijos nepriklausomy
bę, jei Mongolijos gyvento
jai laisvu balsavimu pa
reikš norą būti nepriklau
somi. Trys mėnesiai po Ja
ponijos pasidavimo rusai 
žada ištraukti savo kariuo
menę iš Mandžurijos.

KINIJA NESIVERŽIA I 
HONGKONGĄ

Kinijos vyriausybė skel
bia, kad ji nesiūs kariuome
nės perimti iš japonų Hong- 
kongo salą. prie Kantono 
miesto. Kinija gerbia esa
mas sutartis, todėl nemano 
priešintis anglų grįžimui į 
Hongkongą, bet vėliau Ki
nija ves derybas su anglais 
ir su kitomis šalimis dėl pa
naikinimo ypatingų teisių 
svetimtaučiams kinų respu
blikoje.

YRA IR TOKIU JAPONŲ

Vienas japonų kariuome
nės vadas Kinijoj, įsakytas 
pasiduoti kinams, atsiuntė 
jiems laišką, kuriame kvie
čia kinus susijungti su ja
ponais ir bendrai kovoti 
prieš visus baltuosius. To 
generolo vardas dar nėra 
paskelbtas.

Rekonversija
Visoje Amerikoje eina u- 

kio persitvarkymas į taikos 
gamybą. Pradžioje to persi 
tvarkymo visuose didesniuo
se miestuose atsiranda tūk
stančiai bedarbių. Tokiame 
Bostone jau užsiregistravo 
pereitą savaitę 26,000 be
darbių. o po didesnius pra
monės centrus laikinų be
darbių skaičius jau siekia 
šimtų tūkstančių. Tai laiki
nas reiškinys, bet gana pa
vojingas.

Darbininkų unijos reika
lauja kongresą išleisti eilę 
jau įneštų į kongresą įsta
tymų. Svarbiausieji tų įsta
tymų yra šie:

1) Įstatymą garantuojan
tį kiekvienam amerikiečiui 
teisę į darbą (Murray-Wag- 
ner įneštas). 2) Federalinė 
parama bedarbiams iki 25 
dolerių per savaitę per 26 
savaites (Kilgore-Forand į- 
neštas); 3) Pakelti mini- 
malinį uždarbį iki 65c. per 
valandą (Pepper įnešimas); 
4) Pagerinti socialinio drau 
dimo įstatymą; 5) Uždraus
ti rasinę, tikybinę ir kitokią 
diskriminaciją darbuose; 
6) Plati programa statybos, 
kelių statymo, • elektrifika
cijos ir panašių projektų.

Priėmus tuos jau įneštus 
į kongresą įstatymus, perė
jimas į taikos gamybą butų 
palengvintas, butų užtikrin
ta darbai visiems galintiem 
dirbti ir žmonės nebebijotų, 
kad su taika ateis nedarbas 
ir skurdas.

PATRIOTŲ MEDŽIOJI- 
AS LIETUVOJE

Europa (LAIC) — Gegu
žės mėnesyje Sovietų oku
pantai per visą Lietuvą vyk
dė masinę besislapstančių 
patriotų medžioklę. Kaip 
pranešama, medžioklėje da- 

i lvvavo skaitlingi NKVD da
liniai. lėktuvams padedant, 

j “Oblava” apėmė ištisus miš
kuotus plotus. Kur nepadė
jo lėktuvai, ten buvo grieb
tasi ugnies. Oblavos pasė
koje liko išdeginti ištisi 
miškuoti plotai.

šią savaitę musų kariuo
menė pradeda okupuoti Ja
poniją. Musų karo laivynas, 
400 karo laivų, jau šeimi
ninkauja Japonijos vande
nyse, prie pat Japonijos so
stinės, o pirmieji kareiviai 
jau nuleisti iš oro į Tokio. 
Trečiadienį į Japoniją išsi
kelia generolas MacArthur 
su galinga Amerikos ka
riuomene. Musų karo laivy
nas. karo aviacija ir išlai
pinama kariuomenė eina vi
sam kam pasiruošę, jei ja
ponai bandytų priešintis, jie 
butų numalšinti. Bet tikima
si, kad okupacija įvyks be 
kraujo praliejimo. Ikišiol 
iapepai visur laikosi pasi
davimo sutarties.

500,000 kareivių okupuos 
Japoniją Kinijoj tarp nacionalinės 

keliosde'! Čankaišeko kariuomenės ir 
šimts tūkstančių Amerikos;tarp Rusijos remiamų ko 
kareivių bus iškelti i Japo- munistų jau įvyko kruvinų 
nijos žemę, bet vėliau iki susirėmimu, bet prie atviro 
puses miliono musų karei- kapo nenriėio. Kįniioa 
v,ų okupuos svarbesnes stra komunistq ;a<!^ nU¥^

Pradžioje tik

teginęs vietas Japonijoj. 
Musų kariuomenė nesiims 
valdyti Japoniją, tas bus 
palikta patiems japonams, 
bet musų pastatyta kontro-
lės komisija prižiūrės Japo-;joj yra įtempta, nacionalinė 
nijos vynausybės veikimą kariuomenė eina lenktynių 
ir duos jai nurodymus. , . a , . .su komunistais dėl perėmi

mo svarbesniųjų KinijosJaponai visur sudeda 
ginklus

Praeitą savaitę japonų
kariuomenė visuose plačiuo- naujas galvosūkis.

BADAS IR SKURDAS 
VISOJ LENKIJOJ

UNRRA (United Nations 
Relief and Rehabilitation 
Administration) pasiuntė į 
Lenkiją savo delegaciją, iš
tirti vietos gyvenimo sąly
gas. Tos delegacijos pirmi
ninkas C. H. Wilson prane
ša, kad padėtis Lenkijoj y- 
ra neišpasakytai bloga. Ba
das siaučia visame krašte, 
o su badu plinta ligos, šilti
nė, dezinterija ir džiova. U- 
kininkai neturi gyvulių. 
Lenkijos gyventojai kenčia 
daugiau, negu kurio nors ki
to krašto gyventojai.

GEN. DE GAULLE LAN
KĖSI AMERIKOJ

Francijos prezidentas ge
nerolas de Gaulle praeitą 
savaitę lankėsi Amerikoje. 
Washingtcne jis buvo labai 
iškilmingai pasitiktas. De 
Gaulle kelionės tikslas bu
vo užtikrinti Francijai A- 
merikos ūkišką pagelbą 
pramonei atstatyti ir mo
dernizuoti. o taip išsiaiškin
ti su Amerika dėl francuzų 
Indo-Kinijos likimo ir ap
tarti su prezidentu Truma- 
nu Francijos sumanymą in
ternacionalizuoti Vokietijos 
Ruhro sritį, kuri yra pra- 
moningiausia Vokietijos da
lis.

Užsisakykit didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

se Azijos frontuose pradė- 
’o masiniai pasiduoti sąjun
gininkams. Filipinuose ja
ponų armijos likučiai bai
gia derybas dėl pasidavimo. 
Mandžurijoj rusai sakosi 
jau paėmę apie pusę milio
no japonų į nelaisvę. Kini
joj japonai pasiduoda ki
nams ir Kinijos komunis
tams. Korėjoje rusai “ver
žiasi pirmyn/’ bet Korėja 
bus okupuota bendrai Ame
rikos, Rusijos ir Kinijos ka- 
riucmenės. Indo-Kinija bus 
okupuota kinų ir anglų, nors 
franeuzai reikalauja tą jų 
buvusią koloniją grąžinti 
jiems.

Kinijoj bandoma išvengti 
pilietinio karo

pas čankaišeką tartis, kaip 
išvengti pilietinio karo. Ką 
duos tie pasitarimai, dar 
nežinia. Bet padėtis Kini-

miestų iš japonų. Kinijoj 
bręsta “trims didiesiems”

NEPATENKINTI NUO- 
MOS-PASKOLOS GALU

Anglijos vyriausybė ir 
spauda reiškia nepasitenki
nimo, kad Amerika staiga 
nutraukė nuomos-paskolos 
pagelbą. Anglai sako, kad 
jiems sunku bus ant greitų
jų prisitaikyti prie taikos 
laiko gamybos be Amerikos 
pagelbos. VVashingtonas ai
škina, kad dėl tolimesnės 
Amerikos pagelbos anglai 
turi susitarti su musų val
džia, jie turi mokėti už tą 
pagelbą, arba turi prašyti 
paskolos.
ATRODĖ LABAI IŠALKĘ

Vienas Sovietų Rusijos 
užpirkimų komisijos narys, 
kurio vardas neskelbiamas, 
kad neei-zinti “musų sąjun
gininką,” vykdamas į Rusi
ją prisipirko čia sau asme
niškai visokių prekių už ke
lis tūkstančius dolerių. Jis 
vežėsi daug mėsos, sviesto, 
drabužių ir 53 poras čeve
rykų. Kur jis gavo reikalin
gų stampių. tai “militarinis 
sekretas.”

Karas pasibaigė, bet į ka- 
ruomenę jauni vyrai vis dar 
bus šaukiami. Reikia pa
keisti seniau paimtus karo 
veteranus. Bet dabar bus i- 
mama daug mažiau vvnj. 
Iš Massachusetts valsti? »s 
bus šaukias'a tik pusė tiek 
vyrų, kiek seniau buvo ima
ma.
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3 APŽVALGA »
FRANCUZŲ SOCIALIS

TŲ KELIAS

Rugpiučio vidury Franci
jos socialistų partija laikė 
savo pirmą kongresą po 
Francijos išlaisvinimo. Ko
munistai buvo siūlę Franci-į 

-.>-.jo3. socialistams susijungti ii 
vieną “Darbo Partiją,” ti
kėdami toj “vieningoj” par
tijoj pasigrobti vadovavi
mą. Francijos socialistai ne
padarė komunistų siūlomą 
hara-kiri. “Naujienos” dėl 
Francijos socialistų pasisa
kymo rašo:

“Visiems politikos stebėto
jams buvo įdomu patirti, kur 
stovi Francijos socialistai to
se rungtynėse tarp demokra
tijos ir totalitarizmo, kurios 
dabar eina Europoje. Prieš ka
rą Leon Blum ir dauguma 
partijos narių stojo vienu lai
ku už “liaudies frontą” su ko
munistais.
“Paryžiaus konvencija 5,000 

balsų dauguma nutarė remti 
gen. Charles de Gaulle admi
nistraciją, nors kai kuriuos jo 
sumanymus konvencija aštriai 
kritikavo. Komunistai prieš 
gen. de Gaulle kovoja. Jeigu 
prieš ji butų išėję ir socialis
tai, tai dabartinė laikinoji 
Francijos vyriausybė butų tu
rėjusi pasitraukti-
“Kadangi ateinantį spalio 

mėnesį bus renkamas Franci
jos parlamentas, tai konven
cijai teko spręsti, kokiu budu 
socialistai statys savo kandi
datus: ar jie dėsis į bloką su 
kitomis partijomis, ar eis at
skirai? Konvencija nutarė sta
tyti atskirus kandidatų sąra
šus, nesidedant su nieku kitu. 
kaip tiktai su “Demokratine 
ir Socialistine Pasipriešinimo 
Sąjunga.” kuri nors ir yra ne
partinė organizacija, bet kon
troliuojama socialistų.
“Buvo pasiūlymų, kad socia

listai jungtųsi su komunistais, 
sudarydami vieną darbininkiš
ką partiją. Po karštų debatų 
konvencija nutarė šituos vie
nybės pasiūlymus atmesti de
šimčia tūkstančių balsų prieš 
200. Vadinasi, už vienybę su 
komunistais balsavo tiktai 1 iš 
kiekvieno 100 atstovaujamų 
konvencijoje partijos vienetų!
“Tai gana aiškus nusistaty

mo pareiškimas. Jisai juo la
biau yra reikšmingas, kąd Ru
sijos sovietų valdž'a šiandien 
leidžia milžiniškas sumas pi
nigų propagandai, stengda
masi įpiršti komunizmą Euro
pos darbininkų masėms.
“Francijos socialistai kovoja 

už panašų ekonominių ir so
cialinių reformų programą, 
kaip tas, kurią prižadėjo vyk
dyti Anglijoje Darbo partija. 
Ir jie yra griežtai nusistatę 
eiti demokratijos keliu, kaip 
ir anglai. Bolševikišką dikta
tūrą, paremtą teroru, jie at
meta.”

rie buvo apdeginti, mirė vėliau 
ir vis dar miršta dabar. Kai 
kurie žmonės, tik truputį ap
degę ir pradžioje atrodę šiaip 
jau visai sveiki, vėliau dėl ne
žinomų priežasčių pradėjo silp
ti ir mirti...”

Japonų priešlėktuvinės 
nusaugos techniškas specia
listas. Sutezo Torii šaltais 
žodžiais pasakoja apie ato
mų bombos jėgą, sprogimą 
ir nuostolius. Skaitant tuos 
skaičius ir bombų sprogimo 
pasekmes darosi šiurpu. 
Mokslininkai atpalaidojo 
pašėlusią gamtos jėgą, o 
žmonės tą jėgą pirmiausiai į 
panaudojo kitiems žmo- j 
nėms žudyti. Prieš žmonių! 
sąžinę stovi ir ateities netik-* 
rūmai ir Hiroshima su Na
gasaki liūdni pavyzdžiai 
praeityje.

JIE UŽ “NESIKIŠIMĄ”

Maskvos “Izviestija” aiš
kina kodėl Rusija atsisakė 
dalyvauti bendrai su kitais 
sąjungininkais Graikijos 
rinkimų priežiūroje. “Izvie- 
stija” rašo:

“Toki priežiūra butų nepa
teisinamas kišimasis į išvaduo
tų šalių suverenitetą. Nesvar
bu kokioje formoje ta tarp va-

Ka-EJVlį SO. BOSTON

JAPONAI ATVYKO PASIDUOTI

Amerikos generolas Willoughby (dešinėj pusėj) priima japonų pasida
vimo komisiją, kurt atskrido orlaiviu i Manilą. Juoda rodyklė parodo japo
nų komisijos vadą. generolą Toraširą Kavabę.

Europos Pai niava
Potsdamo konferencija jei rusai ilgiau dar valys 

kraštą nuo mašinų, tai Ven
grija pasiliks visai nuskur
dinta, be jokios pramonės. 
Tuo tarpu iš čechoslovaki-

svarstė daug klausimų, bet 
ji daug maž galutinai iš
sprendė tiktai vokišką klau
simą. Vokietija po Potsda
mo žino. kas ją laukia. Tuo 
tarpu visi kiti Europos klau
simai liko atviri.

Ne vėliau, kaip rugsėjo 10 
d. Londone turi susirinkti i

dinama priežiūra vyktų, esmė- pirmą posėdį Potsdame su- 
je ji susiveda prie įvedimo tartoji Įkurti “užsienių rei- 
kontrolės ant svetimos valsty- kalų ministerių taryba.” 
bės vidaus politikos." Prteš susirinkusius užs. rei-

Maskvos diktatoriai, ku
rie buvo sukurstę Graikijos 
komunistus prie sukilimo ir 
norėjo ten Įvesti savo dik
tatūros kontrolę, staiga pa
sisako už “nesikišimą” Į tos 
pačios Graikijos “vidaus rei
kalus.” Matomai, komunis- 

j tai nesitiki laisvuose rinki- 
' muose Graikijoje daug lai- mia 
mėti ir jie yra tikri, kad 
Amerikos ir Anglijos rinki- 

' minė priežiūra neskriaus 
Graikijos komunistų. Be to. 
Maskva jau rengia dirvą 
rinkimams,” kaip ji juos

kalų ministerius stos tokie 
klausimai:

Bulgarijoj, Rumunijoj ir 
Vengrijoj viešpatauja Mas
kvos pastatyti totalitariniai 
režimai. Anglija ir Amerika 
tų režimų nepripažįsta, skai
to juos nedemokratiškais. 
Rusija juos pastatė ir rė

Kas Sąvaitę
Pergalėtojas—pragare!

Amerikos koineni.atorė 
Borethy Thompson parašė 
budingą straipsnį. Ji reiš
kia baimės dėl paskiausio 
mokslininkų išradimo, ato
minės bcmbos. Jos many
mu. toji bomba gali virst 
žmonijos nelaimių šaltiniu.

Komentatorė nesidžiau
gia ir tuo. kad tą baisų gin
klą šiandien turi Amerika 
ir Anglija. Jeigu tas gink
las bus panaudotas blogiem 
tikslam — kas bus?

Ji mano, kad bus tikras 
pragaras. Kurią nors dieną, 
pasaulio galiūnams susipy- 
kus. į griuvėsius virs dideli 
miestai, žus milionai žmo-

“Jei drg. J. P. perskaitė 
Erouderio knygutes ir su
rado, kad jos labai naudin
gos medžiagos duoda dar
bininkams ir pats nepaste
bėjo klaidingų išvadų, tai 
dar labiau pasirodo,, kiek 
žalos jos padare.”

Je, pas komunistus šian
dien yra didelė nuodėmė 
skaityti Browderio raštus. 
Jie — trucizna. Palaiminti 
kcmunizmo ubagai dvasio
je!
Paskiausia naujiena

Maskvos spauda paskel
bė tokią naujieną:

Atominė bomba nepada
rė stebuklo, ji neprivertė

1 Komentatorė siūlo Už-inink«. pastangos laimėjo 
pergalę.siulo

drausti rakietinių ir atomi
nių bombų naudojimą. To
kia drausmė privalo galioti 
visam pasaulyje.

Deja. autorė dar nežino,

1 visi tie japonai buvo suva- 
j ryti į dideles stovyklas, pas
kui jie buvo išrūšiuoti ir 
daugeliui buvo leista apsi
gyventi įvairiose valstijose, kad mes gyvename tokia-

jos išvaroma 2 milionai 
vengrų, kuriems Vengrijoje 
reikės duoti darbo ir duo
nos. Kaip išspręsti tokią 
painiavą?

Potsdamas visai nieko ne
sakė dėl rusų-turkų ginčo. 
Turkai po Potsdamo skel
bė, kad jie ginklu priešin
sis rusų reikalavimams Į kai 
kurias turkų žemes.

Potsdamas paliko neiš
spręstą Irano (Persijos) ne
priklausomybės klausimą. 
Irane sėdi rusų ir anglų ka-

Dabartiniu metu tiktai 42,- 
000 japonų yra dar laikomi 
stovyklose, kiti visi apsigy
veno rytinėse ir vidurinėse 
valstijose.

