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Amerikos Kariuomenė Jau 
Okupuoja Tokio

Japonija šeštadienį pasi
rašė pasidavimo dokumen-! 
tus ant Amerikos karo lai
vo “Missouri.” Pasirašyme 
dalyvavo Amerikos, Angli
jos, Austrijos, Francijos, 
Kanados, Kinijos, Naujosios 
Zelandijos. Olandijos ir 
Rusijos atstovai iš vienos 
pusės ir Japonijos atstovai 
iš kitos.

Pasirašius pasidavimo 
dokumentą, aukščiausioji 
valdžia Japonijoj perėjo į 
Amerikos generolo MacAr
thuro rankas. Amerikos ka
riuomenė pradeda okupuoti 
Japoniją, jau apie 40,000 
musų kareivių iškelti į Ja
poniją, jie okupavo aero
dromus apie Tokio ir dabar 
kasdien vis daugiau karei
vių bus iškeliama į Japoni
ją iki visos svarbesnės stra
teginės vietos bus ameri
kiečių rankose.

Pirmieji Įsakymai
Pii-mas MacArthuro Įsa

kymas japonams buvo duo
ti pilną sąrašą sąjungininkų 
belaisvių ir nurodyti visas 
stovyklas, kur sąjungininkų
belaisviai buvo laikomi. Vi-į 
si belaisviai iš japonų sto-' 
vykių paleisti, bet ne visi 
dar surankioti. Pradeda aiš-’ 
keti. kur japonai su musų 
žmonėmis žiauriai elgėsi. 
Pagal belaisvių parodymus, 
sudaromi karo kriminalistų 
sąrašai ir atsakomingi už 
žiaurumus japonų kariškiai 
ir valdžios atstovai bus 
traukiami atsakomybėn.

Okupacijos uždaviniai
Prieš amerikiečius Japo

nijoj stovi didelis uždavi
nys. Pirmiausiai tenka nu
ginkluoti japonų armiją ir 
karo laivyną, perimti pra
monės kontrolę, išskirti ka
rui tarnaujančią pramonę, 
paimti kontrolėn mokslo Įs
taigas. pašalinti viską, kas 
tarnauja karui. Šalia to 
teks pasukti Japonijos gy
venimą i taikų tvarkymąsi, 
duoti japonams galimybės 
taikiai maitintis, leisti jiems 
atstatyti savo sugriautus 
miestus, ūki. Kai kurie ame
rikiečiai sako. kad reikės 
japonams duoti ir medici
nos pagelbos. vaistų ir kitų 
priemonių apsiginti nuo li
gų-

VALSTYBĖS SEKRETO
RIUS VYKSTA 

EUROPON

Valstybės sekretorius p. 
Byrnes šią savaitę išvyksta 
i Londoną, kur greit susi
rinks posėdžiauti penkių 
didžiųjų valstybių užsienių 
reikalų ministeriai. Visi pai
nus Europos klausimai teks 
tiems ministeriams svarsty
ti. Musų valstybės sekreto
rius turi plačius įgaliojimus 
iš prezidento Trumano, jieš
koti kompromiso ir susita
rimo dėl visų ginčijamų jr 
neišspręstų klausimų. Ame
rika ir Londono derybose, 
matomai, laikysis Jaltos ir 
Potsdamo praminto kelio ir 
todėl jokių esminių pasikei
timų Europoje iš Londono 
dervbu lankti negalima

Karo kriminalistai
24 nacių vadai jau yra į 

išvardinti, kaipo pirmieji Į 
“karo kriminalistai.” Niu- 
remberge jie bus teisiami 
sąjungininkų teisme už sa
vo prasikaltimus. Pirmame 
kriminalistų skaičiuje už
tinkame “senus pažįsta
mus,” nacių pravadyrius, 
kurie dar taip nesenai buvo 
“dideli” žmonės. Jų tarpe 
yra:

Ribentropas, nacių užsie
nių reikalų ministeris, žino
mas Molotovo bičiulis dali
jant Lenkiją ir vienas iš di
džiausių naciškų sukčių.

Rosenbergas, nacių “ide
ologas,” Estijoj gimęs vo
kietis, buvęs Ostlando mi
nisteris.

Hans Frank — budelis, 
kurs per penkis metus siu
to Lenkijoj. Jis buvo oku
puotos Lenkijos generalgu
bernatorius ir vyriausias 
budelis.

Hjalmar Schacht, finan
sininkas, kailiamainis, viso 
pasaulio biznierių “fren- 
tas.”

Goering. didžiausias pa
saulio vagis, morfinistas ir 
kriminalistas, .viename as
menyje! 1

Hess. Hitlerio vietinin
kas, užsienių vokiečių šni
pų lizdų organizatorius, at
skridęs Į Angliją “daryti 
taiką.”

24 nacių kriminalistų tar
pe nėra nė vienos pavardės, 
kuri nekeltų skaudižų atsi
minimų. diktatoriškų apga
vysčių, nekaltų žmonių per
sekiojimų ir kraujo liejimo. 
Čia maišosi per vieną stam
bus finansiniai vagys, oku
puotų kraštų budeliai, na
cių ideologijos, diplomati
jos ir karo sukti specialis
tai. kurie už savo šlykščius 
darbus gal susilauks šlykš
taus galo. 1

Šalia paminėtų pavardžių 
pirmame sąraše dar yra 
Krupas, stambus pramoni
ninkas, Streicheris — anti
semitizmo specialistas, von 
Schirach — Vienos budelis 
ir jaunimo tvirkintojas, ge
nerolas Jodl, admir. Doe- 
nitz, Austrijos išdavikas 
Seiss-Inquart, admirolas 
Reader ir kiti.

OKINAWOJ NUKENTĖ
JO DAUG LAIVŲ

Per tris mėnesius ir pen
kias dienas kovų Okinawos 
seloje 334 Amerikos karo 
ir prekybos laivai buvo nu
skandinti arba apdaužyt. 
35 laivai buvo nuskandinti, 
o 299 buvo apdaužyti bom
bomis. Tie skaičiai rodo, ko
kios žiaurios kovos ėjo van
denyse prie Okinawos sa
los.
DARBO DIENOS MINĖJI

MO AUKOS

Švenčiant šių metų Dar
bo Dieną per nelaimingus 
atsitikimus žuvo 320 žmo
nių, 184 užsimušė automo
bilių nelaimėse, 52 — nu
skendo, o kiti žuvo nuo įvai 

[rių kitu priežasčių

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ TOKIJĄ

Parodo juros kelią, kuriuo Amerikos laivynas 
priėjo prie Japonų sostinės. Tas kelias buvo pilnas mi
nų ir kitokių apsaugos ,prietaisų, bet japonai turėjo 
viską pašalinti ir paruošti mūsiškiams saugų priėjimą.

Šviesus afieieriai, 
tamsus eiliniai

Rusijos valdžia Įvedė rau
donojoj armijoj skirtingus 
klubus karininkams ir ka
reiviams. * Prie karininkų 
klubų, kaip caro laikuose, 
bus parašyta: “eiliniams Į- 
eiti draudžiama.”

“Krasnaja Zviezda,” rau-xka nereikalaus iš sąjungi- 
donosios armijos laikraštis, f ninku už gautą nuomą-pa- 
aiškina, kad skirtingi kiu- skolą atsilyginti
bai reikalingi dėl nelygaus 
kultūrinio lygio. Kitaip sa
kant, po 28 metų “socialis
tinio” švietimo, rusų karei
vių masė yra toki tamsi, 
kad “kultūringi” afieieriai 
negali su jais lankyti tų pa
čių klubų.

Tikroji priežastis yra ki
ta: Rusijoj jau seniau pra
dėtas griežtas atskyrimas 
tarp karininkų, kurie yra 
valdančios klasės žmonės, 
ir tarp kareivių, kurie yra 
dalis bebalsių masių. Todėl 
karininkams Įvesti laipsniai, 
vėliau Įvairios specialinės 
privilegijos, karininkų vai
kams atsteigti caro laikų 
“pažų korpusai,” arba ka
riškos mokyklos, ir t.t.

PREZIDENTO PAŽADAI 
MUSŲ KARIAMS

Prezidentas Truman kal
bėjo Į ginkluotas pajėgas ir 
pažadėjo, kad administraci
ja darys viską, kad pagrei
tinus grąžinimą musų karių 
Į civilinį gyvenimą ir admi
nistracija dės visas pastan
gas, kad grįžę kariai galėtų 
gyventi gerai ir turėti dar
bo. Prezidentas kalbėjo sek
madienį, V-J dienoje.

PRAŠO PAGELBOS

Stanczyk, lenkų socialis
tas, prisidėjęs prie Maskvos 
lėlių valdžios Varšuvoje, 
kreipėsi į Moterų Rūbų Siu
vėjų uniją prašydamas grei
tos pagelbos Lenkijai, ypač 
Lenkijos žydams, kurių dar 
esą likę virš 100,000 ( iš 
buvusių trijų miiionų žmo
nių!). Lenkijoj neišpasaky
tas skurdas ir badas

.Už Nuomą-Paskolą 
nieko negausime
Prezidentas Truman vie

name pranešime kongresui 
pažymėjo, kad pergalė bu
vo užmokestis už Amerikos 
duotą sąjungininkams nuo
mos-paskolos pagelbą. Iš to 
daroma išvada, kad Ameri-

Viso nuomos-paskolos pa
gelbos sąjungininkams duo
ta už 43 bilionus dolerių. 
Sąjungininkai mainais da
vė Amerikai nuomos-pasko
los už 5,600,000.000 dole
rių. Tuo budu visa nuomos- 
paskolos pagelba Amerikai 
kainavo 36 bilionai 400 mi- 
lionų dolerių.

Kadangi bendros Ameri
kos išlaidos karui laimėti 
siekia 280 bilionų dolerių, 
tai nuoma-paskola sudaro 
apie 15/c musų karo išlai 
dų.

Sutartyse dėl nuomos-pa
skolos davimo, sutartyje su 
Anglija, su Rusija ir su ki
tomis šalimis, buvo numa
tyta. kad susitarimas dėl 
atsiskaitymo bus daromas 
po karo. Dabar atrodo, kad 
visas nuomos-paskolos išlai
das teks “nurašyti,” kaip 
karo išlaidas ir apie jas už
miršti.

KUR DĖTI ITALU 
KOLONIJAS

Kas bus daroma su Itali
jos kolonijomis? Į šį klau
simą kiekviena valstybė 
pergalėtoja duoda kitokį at
sakymą, o Amerikoje pa
čiame Valstybės departa
mente tuo klausimu nėra 
vieningumo. Vieni Valsty
bės departamento pareigū
nai siūlo italų kolonijas, ku
rias ji turėjo po pirmo pa
saulinio karo. grąžinti Ita
lijai. o kiti mano, kad jas 
reikia atiduoti i trustą (glo
bą) Jungtinių Tautų Orga
nizacijai. Teks dalyti “kom
promisą” pačiame departa
mente. o tą “kompromisą” 
Londone reikės derinti su 
kitų valstybių siūlymais

Kas kaltas dėl ! 
Pearl Harbor?

1941 m. gruodžio 7 die
ną japonai iš pasalų užpuo
lė Amerikos laivyno bazę 
Havvajų salose ir ypatingai 
smarkiai išdaužė Pearl Har
bor ir ten esančius karo lai
vus. Kas kaltas dėl to. kad 
Pearl Harbor kariuomenė 
ir karo laivynas buvo užpul
ti bemiegant, visai nepasi
ruošę gintis? Į tą klausimą 
Amerikos visuomenė senai 
reikalauja atsakymo. Kaip 
jau senai žinoma, du atsa
komingi už Pearl Harbor 
nepasiruošimą vadai, gene
rolas W. C. Short ir admi
rolas H. Kimmel, karo pra
džioje buvo atleisti iš par
eigų ir buvo sakoma, kad 
juos teis karo teismas. Rug
piučio 30 d. paskelbtas pa
pildomas karo ir laivyno 
komisijų pranešimas apie 
Pearl Harbor nelaimę ir ten 
minimi dar keturi vardai at- 
sakomingų žmonių, kurie 
neatlikę savo pareigos. Da
bar išvardintieji asmenys 
yra: generolas G. C. Mar
shall, generolas L. T. Ge
rove, admirolas H. R. Stark 
ir buvęs valstybės sekreto
rius Cordell Hull. Visiems 
tiems asmenism prikišama, 
asu jie TicuSVę uZvėiii\.amai 
informacijų Havvajų salų 
karo vadams, neperspėję 
juos laiku- ir nepasirūpinę 
pašalinti trukumus Havvajų 
salų gynimo pasiruošimuo
se.

Cordell Hull jau atsilie
pė, jis sako, kad iš jo pusės 
buvo duotas perspėjimas, 
bet tikrų žinių apie japonų 
rengiamą puolimą tada nie
kas neturėjęs. Karo sekreto
rius ir prezidentas sako, 
kad gen. G. C. Marshall sa
vo pareigą atliko ir todėl 
kritika esanti “visiškai ne
pateisinama.”

Prezidentas Truman vie
name pareiškime pažymėjo, 
kad už Pearl Harbor katas
trofą kalta yra Amerikos vi
suomenė. Matomai, prezi
dentas turėjo galvoje Ame
rikos visuomenės tuometinį 
nepasiruošimą karui, o tas 
atsiliepė ir Armijos nepasi
ruošime.

Kongresmanų ir senato
rių tarpe dabar eina ginčai; 
vieni reikalauja, kad karo 
teismas visą reikalą išaiš
kintų, kiti sako, kad nėra 
pagrindo teisti atsakingus 
žmones.

PALEIS DAUGIAU VY
RŲ IŠ ARMIJOS

Iš armijos bus paleidžia 
m i kareiviai turintieji 80 
punktų, vietoj anksčiau rei
kalautų 85 punktų.

Visi kareiviai 35 metų ir 
vyresni, ištarnavę 2 metu 
armijoj, gali tuoj pat pasi- 
liuosuoti, jei jie nori. Kai 
seniau, taip ir dabar palei
džiami kareiviai virš 38 me
tų.

Pakeista ir “punktų” ap
skaičiavimas. Nauju apskai 
čiavimu beveik kiekvienas 
kareivis dabar gaus nuo 4 
iki 8 punktų daugiau, todėl 
ir paleidžiamų kareivių 
skaičius žymiai padidės.

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

Ar Amerikoje Bus Dešimts 
Miiionų Bedarbių?

Praeitą savaitę po visą 
Ameriką ėjo masinis darbi
ninkų užsiregistravimas val- 

Stalinas pranešė per ra-! diškose Employraent Servi- 
dio rusų tautai, kad karas ce įstaigose. Nedarbas au-T * • • 1 • i • i 1 j-v “ * 7 •“ 1 «

STALINAS NUPLOVĖ 
TAMSIĄ DĖMĘ

su Japonija baigtas ir kad 
tamsi dėmė iš Rusijos pra
eities (pralaimėjimas karo 
su japonais 1904-1905 me
tais) liko nuplauta. Ne tik 
caro dėmė liko nuplauta, 
bet ir caro pralaimėtos že
mės, Sachalinas ir Kurilų 
salos dabar grąžinamos Ru
sijai. Iš tos kalbos aišku, 
kad Rusija ketina paimti 
sau Sachaliną ir Kurilų sa
las, kurias ji paskubomis po 
Japonijos pasidavimo oku
pavo.