Iš 110,000 japonų Ameri
kos kontinentalėse valstijo
se 18.000 pasirodė “neloja
lus.” Tatai nereiškia, kad 
jie buvo pagauti bedarant 
ką nors neleistino, bet to
kiais skaitomi žmonės, ku
rie “neprisitaikė” prie nau
jų sąlygų, arba kurie daug 
nukentėjo piniginiai ir mo
raliniai laike masinio eva- 
kuavimo iš vakarinių vals
tijų. Ką su tokiais žmonė
mis bus daroma dabar, dar 
nėra aišku. Kai kas mano.

me pasaulyje, kuriame ir 
rašvti istatvmai sutrempia
mi!
Kokia iš to išeitis?

D. Thompson sako: “Ra
kietos. žestisinė propulsija, 
robotai ir uraniumas nėra 
pavojingi. Jie darosi pavo
jingi tuomet, kada žmonės 
daro iš jų ginklus ir naudo
ja, kaip tokius. Žmonės yra 
pavojingi.”

Tai liberalizmo “bottle 
neck.” 0 kodėl žmonės tuos 
ginklus daro?

Norėta pasakyti tiek: ir 
raudonoji armija padėjo 
nugalėt Japoniją.

Bet toji armija vos dvi 
dienas kariavo...

Maskva netiki atomų ste
buklui. bet ji nori, kad vi
sas pasaulis tikėtų jos pa
sakai. Can you beat it? 
Jiems lietingos dienos

Juodoji rinka susilaukė 
lietingų dienų. Buvo speku
liantų, kurie platino falšy- 
vas racionavimo štampas ir 
darėsi gražų pinigą, ypač iš 
gazolino ir mėsos.

Kada pasidavė Japonija 
Jr buvo panaikintas racio- 
navimas gazolinui, pas juo
dosios rinkos spekuliantus

Tą klausimą liberalai ap-i^ilo tikra panika 
eina. jie neturi ko sakyti. Beje. New T orke tiems

riuomenės. Anglai sutinka )k d j ' ; ė j j

Bulgarijoj bolševikai bu
vo paskelbę “rinkimus” rug
piučio 26 d. Kartu su “rin
kimų” paskelbimu bolševi
kai buvo paskelbę ir tų 
rinkimų” rezultatus. Ame-

supranta. Balkanuose. Len- rika ir Anglija dėl tų “rin-
ikijoje ir kitose “išvaduoto
se” šalyse, kur rusai laiko 
savo kariuomenę, laiko sa
vo žandai-meriją. areštuoja 
žmones ir palaiko savo lė
lių režimą. Kad apsaugojus 
tuos savo smurto kūdikius 
nuo Anglijos ir Amerikos 
rinkiminės priežiūros, Mas
kva iškelia “nesikišimo prin 
cipą,” vardan “suverenite

kimų” komedijos pareiškė 
protestą ir pagrasė nepripa
žinti tų suktų rinkiminių ap
gavysčių.

Maskvos lėlės Bulgarijoj 
“rinkimus” atšaukė, bet tų 
lėlių valdžia tebesiunta Bul- 
barijoj.

Austrijoj rusai išplėšė 
mašinas iš pramonės Įmo
nių. .Austrijoje nėra duo-

VIS TA ATOMŲ BOMBA

to.” Šlykštus Maskvos veid- nos. Rusai ten pastatė vy 
’ mainiai mano, kad rasis kur riausybę, kurios anglai, a- 
nors liurbių, kurie ju “nesi- merikiečiai ir franeuzai dar 
kišimą” ims už gryną pini- nėra pripažinę. Austrijos 
gą. " ' ' kontrolė per bendrą aliantų

kontrolės komisiją dar ne
susitvarko: kariški kontro
lieriai nesusikalba. Nėra 
aiškumo ir dėl Austrijos 
maitinimo, iš kur imti duo
ną Austrijos žmonėms mai
tinti.

Iš Vengrijos praneša, kad 
rusai ten grobia “už repara
cijas” pramonės mašinas ir,

DU PASAULIU

Amerikoj ir Anglijoj vis 
eina ginčai, ar gerai pasielg
ta pavartojus naują atomų 
bombą prieš du Japonijos 
miestus, Hiroshima ir Na
gasaki. Japonai dabar skel
bia, kokius nuostolius pri
darė tos dvi bombos. Pirmo
ji, numesta ant Hiroshima 
rugpiuio 6 d.

“Užmušė virš 60,000 žmonių, sužeidė apie 100,000 ir padarė benamiais 200.000 žmonių. Kita, numesta ant Nagasaki rugpiučio 8 d, užmušė virs 10,000 žmonių, sužeidė virš 20,000 žmonių ir 90.000 žmonių padarė benamiais. Dešimties mylių radiuse atomų bombos sugriovė visus namus. Daugelis žmonių žuvo po namų griuvėsiais ir sudegė, todėl sunku tiksliai nustatyti žuvusiųjų skaičių. Daugelis žmonių, ku

Amerikos armijos pulki
ninkas, H. M. Baldridge. 
tarnavo Viduržemių juros 
srityje ir buvo paskirtas 
prie raudonosios aimijos ry
šiams palaikyti. Jis turėjo 
daug progos stebėti raudo
nosios armijos gyvenimą ir
štai ką jis viename savo butų galėję daug pagelbėti? 
straipsnyje tarp kitko sako: Rusai paklausti dėl to atsa

“Kalbant apie komunizmą, aš niekada nesu matęs tokios prabangos, kokča naudojasi raudonosios armijos aficieriai. Jų uniformos blizga aukso papuošalais. Jie gauna geriausią maistą, turi daug tarnų, gyvena geriausiuose butuose ir naudojasi geriausiais jtri Vaciais automobiliais. Tie. iš tikrųjų, nepraktikuoja kom u rr zmo.
kaip mes jį suprantame. Skir
tumas gyvenimo patogumuose 
ir gyvenimo sąlygose tarp a- 
ficierių ir eilinių kareivių rau
donojoj armijoj yra daug di
desnis, negu musų armijoj.”

r\<n įuvnirnv leuaunu, jri u
nišai sutiktų. Bet rusai ne
siskubina apleisti Irano. Kol 
kas tik iš Teherano, Irano 
sostinės, atitraukta nišų ir 
anglų kariuomenės, bet vi
sa Irano klausimo painiava 
tebėra neišrišta.

Apie Jugoslaviją Potsda
mas nieko nesakė. Bet A- 
merika ir Anglija negalės 
tylėti dėl Jugoslavijoj vyks
tančio teroro ir žadamų da
lyti suktų totalitarinių “rin
kimų.”

Lenkijos klausimas šiuo 
tarpu lyg ir skaitoma “iš
spręstu.” Bet visi akyli 
žmonės žino, kad Lenkijoj 
jau *rengiartn bulgariški 
“rinkimai,” o vakarų vals
tybių spaudos atstovų ten 
vis dar nėra. Gal apie len
ku klausimą Londone mi- 
nisteriai ir nekalbės, bet iš
spręstas tas klausimas visgi 
nėra ir kol rusų armija lai
kys Lenkiją okupavus, o 
krašte šėls totalitarinė dik
tatūra, tol klausimas ir ne
išsispręs.

Apie Lietuvą. Latviją ir 
Estiją—tylu.

Prie Europos painiavų 
dabar prisidėjo Tolimųjų 
Rytų riebios dalybos. Man- 
džurija. Korėja, viena ir ki
ta Mongolijos, šiaurės Kini
ja, Port Arturas ir kiti ska
nus kąsniai iš japoniško im
perializmo palikimo —kam 
jie teks? J. D.

Japoniją.

Tyli ir D. Thompson. 
Pavojingų ir negerų žmo

nių teoriją mes skaitome 
antraeiliniu dalyku. Buvo. 

. yra ir bus pavojingų lunati-Visi kiti japonai neblogai | ku Bet įit0 kint’ ir kitfe 
„„ta.ke „ne kero aalv. ž^oniu vis?uomenž. bar“prisitaikė” prie karo saly 

gų. Daugelis jaunų, paimtų 
į kariuomenę, pasirodė pui
kus kareiviai, jie lojaliai 
kovojo už savo naują tėvy-

barizmo, iš vergijos žmoni
ja atėjo i kapitalizmą, i po
litinę demokratiją.

Ji pasieks ir industrinę
nę. Kiti dirbo karo pramo-. demokratiją — tada bus
nėj. fanuose ir visur pasi 
rodė lojalus žmonės ir geri 
darbininkai. Ir visgi jie be- 
viečiai žmonės. Grįžti į va
karines valstijas jie vargu 
galės. Tam priešinasi rasi
nės neapykantos užnuodyti ratinis~soriaHzmas'? 
tikri amenkonau

spekuliantams pavyko iš 
kišt dali savo štampų. Ten 
nukentėjo pinigingi godi- 
šiai. Buvo tokių, kurie po 
šimtą ir kitą sukišo, ir pra
laimėjo. Jų stampos never
tos nei sudilusios berlinkos.

Tas pat bus ir mėsos rin
koje, kada bus atšauktas ra- 
cionavimas.
Ir Tito laimėjo

Nesenai spaudoje buvo 
paskelbta tokia žinia:

Triesto mieste vienas

galas Majestoto Pelno vieš 
patavimui.

Tada ir tik tada žmonija 
susilauks taikos ir ramybės! bankas pasigedo stambios

Industrinės demokratijos 
antrasis vardas vra demok-

Kodėl nišai per karą neį
sileido amerikiečių į Rusiją.' 
dargi jei amerikieiai jiems

kydavo, kad “jus mums nie
ko negalite padėti.” Tikra
sis atsakymas, pulk. H. M.
Baldridge manymu, skam
bėtų šitaip:

“Amerikoniški kareiviai yra 
šviesus, išlavinti ir gerai ap
rengti. Jūsų ginklai yra daug 
geresni, kaip musų. Jus turit Europoje žinome po ka 
visus tuos daiktus, kurių mes 10 "beviečiiis žmones.” ar- 
norime, bet neturime, kaip tai ba “displaced persons.’ To- 
įvairaus maisto, muilo, eiga- kių žmonių yra ir Ameriko- 
retų. saldainių. Palyginimas Je- Ro Pearl Harbor atakos 
tarp jūsų ir musų kareivių ga- Amerikos karo vyresnybė 
li sukelti musų valstietiškose1 pasalino iš vakarinių valsti- 
kareivių galvose mintį, kad a-'JŲ. VISUS japonus, visus be 
merikiečių sistema, nežiūrint skirtumo, taip ateivius, taip 
visako, turi buti gana gera. Čia gimusius japonų kil- 
Mes negalime leisti, kad ne- mės piliečius. Tokių išvary- 
pasitenkinimas kiltu musu ar- tų iŠ savo namų japonų bu- 

.vo 110,000 žmonių. Pirma

Bcviečiai žmonės 
Amerikoj

o visų
daugiausiai tie, kurie iš ja
ponų išvalymo pasipelnė. 
Japonų fanuos, namai ir 
biznio įstaigos, išvarius vi
sus japonus, atiteko už men
kus grašius kitiems žmo
nėms. Tie tai dabar dau
giausiai ir šaukia neleisti 
japonams grįžti į jų seniau 
gyvenamas vietas.

Atrodo, kad milžiniška 
Amerikos japonų dalis tu
rės susirasti sau naują nuo
latinę gyvenamą vietą kito
se Amerikos srityse ir “ma
žieji Tokio’’ vakarinėse val
stijose bus tik praeities da
lykas. At.

AR ŽINOT, KAD
Japonų paskiausias gink

las buvo “kamikazi” lakū
nai. Jie kartu su lėktuvu 
krisdavo ant musų laivų ir 
žūdavo. “Kamikazi’’ reiškia 
“dievišką vėją.”

Nux vomica medelio grū
deliai yra kartesni už kar
čiausi pipirą.

Apelsino medis gali duot 
vaisių per 35 ii- daugiausia 
50 metu.

Žodis rojus yra skolintas 
iš aziatų. Jis reiškia karališ
ką parką, vietą tikram ma
lonumui.

Ir karalius “susiprato”
Atidarant naująjį Angli

jos parlamentą karalius 
Jurgis sakė programinę kal
bą. Be kitko jis pasakė:

“Naujasis ir baisusis gin
klas, kurį žmonijai davė 
mokslas, visoms pasaulio 
tautoms turėtų duot rimtą 
pamoką: bendro sutikimu; 
atsižadėti karo ar bendrai 
pražūti”...

Matote, ir karaliai “susi
pranta.” Bet šiame atvejy
je paslaptis visai menka:

Karalius Jurgis nors kuo 
turėjo pateisint socialistinę 
Darbo Partiją. Ji laimėjo 
parlamento rinkimus ir jos 
vyriausybė šiandien stovi 
prie imperijos vairo!

Aiškus dalykas. Darbo 
Partijos vyriausybė — di
delis pliusas Anglijos darbo 
žmonėms. Tikėkimės, kad 
ji nesuvils taikos ir laisvės 
išsiilgusio pasaulio. 
Paklaidinti žmonės

Amerikos komunistai vėl 
pakeitė “liniją.” Jie palai
dojo savo “politinę sąjun
gą” ir atgaivino dviraidę 
stipeną “K. P.” — komu
nistų partiją.

D i d ž i u m a komunistų 
smerkia Browderį. Esą, jis 
paklaidino Stalino avinyčią 
Jungtinėse Valstijose.

Bet dar yra tokių, kurie 
teisina buvusį savo kardi-

sumes pinigų.
Tuos pinigus pasiėmę ko

munistiški “laisvintojai,” 
kada buvo priversti apleist 
Triestę.

Reiškia. kapitalistiškas 
pinigas komunistams dar 
nedvokia.

Well, savo laiku taip da
rė ir Stalinas. Kodėl to ne
daryti jo “maršalui” Tito?
Bus civilis karas Kinijoj?

į Karo išvarginta Kinija 
dar neturi ramybės. Vos 
baigėsi karas su Japonija, 
jau renkasi civilio karo de
besiai.

Naują karą provokuoja 
paskiausios laidos “demok
ratai” komunistai.

Kinijos kcmunistų va
das Teh taip nesmarkautų, 
jei už jo nugaros nestovėtų 
“musų didysis talkininkas.”

Viskas priklausys nuo to, 
kain elgsis Amerika. Jei ir 
tolymuose rytuose bus ve
damos dalybos, gero tikrai 
nebus.
Komedija Bulgarijoje

Rusų okupuotoje Bulga
rijoj ruošta tas pat. kas sa
vo laiku buvo Lietuvoje— 
“liaudies seimo” rinkmiai.

Amerika tačiau pareiškė, 
kad ji nepripažįsta bulga
riškos komedijos..

Komunistiškų “frontų” 
kandidatai—neleidžiant ki
toms partijoms statyt savo 
kandidatus — Amerikai bu-

Dėjimas druskos į šven
tintą vandenį simbolizuoja VI-IW
išlikimą nuo sudegimo. ' raso:

vo nepriimtini. Taip ir pa
ndą. Chicagos komunistų ^kyta. Galų gale Maskva 
“Vilnyje” viena komunizmo nusileido. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

/S CHICAGOS LIETVVIŲ GYVENIMO
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMASĮ
Trečias

KAS SKAITO, BASO 
TĄS DUONOS NEPBAAO

pnesa-

BALSAS IS URUGVAJAUS.
viai — vienas iš Bridgepor-

| to, antras iš Brighton Park 
• kolonijos.

Pereitos savaitės pradžio-i ---------
je Chicagą apleido trijų vie- Mirė gydytojas Stupnickis

Naujas ALT žygis į 
Washingtoną

tos laikraščių redaktoriia— 
“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis, “Draugo’’ redak
torius L. Šimutis ir “Sanda
ros” redaktorius M. Vaidy
la. Jie išvažiavo j Washing- 
toną. ALT vykdomasis ko
mitetas ten turėsiąs dvejetą 
posėdžių, pasimatys su tū
lais musų vyriausybės par
eigūnais ir klibins visiems 
lietuviams opų klausimą -— 
kaip stovi reikalai su Lie
tuvos nepriklausomybe.

Rašant šiuos žodžius ALT 
vykdomojo komiteto nariai 
da negryžo ir nėra žinių, 
kas buvo nuveikta.

Chicagoje jau yra nemažai 
lietuvių bedarbių

1
Bridgeport? šiomis die

nomis pasimirė senas vie
tos lietuvių gydytojas, M. J. i 
Stupnickis, netoli 90 metų 
amžiaus žmogus.

Stupnickiai buvo baltgu- 
džių kilmės žmonės, caro 
valdžios ištremti Lietuv jh. 
Išmokę lietuvių kalbą iie 
visa amžių draugavo su lie
tuviais.

Serga cicsrietis Andrius 
Survila

Illinois Research ligoni
nėn šiomis dienomis buvo 
išgabentas senas Cicero gy
ventojas, Andrius Suivilas. 
Ligoniui stinga kraujo ir jo 

[gyvybei gręsia pavojus.
Chicagos lietuviai jau gy

vena pokarinę rekonversiją. 
Visoje eilėje didelių Įmonių 
darbai arba sulaikyti ar žy
miai sumažinti. Bridgeuor- 
te ir Westsidėje, Brighton 
Parke ir Marųuette Parke 
matyt lietuvių bedarbių. Tik 
mėsos karalių sostinėje “O- 
leikoj” (Town of Lake) 
mažiau bedarbių, nes di
džiuma vietos lietuvių dir
ba stakjarduose.

Laikraščiai sako, kad da
bartinis nedarbas yra tik 
“laikinas dalykas.” Bet se
nesnio amžiaus žmonės ne
daug vilčių turi gaut dar
bus. Pirm šio karo Western 
Electric ir kitose dirbtuvėse 
sunku buvo įsigaut žmogui, 
turinčiam virš 35 metus am
žiaus.

Komunistai bando terori- 
zuot lietuvius

Grįžta lietuviai karo 
veteranai

Chicagos lietuvių kcmu
nistų šlamštelis “Vilnis” 
pradėjo naują teroro kam
paniją. “Vilnies” redakto
riai, prisidengę pseudonimų 
skraiste, rašo:

Sovietų valdžia turėsian
ti vest rokundas su tais A- 
merikos lietuviais, kurie ne
pritaria “sovietinei Lietu
vai.” Tokie “fašistai” nebu
sią leidžiami vykt i Lietuvą 
ir t.t.

Tai yra bandymas pasi 
žvejoti drumstame vande
nyje. Komunistai mano, 
kad atsiras neišmanėlių, ku
rie pataikaus “svieto lygin
tojams,” tupintiems “Vil
nies” palėpiuos.e

Chicagos lietuvių veidai 
nušvinta. Iš Europos, iš to
limo Pacifiko salų grįžta 
vis daugiau karo veteranų, 
jų tarpe ir lietuvių. Ypač 
senos mamytės turi daug 
džiaugsmo — grįžta jų sū
nus, kurių laukė per dienas 
ir naktis!