DIKTATŪROS JUODA
SIS TURGUS VEIKIA
N. Y. “Times” praneša, 

kad Maskvoje vienas dide
lis prekybos namas parduo
da “beveik viską” be poin
tų, bet už viską ima dešim
teriopai didesnes kainas, 
negu valdžios nustatytos ir 
negu reikia mokėti perkant 
su pointais.

Tai reiškia, kad Maskvos 
valdžia pati atidarė didelį 
“juodojo turgaus” biznį ir 
už dešimteriopą kainą par-

Hitleris, Stalinas, Mųsso- 
Ifriis, Franko ir visi kitidik^ 
tatoriai visada sakė -fa* ga* 
ko, kad jie yra paprasti 
žmonės, nesimėto žmonių 
pinigais, yra taupus ir bran
gina žmonių centras* *Hitle- 

davinėja prekes, kurių su ris, kai buvo valdžioje, sa- 
pointais žmonės negali gau- Rydavo, kad jis “dirba dėl 
ti. Juozapo juodajame tur- (idėjos”, ir dargi algos nei-
guje, žinoma, perka tik tie, 
kas turi užtenkamai daug 
Pinigų.

STREIKAS FORDO FA
BRIKE PLEČIASI

Fordo dirbtuvėse Detroi
te streikuoja virš 18.000 
darbininkų. 10,000 Chevro
let dirbtuvių darbininkų nu
tarė streikuoti. 4.000 darbi
ninkų Briggs Mfg. Co. dirb
tuvių irgi svarsto streikuoti. 
Visoj eilėj gumos ir plieno 
dirbtuvių darbininkai jau 
kelios dienos streikuoja. Vi
sose dirbtuvėse streikai ky
la nustatant naujas darbo 
sąlygas taikos metui.

GREITAS TRANS
PORTAS

Republic Aviation kom
panija pastatė naują trans
porto orlaivį, kurs galės ve
žioti 40 keleivių su greitu 
mu 400 mylių per valandą. 
Naujas orlaivis skris iš Nevv 
Yorko į Londoną 9 valan 
das, į Paryžių — 9 valan
das, į Maskvą — 12 valan 
dų, į Romą — 11 valandų, 
į Rio De Janeiro — 12 va
landų, į Meksiką — 5 vai., 
į San Francisco — 6 vai.

NIEKAS NEMYLI DIK
TATORIAUS FRANKO

Prezidentas Truman pa
reiškė, kad niekas iš musų 
nemyli generolo Franko. Tą 
pat pasakė ir Anglijos užsie
nių reikalų ministeris E. Be- 
vin. Bet nei Amerika, nei 
Anglija nemano daryti at
viros intervencijos į Ispa
nijos vidaus’ politiką. Abi 
šalys rems demokratijos at
statymą Ispanijoj, nekurs- kurie ameriki Jai, kurie 
tvdamos ten pilietinio ka-.sako Hirohito buvęs tintai 
m

ga. Darbininkų unijos sako, 
kad ateinančią žiemą visoj 
Amerikoj gali būt apie 10 
miiionų bedarbių, jei vy
riausybė tuoj pat nesiims 
priemonių parūpinti darbų. 
Karo metu Amerikos val
džia ir visi žmonės parodė 
didelio organizacinio gabu
mo, jie planingai organiza
vo karo gamybą ir laimėjo 
didžiausias pasaulio imty
nes. Šiandies Amerikos val
džia ir visa visuomenė stovi 
prieš reikalą duoti darbo vi
siems norintiems dirbti, už
tikrinti žmonėms darbo ir 
duonos. Ar turtinga Ameri
ka pasirodys bejėgė parū
pinti darbų žmonėms taiko
je?

HITLERIO ALČA 
10 MILIŪNŲ

ma už savo sunkų darbą. 
Dabar pasirodo, kad tas 
“prasčiokas” ir idealistas 
gaudavo per metus apie 10 
miiionų dolerių algos, ne
skaitant to. ką jis gaudavo 
už savo raštus.

RADESKU AREŠTUOTAS

Maskva skelbia, kad Ru
munijoj atidengtos dvi slap
tos organizacijos, kurios 
norėjo nuversti Grozos vy
riausybę. Sąiyšyje su tuo 
suimtas buvęs Rumunijos 
ministerių pirmininkas, ku
ris vieną laiką buvo pasi
slėpęs nuo rusų persekioji
mų Anglijos ambasadoje. 
Rumunijoj eina areštai. Tai 
yra Maskvos atsakymas į 
Rumunijos karaliaus prašy
mą, kad “trys didieji” pa
dėtų įkurti Rumunijoj de
mokratišką vyriausybę. Ma
skva savo aukų nepaleidžia.

‘MALAJŲ TIGERIS” 
PASIDAVĖ

Generolas Yamašita, ja
ponų vadas Filipinuose, pa
sidavė į nelaisvę su 40,000 
kareivių. Yamašita pagarsė
jo tuo, kad jis karo pradžio
je paėmė Malajų pusiasalį, 
Singaporą ir vėliau baigė 
užkariauti Bataan, Filipinuo 
se. Jis buvo paėmęs į nelais
vę gen. Wainwright, o da
bar jis pats pasidavė į ne
laisvę generolui Wain- 
vvright. ,

Pasirodo, kad dieviškasis 
Japonijos imperatorius nie
ko nežinojęs apie rengiamą 
Pearl Harbor užpuolimą. 
Taip bent skelbi* dabar k.u

lėlė militaristų rnnko<e

I
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BE PROGRAMOS čiukas turi likti sėdėti Ispa- 
--------  nijos liaudžiai ant sprando

Karo galas “užklupo” A- ir “ginti krikščionybę”? 
meriką visai nepasiruošusią j Kad Stalinas yra blogas, 
persitvarkyt taikos gamybai, i tas nėra joks pateisinimas. 
Dabar jau keli milionai dar- ’ kodėl Franko turėtų likti 
bininkų iš karo dirbtuvių!diktatūros soste. Daug dar 
atsidūrė gatvėje, o jų atei-Į pasauly yra diktatorių. Pa- 
tis, ypač senesnio amžiaus'lengva gal jie visi bus nu- 
darbininkų, yra netikra. So- blokšti šalin, o vienas pir- 
cialdemokratų laikraštis mųjų turi būti Hitlerio ir 
“New Leader” tuo klausi- Musolinio kruvinas klapėiu- 
mu sako: kas, gen. Franko. Juo grei-

. čiau jis nusiris, juo geriau.Karas pasibaigė praeitą sa
vaitę. Šią savaitę laikraščiai 
jau pilni fotcgTafijų, kur ma
tome ilgas eiles bedarbiu prie Į j- tolim“ Argentinos at- 
dirbtuvių vartų ir prie darbo jeina patarimas ‘‘vyresniems 
tarpmmkavimo pstaigų <Em-i broliams” Amerikoje sušvel- 
ployment Service). Ateitis jau nįntj savo kalba. Patarima 
yra čia. Rekonversijos depre- duoda -visiems geras” (pa
siją jau jaučiame. Turtingiau- gaj “LaisVę”) p. K. Norkus 
šia pasaulio tauta atsidūrė pa- kurs kalla yra visiems lv- 
dėtyje, kada milionai jos pi- * * . _ _ .

PAMOKSLAS TYRUOSE

SO. BOSTON
PLANUOJA JAPONIJOS OKUPACIJĄ

k

Kas Sąvaite
Tekančios saulės kraite i kepė “sklokišką’’ blyną, ir' ič Fza nAicoin Ant"oku- n^s to neišėjo. Ant ke

lių atsiklaupęs Pruseika tu
rėjo maldauti, kad Bimbos- 
Andrulio kraudė ji priimtų 
“Į save tarpą.”

Šliužiui nelemta būti aru.

Amerikos armija jau 
’pavo tekančios saulės kraš
tą, Japoniją. Tokio, Jokoha- 
moj ir kituose japonų mies
tuose iškelta žvaigždėtoji 
vėliava.

Japonijos tikrasis valdo- Naujas “švietėjas” 
nas dabar bus generolas i „
MacArthur laoon&ko dan- Chicagoje gyvena vienas AlacArtnui. Japoniško daktaras _ A K Rutkaus-
gaus pasiutu nvs. H.rohrto,, g ,aiku jis
daiys vien tai, ką įsakys J &
MacArthur.

liečiu neturi pajamų. Taip ne
tikęs buvo musų vadovybės 
susitvarkymas, kad tie milio
nai vyru ir moterų neturi net j 
paprasčiausio užtikrinimo dėl: 
jų užtenkamo ir padoraus rė
mimo laike jų priverstino ne-i 
darbo.
“Šita tragiška padėtis nepa

eina iš stokos apsigalvojimo. 
Prezidentas ir pažangių sena
torių ir atstovų grupė Įteikė 
kongresui eilę pasiūlymų, ku
rie, jei dabar butų jau priim
ti ir veiktų, žymiai padėtų 
peržengti rekonversijos bedug
nę. Musų dvi didžiosios darbi
ninkų unijų federacijos išdir
bo ir pateikė visuomenei pui
kias programas, kurios numa
to pilną gamybą ir su tuo su
rištą pastovų darbą ir geras 
algas.’’

Prieš karą Amerikoje bu

giai rustus. A. L. Balsas ra
šo:

“Didžiausieji ginčai J. A. V. 
lietuvių spaudoje eina tarp ko
munistų ir demokratų. Su jais 
abejais ginčijasi tautininkai. 
Koki klausimą begvildentų, 
vartoja tiesiog šlykščius išsi
reiškimus...
“Musų vyresnieji broliai gal 

užmiršo, kad •Miuznierstvomis’ 
necementuojama, bet ardoma 
išeivija ir vis toliau brendama 
j neapykantos pelkes, iš ko 
naudojasi vien musų tautos 
priešai.”

Patarimas skamba pui
kiai, tik nežinia, ar p. K. 
Norkus save skaito “vyres
niu” ar jaunesniu broliu. 
Jis. regis, tik dėl žiauraus 
likimo dabar sala Argenti
noj, vietoj kepti J. A. V. 
karščiuose, o būdamas toli

Amerikos laivyno vadai tariasi dėl Japonijos okupacijos. Pereitą savaitę 
musų spėkos jau išlipo Japonijoj.

‘Keleivio* Skaitytojams
“Keleivis” visuomet tar- be jokio atlyginimo. Atmos-

vo 46,000,000 darbininkų, nuo musų karščių ir rūpes
čių, jis gali šaltai visus pa
barti ir šiltai visiems pritar
ti. Bet ar pamokslas gelbės 
ką, tą paliksime spręsti mu
sų “jauniesiems” broliams, 
kai jie po kurio laiko gaus 
pluoštą naujų “bliuznierst- 
vų” ir riebiais keiksmažo
džiais atmieštų argumentų 
“dėl Lietuvos labo.”

Karo metu tas skaičius pa
šoko keliais milionais, o po 
karo Amerika turės duoti 
darbo 50-ims milionų dar
bininkų. 0 jeigu tų darbų 
nebus, jei kongresas pasiro
dys nepriaugęs dabarties 
uždaviniui? “N. Leader" 
mano, kad ir dabartinį kon
gresą visuomenė gali pa
veikti. Jis sako:

“Daugumas musų federalimų 
įstatymų leidėjų yra senoviški 
politikieriai, kurie dar nėra į- 
sisąmoninę dabarties reikala
vimų. Bet tie poktikieriai yra 
jautrus perrinkimui ir užtik
rinimui balsų. Subruzdusi vi
suomenė gali priversti ir juos 
veikti. Jei šios šalies balsuoto
jai nori pilnas gamybos ir 
darbo visiems, jie gali tą tu
rėti.”

navo pažangiajai lietuvių 
visuomenei ir gynė darbo 
žmonių reikalus. Todel jis 
visuomet buvo ir tebėra pla
čiausiai skaitomas musų iš
eivijos laikraštis.

Beveik visą laiką “Kelei
vi” leido du žmonės — Jur
gis Gegužis ir Stasys Mi- 
chelsonas. Tarp jų dviejų 
buvo tokia sutartis, kad vie
nam iš jų mirtis, jo dalis 
liks antrajam. Jurgis Gegu
žis jau mirė. ir todėl S. Mi- 
chelsonas liko vienintelis 
“Keleivio” savininkas.

Bet kas atsitiktų su “Ke
leiviu,” jeigu dabar ir Mi- 
chelsonui tektų nuo jo pa
sitraukti? Ar likusi jo žmo
na pajėgtų viena laikrašti 
leisti? Pagaliau, juk ir ji 
negyvens su saule.

Kad “Keleivis” tokiam 
atsitikime nepatektų i to
kias rankas, kurios galėtų 
atkreipti jį prieš tą musų 
visuomenę, kuriai jis visa
dos tarnavo ir kuri visados 
ji rėmė. Michelsonas su 
žmona nutarė pavesti laik
rašti Lietuvių Socialistų Są- • • 1 • * • •

fera “Keleivio” pastogėj 
dabar labai draugiška, san
tykiai broliški. Jeigu reikia 
talkos atlikti kokį didesnį 
darbą, visi susirenka ir at
lieka, kas reikia.

Turėdamas šitokią talką, 
“Keleivis” gali pasakyti, 
kad jo ateitis dabar yra ge
riau apsaugota, negu kurio 
nors kito lietuvių laikraščio 
Amerikoje.

Musų idėjos draugai ir vi
si pažangus lietuviai dabar 
yra kviečiami dar uoliau 
remti ir platinti savo gerą 
ir tvirtą organą.

“Keleivio” Štabas.

•I Politika
Rusija sudarė su Kinija

RO-ėiai motu cntartiųruvui VI. Tl T\OCZ t —

sižadėjo nesikišti i Kinijos 
vidaus reikalus; ji pripažįs
ta Kinijai Mandžuriją, bet 
ant Mandžurijos gelžkelių, 
kaip ir ant Port Artūro ir 
Dairen uostų, uždeda savo 
kontrolę; Rusija išgavo iš

i sėsi Ispanijoj, o vienas ka 
• rys, pagautas į frankistų ne
laisvę, pagal tą filmą, užsi
spyrusiai sakėsi esąs iš Tu- 
luzos... Francijoj, nors jis 
tik vieną sakini franeuziš- 
kai mokėjo.

Dabar rusai nori pakarto
ti “nesikišimo” komediją 
Tolimuose Rytuose ir Euro- 
je. Jie, žinoma, kišis, dėl to 
tik paskutinieji žiopliai ga
li abejoti. Jie jau kišasi. Ru
sai remia ginklais Kinijos 
komunistus. Be Rusijos gin
kluotos paramos Kinijos ko- 
munistaai butų jau senai 
susmukę. Kinijos komunis
tai yra Maskvos lėlės, bet 
Maskvos ir tų lėlių didžiau
sias noras yra. kad Ameri
ka nesikištų. Rusija kišasi 
ir į Korėją. Jos armija užė
mė didelę Korėjos dalį ir 
Rusijoj jau senai yra pa
ruošti “kadrai” Korėjai val
dyti. Rusai atėjo Į Korėją 
su gatavu aparatu, jiems tik 
reikia, kad Amerika nesi- 

1 kištų, o jie jau žinos, kaip 
’' po “nesikišimo” priedanga

jungui, kaip pažangiosios Kinijoss pripažimrnąe nepri.