Rašant šiuos žodžius jau 
yra grįžę ar jau grįžta tarp 
kitų ir šie lietuviai karo ve
teranai : bridgeportiečiai
Zenonas Pokvaitis ir Stasys 
Pęjreikis, roselandiečiai 
Kenneth Jakus ir Russell 
Tanelis, brightonparkiečiai 
Bemard Dikselis ir Antho
ny Ukackas, taipgi vienas 
northsidietis, Ralph Dūda.

Žuvo atostogų parvykęs 
lietuvis veteranas

Liūdni pergalės šumo 
vaisiai

JAPONAI BELAISVIAI .AMERIKOS TRAUKINY

Tuo pačiu laiku, kai Japonija pasidavė, Ameri xęn buvo atvežta daug 
japonų belaisvių iš Pacifiko. čia matom vieną vagoną su jais. Iš Seattle uos
to jie vežami traukiniais i karo belaisvių stovyklas.

WATERBURY, CONN.

Mirė Vincas Krakauskas, 
“Keleivio” skaitytojas

Montevideo. Nors Eu-inors “tautos vadu 
ropoj karas ir pasibaigė, bet kyje. 
čia dar nieko naujo nejau-? —o—
čiama, išskyrus kaip kieno! Vietos socialistų organas 
džiaugsmą sovietais ir kadi “EI Scl” (Saulė) iš š. m. 
tikrumoje jau dalinai susto-j birželio mėn. 23 d. viename 
jo žmonių skerdynė, kuriai straipsnių sako: 
pagimdė vieni kitus kaltin
dami visokie diktatoriai.
Šiaip viskas kaip ir netoli
mos praeities karo metu.
Dar vis jaučiamas net rei
kalingiausių daiktų truku
mas, o taipgi jų brangumas.

1 Trūksta pieno, mėsos, žilv
io, o taipgi naftos, kas be

“San Francisco konferen
cija priėmė naują čarterj, 
visai užmiršdama Atlanto 
Čaiterio principus. Ir jau 
nebekalbama apie nusigink
lavimą. Priešingai. visos y- 
pač karą laimėjusios didžio
sios valstybės, tik ir kalba 
apie padidinimą savo karo 
jėgų ir galvoja apie stiprų

Mes visi giminės ir šei
mos nariai liūdime ir linki
me mylimam švogeriui, lai 
būna jam lengva šios šalies New Yorko viešoji biblio- 
žemelė ramiai ilsėtis, o ve- teka Įsigijo Vytauto Bace-«• • V • • • t • * • | • • • • v~x*

V. BACEVIČIAUS 
KURINIAI

lionies šeimai reiškiame gi- vičiaus kurinius pianui: Pir- 
liausios užuojautos.

Juozas Šilkas.

NEW HAVEN, CONN.

Del C. Bakšio mirties

Liepos 26 d. čia mirė Vin 
cas Krakauskas, 62 metų 
amžiaus. Vincas staiga su
sirgo, buvo nuvežtas j ligo
ninę, ten jam buvo padary
ta operacija, bet iš ligoni
nės velionis nebegrįžo na
mo. Buvo pašarvuotas Jono
Dielninko koplyčioj ir pa- KT . . .
laidotas Kalvarijos kapinė-įosen.ai mn'Usl° ^nilio 
se. Gėlėm buvo apkrautas žmona, .lis. M. Ba-
karstas ir buvo daug paly- ^£1?’
jov r [kad “Keleivyje nurodytos

Velionis Vincas buvo ge- > mirties Pažastys 
ro budo žmogus, mylėjo lie-
tuvišką spaudą ir buvo Ke 
leivio, skaitytojas virš 35 
metų.

Vincas Krakauskas paėjo 
is Vilkaviškio apskrities, 
Majoriškių kaimo. Čia prie 
Southbui-y. Conn. turėjo su
sikūręs didelį gražų ūkį. 
Šiais laikais, linkstant dar-

--------- bininku, jis pats sunkiai u-
Michigan City, netoli nuo į kvje dirbdamas gal but ir

Chicagos, žuvo lietuvis ka
ro veteranas, saržentas Jur
gis Petrokas. Jis buvo pa
leistas 9 dienų atostogauti 
ir gyveno Bridgeport lietu
vių kolonijoj, pas savo mo
tiną Oną Petrokienę.

Mirties priežastis — au
tomobilio nelaimė.

K. A. Lietuvis.

BURLINGTON, VT.

Siūlo platų statybos planą

mas Žodis ir Dvi Groteskos 
— išleistus Europoje; Four 
Lithuanian Dances, išleis
tus New Yorke, Paragon 
Music Publishers ir Lithua
nian National Anthem, Ba
cevičiaus versijoj, tos pačios 
New Yorko leidyklos išleis
tas.

Čleveland ir Du Bois, Pa.

pakenkė savo sveikatai.
Velionis paliko dideliam 

nubudime žmoną Amiliją, 
tris sūnūs: Vladą, Kazį ir 
Juozą; du brolius—Kazį ir 
Juozą ir tris seseris Waler- 
buryje, vieną seseri Lietu
voje. vieną Argentinoj, ir 
penkis anukus. Sūnūs Vladas -----

neatitinka tikrenybę, ypač 
pasakymas, kad velionis, 
matomai, neturėjęs ramumo 
namuose, yra neteisingas. 
Mes tą klaidingą žinią ati
taisome įr nuo savęs norime -  c -
pridėti, kad paprastai sau
žudystės priežastys yra sun
kiai išaiškinamos. Tai yra 
valdžios atstovu pareiga ir 
jie, po tyrinėjimų, kaltais 
negali išaiškinti, kokios bu
vo saužudystės priežastys. 
Laikraštis turi pranešti vi
suomenei apie Įvykius, o į 
spėliojimus leistis nėra mu
sų reikalas.

Redakcija.

galo trukdo miesto ir pro
vincijos su miestu susisieki- . . , . - - .
mą. Nes trukumas naftos.01? n jurų laivyną. apie 
trukdo paleisti Į gatves di-i ’1 lvorstin.C3 karo tarnybos 
dėsnį skaičių autobusų įrjJveaima ir kitus nereikahn- 
kitų susisiekimo priemonių;^us dalykus.
užpildymui tų taip jaučią- “Taip, kaip į. po pį1TOOjo 

pasaulinio kaio, mes socia
listai turime pasisakyti, kad 
ir po šio žiauraus karo, pra-

mų trukumų.
Industrijos ir darbo sritv, 

taipgi nesimato dar jokio
gyvumo ir jokiu taikos me- vijusio desetkus milionu gy 

vvbių. pridariusio milžiniš
kus nuostolius ir sunaikinu
sio milicųinius miestus su 
visai? jų turtais, yra žmo
nių, kurie nieko nepasimo- 
kė. Jie. vietoj eiti prie tai
kos vykdymo ir žmonijos 
' erbuvio, dar karui nepasi
baigus, jau atvirai ruošiasi 
prie trečiojo pasaulinio ka
ro, kurs, žinoma, bus dar 
žiauresnis ir gali visiškai 
sunaikinti žmoniją ir pa

te žymių. Mat, nei iš Euro 
pos. nei iš š. Amerikos ne
atplaukia čia reikalinnras 
skaičius laivu ir neatv ža 
iau senai trūkstančių dar
bui įrankių, mašinų, gele
žies ir kitos vietos industri
jai reikalingos medžiagos.

Iš vietos lietuviu, jau kai 
kas bandė varstyti rusų at
stovybės duris, teirauda- 
mies, kada bus vežami 
“rojų.” Tai daugiausiai tam
sus, nieko negalvojantis irviešosios biblioteko irgi isi- 11 • 1 • .

eiio Bacevičiaus Four T ith 'aklai komunistų P™pagan gijo naceviciaus r our iatn- oianWnfaC
uaman Dances ir Lithua
nian National Anthem, cle- 
velandiečio p. Markalonio 
pastangomis.

JAPONIJOS NUOSTO
LIAI NUO BOMBŲ

Japonijos radio skelbia, 
kad Japonijoj bcmbos nu
mestos iš orlaiviu užmušė 
260.000 žmonių, 412,000 su
žeidė ir 9,200.000 žmonių 
liko be nastogės. Tatai reiš
kia, kad šešta dalis visų Ja
ponijos gyventojų nukentė
jo nuo bombų.

Dvi atominės bombos, Na

1944 metais Jungtinėse Į nių, sužeidė—180,000 žmo- 
Valstijose buvc pastatyti niu ir paliko be pastogės— 

tarnauja Amerikos ka-j30,889 didesni ir mažesni 210,000 žmonių. Tie skai- 
nuomenėj, yra leitenantas-laivąj. 96,359 karo įlėktų- čiai nėra galutini, nes skai- 
parašiutininkų divizijoj, ki-jvai, jų taipe 16,OX48 bomba- tvmas nuostolių vis dar nė
ti du sūnus yra vedę. nėšiai. ra baigtas.

1 šaulio civilizaciją.
M. Krasinskas.

riai pasidavęs elementas.
Teko patirti, kad minėtoji 
atstovybė atsakė jiems nei
giamai. Piima: sako ten KIA 
dar ne viskas tvarkoje; an
tra: Stalinas neturis reika
lingo skaičiaus laivų tam 
reikalui, o trečia ir svar
biausia : reikalaujama, kad 
nasas butų tikras lietuviš
kas. o taiogi kad butų Lie
tuvos atstovybės ar konsu
lato patvirtintas ir pratęstas.

Kadangi daugumoje vie
tos lietuvišku ' komunistų 
“vadai” ir kiti tos rūšies a- 
gentai sakosi atvykę “už 
politiką” su vokiečių išduo-

gasaki ir Hiroshima mies- tais geltonaisiais pasais ir 
tuose, užmušė 90,000 žmo- kitais dokumentais, tai sa

koma. vargiai kuris jų ga
lės išvykti į' senai lauktą 
“rojų”... Be to girdėti, kad 
ir jie patys nelabai susirū
pinę apleisti tą taip “nepa- 
v<nčiama” jiems “kapita
listinę” Uragvajaus respub
lika. •

Birželio 24 d. 
Montevideo, Uraguay.

SOVIETŲ RUSIJA SMER- 
REAKCION1ERIUS”

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris E. Bevin pasmer
kė Bulgarijos, Rumunijos ir 
Vengrijos valdžias, kaip ne
demokratiškas. { tai atsilie
pė Maskvos valdžios orga
nas “Izviestija” ir- vadina 
Bulgarijos ir Rumunijos val
džių kritikus “reakcionie
riais’.’ Tas piktžodžiavimas 
taikomas ir musų valstybės 
sekretoriui J. F. Bymes, 
kurs taip jau pasmerkė Bal
kanų diktatoriškas valdžias.

PAJIESKOMI ASMENYS

Prez. Trumanui paskel
bus. kad Japonija pasidavė, 
Chicagoj buvo daug šumo. 
Ir “lupę” (vidurmiesty) ir 
kitur butą daug triukšmo. 
Vieni tik šiaip patriukšma
vo, blaivi; antrieji prisigė
rė ir nežinojo ką bedarą. 
Pasėkoje to įvyko daugiau 
šimto nelaimių. Vieni buvo 
tik lengvai sužeisti, antri 
sunkiai.

Pergalės šume dalyvavo 
ir lietuviai. Teko girdėti, 
kad buvo sužeisti du lietu-

VVORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

Vermont valstijos CIO li
nijų pirmininkas, drg. A. 
Jenkins-Jankauskas, senas 
unijų veikėjas, pasiūlė pla
tų unijų planą Vermonto 
valstijos miestų perstatymo 
reikalu. Drg. A. Jenkins pa
siūlytas planas numato iš
griauti senus, nesveikus gy
venamus namus ir planin
gai per 10 metų aprūpinti 
plačiausias darbo mases 
sveikais ir pigiais butais. 
Drg. Jenkins sako, kad ir 
pramonės įmonės, kurių pa
talpos yra nesveikos ar ne- 
tinkamoį vietoj, taip pat tu-! 
retų buti perstatytos. Jis sa-' 
ko prieš akis stovi didelis 
uždavinys, tik reikia pla
taus užsimojimo, numatymo 
ir drąsaus vykdymo. Dabar 
svarbu yra parūpinti darbi
ninkams darbų ir dar svar
biau aprūpinti žmones svei
kais butais.

Unijų planas įteiktas Ver
mont valstijos pokarinio 
planavimo komisij’ai staty
bos plėtimo skyriui. Apie tą 
planą teks dar kalbėti pla
čiau, nes jis bus įdomus ne' 
tik Vermonto valstijos gy-' 
ventojams. Kor.

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

UŽSISAKYKIT

Kalendorių 1946 Metams!

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

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

daug turtingesnis ir formatas daug didesnis, negu 
iki šiol būdavo.

Todėl Kalendoriaus kaina šįmet bus 59 centų 
“Keleivio” skaitytojams.

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

636 Broądsray,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

Daugiau kaip prieš pusę 
metų čia pasirodė demokra
tinės krypties žurnalas ‘Lai
svoji Lietuva.” Nesigilinant 
i tai kieno pastangomis ir 
tikslu iis buvo išleistas, pir
mieji jo numeriai drg. J. 
1 azdauskui redaguojant, 
darė neblogą įspūdį, vertas 
buvo žurnalo vardo, o jo 
leidėjai užsitarnavo pagar
bos. Jame tilpdavo Lietuvą 
einančių straipsnių, belet
ristikos ir šiaip gražios ir

Elzbieta U r belytė-l-e tuk, iš Kel
mės. gyveno Stirling, Canada.

Vincas Grybauskas, iš Kelmės, gy
veno Stirling, Canada.

Jonas Tamašauskas, iš Telšių 
apskr., gyveno Chicagoj.

Juozas Naujokas.
Jurgis Naujokas.
Antosė Naujokaitė.
Valentukė-Naujokienė.
Adolfas I^mankas, gyv. Toronte.
Juozas ir Ona Ploščiauskas, gyve

nę Chicagoje.
Emilija Railienė, gyv. Chicagoje.
Petronis, iš Šeduvos, gyveno Phi

ladelphijoj.
Vincas ir Jonas Radusiai, gyveno 

New Yorke.
Povilas Lukoševičius, gyv. Phila

delphijoj.
Amelija Baltrimienė, Philadelphia.
Jonas ir Domicėlė Steponavičiai, 

gyv. Waterbury.
Pranas Lekutis, iš Tauragės apsk., 

gyveno Chicagoj.
Emilija Vestfalytė-Sleicherienė. iš 

Tauragės apskr., gyv. Hoboken, N. J
Jurgis Jacius iš Kauno apskr.
Juozas Barstys, Kauno apskr.
Povilas Pralgauskas, Šiaulių apsk.naudingos literatūrinės me-[ Jonas Andzelis, Sakių apskrities, 

džiagos. I -yv-

Bet dėl didesnio jo
Agota Andzjulytė, Šakių apskr.,

iŠ- Į gyv. Chicagoje.
, -i • . v _ j Sta-ys Ragauske v. gyv. Toronte,vystymo buvo jleista bend- Povi|a< Rugausk as, Toronto. Can.

ariarbiauti katalikai, o tuo Šiaulių
pasinaudoję įlindo ir vie
nas. kitas smetonini n kas, su 
iš Buenos Aires atvykusiu 
čia Petru čiučeliu priešaky, 
kurie užsispyrė žurnalą pa
daryti tikru smetoninku or
ganu, viską išmetant, kas 
vra pažangaus ir demokra
tiško. Pažangieji

Ona Zadeikaitė-Bichnes-i, 
apskr., gyv. Chicagoj.

Liudvikas Žadeikis. Šiaulių apskr., 
gyveno Chicagoj.

Pranas Žadeikis, Šiaulių apskrities, 
gyveno Chicagoje.

Antanas-Jonas Naumokaš, Šiaulių 
apskr., gyv. Bostone.

Tamulevičius, Alytaus apskričio, 
gyv. Chicagoje.

Juozas Putnus, šakių apskr.. gyv. 
Nevv Yorke.

Marcelė Putriutė, šakių anskr.,nenori gyv. New Yorke.
tam nusileisti. Eina kova, iš \iuOn:ps^’,į^i^a’,į>įat- Sa‘ 
kurios aišku, jokios naudos; Pušas. sakių apskr.. New Yorke. 
nebus, o žurnalui pakenks K°>«vaitė-p^ien€, Sakių ip’krh”
ii’ jis SUStOS ėjęs. Mat, kaip* Pranas Valuckas, šakių apakr. 
visuomet, smetonininkai no-! Katrina Krtsčiutė, iš Jurbarko.
ri matyti nepriklausomą
Lietuvą tik tokią, koki ji( Uthaanian American Information
buvo prieš karą, t. y. su' sodai
smetoniniu ar kitu kokiu 233 Broadway. New York, N. Y.

s
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Japonijos Palikimas
Japonija 19-to šimtmečio] .. .Korėja, Nuo 1905 metų 

.viduryje buvo nedidelė val-l Korėja yra Japonijos kolo- 
’stybė* ant keturių didesnių nija, galutinai prijungta 
salų. Po šio karo Japonija.; prie Japonijos 1910 metais, 
savo plotu, vėl bus tokio pat Korėja turi 22,633,000 gy- 

’ , • •• i.— —.-.r ventojų, jos plotas siekia 
85,246 ketvirtainių mylių. 
Korėja yra gana skurdi ša
lis, bet paskutiniais metais 
ten žymiai išsiplėtė šilko 
gamyba, tekstilės pramonė, 
o šiaip žmonės daugiausiai 
verčiasi ryžių auginimu. Ko
rėjiečiai yra artimi kinams, 
geltoni žmonės.

Formoza. Nuo 1895 metų 
Formozos sala yra japonų 
valdoma kolonija. .Formo
zos gyventojai yra kiniečiai, 
jų skaičius siekia 5,212,000, 
o salos plotas apima 13,880 
ketvirtainių mylių. Formoza 
?amina ryžius, arbatą, cuk-

dydžio. koki ji buvo prieš 
šimtą metų. Visi jos užka
riavimai. užgrobimai ir “lė
lių režimų*’ valdomi kraštai 
iš jos bus atimti.

Japonija neteks Mandžu- 
rijcs. Korėjos, pietinio Sa
chalino (Karafuto). Formo
zos. Kivantungo. visų salų 
Pacifiko platybėse. Indo-Ki- 
nijos, Olandų-Indijos ir vi
sų Kinijos plotų, kui- nuo 
1937 metų japonų kareiviai 
ir civiliai pelnagaudžiai šei
mininkavo. kaip namuose.

Del kai kurių japonų už
grobtų sričių jokių abejo
nių nėra. Olandai, anglai, 
ortugalai. amerikiečiai, gal 

ir franeuzai atsiims tą. kas 
’iems priklausė pirm šio ka
ro. Regis, kad dėl Hongkon- 
go salos gali kilti nesusip
ratimas. Tą salą anglai val
dė šimtą metų. bet ji yra 
kinų ir kinais apgyventa. 
Dabar Kinija

IBet Sachalinas-Karafuto tu
ri daug žemės gelmių turto, 
ypatingai anglies ir naftos. 
Del tos priežasties Sachali
nas turi didelės svarbos.

Mongolija. Tuo vardu va
dinama dvi šalys: viena 
“laukutinė Mongolija,” ka ' 
daįse buvo Kinijos dalis.; 
bet Sovietų Rusija atplėšė! 
ją nuo Kinijos ir Įkūrė ten 
tokį pat lėlių režimą, koki 
japonai turėjo Mandžuri- > 
joj. Apie “laukutinės” Mon
golijos likimą kol kas nie
kas nekalba, ji rusų saujoj. 
Bet yra kita. “vidujinė Mon
golija,” kuri svyravo tarp 
rusų ir japonų lėlių režimo 
ir paskutiniais metais buvo 
japonų “globoje.” Iš vardo 
vidujinė Mongolija skaito
ma Kinijos dalimi. Abi 
Mongolijos yra dideli kraš
tai, bet retai apgyventi. Ru
sai atplėšė nuo Kinijos ir 
Tanna Touva sritį, 64.000 
ketv. mylių žemės gabaląų, o žemės gelmėse kasa 

r.ia auksas, sidabras ir ang-įsu 65,000 gyventojų. Ta sri-
is. ‘lėliu’’ ietis ugi yra rusų 

žimo valdoma.
Japonai valdo pietinę Sa-! Kalbant apie “Japonijos 

-•halino dalį. Jie atėmė ją iš; palikimą” matome, jog rei- 
Rusijos po 1904-5 metų ra- kalas eina apie Kinijos pa- 
-ų-jagonų karo. Japoniškas dalinimą. Į Kinijos žemes 
Sachalinas yra nederlingas, kėsinasi jos “sąjungininkas”

Sachalinas ( Karafuto).

reiškia noro
tą salą prijungti prie suvie- ten gyvena tiktai 331,000’Rusija, kuri nori per savo▼T • • • X *_ • • 1 i • 1 • I 1 -1 • w

—Tegul bus pagarbintas, komunistai nori ji pati po 
Maike! velėna pakišti. Jeigu btali-

—Labą dieną, tėve. Kas nas stos už čainių komunis- 
nauja pas tave? tus, o Amerika eis Į talką

—Maike, aš turiu dideli generolui Kašeikiui, tai tarp 
sekretą. *i Amerikos ir Rusijos sralės

—Sakyk: paslaptį. į pasidaryt didelė batalija.
—Olrait, Maike, tegul bu- —O kaip tėvas manai,

na ir paslaptis. kuo šitokia kova galėtų pa-
—0 ką tėvas slepi? sibaigti?
—Mudu su zakristijonu, 

Maike. išradom receptą 
kiaulių veislės pagerinimui.

—O kaip jus manot jas 
gerinti?

—Mudviejų yra paStana- 
vyta. Maike. niekam to iš
radimo nesakyti, pakol jis

—Aš rokuoju. Maike. kad 
blogiausiai butų Bimbos 
vaiskui Amerikoje. Bolševi
kai turėtų sulysti į surpai- 
pę. Turėtu užsidaryti visos

ai invninv^. ot lt
jiems daugiau nei prakalbų 
sakyti, nei gazietų druka-

da nėra užpatentuotas: ale vot. Po didelių linksmybių 
kai tau. tai aš galiu į ausį prasidėtų graudus verks- 
pasakyti. kad šeriant kiau
les reikia joms duoti cibu

mai. Ai beč jur laif!
—Amerikos komunistai. 

ta\P tėve. tarptautinėj politikoj 
kad bučeriams nereikėtų ši- nieko nereiškia, todėl ne-
lių. druskos ir pipirų.

nytos Kinijos
Ginčų ir dalybinių riete

nų kils dėl kitų sričių, ku
rias japonai turės atiduoti.. 
Tekios ginčijamos sritys y-| 
ra sekamos:

Mandžurija. Turtingas 
kraštas, turi 39 milionus gy
ventojų kinų. Mandžurija y- 
ra dvigubai didesnė už vi
są Vokietiją, jos plotas sie
kia 503.013 ketvirtainių 
mylių. Mandžurijos žemė 
yra derlingiausia pasauly, 
ten auga soja pupos, kvie
čiai, ryžiai ir kiti javai. 
Mandžurijoj dar yra daug 
laisvos žemės. Paskutiniais 
m p tais japonams valdant 
ten išaugo nemaža industri
ja. Iš žemės gelmių turtų 
Mandžurija turi daug gele
žies. Mandžurija po japo
nų letena buvo neva “nepri
klausoma” valstybė, ją val
dė japonų “lėlės.” Kiekvie
nas Mandžurijos ministeris 

tu-

zmonių, o jo plotas siekia I lėlių režimus apiplėšti kinų 
13.930 ketvirtainių mylių.! respubliką. T. R.
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DABAR KARAS VABALAMS

Amerikos nąokslininkai dabar pradėjo taikyti ar
mijos chemikalą D. D. T. musėms ir kitokiam brudui 
naikinti. Dešinėj kertėj matosi kiek nukrito nuo auga
lo negyvų kenkėjų, kai jie buvo appipurkšti tuo che
mikalu.

Kur yra demokratija
KaiD žinoti, ar kurioj “Ar teismai yra laisvi nuo 

nors šaly yra demokratija.)vykdomosios valdžios spau- 
ar ne? Demokratais dabar >dimo ir nuo minių grasini- 
mėgsta save vadinti visokie mų smurtu, ir ar jie yra ne

priklausomi nuo atskiru po 
litinių partijų?

“Ai- tie teismai teisia vie
šai ir pagal iš anksto priim
tas taisykles, kurios žmonių 
pažiūrose atitinka padoru
mo ir teisingumo reikalavi
mus.

“Ar turi lygias teises bie- 
dni ir turtingi, privatiniai 

Bet atskirti de- asmenys ir valstybės vaidi
nu© nedemokra- ninkai?

žmones, o kartais ir vienas 
kitas diktatorius apsikaišo 
demokratiškomis plunksno
mis ir sakosi esąs “tikriau
sias demokratas.” Yra dik
tatorių. kurie save krikštija 
“aukštesniais demokratais” 
ir galas žino dar kaip ban
do įtikinti negalvojančius 
žmones dėl savo “demokra
tiškumo.”
mokratiją
tiškos tvarkos nėra taip jau) 
Sunku. W. Churchiil kartą.; gaus. 
būdamas Italijoj, iškėlė ke
lius demokratinės tvarkos 
požymius, kurie tinka vi
soms šalims ir visur gali bū
ti taikomi patikrinimui, ar 
demokratija ten yra, ar ne.
Štai tie požymiai:

Įdomus Dalykai
MAGNETINIS POLIUS Visokios dirbtuvės dabar 

PABĖGO I jau peršasi su “DDT stebuk-
Žemės magnetinis polius) Iais.” Viena dirbtuvė skel- 

yra šalia geografinio polio. bia. kad ji gamina dažus su
Jo tikroji vieta buvo Boo-
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tų priemokų dėti darant lie 
tuviškas kilbasas.

—Tai yra nesąmonė, tė
ve.

—Sakai, durnystė?
—Žinoma.
—Kodėl?
—Todėl, kad gyva kiau

liena tokių “prismokų” ne
priims.

—Bet ar tu neskaitei ga- 
zietose, vaike, kad vienas 
farmerys sodindamas kor- 
nus šįmet pribarstė žemėn 
druskos, taip kad verdant 
kornus nereikėtų juos sū
dyt?

—Taip. skaičiau.
—Na, tai kam tu mane 

kritikuc'i? Jeigu pasūdyti 
kernai gali užaugti, tai ko
dėl nėr alėtu užaugti kiaulė 
su prismokais?

—B;.t ar tėvas žinai! kad 
iš to farmerio dabar juokia
si visi jo kaimynai?

—O ko jie juokiasi?
—Nes jo komai užaugo 

be druskos. Reiškia, jisai 
supylė druską į žemę be 
reikalo.

—Tai tu rokuoji, Maike. 
kad taip butų ir su kiaulė
mis?

verta apie juos nei kalbėti. zymesms valdininkas 
Jei tarp Amerikos ir Rusi- 
jos kilt< karas, tai jis turė
tų daug svarbesnių pasėkų.
Amerika tą karą laimėtų;
Rusiios miestai butų nu
šluoti nuo žemės veido ato
mų bombomis. Visos bolše
viku pavergtos tautos butų . -
išlaisvintos. Atgautų nepri-j “vice-komisarai 
k’ausomvbę ir Lietuva.

—Maladec. Maik! Tu čia 
Gerai nušnekėjai. Bet ar tu

rejo japonišką “patarėją.”
Tie “patarėjai” ir buvo tik
roji Mandžurijos valdžia.
Panašią “patarėjų” sistemą 
naudoje kai kur vokiečiai ir 
naudoja rusai. Juk ii- pa- 
vergtoj Lietuvoj už lietuvis-1 įun teisę pakeisti vynausy- 
ku komisarų stovi rusiški .?•. ,'ra nepatenkm-

“Ar piliečiai turi teisę 
laisvai reikšti savo nuomo
nę apie šalies valdžią, ar 
turi teisę pakeisti

tik
bet

lietuviškus
kurie ne 

komisaras.
ti ja ir ar 
numatytas

konstitucijoj yra 
būdas gyventojų

ir visą Lietuvą valdo, i valiai pareikšti?

—Žinoma.
—Olrait, Maike, jeigu tu 

toks šiur, tai gal tu galėtum 
išvirožyt man da vieną 
daiktą.

—Kokį?
—Kaip tu rokuoji, ar da

bar bus kita vaina, ar ne?
—Kaip generolas, tėvas 

turėtum geriau apie tokius 
dalykus nusimanyti.

—Mano razumas sako.

riur* kad tokia vaina bus?
—Ne, tėve, aš nemanau, 

kad prie to prieis. Stalinas 
Amerikos bijosi ir jis ne- 
darvs nieko, kam Amerika 
bus priešinga. Jis parduos 
net ir Kinijos komunistus, 
kad tik gauti Amerikos pa
lankumą.

—Okei. Maike, pagvven 
-im ir pamatysim, katro 
mudviejų žodžiai išsipildys: 
tavo ar mano.

li

ARGFNTINA NESILAIKO 
SAVO PAŽADŲ

Nelson Rockefeller. prieš 
pasitraukdamas iš Valsty
bės departamento, pareiškė 
Bostone, kad Argentina ne
silaiko savo pažadų. Ji įsi- 
šmugeliavo į Jungtinių Tau
tų organizaciją tuo, kad pa
skelbė kara Ašies valsty
bėms, bet ji ikišiol dar ne
išardė Ašies propagandos ir 
šnipinėiimo lizdų Argenti
noj. Washingtonas atšaukė 
Amerikos ambasadorių Ar
gentinoj. S. Braden, ir pa
skyrė jį valstybės sekreto
riaus padėjėju, o ambasa- 

j doriaus vieta šiuo tarpu lie- 
1 ka neužimta. Jei Argentina 

san-
Maike. kad faitas gali da
iškilti. Musų SčeslyvossSmer ^k"fs' savo nolitikos. 
ties Susaides maršalka ro- tvk;aį su ja e;s blogyn.
kuoja, kad trubehs gali būt :_______ ________ —_____
Čainijoj. Čainių generolas Užsisakykit didelį “Ke 
Kašeikis nori suvaryt savo leivio” kalendorių 1946 m. 
komunistus į ožio ragą. o

PARYŽIUS DŽIAUGIASI

Japonijai pasidavus, Paryžiaus franeuzai apšvietė 
visą Eifelio bokštą. Džiaugėsi visa franeuzų tauta, kad 
pasibaigė Antras Pasaulinis Karas, kuris taip skau
džiai palietė jų žemę. ’

Ar teisė atskiro žmo- 
kurs atlieka savo par

eigas valstybei, yra apsau
gota ir branginama?

“Ar paprastas darbinin
kas arba valstietis, gyve
nantis iš savo kasdieninio 
sunkaus darbo ir išlaikąs 
savo šeimyną, vra laisvas 
nuo baimės, kad koki nors 
partinė policija jį suims, į- 
mes į kalėjimą ir kankins 
be padoraus ir viešo teismo 
sprendimo?”

Diktatūros šalyse, kaip 
Ispanijoj. Rusijoj, Portuga
lijoj. Brazilijoj. Argentino, 
ir kitur demokratijos nėra. 
Ten ir už tokių klausimų 
kėlimą žmogus pakliūva į 
kalėjimą.

AMERIKA NEŠA LIŪTO 
DALI

Po karo vyksta visokios 
lalybos. Jose Rusija ikišiol 
•ugebėjo pasiimti sau “liu- 
o dalį.” Bet karas ir viso

kios nelaimės, kurios ištiko 
įasaulį karo pasekmėje, rei
kalauja ir aukotis. Kur rei
kalas eina apie aukas, čia 
“liūto dalis” tenka musų ša
liai. Amerika neša tokia da- 
į ir UNRRA (United‘Na- 
:icns Relief and Rehabili- 
tation Administration) iš
laikyme.

Buvo sutarta, kad UNR
RA išlaikymui kiekviena ša
lis duos 1% savo 1943 me
tų tautos pajamų. Kol kas 
tik devynios šalys įmokėjo 
savo dalį ir išeina, kad A- 
merika viena įdėjo penkis 
kartus daugiau, negu visos 
kitos paimtos kartu.

Jei imti maistą, tai Ame
rika davė: lašinių—56,634,- 
000 svarų margarino — 1,- 
235,000 svarus, soja pupų 
aliejaus — 9,289,000 sva
rų, Saločių aliejaus — 926,- 
834 sv., muilo — 8,351,- 
800 sv. I

Amerika davė 25,000 
traktorių. Kiek kitokių pre
kių ir mašinų Amerika yra

sąsiauryje, siaurės Kanado
je. Dabar anglų aviacijos 
misija šiaurėje skelbia, kad 
žemės magnetinis polius pa
bėgo iš savo vietos ir jau 
randasi Svendrup salose. 
300 mylių į šiaurvakarius 
nuo pirmosios vietos.

Jei ta žinia pasitvirtintų, 
tai tas padėtų išaiškinti 
daug painiavų jura ir oro 
navigacijoj, nes dabar plau- 
kiojant jurose ir darant vie
tos apskaičiavimus, pasitai
ko neišaiškinamų klaidų. 
Kodėl magnetinis polius pa
bėgo iš savo senosios vietos, 
jei jis tikrai bėgo, moksli
ninkai dar nežino.

DDT PRAŠMATNUMAI

DDT priemaišų. Nutepus
t u i c žlu’žuic lramRuviu citiH'jiVCAK7 TtMOUlf
troboje nebus nei muselių, 
nei uodų, nei kitokių nerei
kalingų vabalų.

Nuo rugpiučio 31 d. DDT 
padaromas prieinamas civi
liams žmonėms. Patartina 
tą naują “stebuklą’’ vartoti 

Į atsargiai, tiktai taip, kaip 
' tai nurodoma, o ne pagal 
savo išmanymą.

Pereitame “Keleivio” 
mes rašėme apie 
nors iau 1874 metai 
tą vaistą vabzdžiams nai
kinti — DDT. Karai pasi
baigus tas vaistas dabar da
bosi prieinamas ir civiliams. 
DDT miltelių ir skystimo 
pavidale daroma įvairiems 
tikslams. Jau žinome, kad 
įusipirkus už 50c švirkš- 
tyklę, už vieną dolerį DDT 
vaistų ir už 25c kerosino. 
Galima bus išnaikinti viso
kį bradą namuose čieliems 
metams.

PLUNKSNŲ DRABUŽIAI

Iš viščiukų ir kalakutų 
plunksnų daroma audeklas, 
kurs yra “lengvesnis, kaip 
vilnonis audeklas ir šiltes
nis už vilnonį.” Iš 68 viščiu
kų plunksnų galima bus pa
dalyti tiek audeklo, kad už
teks aprengti dviem žmo
nėm. Naujas audeklas ne
turi kvapo, gali būti mazgo
damas su vandeniu ir mui- 

naują. lu ir nesiraukšlėįa daugiau, 
atras- kaip kiti audeklai. Tiesa, 

rautas audeklas bus ne vien 
tik iš plunksnų, bet su dirb
tino šilko, medvilnė5:, vilnų 
ar nvlono priemaišų. Plun-

n r.

davusi karo nukentėjusiems 
kraštams atstatyti, dar nė
ra paskelbta.

Kur vra kas nors dalyti, 
‘en reikia ir dalintojų. UN
RRA iau turi Washingtone 
nemažą štabą darbininkų. 
Ten yra 315 tarnautojų, ku
rie gauna algos tarp 5 ir 15 
tūkstančių dolerių per me
tus. Ten pat dilba 1917 tar
nautoju. kurie gauna ma
žiau kaip 5 tūkstančius do
lerių per metus. Vietose dir
ba ar dar turės dirbti tūks
tančiai tarnautojų. Viename 
mieste Europoj, Granville, 
ilgoką laiką sėdėjo 1,500 
UNRRA tarnautojų, kurie 
dar nebuvo pasiųsti į atski
ras vietas dirbti K.

ksnos sudalys 60-70' < to 
audeklo.

Bandymai su plunksnų 
drapanomis jau baigti ir 
rugpiučio gale pirmas dvi- 
koiis pasaulio viešpats vai
kščios New Yorko gatvėmis 
apsirengęs į plunksnų raba. 
Nauią audeklą išbandė ir 
gamina U. S. Rubber Co. 
Ta kompanija ėmėsi daryti 
bandymus su plunksnų per
dirbimu tada. kai jos vie
nas direktorius atkreipė dė
mesį į tai, kad Amerikoje 
kasmet 100 milionų švara 
viščiukų ir 30 milionų šva
ra kalakutų plunksnų eina 
niekais. Kompanija skelbia, 
kad ir ančių bei žąsų plun
ksnos irgi tinka naujam au
deklui gaminti. Jei audek
las tikrai pasirodytų geras, 
farmeriai turėtų naujų pa
jamų iš plunksnų, kurios 
dabar neturi jokios vertės.

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kalendorių m
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ČECHOSLOVAKIJA IRANAS

Penktas puslapb

Viską suvalgė
MiHonas rusų kareivių 

Čechoslovakijoj maitinasi 
tos šalies maistu. Kai rusai 
atitrauks savo armiją. vis 
dai' liks 190,000 rusų oku
pacinės armijos. Kam ji ten 
laikoma—“nieks nežino.”

Kareivių maištas
2,000 Irano (Persijos) ka

reivių ir karininkų sukilo ir 
traukia į Irano “šventąjį 
miestą” Meshed, kuris yra 
rusų okupuotas. Rusai paža
dėję miestą nuo sukilėlių 
apginti...