‘VARGŠAS” FRANKO

Musų kaimynas “Darbi
ninkas,” pagal katalikų lai
kraštį “Pilot” stebisi, kodėl 
dabar visas svietas užniko 
vargšą generalisimo Fran
ko, Ispanijos diktatorių ir 
nori gana švelniomis 
priemonėmis, nustumti nuo 
jo diktatoriško sosto. “D.” 
sako:

“Už ką gi jie ant jo (Franko) 
įniršę, ar kad jis diktatorius? 
Bet Stalinas šimteriopai dides
nis diktatorius, o Stalinui jie 
batus laižo...”

“Pilot,” o su juo ir “D.”
užmiršta vieną daiktą: Fran 
ko yra Hitlerio ir Mussoli- 
nio pastatytas diktatorius. 
Franko sukilo prieš teisėtą 
Ispanijos respublikos vy
riausybę, jis sukėlė pilieti
ni karą, o tame kare žuvo 
virt vieno miliono Ispanijos 
žmonių. Hitleris ir Musoli
nis padėjo generolui Fran
ko laimėti jo karą prieš Is
panijos respubliką, be jų 
jis Uitų atsisėdęs į kaltina
mųjų suolą už savo prie
saikos sulaužymą ir pilieti
nių skerdynių sukėlimą. Pa
varius bosus, argi jų klap-

‘r

ČANKAIŠEKAS “GAI
LĖSIS”

Rusija sudarė sutartį su 
Kinija. Kai kas iš to pada
rė išvadą, kad Stalinas par
davė Kinijos komunistus. 
Bet tai netiesa. Maskvos 
diktatorius, jei jam naudin
ga, gali parduoti ir komu
nistus. Maskva išdavė turkų 
komunistus, kada Ataturk 
juos skandino Juodojoj ju
roj, o Maskva darė drau
gingumo sutartį su Turki
jos diktatorių: Stalinas bu
vo pardavęs Vokietijos ko
munistus; jis 1933 metais 
darė draugingumo sutartį 
su Hitleriu, o vokiški komu
nistai buvo naikinami konc- 
lageriuose. Stalinas, pada
ręs sutartį su Hitleriu, šio 
karo pradžioje buvo “išnuo
mavęs” visų šalių komunis
tus Hitleriui jo propagandai 
prieš “imperialistinį karą,” 
o pasisukus Hitleriui prieš 
Staliną, tas pats Maskvos 
diktatorius buvo išnuoma
vęs browderinius komunis
tus Amerikos kapitalistams, 
ginti “free enterprise.” Sta
linui ne naujiena parduoti 
ir išduoti savo politines lė
les.

Bet Kinijos komunistų 
Stalinas šį sykį dar nepar
davė. Jo sutartis su nacio
naline Kinija turi tikslą izo
liuoti Kiniją, įpiršti į visos 
Kinijos valdžią komunistus 
ir paskui apsidirbti su čan- 
kaišeku. Apie ūsoriaus su
tartį su Kinija, Chicagos ko
munistų laikraštis “Vilnis” 
gana naiviai, bet esmėje tei
singai sako:

“Ji (sutartis) ne tik nepadės

musų visuomenės atstovei.
Reikia pažymėti, kad bu

vo žmonių, kurie norėjo 
“Keleivį” iš Michelsonų nu
pirkti, ir siūlė gražią sumą!
Bet tai reikštų parduoti prie
šingai ideologijai ne tiktai pasak Wendell Willkie, vra 
laikrašti, bet ir jo skaityto-

klausomybės “laukutinei” 
Mongolijai, kurią rusai at
plėšė nuo Kinijos. Rusai ža
da nesikišti į Kinijos Tur
kestano “vidaus reikalus,” 
į to paties Turkestano, kur,

ii- keldamas bambėjo pote
rius. Tariamuosius bedie
vius jis bombardavo pasku
čiausiais būdvardžiais.

Dabar tas žmogus rašinė
ja komunistų spaudai, jis •

i-, -i , • i i • • taip pat niekina laisvos ir įskilo kaip sakalai ir nu- de^o'kratinės Lietuvos šali. 
pe - kaip vabalai. njnkus

Nauja komunistų smala Kalbant apie Rutkauska,
Pittsburgho apylinkėj vei-!™? Prisimena velionis Bal

kiu viena SLA kuopa, ku-1 ‘"““Į* J“ <t:ir ^uv.° 
riai reikia paskilbusio vabz- s*-claliaas- Tos rus.es vei-
džių naikintojo, “DDT.” Jo
je prisiveisė komunistiškų

O buvo laikai, kada Hiro- 
hito generolai ir admirolai 
svajojo apie iškilmingą žy
gį į Washingtoną, apie pa
diktuota taika Amerikai...

Išk 
tūpė

kėjams” jis skyrė sekamą 
eilėrašti:
“Aš veikėjas, jus’ švietėjas—

m , ,, i “Girdit, dvasios ubagai?Tcs kuopos vardu kalba ,.™, , „ _ , ..

— Plunksna mano, daug išmano,
mašalu.

vienas K. Naujokas ir dau
geliui žinomas komunistų 
klapčiukas J. Miliauskas.

Jiedu ragina SLA narius 
priešintis konversijai. Girdi, 
tai pražudysią Susivieniji
mą..

Tai komunistų noras pasi- 
žvejoti drumstame vandeny. 
Tiems “geradariams” tikrai 
ne Susivienijimas rupi. 
“L.P.T.K.”—“RWR”

Pirm kiek laiko šioje vie
toje buvo klausta: kam 
šiandien tarnauja lietuviai 
komunistai ir jų “Lietuvai

“Daugiau—dantys ir nagai!”

Jų “maršalas” bėdoje '
Komunistų “maršalo” Ti

to valdomoje Jugoslavijoje 
jau neramu. Iš Tito “val
džios” pasitraukė demokra
tų partijos vadas Dr. Milan 
Grot

Grol protestuoja prieš ju
goslaviško “liaudies seimo” 
rinkimus. Jis sako, kad tie 
rinkimai bus eilinis komu
nistų monas.

Kol kas, Grol dar nelik
viduotas. Gal dėl to, kad 
Jugoslavijoj eina stiprus ju-

sukurti Korėjoj lėlių režimą, j kuris veikė prie National 
Kinija yra baisiai riebus War Fund’o

kąsnis. Del Kinijos, o ne

Pagelbos Teikimo Komite- ; dėjimas prieš Maskvą ir jos 
tas.” j pakalikus.

Savo laiku tas komunistų Rimti padėties stebėtojai 
komitetas buvo dalis Rus-[sako, kad Europoje komu= 
sian \\ ar Relief komiteto, nistai save diskredituoja 

greičiau, negu galėta to lau

Vėliau rusu komitetas at-
dei ko kito Japonija ir A- siskyrė nuo National War 
merika susikirto ginklais. Fundo. pasidarė giynai ru

siška organizacija.
Musų komunistai prisi

Kinijoje, 1927 metu, Stali
nas susilaakė didžiausio
pralaimėjimo savo užsienių plakė ir prie tos grynai ru- 
politikoj. 1927 metų Kinijoj siškos organizacijos. Jie da- 
Stalinas niekada neužmirš.' bar afišuojasi šitaip: “L.P. 
Šiandien didžiausias Stali- T.K.,RWR,” kas reiškia 
no priešas pasaulyje yra Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Čankaišekas ir tik akli de-j Komitetas, Russian War 
mokratijų politikieriai to! Relief.”

jus. savo idėjos draugus. Mi- 
chelsonai nenorėjo to-pada
ryti. Vietoj paimti fcetioliką 
tūkstančių dolerių, jie nuta
rė geriau pavesti laikraštį 
su visa spaustuve ir invento
rium L. S. Sąjungai be jokio 
atlyginimo. Tas ir padaryta 
nuo š. m. liepos 1 nienos.

Michelsonas nuo “Kelei
vio” tačiau nepasitraukia. 
Pasilieka ir Michelsonienė. 
Moterų Skyriaus vedėja. Bet 
kad ligos ar mirties atsitiki
me nesusitrukdytų laikraš
čio leidimas, buvo sudarytas 
globėjų komitetas, kurin Įė
jo 10 rimtų visuomenės vei
kėjų. Jų tarpe yra patyrusių 
laikraštininkų ir spaustuv- 
ninkų bei mechanikų. Ir visi 
jie yra “Keleivio” idėjos 
draugai, tvirti socialdemok
ratai. Štai jų pavardės:

Jonas Andriukaitis-Andrews,
W. A. Anesta,
Povilas Brazaitis,
Povilas J. Kručas.
Jonas Januškis,
Napoleonas Jonuška,
F. Ramanauskas-Raman,
Jonas A. Jankauskas.
Steponas Strazdas,
Antanas Valeika.
Kaip globėjai, jie tarnaus

tiek gamtos turtų, kad jie 
gali sukelti kelis pasauli
nius karus...

Rusijos ^pasižadėjimai 
šfcarttbM’ labai puikiai. Ame
rikoje jau yra naivių ir žio
plų žmonių, kurie visus Ru
sijos pasižadėjimus ima už 
gryną pinigą ir matuoja 
juos amerikiečių mastu. Kai 
kurie liberališki ar stačiai 
trumpažiuriai žmonės jau 
šaukia: “Rusija nesikiša į 
Kinijos vidaus reikalus—ne- 
sikiškim nė mes...” Rusams 
to ir tereikia. Del to Rusija 
ir darė tą sutartį su Kinija, 
kad Amerika nesikištų į Ki
nijos vidaus reikalus.

Rusija pamėgo “nesikiši
mą.” Ne pirmą kartą ji “už 
nesikišimą.” Kai ėjo Ispa
nijoj pilietinis karas, visos 
Europos valstybės, su Ame
rikos pritarimu, buvo suta
rusios “nesikišti” į tą karą. 
Rusija irgi buvo padėjusi 
po tuo susitarimu savo pa
rašą. Praktikoj nesikišimas 
į Ispanijos pilietinį karą 
reiškė, kad į jį nesikišo tik- 

Įtai Anglija, Francija ir A- 
merika, o Vokietija, Italija 
ir Rusija, trys totalitarinės 
valstybės, į jį ne tik “kišo
si,” bet siuntė ten savo ka

nepastebi. Kad izoliavus 
Čankaišeką nuo didžiųjų 
demokratijų, Stalinas jį 
“pripažįsta,” žada jam ne
sikišti į Kinijos vidaus rei
kalus, daro pažadus, kurių 
tikslas yra duoti argumen
tą demokratijų visuomenei 
už nesikišimą. O tuo tarpu 
Stalino “lėlių diplomatija” 
eina visais garais. Stalinas 
bijo Kinijoj susitikti akis Į 
akį su Amerika, jam reikia 
turėti Kiniją izoliuotą, pa
skendusią pilietiniam drum
ste. o drumstame vandenyje 
Čankaišekas nepabėgs nuo 
Kremliaus “nesikišėlio.”

Veidmainišką nesikišimo 
politiką Stalinas perša ir 
Europai. Jis siūlo nesikišti 
į išduotų tautu, Jugoslavi
jos ir Lenkijos reikalus. Jis 
už amerikiečių ir anglų ne
sikišimą į Bulgariją, Rumu
niją ir Vengriją. Jis ir į Lie
tuvos reikalą nenori leisti 
niekam kištis. Tai jo “nuo
savybė,” kad ir vogta.

S. Drg.
MASINIS VAIKŲ DEPOR- 
TAVIMAS IS PABALČIO

riuomenę, ginklus ir darė 
čiang režimui komunr'stus nu- ant ispanų kupros bandy- 
stelbti, bet ji spiria tą režimą mus su naujaisiais ginklais, 
prie susitaikymo, prie Kinijos1 Tam karui pasibaigus, vo- 
apvientjimo. Jei čiangas to ne- kiečiai, rusai ir italai atvirai

Europa (LAIC) — Pati
kimomis žiniomis, pastaruo
ju metu iš Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos į Rusijos gilu
mą išvežta 60,000 vaikų. O- 
ficialiai skelbiama esą vai
kai vežami “atostogoms.”

darys, manydamas, kad sutar 
tis su SSSR gali būti apeita,

gyrėsi, kaip jie kariavo Is
panijoj. Rusai net pagami-

Ir tie rusų prieplakai ne
turi gėdos sakyti, kad jie 
šelpia Lietuvos -žmones!
Prieš “įtakų sferas”

Buvęs valstybės sekreto
riaus padėjėjas Sumner 
Welles pasisakė prieš įtakų 
sferas Kinijoje ir kitur. Bos
tono dienraštyje “Globė” jis 
rašo:

“Jei ir Azijoje taika bus 
daroma įtakos sferų pagrin 
du, kaip tatai daryta Euro
poje, nebus galima išvengti 
naujų konfliktų.”

Sumner Welles sako tie
są. įtakų sferos Europą nu
vedė prie chaoso. Balkanuo
se, Pabalčio valstybėse, net 
Austrijoje, riaumoja rusų 
diktatūros gengsteriai. Tuo 
gengsterizmu jau piktinasi 
ir Churchillas.

“Taika musų kartai” se
kė karas; dalybas su Stali
nu seka anarchija.
Šitaip kalba blynius

Komunistų “Vilnies” re
dakcijoje tupi vienas bly
nius. Savo viemiesiems jis 
rašo:

“ ‘Draugo.’ ‘Naujienų’ 
ir ‘Sandaros’ boseliai buvo 
nusibaladoję į Washingto- 
ną belstis į duris... Jie vėl 
iškepė dar vieną blyną, pa
vadinę jį ‘demokratija’.”

Komunistų blynius ma
no, kad iš to nieko gero ne
busią — Lietuva pasilik-

t Pa£ar
jis pats veikiausiai dėlto iri no filmą, kur rodo, kaip ru
gailėsis.” sų tankų kariai šauniai mu- to ™ai8yma?-

Tuo pačiu metu, vaikai iš 
Rusijos gabenami į Pabaltį. .

Kaip matoma, eina dar s’antt sovietine, 
savo mastu neregėtas “svie- Pruseika tur būt spren

džia pagal save. Kartą jis

kti. Tas pat ir Jugoslavijo
je.
Maištas CIO unijoje

United Office and Pro- 
fessional Workers unijoje, 
New Yorke, kilo maištas. 
Apie šimtas unijos narių 
rezignavo iš tos Cio unijos 
ir persikėlė į AFL uniją.

“Maištininkai” sako, kad 
jie yra priešingi Politinės 
Akcijos Komiteto veiklai, 
kuries priešakyje stovi ko
munistė Norma Aronson.

Mes sakėme, kad Brow- 
derio kraudės talka duos 
tik žalos CIO unijoms. Bu
dinga, kad “maištas” kilo 
pačioje Hillmano “stolyčio- 
je,” New Yorke. Ar jisai iš 
te pasimokins?
Teis nacių kriminalistus

Pagaliau, spalių mėnesy
je prasidės naciškų krimina
listų byla. Tarp jų yra ir se
no anglų belaisvio Hesso 
vardas.

Pirmiausia bus teisiami 
naciškų viršūnių žmonės; 
paskui ir kiti.

Hessai, Goeringai ir kiti 
ragaus tos medicinos, kurią 
jie ruošė kitiems. Niekas 
dėl to neverks, nei aklas 
gaidys.
Japonų “Pearl Harbor”

Ir japonai turi savo 
“Pearl Harbor.”