ARGENTINA

Permainos valdžioje
Argentinos finansų minis

teris Cegerino A. Irigoyen 
pasitraukė iš valdžios pro
testuodamas dėl “pašalinių 
jėgų” spaudimo į Argenti
ną. Laukiama daugiau per
mainų diktatūros kabinete.

NORVEGIJA

ANGLIJA

O jei delegatai būt paklau- 
įsę pildomos tarybos reko- 
' mendacijų 10 metų atgal, 
tai pakeltos mokestys būt 
buvusios tik keli centai, ne
būt reikėję jokios prievar
tos.

Šiuomi aš nenoriu iš pra
eities grabo grobių kelti ar
ba pamokslus sakyti. Prime 
nu tai dabar, kaip eilinis 
SLA narys, kad fraternalėj 
organizacijoj politikoms 
vietos nėra, nes tų organi
zacijų reikalai yra labai 
komplikuoti: tai yra ap- 
draudos, pašalpos ir moder
niškas bankų biznis, kuri 
reguliuoja net 21 įvairių 
vastijų (šteitų) įstatymai, 
šteitu, kuriuose mes turime

—Šaliunininkas padavė, 
žemaitis sodę išgėrė ir eina 
pro duris.

—Ei, tu — šaukia saliu- 
nininkas — užmiršai užmo
kėti už sodę.

—Kam mokėti, aš tau už 
sodę daviau alaus butelį — 
atsako žemaitis.

—Na, tai mokėk

Atsigere už dyką
Užėjo žemaitis į dzūko 

saliuną ir sako:
—Duok išgerti alaus 

, telį.
} Šaliunininkas duoda, bet 
J žemaitis alaus negeria ir
klausia:

DEMONSTRACIJA ARGENTINOJ

bu-

—Sakyk kiek kaštuoja kI . ... , .
sodės butelis7 Na, tai mokėk uz alų,

—Tiek pat. kiek alus - Į Je* nenori mokėt už sodę.
sako šaliunininkas. —Kam aš mokėsiu už

—Na, tai še iau alų ii »ų, juk aš alaus negėriau-j
duok man sodės 1 utelį atrėžė žemaitis ir išėjo

GEROS KNYGOS
NUPIGINTOS VASAROS LAIKUI

Gyvulių Protas — D-ro ves lietuvių žinyčios pa- 
Ze’/o mokslinės studijos a veikslu. Kaina buvo $1.00, 

, v vu liūs.
kma \.sokiu-

Triukšmas bažnyioj
Įšventinant Dr. J. W.

Wand į vyskupus, užimti , . . _ .
anglikonu bažnyios vysku- kuoPas. naf!us- Tva,k-'- 
oo vietai Londone, minia mas tokl<? I.usles 
bažnvioi pradėjo sukauti, , re,kalus, ■e.lkalauJ‘> 
kelti triukšmą i ■ protestuo- mcksl°- specialaus ^mojimo
ti. Minia šaukė, kad Wand ! ,?“Pratlmo;. ° ne ^°- P°.litiskų sumetimų arba senti- 

mento.
O dabar ką daryti? At

metus Dr. Viniko, mano ir 
pildom, taiybos rekomen- 

; dacijas liv.osnorio persikėli-
• »» dabar gal prisieis pri-didžiųjų padėti|verstinai v Jem/keltis. ‘Kc,

esąs “Romos samdinys.’

RUMUNIJA

Prašo pagelbos
Rumunijos karalius pra-

Quislingas verkia
Buvęs komunistas, vėliau 

pagarsėjęs Hitlerio agentas 
Vidkun Quisling, teisme 
pradėjo verkti, kada teisė
jai paprašė jo pasiaiškinti 
dėl jo atsakomybės už nor-į Rumuniją valdo komunistų 
vegų patriotų žudymus. į vadovaujama valdžia. Wa- 
Quislingas sakosi buvęs tik shingtonas sako, kad “trys
naciu “lėlė.

MANDŽURIJA

“Imperatorius’’ šaltojoj
Japonų pastatytas Man 

džurijos “imperatorius” Pu 
Yi, 39 metų amžiaus, pa
kliuvo į rusų rankas. Rusai 
praneša, kad “lėlė impera
torius” yra saugus. Nuo 3 
iki 6. metų savo amžiaus 
Pu-Yi buvo visos Kinijos 
imperatoriumi ir tada buvo 
vadinamas “vaikas impera
torius.”

KINIJA

ėP Autorius ais- 
■ vturkojų na- 

. 1 įgimti. Pavvz- 
iei šunelis loja ani 
Ką eiškią arklių 

baiminąs? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis įr greitai ap-‘ 
janka? Ar lapė ištiktųjų v- 
•.a tokia gudri, ?kaii> žmo
nės apie ią mano? Korei 
vieni gyvuliai ginasi nuo 

«savo priešiį o kiti bėgą? b j apdarais, 
i daug kitokių dalykų. Kny
ga ^didelio formato, 212 
puslapių. Kaina buvo $1.25. 
dabar tik 65č. į

m • vos vaizdais. Atvirutės tin- 
i,satyra ka bile sveikinimams arba 

g?’ kut pasago- korespondencijoms, o ypač
jonai yra atvaizduoti juo- ^jajs me;ais, kUOmet už Liė- 
kmgai> paveikslais . kaina tuvos nepriklausomybę A- 
buvo $1,90, dabar tik oOc. Įmerikos lietuviai veda to-

Kokius Dievus Žmonės j kią įtemptą kovą.
Garbino Senovėje?—Parašė | Kompletas buvo 50c., da- 
Iksas; Tai labai įdomus n į ^ar 35c.
pamokinantis leidinys. Die Į žemaitės Ražui Karo 
vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini-

Irromius n 
džiui, i- 
r ėr? ’.o“

dabar tik 50c.
Sveikata — Didelė, gra

žiai apdaryta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
. a rašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50; musų nupi
ginta kaina—$1.50.

Sielos Balsai—Jono Smel- 
storiaus dainos ir eilės. Kny- 
«a gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 

buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Lietuvos Vaizdai, tai yra 
atvirutės su gražiais Lietu-

sė tmų•«. j _ .. rvicvinai vicivuio nuiiia.Rumunijai sudaryti geresnę; u „
ralies vyriausybę. Dabar ^5 praeitame PhiIadeI.

phiįos seime ir buvusi “opo
zicija” pamatė savo praei
ties klaidas, ir todėl konver
sijos klausimas buvo pri
imtas vienbalsiai.

Kas bus su tais nariais, i 
kurie neišgali mokėti pa
keltus mokesčius, o yra SLA 
nariais per kelis desėtkus 
metų? Ar jie turės apleisti 
Susivienijimą? Į tą atsakys 
ateitis, pasiremiant tuo, ko
kis nuošimtis narių tuojau 
laisvanoriai persikels, kaip 
sugebės pildom, taryba val
džios sferose orientuotis, 
kokias rekomendacijas ta
ryba seimui pateiks, ir kaip 
seimas į jas reaguos. Aš ne
noriu matyti nė vieno nu-

riat’cfrv nurin iv no vionnX XX*XtW\Z HMI XW. XX X XV. ▼ XV . XVZ

apleidžiant Susivienijimą. 
Bukime tik rimti, išeitį ra-

didieji” tariasi tuo reikalu.

JUGOSLAVIJA

Ginkluoti iki dantų
Iš graikų-jugoslavų paini-! 

bežio praneša, kad abi pu-Į 
sės ten stiprina sieną, trau
kia kariuomenę ir, rodos, 
rengiasi kruvinoms imty
nėms. Graikai valo savo te- 
riteriją nuo ginkluotų ko
munistų bandų, kurie esą 
gauna pagelbą iš Jugoslavi
jos.

J. AMER. VALSTYBĖS

Argentinos žmonės pradėjo reikalauti demokrati
nių rinkimų, šitoj nuotraukoj yra parodyta Buenos 
Aires gyventojų demonstracija, kuri tęsėsi 3 dier““*’” 
naktis. Buvo sužeistu ir užmuštų.

VISKO PO BISKĮ i 4™
jr — •Jdpmi ir graži 

į.afcius. jįešk» 
ir-Tru.Guatameloi buvo toks taipgi^v

sitikimas: Plaukikas Laza- ~ ‘
Perez plaukė su atdararo

timojam-
-uui vy- 

Saus. Kfcšyti 
■b Tūtffiįkai ir aūjgliš- 

su-puraiū laišku./dedant. ir javo
7-dsr. Laiškus IjCBresnoti šiaip: 
MISS ANJJAniREGORY, 1 

1818 Prospectf-' Avė., Apt. 1 ji.
.-Ci*>nx, X. Y. š?(10) 

Tek’T Re mont 8-499fr.
. ii* * -Ifc'. '

burna. Burtion įšoko, zuvij 
ir pasmaugė plaukiką4 mit
nat * '___-4

Excelsioro apylinkėj, W. 
Virginijos’, valstijoj, kur 
gamta labai kalnuota, tai
merio Youngo karvė nukri-1-

KNYGV IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

mo iki krikščionybės laikų 
; Knyga turi 272 puslapius.

Metu. Knyga didelio forma
to, ant dailios popieros, i- 
iiustruota, piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kap

Bendra akcija
Amerika, Anglija ir‘Ru

sija tariasi bendrai veikti, 
kad sulaikius Kiniją nuo pi
lietinio karo. Toki žinia at
eina iš Washingtono. Kaip 
tas “bendras veikimas” pa
sireikš. nesakoma.

Didžiausias laivynas
Amerika pradėjo karą su 

1,100 prekybos laivų 12 mi
lionų tonų talpumo, o dabar 
ji turi 5,500 prekybos lai
vų 55 milionų tonų talpu
mo Amerikos rankose da
bar yra 62' ž viso pasaulio 
prekybos laivyno.

sime r
J. F. Bagočius.

Buvęs SLA prezidentas. 
Kontrolės Komis, pirmin.

S.L.A. Reikalai
KONVERSIJA—PERSI
KĖLIMAS Į NAUJUS 

SKYRIUS

Gavęs nuo mano ilgame- 
tinių prietelių ir sandarbi- 
ninkų, SLA narių, porai 
metų atostogų, aš maniau! 
laikinai nesikišti į musų Su
sivienijimo problemas, pa
silsėti. ir leisti rainiai ki
tiems padirbėti. Vienok ki
lus dabar musų organizaci
jos gyvybės ir ateities klau
simui, mums žinomam kaip 
“konversija.” daugelio Su- 
sivieniiom veikėjų, vetera
nų ir kuopu viršininkų esu 
verčiamas viešai šiame rei
kale išsireikšti. Bendrai 
klausimai yra ar konversija 
dabar ištiesu yra reikalin- 

? Klausia:

prezidentu 1934 m., su Dr. 
Viniku ir kitais Pild. Tary
bos nariais, rimtai susirūpi
nom esančius trukumus pra
šalinti, kiek galint mažiau
siai narius erzinant ir gąs
dinant. Buvo paruošti nau
ji, modemiškai apdraudai 
tinkami skyriai, su biskuti 
aukštesniais mokesčiais: 
N-l. N-2. N-3 ir N-4, ir pa- 
galiaus “H” ir “I.” Todėl 
dabar visi tie Susivienijimo 
nariai, kurie priklauso prie 
šių naujų skyrių, konversi
jos yra neliečiami. Konver
sija liečia tiktai senuosius, 
dar nuo 1910 metų galio
jančius skyrius, žinomus 
kaip: I, II. III ir IV.

ga
“Pagočiau, kaip buvęs įstatų 

komisijos narys ir per dešimtį 
metų SLA prezidentas, pasa
kyk aiškirr ką manai apie tą 
dabar sugalvotą konversiją, ir 
ką patari mums ir musų kuo
pos nariams daryti?”

Kiti dar priduria:
■‘Tikėdami tavo žodžiams 

prakalbose, kad Susivienijime 
viskas yra tvarkoje, prirašiau 
savo šeimą ir draugus, o da
bar?...”

Konversiia nėra dabar 
sugalvota. Jau 1929 metais, 
kada aš tebebuvau komisi
jos narvs, buvo aišku, kad 
besikeičiant Amerikoj eko
nominei padėčiai ir įeinant 
galion naujiems valstijų įs-.^ 
latymams, tvarkantiems 
fraternales organizacijas, 
jie pasieks ir musų Susivie
nijimą. Todėl likęs SLA

Aukse
to nuo ganyklos kalno ir už-;™įa^inta’Kražais«%^
simUŠė. : Vainikėlis, maža maldų knygelė.

________ Į mišios su paveikslais, drūtais apda-
r->. .1 1 ............................... 65r‘lempe mi Sieiy. /AiTZO-l Pekla, kur ji yra ir kam fcikalifi- 

nci, ŠUO įkando tūla David f*, su kankinimo įrankiais .... 30c.

Aiton»fc««:, maldų knygelė, i Ąrti 100 puslapių pašvęsta į na buvo 50c., dabar 25c.

Bakelį — įkando ir tuoj pa
stipo. Neužilgo Bakelį įkan
do kitas šuo. ir tas pastipo.

vien tik senovės Hetuvu* į 
dievams apibudinti. Čia yra 
aprašyta daugiau kaip 30 
Įvairių Lietuvos dievų, die
vaičių ir šventųjų. Bet kny
ga ne religinio pobūdžio. 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
:r patys juos naikina. Knv-

Montrealo miesto lavoni- 
!nėn kažin kas atvežė negy- 
jvą vištą ir pridėtu prašymu 
j kad jai butų padarytas skro
dimas ir nustatyta mirties 
priežastis. Lavoninės tar
nautojai padėjo vištą ant 
ledo. Po dviejų savaičių vis 
ta buvo apžiūrėta ir pasiro-

ukininko padėties: vienam ant dė. kad ji nėra pastipus, tik

Skaitytojų Balsai
Malonus Tamstos:
Šiuomi prisiunčiu prenumera

tą už Keleivį. Gaila, kad netu
rėjau laiko pasiųst-: greičiau. 

Jus nesuprantate Kanados

Persikėlimas į naujus sky
rius nebūt buvęs taip skau
dus, jei musų Susivienijime 
nebūt buvusi visai nereika
linga, tiesoig paika “politi
ka.” Seimas po seimui per 
paskutinius dešimts metų 
Pild. Taryba davė rekomen
dacijas, bet delegatai (rei
kėjo dviejų trečdalių) suve
džioti nedaug išmanančių 
“opozicijcs lyderių.” atmes
davo. Pittsburgo seime 1942 
metais Dr. Vinikas ir aš. 
pritariant visai musų koali
cinei pildomąjai tarybai, 
prašėm, kad seimas leistų 
nors mums persikelti iš se
nųjų i naujuosius skyrius. 
Aiškiai, atkartotinai buvo 
pabrėžta, kad niekam jokios 
prievartos nebus: bet sei
mo d-legatai nubalsavo

Ne!” Dabar iau raginama, 
kad nariai persikeltų šiais

480 akrų. sėti. pudymuot:. plau
ti, kirsti ir kulti, o magaryčioms 
virš 200 kiaulių ir 30 karvių 
apžiūrėti. Laimė, kad viskas 
darbui mechanizuota, ale ir tas 
neduoda laisvos valandos poil
siui.

Aš pilnai patenkintas su Ke
leiviu čr jo nusistatymu kas 
link musų numylėtos protėvių 
šalies. Tik mes lietuviai turėtu
me būti daug. ei daug griež
tesni su musų pareiškimar.s ir 
reikalavimais i U. S. ir kitas 
aliantų valdžias kas link Lietu
vos.

Su gilia pagarba.
A. P. Nevidanskas-Nevada.

Rdsbury, Altą.

MAIKIO TĖVUI PO 
PENKINĘ

Prisiuntė šie draugai: J. Bu- 
chinski iš Hart. Mich., J. Paša- 
karnis iš Shirley. Mass., Charles 
White iš Hamden. Conn. ir Mrs. 
M. Sadauskas iš Paterson, N.J.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

prilesus munšaino bl ogos ir 
labai nusigėrus. Išbuvus ant 
ledo dvi savaites “negyva,” 
dabar ji deda kiaušinius.

nuo žemes iki 13Pakilus 
mylių aukštumo, erdvė 
ne mėlyna, bet juoda.

Raktas į 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-
Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomuĮ^OS VllSeliai papUOŠti Seno 

knyga ............................................ $1.50
Duktė Marių, graži apysaka 25c.
Lengvas būdas išmokti anglų kal

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

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

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

rašo apie 350 vaistažolių ____ 25c.
Erodas boba ir velniškas tiltas 

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

laryta .......................................... ?1.35
Stebuklingas Zerkolas. graži apy- 

25c.
30c.
25c.
30c.

(r

Prašom pasinaudoti pro
ga ir įsigyti gerų knygų nu
pigintam kainom. *

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”'
636 Broadvray,

So. Boston 27, Mass.

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

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

Zerkolas. graži
aka

Grigorius. gražus skaitymai 
Užkeikto© 3 karalaitės ... 
Keliauninkai j Palestiną ...
Davatkų tiadzinkos ............... 20c.
Dvarinė Pana, graži apysaka 25c. 
Ragana', tik-as atsitikimas .. 35c. 
Aire Dangų, 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

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

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

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

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

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. S5c.
Nuo cukrinės ligos ................... 80c.
Vidurių valytojas ........................ OOc.
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.
Trajankos, stambios ............... 60c.

• Kamparas, pakelis ........................ 35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

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

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

kurios! Kožės, Pailių, Poison Ivy, gy
do visokius skaudulius, apdeginu-"
ir t.t. ........................... $22S
Pailių arbata arba mostis .... 85c.

M. ŽUKAITĖS. (11)
225 Dean Kt., Spenrerpo.-L N. Y.

jau

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdės, Antano Prū

so. kilusio iš Lietuvos, Svėdasų pa
rapijos. Butėnų kaimo. Prašau i 
paties atsišaukti, arba kitų apie i: 
pranešti. Busiu labai dėkingas už 
ai. (35)

ANTANAS POLSKIS.
101 V.'illosv St.. Lawrence, Mass.

RF1IK ALINGAS SEN AS ŽMOGUS 
kuris 

Prašau 
suteik

it)

Mass.

Pajieškau seno žmogaus, 
gauna pensiją iš valdžios, 
atsiliepti, o platesnių žinių 
siu per laišką.

.JOHN KATUNAS,
VVachusett St.. Holden, 

Tek 46-2 Holden.