Pradžioj šios savaitės A- 
merikos korespondentai tu
rėjo progos matyt Hiroshi- 
mą, į kurį buvo paleista a- 
tominė bomba. Ryšy su tuo 
vienas žurnalistas sako:

Amerikonui sunku įsivaiz 
duoti, kas dėjosi Hiroshima 
mieste. Jis yra sulygintas 
su žeme; ten dar matyt vos 
kelios suskilusios plytos. 
Kitkas — dulkėmis virto...

Hiroshima tuo budu yra 
“sampelis,” į ką pavirs mu
sų pasaulis, jei kils naujas 
karas.

St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEREIKIA Į AMERIKOS LIETU VT U GYVENIMAS Į
[ Wl —~lf ————T r ■ ■ IMI I—' — •   .«■ ■ .m 

KAS SKAITO, KASO 
TAS DUONOS NBMMftO

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS.
Girtuokliavimas, ištvirkimai ir “politika”, trys 

didžiausios Urugvajaus lietuvių nelaimės

Monte video.
metų čia lietuvių viso labo 
gyveno apie tuzinas. Tai 
buvo vietos frigorifiko (gy-

Prieš 20. tėvams, bet dar daugiau pa
klusnus taip vadinamiems 
dvasios tėvams kunigams, į 
kurie su peklos grąsinimais

vulių skerdyklos) Swift vie-'moko dorovės. Tas mokslas, 
no skyriaus viršininkas, L! gyvenime pasirodo labai ne- įf • • w • • 1 i • . • • 1 • 1Lengvinis su šeimyna, pri
žiūrėtojas V. Milgintis su 
žmona ir dar keletas, kurie

tvirtas. Štai jaunuolis, kurs 
dar tik vakar bijojo “grie- 
ko,” nes už tai grėsė amži-

dirbo viršminėtose sekrdyk- nas pragaras, pakliūva tarp 
lose i “gudresnių,” svieto perėju-

1925 metų pradžioje, nų ir iš tokių šalaputrių iš- 
kaip i kitas Pietų Amerikos girsta patarimą spiauti Į vis- 
valstybes, taip ir Į Urugva- ką ir gyventi “modernišką 
ju jau atvyko vienas kitas gyvenimą.” Ir ne be pasek-:___ į.i.i. i_n_____ „„i.lietuvis ir po kiek laiko pra
sidėjo vis didesnis ir dides
nis skaičius i čia emigruoti, 
o jau 1928-1930 metais, vie
tos laikraščių daviniais bu
vo priskaitoma apie 10,000 
lietuvių. Dalis jų išvažinėjo 
Į kitus šio kontinento kraš
tus. i Argentiną ir Brazili
ją laimės jieškoti. Kiti grį
žo atgal Į Lietuvą, o likusie
ji čia apsigyveno ir nuo to 
laiko šiame krašte gyvuoja 
nauja lietuvių kolonija, ku
ri ir pradėjo naują “moder
nišką” gyvenimą...

Girtuokliavimas

Jau iš senovės yra žino
ma, kad lietuviai yra labai 
nuoširdus ir vaišingi. Tik, 
deja, viena nelaimė, kad 
lietuviai kitus bevaišindami 
ir patys prisigeria, o kartais 
net perdaug... Visai nepa- 
slaptis, kad tokioj mažoj 
valstybėj, kaip Lietuva, pa
skutiniais jos nepriklauso
mybės metais, per metus 
būdavo išgeriama visokių 
gėrimų už Kelis milionus li
tų. tai vien girtuokliavimui.

Bet tai tik šešėlis palygi
nus su tuo, kiek dauguma 
lietuvių geria Urugvajuje. 
Čia geria vyrai, geria mote
rys ir vaikai, ir ne tik kokio 
suėjimo, ar švenčių proga, 
bet geria kiekvieną dieną 
ligi pasigėrimo. Prageria ne 
tiK sunkiai uždirbtus savo 
centus, bet kartais ir protą.

O dar blogiau, kad dėl 
neturtingumo, geria papras
čiausius ir pigiausius vietos 
gėrimus, kaip tai kanę, gra- 
pą, arba paprastą alkoholi, 
užpiltą ant visokių šakne
lių “trejoms devynerioms” 
vadinamų. Tai savos rūšies 
lietuviškaš gėrimas, kurio 
ne,trūksta nė vieno lietuvio 
spintoje. O pasekmės to vi
lo, keletas jau yra mirusių 
‘‘širdies liga.” Kai kurie už
baigė savo dienas beprotna
my, džiovininkų sanatorijo
je, arba be jokio reikalo 
pačioj jaunystėj patys sau 
atėmė gyvybę.

mių. Kaip tik išnyksta pek
los baimė, galvoj ir sąžinėj 
lieka tuštuma, nes nei tie 
“laisvi” draugai, nei gyve
nimo aplinkybės, nei orga
nizuotas visuomeninis gy
venimas neduoda kito pag
rindo dorovei ir padorumui. 
Dažnai tokie ateiviai, nesu
sigyvenę su vietos gyveni
mu ir netekę atsivežtų doro- Į ~ 
vės varžų, pradeda gyventi 
labai palaidą gyvenimą. Jei 
jų tėvai galėtų pamatyti, 
kaip jų vaikai kartais čia 
gyvena, jie susiėmę už gal
vos bėgtų kur akys rodo.

Kai kurie atvykstantieji 
lietuviai atvyko čia su savo 
žmonomis, o dabar pasitai
ko, kad tos žmonos jau po 
kelintą vyrą maino; kiti vėl 
prisigyvenę vaikų skinasi 
lengva širdimi, palikdami 
vaikus begaliniai nuskriaus
tus, nes kaip jiems augti ir 
auklėtis, kai tėvai išsiskyrę 
gyvena “laisvą gyvenimą”? 
Kiti jau ir pagyvenę skiria
si ir pradeda ant senatvės 
“naują gyvenimą.” Taip da
rosi dažniausiai ne tarpe 
miestiečių, bet tarpe buvu
sių religingų ir tamsokų 
kaimiečių. Aš nemanau, kad 
“moterystės sakramentas” 
turi būti retežiai, kurie žmo
gų sukausto ir laiko surištą 
dargi jei gyvenimas yra ne
laimingas. Bet musų žmo
nės skiriasi dažniausiai dėl 
menkniekių, dėl palaidumo,

' be jokio atsakomybės jaus
mo prieš savo vaikus. Jie 
mano, kad atsipalaidavus 
nuo religinių prietarų, žmo
gus gali gyventi, kaip tie 
Holvwoodo artistai...

“Politika”
. v

Ištvirkimas

Nėra abejonės, kad tėvai, 
leisdami savo vaikus į toli
mą ir nežinomą šalį, linkė
jo jiems laimingos kelionės, 
būti taupiems ir jeigu tik 
bus galima, sukurti ir vesti 
dorą šeimyninį gyvenimą.

Lietuvos žmonės, o jų tar
pe ir jaunimas, ypač kai
miečiai daugiausiai yra re
ligingi. Jie paklusnus savo

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 

W0RCE8TEB, MASS.

AMERIKOS JURININKU INSPEKCIJA

Prieš išlipant Japonijos sausžemin, Amerikos laivyno viršininkai apžiūri 
savo jurininkus, kad jie butų tinkamai pasiruošę istorinei savo misijai.

jie išgirsta, kad Rusijoj y-itai nežino, jie tik sakė far-isistatę žmonės, mes juos pa
ra keliolika milionų neval-lmeriui, kad Petras priklauj žinom kaipo diktatoriškai 
ninku, kurie dirba prievar- so prie tautiečių pašelpinio i nusistačiusius, ir jų religija dar----’1’ ---- ... . — - ...—tos darbuose po žandarų na- kliubo, seno susivienijimo ir
gaika, jie akis pastato ir 
pradeda rėkti: Melas, šmeiž 
tas, fašistų prasimanymas, 
o tuo tarpu tai yra faktai, 
kuriuos patvirtina visi Ru
sijos gyvenimo žinovai.