NAMAS PARDAVIMUI

9 ruimų narnas, kampinis lotas. 
Į ĮOO pėdų frontas ir 132 pertis gilyn, 
i geras skiepas, toiletas. vištininkas. 
! banė, pilnas daržovių daržas, kaina 
j tik ?2;000. Parsiduoda dėl to, kad 
i savininkas negali prižiūrėt. Pavis

-------  i mažas ir labai ramus miestelis, ap-
Narli,: Rw<-u->lr i STVvcutas ang? kasių. Puiki vieta iNariui. orooK- žuvautj Pars su visais bal.
apie ta susi- dais ir firankomis. (3fi)

MIKE GRIGAS.
Box 316, Pavis, W. Va.

7-tos kuop. 
lyne—Žinutė 
rinkimą buvo jau įdėta, ne
bedėjome.

P. Kručui, Norwoode. —I
Ačiū. idėsime.

7. Jankauskui. Philadel-
r bijo i — Tamstos rašto

reikia l’ARTNERKOS

Pajieškau i partnerius moters, ku. 
ri mylėtu gyvinti Californijoj, kur 

| pilna vaisiu ir geras klimatas, nėra 
[ žiemos šalčiu nei vasaros karščių, pie Amerikos Lietuvių Sei-|Aš turiu cento ir noriu pirktis Her

ma nedėsime. Jis jau buvo !insr°’ r*“"*”* j. . , .. • , J įrengimais. Prašau atsibei?’'HUSflIntas kituose laikraš- pačios galit ra-\'i ir turit nors kiek 
čiuose. o. be to. iis pavėla- pri,i' v e*u ku , l v

Karas Euroę°2c
Jai a«r1te Iinoti apia karą ir kit 
tvykhaa» tai skaitykite “Naujianaa".
"Naujienas” yra pirmas ir didiiausfaa 
tfiaaraltia Amerikoje.
Ulslraiykite "Naujienas” ilandlea. Maujlaa^ 
prsaumarata matams Amerikoje (tiimaat Chi* 
•<««), J6.0& Chicagoja Ir
Mansy OrderJ ar lakj siqekite«

HIB

SSNAUJIENOS"
17M South Halsted Stral

CHICAGO, ILLINOIS

girdėjimo.
A.

Eidel
metais, nes bus metais jau- vo’ n?s Seimas jau nutarta, > sikatavrh.

šaukti.nesni, reiks mažiau mokėti. '>2C. Norwalk, < abi.

J I
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Moterų Skyrius
Šį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

S. Čiurlionienė-Kymantaitė.

Mergišius
Visi sodžiaus vakiai, tė- nyeios grįžtant, Apolinaras 

vynainiai ir bernai, jau nuo vis lezgiškių būryje ir ne
pavasario dantį griežė ant 
Apolinare. O nemažas bu
vo Lezgių sodžius: dvide

vyru žiuri, bet prie merginų 
gretinas, — visoms turi kų 
pasakyti. Ir nesuprasi iš ša

šimt kiemų, gyvenimai d i- lies matydamas, ar katra 
deli, visi po pustrečio vala- jam itin parupo, ar jam by 
ko. Ūkininkai turtingi ir iš-!tik parodoj būti. Tik, greta 
mintingi, o jaunimo prisi- kurios jis eina, ta tuoj atki- 
auginę gražaus, kaip mel-|liau atrodo, šauniau žengia, 
do. Sustos būdavo lezgiškiai akys jai žvilga, ir lupas ji 
bažnyčioj: seniai kaip ąžuo- trūkčioja. Ai- jis kerus ko
lai plačiašakiai, galvos bal- kius žinojo, ar ką? Į vaka-

ruškas tai jau jos jį prisi- 
spyrusios vadindavo. O taip 
jau buvo įsimaniusios gud
riai visos sykiu rėkti:

—Ateik, Apolinarai, at
eik, papusi klernetą, padai
nuosime... — Kad ir nesu- 
vaikvsi, ar kuri jį sau kvie
čia, ar bliauna kaip ožkos 
vieną kitą pagal. Teisybę 
pasakius, gražiai jis traukė, 
balsas toks švelnus, lyg mo
teriškas, — smegte smego į 
širdį, lyg koks sidabrinis 
varpas. Ir vis jis prie jų: 
vienai žodį, kitai žodį, o 
jos, ko belauksi, kaip tos 
žąsys lutės: ga-ga-ga, ga...

—Ar jus neturite gero 
vytinio tam mergišiui?—pa
sakė sykį senis Aukščionis, 
— kaip jus ir padorėjatės, 
kad tas svetimas birbynė jū
sų merges Įtikintų—šokdy- 
tų.

Ir nesakomiems jaunimui 
nepatiko, kur čia padore
snes: visiems tas jo tarp 
mergių zulinimąsis akį grau 
žė, tai tik kliauties žiurėjo 
ir rengėsi taip pamokyti, 
kad lig paskutinio danties 
atsimintų. 0 Apolinaras, 
lyg nujausdamas: iš tako 
nesitraukia, bet ir take ne- 
bepasipina, jau jo užker
tant nebeišgirsi ir su Petriu. 
su tuo mušeika, jiems vis 
labiau ir labiau žodis ati
tinka. Petris. nugirdęs syki 
ant Apolinaro šnekant, ir 
užrėžė:

—Na, ir koks čia be sve
timas. juk ne miesčionis, ne 
dvarionis, čia pat per lauką 
augęs, žinomas žmogus... tai 
kas, kad visų akivaizdoj ku
rią mergę įrybštėls: kuri 
ko norės.—tą ir gaus, kuriai 
pašlykšėts — pasitrauks. 
Nebeganąs aš...

Toks jau Petris dėl mer
gių nepavydelninkas tebu
vo. Na, o kai vienas sakyti 
ima, tai ir kitas maždaug 
pagal... O tas Petris tai ne
žinia, ar dėl to taip šnekė
jo, kad jam patikdavo, kai 
Apolinaras tą savo kleraa- 
tą imdavo pusti, ar kad tik 
priešingai. Apolinaro galva 
ir dainoms buvo prakulta, 
o jau kai tą būdavo vamzdi 
įsikąs, tai ir senės moterys 
sakydavo:

—O tai Dievo meilė: kaip 
žmogus su savo burnos vė
ju išpusti gali, — lyg ko
kia dausų paukštė. Tūlam 
patiko, bet vis dažniau iš
girdai ką pasakant:

—Tas mergišius...
Taip praėjo vasara, ru

duo... Apolinarą kur rasi, 
kur nerasi, o Lezgiuos prie 
kiekvienos pramogos tikrai 
rasi. šaltis žemę sustyrino, 
kūlės — mynės prasidėjo, 
o tas, kur buvęs, kur nebu
vęs — vis čia. Jam nė mo
tais, kad lezgiškiai daini
ninkai, jam užtraukiant,

tos kaip obelės. ant kaktos 
plaukai vartikšliais nukirp
ti, o jaunieji — vaikis į vai
kį, lyg pušys išbėginės. Mer
gaitės — kuklios, apvalios, 
raudonskruostės, išmintin
gų motinų gražiai auklėja
mos — verpėjos, audėjos 
pašlovintos, lig trečios pa
rapijos garsėjo.

Tai argi nuostabu, kad 
visi lezgiškiai išdidžiai ne
šėsi ir su papieviškiais nei 
seni, nei jauni nesidėjo.
Nes kas buvo papieviškiai?
Nor žemės ir nemažai užsė
dę, — skurdžiai su lezgiš- 
kiais palyginus ir tiek. O 
delko? O dėlto, kad provi- 
ninkai buvo įsiutę ir per ta
tai nusigyvenę biauriai. O 
landus, o kliaučių jiešką. o 
rėksniai — mušeikos... Ne
nuostabu, ne, kad lezgiškiai 
seniai drausdavo jaunie
siems su papieviškiais drau
gauti.

O vis dėlto Papievio Apo
linaras, Gugalo antrasis, 
mokėio i Iužtrins įsisukti.•J c O g
Jau iš pat pradžių tūlam 
tai nepatiko, bet negi šoksi 
piestu prieš žmogų, kuris 
dar niekur nieko. Jis ir bu
vo ūkininkaitis, tik labai 
nusigyvenusio tėvo, o jų 
buvo šeši ar septyni vaikai.
Kai tėvas kas rudenį pusę 
derliaus su visokiais savo 
liudytojais pro gerklę pra
leisdavo, tai jau visa šeimy
na dantis į sieną kabink!...

Iš to priekaištai, barniai, 
iš tokios pastogės tik ir bėk, 
tai kur nesidžiaugs Apoli
naras prie lezgiškių prisi
plakęs: kitoks pavalgyms— 
kitokia ir linksmybė. ' :

O prasidėjo tafp ^-sėdė
jo jis vieną sekmadienio 
pavakarę ant ežios, kur so
džių rėžiai suseina, ir putė 
savo klernetą. Laurininkaus 
Petris ėjo pro šalį. Petris, 
kad ir lezgiškis, toks nuo 
savųjų atšokęs buvo: jam 
galva visokių pramonių pil
na. Jam by tik naujiena,— 
išgirdo tą klernetą, pasi
klausė — gražu! Sako:

—Einam pas mus į vaka- 
rušką.

Ir parsivedė. Vyrams A- 
polinaras išsyk nepatiko, 
kad ir augalotas, petingas, 
bet toks šmaikštus, drąsus, 
visiems užkerta, už akių 
lenda.

—Ko čia tas svetimas?— 
girdėt buvo jau pirmą va
karą vieną kitą vyriškį burb 
telėjus. Atrodė, kad ir mer
gaitėms turėtų nepatikti: 
toks smailanosis, užgriuvu
siom akim ir dar rauplėtas.
Bet supaisyk tu jas! Visos 
tik akimis paskui vedžioja.
Biat, — kitoks... Jam by ko
kį nieką pasakius,—juokais 
plyšta, o kai jis ėmė tą sa
vo birbynę pusti, net išsižio
jo, kita ir dūsauti užtraukė.
O paskui — prie kitos pri
sėdo, kurią šokti vedė. ta Į šnairomis žiuri ir prie dai- 
lyg liepsna tviskėjo — kai- nos neprisideda, tik į šalį 
to, ir ko, rodos, toks plikša/eina ir kitus atitraukia, kaip 
smailanosis. Supaisysi tu antai Motiejus, kur čia pats

•« j,

JUOKTIS AR VERKTE.

Yra pasakyta: "‘Juokis, tai visas pasaulis'juoksis su tavim: o verk. tai 
verksi vienas.” Šitie jaunuoliai sugryžo iš kard be kojų ir juokiasi, kad pri
sitaisę dirbtines kojas gali čiuožti ratukais. Jie juokiasi, bet ar gali pasaulis 
juoktis su jais?...

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios iemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamo* iki puse 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 t. L

Štai čia knygų sąrašas: « L_l. '.

AR BUVO VISUOTINAS LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
TVANAS? : RIJA JUŠKEVIČIAUS

r t v a k DAINOSE.Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- | «
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai į
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 gą. 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 vanaens, kaa visų ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 1
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Į KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai _ . nmvn 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- i GARBINO SENOVĖJE, 
tai kitų klausimų, į kuriuos negali • 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 griūva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................... 26c.

pustų lapais, padėk ant jų KIEK BUS PREZERVŲ 1$ 
švarų dugnelį ar lėkštę ir

linaras lyg negirdįs, lyg ne 
matąs.

0 visi jau pradėjo stebėti, prislėk^ Ant viršaus supilk 
kad jis apie Žiobrių Kotri-Į paruoštą vandenį su dras
kę sparną rėžia, tą pačią ka. Tegul pastovi porą sa- 
rudakikę, smailanosikę, kur j vaičių. Agurkai turės gin- 
ir tas Motiejus Sudeikis įsi-Staro spalvą ir bus beveik 
žiūrėjęs. Pirma ir jis jai ne
pro šalį buvo, tik jai buvo 
pikta, kad tas nesiskubina 
su piršliais. O Motiejus tai 
jau toks tikras lezgiškis, an
tai prie darbo: tai kai ims, 
tai ims, — žiūrėdamas net 
aiktelėsi, kiek jis galėdavo 
pakelti, panešti, koki barą 
išvalyti, bet kol prisirengs, 
kits ir pokaičio išmiegos.
Girdėjai jį dažnai pasa
kant:

—Atsileidęs darysi,—rik

permatomi. Tai yra geriau
sias būdas agurkams rau
ginti.

KAIP DŽIOVINTI DAR
ŽOVES IR VAISIUS

jas.
Nuo to vakaro prasidėjo. 

Į bažnyčią einant ar iš baž-

iuos jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA > y™ *I0°
KRISTAUS VIETININKAS? MATERIALISTIŠKAS 

Parašė kun. M. Valadka. Knyga ISTORIJOS SUPRATIMAS, 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų gi knygelė aiškina proletariato fi- 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kaa 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 kius, tai perskaityk šitą knygelę.

Kalba labai lengva. Knyga protao- 
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jantiema darbininkams neapkai- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ nuojama. Kaina ........................... 25c.
BUŠELIO VAISIU ___ .______________

________ i leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
. daugelį autorių parašė Iksas. Antra Sis veikalas trumpais ir aiškiaisValdžios ekspertai pre- knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 

' kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” draugijos formos, ir kodėl turės būti
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

Labai įdomus senovės filosof&da- SOCIALIZMO TEORIJA.

tingėti pauai ysi. Prie Vedy

bų taip pat iš tų nepašan- 
kiųjų buvo, akim tik tą Ko- 

trikę varinėjos ir karts nuo 
karto pasakydavo:

—Apsižiūrėsi — nesigai
lėsi.

O tuo tarpu... o tuo tarpu 
tas Apolinaras...

(Bus daugiau)

APIE VALGIUS
MORKOS SU SOSU

Vietoj dėti daržoves ar 
vaisius į sterilizuotus stik
lus, juos galima išdžiovinti, 
tuo sutaupant laiką ir cuk
rų.

Apie tokį maisto džiovi
nimą nelabai senai kalbėjo 
M assachusetts Technologi
jos Instituto ipdustrinės bio
logijos profesorius Prescott 
ir kiti ekspertai. Daržovių 
ir vaisių džiovinimą jie va
dina mokslišku vardu—de- 
hidracija. Dehidruoti vai
sius. reiškia nuvandeninti 
jucs, pašalinti iš jų vande
nį. Paprastoj musų kalboj 
tai reiškia išdžiovinti.

Prof. Prescott sako, kad 
Amerikos armija ir dabar 
vartoja labai daug dehid
ruotų arba džiovintų šak
niavaisių. Vartojamos džio
vintos morkos, bulvės, svo
gūnai, saldžiosios bulvės ir 
burokai. ,

Džiovintos daržovės tbri 
gerąją pusę, kad joms ne
reikalingi stiklai nei gumi
nės rinkės. Tas taipgi su
taupo daug laiko ir vietos.

Vaisiai ir daržovės džio
vinimui paruošiama taip, 
kaip ir prezervavimui stik
luose ar skardinėse. Juos 
nulupa, supiausto ir nušu
tina verdančiu vandeniu. 
Komercinėse įmonėse var
toja garą vietoj verdančio 
vandenio. Paskleidžia vai
sius ant dratinių sietų ir nu
pučia juos karštu garu. Tuo
met juos džiovina tam tyčia

zervams daryli pasako, kiek p^Vz^AkkL
kokių prezervų pasidaro iš 40 pusi. ........................... ioc.
bušelio žalių vaisių. 'nihilistai

Bušeli* obuolių turi sver- Tragedija trijuose aktuose. Vel
ti AS cvnrufi ii- rluns 90 Vvnr kalas perstato nužudymą caro Alek- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad u 40 svarus n (iuo» .u K\oi-,sandro „ pdjk*s ir nesun. norisij atiaua žmOgus.
tų prezervų. kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio

*• D,,X—K. ci-ovi'j Ali viso reikalaujamos tik 28 ypatos. žmogui silpsta? Ir dėlko vienas mai-Duseus pycių sveild 40 So 1913f pusL 61.......25c. stas duoda daugiau spėkų, kitas ma-
svaras ir duoda 20 kvortų žiau? Dėlko Žmogui reikia cukraus,
nroTorvii ‘ TABAKAS. druskos ir „kitų panašių dalykų? Ko-

D - .. -• Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- dėl jam reikia. riebalų ? Šituos klausi-
BuaellS grUSių, oO svarų, kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir £us “P”“ t,ktal ls knygutes.

24 kvortos prezervų. •da.u5e’i įtv?7encmo z£?tyrim3 pa' '*
Bušelis slyvų, 56 švara.' CELIBATAS.

•>Q lrvnrtns i - ** knygelė parodo, kodėl Romoa
- i- -1 ,0 ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. , popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia

Bušeli* apnkotų. 48 sva- Vieno akto vaizdelis ir monolo- .«3*P»tystės i*tori/~
rai, 18 kvortų. Sas .NAŠLAITĖ. Parašė K. Sn - i* • . <-> tuvaite. So. Boston, Mass.Bušeli* vynuogių, 48 sva- m... pusi. 23........................
rai. 18 kvortų sunkos. -Salomėja”Uss*^—ls — wls-.Ba« Oi I

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

. .... 
jje_ jos pasekmės ir doriškas dvasiški jos 

nupuolimas, šią knygą turėtų per- 
"tyti kiekvienas vyras, tėvas ir 
įikaitis, kurie geidžia, kad jų mo.10c. skai

jauni
terįa, dukteris ir mylimosios" nepa- 

Jiiiių, 20 Kvortų Arba, kaip būv5 nukirsta šv. Js= PnltaJ tokja kunigų globą. Parašė 
nrA7Prvu nui fralva. Drama viename akte, pa- vU?‘ 9®°- Townsend Fox, D. su-prezervų. rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- !iet?vino Ferdinand de Samogitia.

Bušelis juodų aviečių, 16 tetų kiekvienam perskaityti. 25c.
kvortų prezervų. _ -o. s. s.”

Bušelis raudonų aviečių, Arba Šliubinė Iškilmė. Vieno ak-
15 kvortų prezervų. to farsas’ kibai juokingas ir geras

Bušeli* žemvuogių, — 12
' kvortų prezervų.

6 didelės morkos

puoduko duonos trupiniu 

2 šaukštai margarino arba 

sviesto

1 šaukštas smulkiai sukapo

to svogūno

1 šaukštas smulkiai sukapo

tos petruškos

1 puodukas pieno 

1 šaukštukas druskos 

Supiausčius valytas- mor
kas išvirk sūdytam vande
ny. Atskirai ištirpyk mar
gariną. sudėk svogūną, pet- 
ruškas ir duonos trupinius, 
tegul viskas kokią minutę 
paspirga; supilk pieną, pa- 
sudyk ir nuolatos maišant 
virink'ant lėto? ugnies ko
kią 10 minučių. Gatavą so-
są užpilk ant išvirusių mor- padarytuose tuneliuose,, kul
kų ir tuoj duok valgyti prie 
bile mėsos ar žuvies.

KAIP RAUGINTI 
AGURKUS

keli

iš pradžios duoda 200 laip
snių karščio, o paskui jį po 
traputį sumažina. Per ke
lias valandas vaisiai bei 
daržovės išdžiūsta.

Namie juos galima džio
vinti paprastam pečiuje. 
Prof. Prescott pataria susi 
tarti keliems-kaimynams ir 
pasistatyti bendrą džiovyk
lą. tuomet greičiau eisiąs 
darbas., / , i

1 pekas agurkų

1 sv. rupios druskos 

l*/2 galiono vandens 

Krapai, vynuogių lapai 

kopūstų lapai.

Supilk druską į vandenį, 
užvirink ir nugriebk putas.
Agurkus nuplauk ir nušluos
tyk. Turėk molinį puodą 
dviejų galionų, arba medi
nį kibirą. Paklok ant dug
no kelis vynuogių lapus ir 
saują supiaustytų krapų.
Tuomet padėk eilę agurkų, 
ir vėl eilę krapų ir vvnuo- 

tas dainininkas — vedėjas gių lapų. Kartok tai kol su- 
pirma buvo. nors ir prašy- dėsi visus agurkus. Tuomet 
dindavosi. Tų šnairių Apo- ant pat viršaus uždėk ko- dintų jiems biznio.

Senatorius Homer Fergu- 
son sako, kad Detroite vy
rai pradėjo pirkti moteriš
kas kelinaites, nes vyriškų 
apatinių krautuvės jau ne
beturi.

Georgetown miestely, Ge- 
orgijoj, buvo dvi gėrimų 
krautuvės, ir butlegeriai a- 
bidvi sudegino, kad nega-

perstatymui. Kaina .................... 15c.

DĖL PINIGŲ
Trijų aktų ir septynių scenų dra

ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A.
Večkys. Kaina ............................. 35c.
KARĖS NUOTAKOS

ICama 26c,

KODĖL AS NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jb 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės ......................................... 20C.

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

žmonės kuria per amžius? šį intri-KOJINĖS DEŠIMČIAI 
METŲ

Mokslininkai išrado nau
ją būdą gaminti nyloną, iš, SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

y'cno akto drama, vaizduojanti guojantį politiškai-ekonomišką klau- 
vokiecių militaristų žiaurumą ir ne- simą aiškina garsais Vokietijos so- 
laimmgą moterų likimą. cialdemokratų teoretikas Kari Kauta*
Kaina .............................................. 20c. ky. Kaina ..................................... 10c.

10 metų. Tokią 
skelbė moterų pasauliui 
Bostono '■ tnokslininkas, Dr. 
George Harrison, Massa- 
chusetts Technologijos Ins
tituto, Fizikos skyriaus vir
šininkas. Tas mokslininkas 
užmiršo pasakyti, ar moks
las jau surado būdą ir mo-’ 
terį perdirbti, nes kokia mo
teriškė dabar norės nešioti 
kojines 10 metų?

Kanadą tos
juokinga bu

Žinia Da- Vandervelde. vertė Vardunas. 379 puikiais paveikslais, perstatan-
___ Kaina ................................................................ 10c. čiais įvairius nuotikius nuo prieš su

tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigaL

Pekla
lės. 382 puslapiai. Kaina $1.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojiloja

kad

PLIKIAI

Ei tu. Dieve, viso pilnas.

Kur padėjai plikio vilnas?

Pats pančekų nenešioji— , 

Kam tu plikius nupešioji! ,

Kun. Strazdelis, i

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELI0NIS.

JUOKAI
Paprasta matematika

■ ■ ■
Viena turtinga leidė sako 

savo virėjai:
—Maryte, kiek minučių! 

tu virei tuos kiaušinius?
—Devvnias minutes, mi- 

sius.
—Klausyk, Maryte, juk į 

aš tau sakiau, kad kiaušinį | 
nereikia virinti ilgiau, kaip; 
tris minutes.

—Tas tiesa, misius. bet 
aš viriau tris kiaušinius. 
Trys po tris yra juk devyni.

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
vis* tai yra melas ir ap- 

m psklo*
Jisai parodo, 

kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk

ga. Ir pridėtas “pekloa” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 ceataL

•M BBOADWAT.
80. BOSTON. MASS.

Taipgi ir 
A X. ĮOTZLIONI

7747^Navy Armn,
Detroit, Niek.

visai atmeta. Mokslas mano, 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

DžIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na-

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerint* laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir ketorios kitos apysakos: (1) No-

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

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašą

D-r*a F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 26c.

EILES IR STRAIPSNIAI.
iioj knygoj telpa 23 gražios eilė*, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruot*. Kaina .... 26c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigt- 

namieji gėrimai atsiliepia jų vai- 
kam*. Kas yra arba tikisi kada norą 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
•erakaityti ntą knygutę. Kaina 10c. 
“Keleivis,” 636 Broadvray,

bouth Boaton, Mae*.

I



Nr. 35. siūčio 29. lVlž~Sd. BOSTON Septintas puslapis

j I |j T Į j Ą\ pradžioje. Dezertyras smer-v j. j—s-t a. kia išdaviką! Dideg
riš Francijos armijos karo' Vietines Žinios

AKRON, OHIO 

Piknikas

nio veidmainiavimo ir pasi-
. . su" tvčiojimo vargu begalima i-smuko, virs pusės buvusių; sjvaįzduotk

Paryžiaus teismas nutei- dvasia. Kai Francija 
sė mirti seną Francijos mar
šalą P. Petain už šalies iš
davystę. Gen. de Gaulle__ _____________________ ....
mirties bausmę pakeitė am- Nuo jų dabar galima atsi- silpnumo priežasčių tenka

socialistinių parlamentarų 
nuėjo su Petain ir Lavaliu

Automobilistai, bukit 
atsargus

Tikrenybėj Francijos

žinu kalėjimu ir šiuo tarpu 
vienas žymiausių Vieny 
Francijos atstovas liko pa
šalintas iš viešojo gyveni
mo.

riboti, juos smerkti, bet jie 
buvo dalis socialistinio dar
bininkų judėjimo.

Didžiausias Hitlerio tal
kininkas Franci joj karo praj

Bet Betaino byla ir teis-1 Ežioje buvo komunistu pal
me pasakytos kalbos-liudiji- - 
mai neatsakė i visus francu- 
zus kamuojanti klausimą:
Kodėl Francija 1940 metais 
pasirodė toki silpna ir taip 
greit susmuko? Petaino 
bendradarbiavimas su vo
kiečiais, Vichy politika ir 
visas liūdnas 1940-1944 me
tų laikotarpis Francijos is
torijoj buvo tik pasekmės 
Francijcs silpnumo ir jos 
nesugebėjimo atsispirt prieš 
vokiečių sanuotas divizijas 
ir bomberius. Ar dėl Fran
cijos silpnumo kaltas mar
šalas Petain? Butų juokin
ga tam tikėti ir tą sakyti.
Jei iš viso dėl to silpnumo 
galima kaltinti valstybės 
vyrus, tai kalti yra visi tie, 
kurie stovėjo valstybės 
priešakyje, kurie vadovavo 
armijai ir buvo organizuo- Žydai skaitomi klajokliai, 
tos visuomenės vadai. Tai mandagiau tarus — pasau- 
reiškia, visi buvusieji minis- Į li° piliečiai, kur nukeliauja, 
teriai, parlamentarai, gene- ten apsigyvena ir tenais es- 
ralinis štabas ir partijų va- ti JŲ tėvynė. Bet man Lie- 
dai. * tuvoj būnant pažinojau ke-

Ilgus metus Francijos ka-Jetą žydų svetur buvusių ir 
ro ministeriu buvo E. Dala- ignžusių atgal į Lietuvą, ka-

tija. Ji erganizavo sabota
žą dirbtuvėse, ji skleidė de
fetizmą armijoj, ji atvirai 
rėmė Hitlerio šarvuotas di
vizijas. Kai Francija 
smuko, komunistai buvo 
pirmieji Hitlerio bendra
darbiai... iki 1941 m. bir-

jieškoti ne atskiruose va 
duose, bet visame jos būvy
je. Viena svarbiausiųjų 
“priežasčių,” be abejo, bu
vo vokiečių stiprumas, vo
kiškos pramonės galybė, ka
riuomenės gausumas ir mo- 
derniškesnis pasiruošimas 
karui. Galingesnė armija 
laimėjo. Prancūzai mušėsi 
prieš vokiečius vieni, anglai 

"u" buvo dar mažiau pasiruošę, 
negu franeuzai. Vokiečiams 
sumušti reikėjo Amerikos

Bostono policijai Įsakyta 
griežčiau prižiūrėti automo
bilių trafiką. Mat, panaiki
nus gazolino racijas ir 35

Piknikas duos progos pa
silinksminti pergalės proga 
ir užbaigsime gražiai vasa- 

SLA 198 kuopa rengia S* Kviečiame clevelandie- 
didelĮ pikniką sekmadieni, ^siai ateilankyti, pa- 
rugsėjo 2 d. Pikniko vieta >sdiTlks?r i,lU n

__________ į pas žinomą SLA veikėją. B. į , . Keneėjau
Bostone ir apylinkės mie- Versecką, 956 South Street. Užsisairvkit dideli “Ke- 

steliuose buvo paleisti gan-' Pradžia po pietų. ieivio” kalendorių 1946 m.
d ai, kad musų vyriausybė į
“tuoj Įšaldys karo paskolos!

Gandai apie įšaldymą 
paskolos bonų

mylių greičio ribą, kai ku- benus.” Pasėkoje to, dau- 
riė automobilistai pasidarė gelis žmonių bėgo iškeisti 
*wild” — greitai laksto ir savo bonus, kol jie dar “ne
neprisilaiko kitų taisyklių. > Įšaldyti.”

skau- ’ Vyriausybė tuos gandus 
, užginčijo.

Nusikaltėliai bus 
džiai baudžiami.

Reikalauja bausti sena
torių Bilbo

Bostono laikinasis majo-

Majoras turi 20 milionų 
programą

Atsiminkit* *
V a s a r a

“Tėve, ai baisiai 

apdegiau saule.”

darbiai... iki l«4l m. bu- gaĮjos kurios Francija ne-1 ras Kerrigan pasiuntė tele- 
zelio 22 d. Nuo tada jie pa- tul.ėjo gramas musu valstijos se-
sidare ‘patriotais ir įsi- Suirzto n„; ;»•pati------  .. ,
traukė Į priešinimąsi vokiš
kai okupacijai. Bet šiandien 
Francijos komunistai gar
siausiai rėkia, kad maršalui 
Petainui butų nuimta galva 
už išdavystę, tuo tarpu 
tiems komunistams vado
vauja M. Thorez, pabėgęsĮ

Pačioje Francijoje jos sil
pnumo priežastys ir dabar 
nėra išnykusios. Teismų 
“apsivalymai” pašalina vie
ną kitą šašą, bet tikrasis 
Francijos atsistatymas ims 
ilgus metus laiko.

S. Drg.

natoriams Saltonstallui n 
\Valshui. Prašo, kad jie iš
keltų bylą prieš Mississippi 
valstijos senatorių Theodore 
Bilbo, kaip rasinės neapy
kantos kurstytoją.

Vandalai naikina Pergalės 
Daržus

Bostono majoras Kerrigan 
praneša, kad jis yra paruo-’ 
šęs 20 milionų dol. progra
mą viešiems darbams. Bus 
tiesiami nauji keliai, stato
mi valdžios trobesiai ir tt. 
Viešieji darbai busią pra
dėti “kaip galima greičiau.”

Policija jieiko karininko 
užmušėjo

■

'/"r~

1945 Vasara
“O, aš gavau tik 

kelias pūsles.”

Lietuva Musu Tėvynė

dier. Jo organizuojama ar
mija, atėjus sprendžiamam 
laikui, susmuko mūšio lau
ke. Daug metų Francijos ka
ro aviacijos ministeriu buvo 
“radikalas” P. Cct. Tas 
žmogus ir dabar Amerikoj 
rašo ilgiausius straipsnius ir 
Įrodinėja, kad Francija tu
rėjo kariškų orlaivių. Bet 
frohte tų jo garsinamų or
laivių niekas nematė. Fak
tiškai francuzų kareiviai 
fronte matė tiktai vokiečių 
orlaivius, kurie juos daužė 
bombomis ir kulkosvai
džiais. Bet P. Cot visvien 
dedasi dideliu “kovotoju” 
ir, žinoma, jis džiaugiasi 
dėl Petaino pasmerkimo. I- 
takingas Francijos dešinių
jų politikas. P. Reynaud, 
karo metu iškilęs i premje
rus, atėjus kritiškam mo
mentui nesitraukė Į Afriką, 
bet kreipėsi Į kariuomenės 
vadą, kad šis prašytų karo 
paliaubų. Bet savo pasitei
sinimo atsiminimuose, pa
skelbtuose Amerikos spau
doje, jis dedasi didvyriu ir 
rodo pirštu Į maršalą Pe- 
tam. kad tas buvęs kaltas 
ir jį “nuvertęs.”

Leonas Bliumas ilgus me
tus vadovavo socialistų par
tijai, kuri perdėm buvo 
perkirmijusi pacifizmo ir 
plepalingo antimilitarizmo

me gimė, augo. Nuo tūlų 
girdėjau sakant, kad “jokia 
kita šalis nėra tiek maloni 
gyvent, kaip Lietuva.” Ži
noma, ką jie jaučia, tą kal
ba ir tuos savo žodžius dara 
—grįžimu patvirtina.

Paprastai lietuviai žydus 
nevadina lietuviais, noi-s žy
dai Lietuvoj gimę tokie pat 
lietuviai, kaip ir mes, ir ne-
vntoi 4* a «va4*iuuu vo petį ii aiMiiii-
nimus pergyvena, kaip ir 
lietuviai svetur būdami.

Prieš 40 metų. kada musų 
tėvynė Lietuva buvo po ca
rine Rusija, kada net pradi
nės lietuviškos viešos moky
klos neturėjome, nei spau
dos, nei laikrašio, Lietuvoj 
buvo valdiškoji kalba, mo
kyklos ir Įsakymai rusiški, 
o betgi lietuviai anuomet 
nemenkiau, o stipriau mėgo 
ir mylėjo Lietuvą; mylėjo, 
kaip tikrą savo tėvynę.

Vyko svetur ne duonos 
kąsnio, o laimės jieškoti ir 
dažnas svetur pagyvenęs 
grįžo Lietuvon, kaip Į savo 
tėvynę!

Tai butą lietuviškų jaus
mų ir sveikų minčių lietu
vių Jie vyko svejtur užsi
dirbti. arba tam tikrą laiką 
(kelis metus) išbuvus kad 
ir be pinigų — grįžt Lietu
von. Tokius vadinu tvirtais 
ir tikrais lietuviais! Tokiuo
se lietuviuose tvilo Lietuvos

prosenuolių dvasia, neužge
sinama Lietuvos meilė. Ži
loj senovėj lietuvių mėgta 
svetur “vandravoti,” bet vi
si grįžo Lietuvon; lietuvio 
skaityta didžiausia nelaimė 
svetur mirti.

O dabar — rietenos ir 
barniai, šmeižtai ir kolionės 
ir vis už Lietuvą ir “dėl Lie
tuvos labo.” Netik patys 
karštų ginčų skleidėjai ir 
Lietuvos mylėtojai neketina 
Lietuvon begrįžt ir kitus ne
ragina, o kaip tik priešin
gai — net vykstančius at
lankom, ar atostogom at
kalbina. Tai atrodo, kad vi
sos jų kalbos ir “sielojima-

Bostone siaučia žemiau
sios rūšies vandalai. Perga
lės dienų proga ir vėliau jie 
ėmė naikinti Pergalės Dar
žus — traktus, kur yra pa
sėtos daržovės. Net vidur- 
miestyje, Commons Parke, 
jie sunaikino nemažai dar
žovių.

Policijai Įsakyta saugoti 
Pergalės Daržus ir areštuo
ti Įtartinus tipus.

Gal bus panaikinta racio
navimo sistema

Iš “atsakingų 
gautos žinios sako, kad se
kamą ragsėjo mėnesį gal 
bus panaikinta racionavimo 
sistema.

—X— 25155

Bostono policija vis nesu
randa to piktadario, kuris 
Statler viešbutyje pasmau
gė armijos leitenantą John 
Falder. Buvo suimti keli as
menys, kaip “įtartini tipai,” 
bet vėliau jie buvo paleisti.

Į Bostoną buvo atvežti 
japonų diplomatai

Pereitą savaitę į Bostono 
prieplauką buvo atvežti še
ši japonų diplomatai, nariai 
japonų ambasados štabo 
Romoje. Visi bus sugražinti 
Japonijon, kada ji galuti
nai pasiduos aliantų okupa-

šaltiniu” cijat

nęnuosirazios oe Šie- Paleįdžia OPA tarnautojus 
los, tai negyvos gramafono

J

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAP1U.

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 virtą, 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, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kurto apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir U vidaus.
Kaina.......................................................... 91.00
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KKLEIVIS

So. Boston, Mass.

plokštelės. Girdi, tenai ne 
lietuvių valdžia; komunisti
nė' santvarka, ir panašus 
atkalbinimai platinama; 
tas žinoma lietuvybei yra 
labai žalinga.

Kokios ten Lietuvoj gy
venimo sąlygos ir apysto- 
vos bebūtų, ir kas ją beval- 
dytų. tenais musų protėvių 
ir senuolių vietovė; tenais 
musų tėvynė! Tenais gyven
dami tūkstanteriopai Lietu
vai busime naudingesni, 
kad ir skurdžiau gyvenda
mi. negu svetur prabangoj 
dėl Lietuvos išnykdami.

Svetur gyvenant nėra ga- Pernai- 
limybės savąją tautybę iš
laikyti. O kaip tik tame ir 
yra didžiausis ir neatitaiso
mas Lietuvai nuostolis. Ne
grįžtą lietuviai amžinai 
miršta dėl Lietuvos. Daž
nas, surembėjimo pateisini
mui, pasakys, kad ir kitos 
tautos lieka išnykimui. Tau
tom. kurios skaito dešimti
mis milionų ar daugiau gy
ventojų. nykimas jų tautie
čių svetur menkniekis, jų 
tėvynėj visgi lieka ne keli, 
o keliolika milionų gyven
tojų.

Po šio karo Lietuvoj lie
tuvių maža beliko. Ve ko
dėl lietuviai, ypač moteru- 
nai turėtų stengtis vykt Lie
tuvon ne atostogoms, o ap
sigyvenimui !

Kai to nedaroma — tušti 
sielojimasis ir bereikalingi 
vieni kitų pravardžiavimai.
Už keliolikos metų mažai 
kas lietuviškai čia likusių 
bekalbės, o dar mažiau kas 
Lietuvos vardą beminės, 
žus. kaip akmens mesti van
denyne. Visi, kam Lietuva 
ir lietuvybė apeina šios tik
rovės negali nežinot, ar ją 
nuginčyk

Užuot, visi tėvynainiai ir 
sąmoningi lietuviai turj 
stengtis, ir kitus kalbinant 
grįžti Lietuvon. Ten musų 
gimtinė, ten musų tėvynė!

Anis Rūkas.

Iš kainų administracijos 
ofiso yra paleidžiami šimtai 
tarnautojų ir valdininkų. 
Kai kurie bus perkelti į ki
tus vyriausybės departamen 
tus, bet didžiuma visam lai
kui neteks savo darbu.

Šiemet bus daugiau bulvių

Naujojoj Anglijoj veikiąs 
federalinis agrikultūros biu
ras praneša, kad šį rudenį 
Bostono gyventojai neturėsi 
bėdos su bulvėmis. Bulvių; 
derlius esąs didesnis, negu

Kalėdoms bus naujų radijų

Kai kurios Bostono krau
tuvės pradėjo skelbti, kad 
apribotą kiekį” radijų, 

šioms Kalėdoms jos turės 
Mat. Karo Produkcijos Ta
ryba nuėmė varžtus, kurie 
buvo uždėti radijo gamybai 
ir apie pabaigą šių metų į 
rinką bus paleista apie ke
turi milionai radio priimtu
vu.

Oro paštas Filipinams

Bostono pašto viršininkas 
Connelly praneša, kad mu
sų vyriausybė jau atsteigė 
oro pašto susisiekimą su Fi
lipinų salomis. Kol kas bet
gi nepriimami laiškai, sun
kesni kaip dvi uncijas. Mo
kestis — 50 centų už pusę 
uncijos.

Grįžo daug karo veteranų

Ši antradienį į Bostono 
prieplauką atvyko armijos 
transportas Paine Wingate 
ir atvežė daug karo vetera
nų iš Europos. Jų tarpe y- 
ra ir lietuvių. Didžiuma at
vežtų veteranų yra kitų val
stijų žmonės. Iš Bostono ir 
apylinkių tik 23, su jais ir 
Charlesto\vno gyventojas 
Vincas Jarušaitis.

Karo veteranas M. Salz- 
man apskundė teismui Lon- 
don Coat firmą Bostone, 
reikalaudamas grąžinti jam 
darbą, kurį jis toje firmoje 
dirbo prieš išeidamas į ka
riuomenę. Tai pirma toki 
byla musų valstijoj. Teismo 
sprendimas bus paskelbtas 
vėliau.

Telefonas visados daugiau
VARTOJAMAS per vasaros atostogas 
Naujoj Anglijoj.

Bet šią 1945 metų vasarą prie tele
fono vartojimo prisideda da ir grįž
tantieji kareiviai, ir todėl visuomet 
šitie veteranai išlipę iš laivo tuoj te- 
iefonuoja namo.

Tai ve, kodėl JŪSŲ tolimas pasi
kalbėjimas telefonu šiais laikais gali 
užtrukti. Ar jus busit namie, ar pajū
ry, jus padėsit veteranams pasiekti te
lefonu namus, jei vartosit telefoną tik 
trumpai ir tik reikalui esant.

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

Tai yra vienintėlis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad batų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas“ atsakys jums net j tokius klausimus, ku rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas“ išaiškintas.Štai keliatas tą klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:“
Kų reiškia meilė ir U kar fi pa

reina?
Kaip atsirado ir ko reiškia bučkis?
Ko reiikia “pirmosios nakties tei

sė,“ kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ko reiSkia SHnMnia Hadas? Balt* 
jaunosios ilėbė? Jaunosios žydras?
KyiiU barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?"

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimo kad nepadaryti klai- 
doa?

Kokio amltoua geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmo naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbua, nes auo jo prikišimo 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ko 
viai slepia, to atvirai pasako "Teisin
gas Patarėja*.”

Arba Gimdyme Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt veiku? Tai 
opiausia kiekvienos Šeimynos klausi
mas. Ir “Teisiagns Patarėjas" čia 
patiekia įdomiu informacijų.

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaiko,
kad ir labai nori?

moterys 
ri? “Teisir Patarė-eistngas

jas” ir šitų klausimo atsako.
Kokios vyrus moterys 

kias moteris myli vyrai? 
klos moterys neprivalo tekėti? "Tei
singas Patarėjas“ pasakys joms vie
ko-

Kaa reikia žinoti, kad vaikai boto 
sveiki ir gražus? Kais turi atsilak 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia su
kinti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kuntgema (arėtu bot už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

1 visus šiuos klausimos “Teimagas 
Patarėjas" atsako aiikioi ir niskostarėja*” s 

slėpdamas.
KWa —puslapių, atipi

lyH? Ko- 
Arba ko-

paveikslais, 221 
audinio apdarais.

Be to, "Teisingas Patarėjas“ pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis ?—iš kur ir kaip atsirado Ioom?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitą įdomią dalyką.
“Teisingo Patarėjo“ parašymui buvo auuaud*>ti tokie mokslo vei

kalai, kaip Weliso “Pasaulio Istorija,“ Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,“ Boeiscbe’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutha” ir daugybė kitą. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai oamuoss. Kaina |1^0 Ušstoakykit "Teisinga 
Patarėją.**

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga graži, aa

i



Juozas Makaravičius 
pasikorė

Juozas Makaravičius. 22

SO. BOSTON

Drg. Aleknų sūnūs 
Bostone

Pardavė 112 armijos trokų
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GERAI PAVYKO LIETU 
VAI REMTI DRAUGIJOS 

PIKNIKAS

Graži publikos nuotaika; 
liks gražaus pemo

Planuojama padaryti pla
tesnę rinkliavą, šaukiantis 
pagelbos iš platesnės ame
rikoniškos publikos.

Susirinkimo gale Dr. J. 
Končius atsakinėjo i įvai-

--------  J rius paklausimus, surištus
Lietuvai Remti Draugijos su lietuvių tremtinių, pabė- 

piknikas pereitą sekmadie-į gėlių ir Lietuvos žmonių 
ni prie Chauncey ežero, ’ šelpimu. Rep.
VVestborc, pavyko labai ge-1
rai. Po lietingo šeštadi nioį 
oras išsiblaivė ir buvo labai1 
gražus. Rengėjų baimė, kad

Grįžo bos ton i et ės Rama
nauskienės sūnūs

lietus sugadins pramogą, 
pasirodė be pagrindo. Ne
apvylė oras, neapvylė ir 
svečiai. Į dideli piečių prie 
puikaus ežero buvo priva
žiavę keli šimtai karų iš 
Bostono. Wcrcesterio ir vi
sų aplinkinių miestų ir kai
mų. Svečiai turėjo progos 
prie alaus stiklo ir prie ge
ros muzikos pasižmonėti, 
pasilinksminti ir jaukiai lai
ką praleisti.

Piknike svečias palinks-1 
mino Gabijos choras, veda
mas S. Pauros. Jis gražiai 
padainavo keletą lietuviškų 
dainų. Kalbėtojai adv. Ka
linauskas. Januškis ir Mi- 
ęhelsonas trumpai atkreipė 
svečių dėmėsi i būtiną rei
kalą šelpti Lietuvos žmo
nes, buitis apie Lietuvai 
Remti Draugiją ir reikalau
ti, kad iš Lietuvos butų iš
traukta okupacinė rusų ka
riuomenė ir Lietuvai grą
žinta jos nepriklausomybė.

■ K
Pikniko tvarką vedė ' A. 

Kriaučialis, L. R. D-jos pir-jnors 
mininkas. Vį -

Žmonių piknike buto la
bai daug. virš 2-.000, bet 
drg. Kontrimas sako. kad 
jis per visą dieną nematęs 
nė vieno fašisto.

Šiame piknike LRD 2 
skyrius išleido astuonias do
vanas. ju tarpe brangius 
karolius ir gerą fontaninę 
plunksną

Pereita savaitę Rama
nauskienė gavo linksmą ži
nią, kad iš Europos grįžta 
abudu jos sūnus. Vyresny
sis sūnūs Jonas, tarnavęs! 
Europos ir Afrikos frontuo
se, iau sugrįžo. Antrojo sa
vo sunaus Ramanauskienė 
’ankia bile dieną sugrįžtant.

Ramanauskienė gyvena 
450 E. 7th St.

metų kareivis, ką tik parvy
kęs iš Europos vienam mė
nesiui atostogų, ketvirtadie
nio lytą rastas pasikoręs 
Lynu policijos kalėjime. 
Makaravičius buvo areštuo
tas už girtumą ir padėtas, vyras, 
nakčiai i kalėjimą. Jis gy
veno 25 AYoodman Street,
Lynn. Mass.

Musų kaimynus drg. A- 
leknus pereitą savaitę ap
lankė brangus svetys — sū
nūs Haroldas, kuris tarnau
ja Amerikos laivyne, yra 
laivo kapitonas.

Haroldas yra dar jaunas 
per pustrečių metų 

jis neturėjo atostogų. Visą 
laiką buvo Dėdės Šamo tar
nyboje, ėjo labai atsakin
gas pareigas.

Pereitą savaitę Bostone 
buvo parduota 112 armijos 
trokų. Juos nupirko regist
ruoti automobilių ir sunkve
žimių pardavinėtojai.

Busų tarnautojai laimėjo 
streiką

Pereitą savaitę buvo pa
skelbę streiką VVinthrop- 
Saugus-Malden busų linijos 
tarnautojai.

Savo streiką tarnautojai
___  i laimėjo. Jiems pakelta al-

Lietuvių Radijo Korpora- &os P° centus į valandą 
cijos programa ateinantį ne-1 " .bus? kompanija pasiža- 
dėldienį iš VVORL stoties, (lėJ° nepanaikinti kalėdinių

RADIJO PROGRAMA

950 kilociklių, tarp 9tarp
toki;

30 ir

Sumažėjo bedarbių regist

ravimasis

Federalis darbams parų-j 
pinti biuras praneša, kad 
pereitą savaitę “gerokai su-j 
mažėjo’’ bedarbių registrą-į 
vimasis. Biuras tačiau pri-i 
ražįsta. kad Bostone ir apy
linkėse vra tūkstančiai be
darbiu ir greitu laiku bus 
daugiau.

Apiplėšė medfordietj 
Miką Pepį

Du nepažįstami piktada
riai prie vienos South End 
valgyklos apiplėšė Medfor- 
do gy ventoją Miką Pepį. Iš 
jo atėmė 740 dolerių, ku
riais jis manė pirkt nedide
lę valgvklą. Piktadariai ne
pagauti.

10:30 ryto, bus tokia:
1— Muzika.
2— Dain. Janice Aukštu-

taitė-Hagberg iš VVorceste- 
rio, akom p. p. Marijonai 
Meškienei. namas ir

3— Pianistė Nancy Na- 
maksytė iš W. Roxbury ir 
Valentina Minkienė.

4— Pasaka apie Magdutę. į y,
Po programos parašykite

-avo įspūdžius ir nusiųskite

bonų, po 25 dol. tarnauto
jui. Be to, busų tarnauto
jams užtikrinamas 48 vai. 
savaitinis darbas ir viršlai
kio mokestis.

Reikalingos Moterys
Dišių plaut

$24 į savaitę su valgiu, arba 

$27 be valgio- Dirbt 6 dienas. 

Darbas pastovus ir vieta sma

gi. Kreiptis tuoj pas

BLINSTRUB’S 
304 Broadway, So. Boston

/ />
BORIS BEVERAGE CO.

AKRAI MIŠKO

Moderniškas 6 kambarių namas 
maudynė ir ireras sun porch. įvesta 
garo šilima. Yra du garažai; vienas 
mūrinis dviem karam, kitas vienam 

_ ra 25 akrai miško. Gali būt išparPo programos parašykite duotas lotais. Dauguma žemės prie 
- - - vieškelio. Keturios mylios nuo City

. „r/soT - HaiJ- Pus« mylios nuo miesto lini-
S1UO adreSU* VVORL Sta- jos. Parsiduoda už $5,800 cash.
tion, Lithuanian Program, Kreiptis: 405 stafford su 
Boston. Mass. S. Minkus. Worcester 3, Mass. (37)

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

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

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 

J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Advokato Įspėjimas

Pastaraisaiis laikais pas į 
mane ateina daug namų sa-! 
vininkų nusiskųsdami, kad 
iie pasirašę kontraktus su! 
atstovais Įvairių “Home Im- 
orovement” neva kompani
jų. ir nekurie įdavė dido
kas sumas rankpinigių. no-' 

i namai būt 
modemizuo- į 

pasirašymui tokiu

rėdami, kad j 
"ataisvti arba
ti. Po 
“kontraktu”
nie tucs “kontraktorius” 
daugiau nieko ir negirdi.

Daug tokiu firmų pasiro
do yra tik žulikų padaras 

turi imponuojančius 
vardus ir adresus. Kitos tos 
rūšies firmos užsigina, kad 
agentai (solicitors), kurie 
kontraktus išdavė, pasirašė

rtinimie nriomo noEllVP

įgalioti, ir todėl už kontrak
tus neatsako. Del to kyla 
žmonėms įupesčiai ir nuos
toliai.

Taigi šiuomi įspėju visus

dažniausiai a-
iie

namų savininkus, kad jo- 
Kas dovanas gavo bus se- kio kontrakto su jokiais a-

kamame “Keleivyje.”
—Rep.

Iš BALF susirinkimo

gentais nesirasytų nepasita
rę pirma su savo ištikimu 
advokatu. Viena, kartais to
kių “firmų” visai nėra, ant
ra, daugelis kontraktų turi 
smulkiai spausdintus nead- 
vokatams sunkiai supranta
mus žodžius ir namų savi
ninkams išlygas, o paga- 
liaus agentai turi įrodyti į- 
galiojimą priimti pinigus, 
už kuriuos kad ir gera fir
ma galėtų būt priversta at
sakyti.

Adv. F. J. Bagočius.

Praeitą trečiadienį So.
Bostono pobažnytinėj sve
tainėj įvyko platokas BALF 
nariu ir prijaučiančių susi
rinkimas. Dalyvavo apie po
ra šimtų žmonių. Platų pra
nešima apie Bendro Ameri
kos Lietuvių Fondo darbą 
padarė kun. Dr. J. Končius.
BALF pirmininkas. Jis pa
aiškino, kaip eina šelpimo 
darbas, kur ir kiek yra pa
šalpos reikalingų lietuvių ir 
davė nurodymų, kaip sėk
mingiau veikti. Dr. J. Kon
čius sako, kad į Lietuvą per 
Russian War Relief dar ko
vo mėnesį buvo pasiųsta 80 
tūkstančių svarų drabužių 
ir už 20,000 dolerių vaistų, 
bet iki šiolei negauta iš Lie
tuvos jokio pranešimo, ar 
siunčiami daiktai pasiekė 
Lietuvą ir ar jie buvo išda
lyti žmonėms. BALF atsto
vo rusai neįleidžia į Lietu
vą.

Bostono BALF skyrius1 šeimininkės turi vis dau- 
veikia gyvai. Iki šiol pasiųs- giau vargo su cukrumi. Jau 
ta į Ne\v Yorko drabužių kuris laikas krautuvėse ne- 
sandėlį 5.000 svarų drabu- matyt cukraus, ių savinin- 
žių ir keturios dėžės avali- kai skundžiasi, kad “aukš- 
nės. Dabar jau yra paruoš- tybėse turi būt kas nors ne- 
ta siuntimui 3,000 sv. dra- gero” — jie negauna cuk- 
bužių ir darbas tęsiamas, raus.

Mirė Everetto fermeris 
Krisevičius

Mvstic Iron kompanijos 
dirbtuvėje Everette staiga 
mirė senyvas farmeris. An
drius Krisevičius. Pinu me
tų jis buvo paleistas iš dar
bo, su pensijos teisėmis. J 
dirbtuvę buvo atvykęs pa
matyt senus draugus. Mir
ties priežastis — širdies li
ga.

Bostono krautuvėse stinga 
cukraus

Dešrų ir Rūkytos Mėsos Gamyba
Reikalingi darbininkai bendram darbui prie dešrų ir rūky

tos mėsos gamybos. Neturintieji patyrimo bus išmokyti. 

Pastovus darbas užtikrintas taikos metu.

WILS0N & CO.
PUTNAM AVĖ. & WA\VERLY ST., CAMBRIDGE, MASS. 

(Netoli Cottage Farm Bridge)

Tel. KIRkland 8260

t

z?

kada buvo įkurta Haffenreffer & Co., 
palyginus su dabartim. Tarp Bostono 
traukiniu. Ju nebuvo iki 1889 metu.

tiesioginis susisiekimas tarp Bostono ir Ncw Yorko taip paprastas, kaip 
vietinis gatvekaris. šiandien New York, New Haven & Hartford geležin
kelis moderniškai Įrengtas, kas para operuoja 38 traukinius tarp šių dvie
jų didmiesčiu. Haffenreffer & (o., Ine., ką gamina I’K KWICK ALE. 
taip pat žengė pirmyn ir tapo viena didžiausių akus daryklų Amerikoje.

SEPTYNIOSDESIMT PENKTI JUBILIEJINIAI METAI

HAFFENREFFER A CO., Ine., Boston, Mass, BREWERS SINCE 1870

KETV IRJISirKO M P A N1.1A
Gavom didelį siuntini

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

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

Žiedą, Špilkų, Sagų, Plunksnų ir Papuošalų dėl 

visokių dovanų bei prezentų

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

KETVIRTIS & CO.
312 Broadway, South Boston, Mass.

Tel. SOU-4649

Tel. ŠOU. 4645
Take advantage of CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OII. PERMANENT 88. 
SpeciaI from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $50 
Luxurious Waves Sct VVhile You Relax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

OUR POI.K Y
“The pnrpose of the As«oc!ation shsll 
be to help preserve the Mr»l« and 
trmiitions of imr cmintry. the Unite,, 
States „f Ameiirn. to revere its lans 
and inopire oi ners to rv'peet ard obey 
IhfHi. and i„ a!I iw,« to aid in notkin? 
this cobMtiy creater bett< r" ,

f

i

"<

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 VV. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

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

Mest Koxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridee 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
V'a’andos: 2-4 ir 6-8 

Nedė!iomi« ir Šv«ntadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto ,

278 HARVARD STREET 
, kanp. Innan SL, arto Central Są.

CAMBRIDGE. MASS.

” ■ ■uyv. 31132lei. Z5P24

• Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

AKIU DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas aki3 ir tinka
mu laiku sugrąžinu Šviesa. Eg
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAMRENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišku organu "■* 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterg. Moterų «r Vyru bgas 

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nao 10 iki 12 dienu 

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtb 4578

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimg
Valandos:

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

(TE CO;

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618