Jie neturi nė mažiausio 
supratimo apie Rusijos oku
pantų įvestą tvarką Lietu
voje. bet jie “galvas guldo” 
už tą, ko nežino.

Liūdniausia, kad jie ir 
nenori pažinti tikrenybę. 
Jiems užtenka aklo tikėji
mo.

M. Krasinskas.

dalyvauja su tautiečiais.
Farmeris gerai atsimena bą.

yra vadint visus fašistais, 
kurie tik nepučia į jų triu-

HOLLYWOOD. CALIF.

Staliniiko farmerio melai

BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS
Iš liovėjų mėnesinio 

susirinkimo

rugpiučio mėn., 1939, kuo
met mes pas jį leidom va 
kacijas ir užgirdom per ra

Tai matot, kaip farmeris 
apsišvietė beskaitydamas 
Vilnį, Laisvę, Tiesą ir Švie

dio, kad Stalinas susibičiu- są. Katrie skaitė jo kores-

Dauguma Urugvajuj gy
venančių lietuvių, būdami 
Lietuvoje turėjo mažą su
pratimą apie politiką. Bet 
pagyvenę čia keletą metų, 
pasidarė tokiais “politikais,” 
su kuriais taip. kaip smeto
niniais laikais Lietuvoje su 
tautininkais, .iau lietuviškai 
negalima susikalbėti, o apie 
bet kokį bendrą darbą nė 
nemanyk.

Tai daugiausiai žmonės 
iš dešinio ir kairiojo “extre- 
mo,” mažai apsiskaitę, dau
giau geriantieji vyną ir lo
siantieji kortomis: dideli 
fanatikai ir be galo viską 
“žiną.” Vieni jų stiprybę 
semia iš buvusio “tautos va
do” Smetonos palikimo, ki
ti gi iš Stalino.

Jie “žino,’’ ypač taip va
dinami kairieji, kas dedasi 
Francijoj, Anglijoj, Kinijoj 
ir visame pasauly, bet jie 
neturi nė mažiausio supra
timo, kas dedasi toje šaly
je, kuriai jie tarnauja. Apie 
Rusijos tvarką jų suprati
mas yra labai miglotas, jie 
“tiki” į Rusiją, kaip seniau 
tikėjo į dangaus karalystę, 
o į ”kapitalistinį” pasaulį

i’ie žiuri, kaip geras katali- 
:as žiuri į Belzebubo res

publiką. Jie sakosi išsinėrė1 
iš religinių prietarų, bet tik
renybėj jie paliko lietuviš
kos davatkos, tik tą davat
kiškumą iš dangaus ir pek- 

! los perkėlė į “politiką.” Kai

Prašau visuomenės neti
kėti Farmerio koresponden
cijai, kuri tilpo “Vilny” nr. 
195 rugp. 20, 1945. nes jis 
meluoja. Tiesa, svečiai skai
to Vilnį, ir nuvažiavo pas 
farmerį pasisvečiuoti, ale 
tas nereiškia, kad svečiai ir
gi yra komunistai. Visai ne.

Toliaus tas nepraustabur
nis užsipuola Petrą, išvadin- 

i damas jį fašistu ir grąsina 
jam kartuvėmis. Kad Los 
Angeles gyvuoja Lietuvių 
Taryba ir kas jai vadovau-

liavo su Hitleriu, ir kaip tas 
farmeris džiaugėsi, kad Sta
linas gerai padarė, suside
damas su fašistais. Visi at
simenam, ką komunistų 
spauda tada rašė, net Bal
tąjį Namą Washingtone pi
kietavo, kad sustabdyt pa
gelbą Anglijai. Bet Petras 
iš to viso nesidžiaugė, ale 
pasiniktino, pasmerkdamas 
visus diktatorius; tai yra 
nešuiiiušamaS faktas, kad 
žedis fašistas ne Petrui tin
ka, ale pačiam Farmeriui ir 
jo pasekėjams.

Kad kas gautų Keleivį 
už dyką, mes irgi nežinom, 
svečiai skaito Keleivį nuo 
1911 metų ir kaip tik gau
na bilą, kad prenumerata 
užsibaigė, tuoj atnaujina be 
jokių raginimų. Visai kitaip 
būna su Vilnimi. Vilnies lei
dėjai turi atvažiuot į stubą 
išsikolektuot. nes mes jiem 
nesiunčiam. Mat, pigus ta- 
voras yra nepageidaujamas. It i

Męs dar pirmą, sykį gir-į 
dime, kad komunistai save

pondenciją, sako, tas žmo
gus, kuris tą rašė, negali būt 
sveikos nuovokos, ir jie ne
supranta, kaip laikraštis ga
lėjo talpint tokį jo raštą.

Svečias.

AUKOS AMERIKOS LIE
TUVIŲ TARYBAI

Birželio ir liepos mėn., 1945 m. Hartford. Conn. ALT skyr.,per A. Mašiotą ..... $100.00P. Mankąs, Blackstone. Mass. ............... 20.00SLA 254 kp. Madison, Wis., per V. Kudurauską .... 10.00Baltiraore, Md. lietuviai, perIz. Ivoškienę ......... 20.00J. Žilis. Superior, Wis. 2.00 Cicero, III. lietuviai, per K. P.Deveikį ............. 18.00ALT Lawrence, Mass. skyr..per M. Stanionį........ 40.00Dayton, Ohio LRK D-jų Sąryšis ..............  20.00\Vaterbury, Conn- LietuviųTaryba, per Dr. M. Colnev 50.00 A. Barsčius, Chicago .. 25.00
Užsisakykite dideli “Ke-

Rugpiučio 22 d. įvyko siu 
vėjų unijos 54 skyr. mėnesi
nis susirinkimas. Siuvėjų į 
susirinkimą atsilankė nema
žai, bet kuomet šį mėnesi 
buvo kai kurių unijos virši
ninkų atostogos, tai iš Joint 
Boardo įstaigų, iš musų lo- 
kalo atstovų, nebuvo daug 
kas raportuota.

Svarbų ir įdomų raportą 
išdavė delegatas J. Buivy
das. Jis smulkiai apipasa
kojo kiekvienos musų lietu
viškos dirbtuvės padėtį ir 
jose darbo eigą. Dai- pakol 
kas vis ta pati dirbtuvėse 
bėda — darbininkų truku
mas. Tas trukumas gal ne
ilgai tęsis, greitoje ateityje 
gal bus ir perteklius darbi
ninkų, tai tuomet bus dar 
didesnė bėda, bet jau ta bė
da tiesiog guls ant pačių 
darbininkų.

Toliau delegatas savo ra
porte perspėjo darbininkus, 
kad perdaug nebaiiavotų 
dirbtuvėse, nes iš tokių ba- 
liavoiimų kartais būna la
bai liūdnos pasekmės. Su
minėjęs vieną kitą dirbtu
vę, apsistojo ant Šalavėįaus 
dirbtuvės, kur bebaliavo- 
jant vienas darbininkas 
puolė ir rankos kaulą nusi
laužė. Susižeidimo pasek
mės gal bus tos, kad nei iš 
apdraudos kompanijos nie
ko negaus ir gal kokius 6-8 
mėnesius negalės dirbti.

Savo raporte J. Buivydas 
palietė ir bendrai unijos at
eities klausimą. Ateitis yra 
tokia: uniformų siuvyklos 
jau baigia tos rūšies siuvi
mą ir siuvėjai iš ten tuojau 
bus paleisti, pasidarys dar
bininkų perteklius. Kad tą 
darbininkų perteklių sutal
pinti į civilį darbą, tai siu
vėjai turės dirbti tik 36 va

landas savaitėje ir viršlai- 
: kis bos griežtai sustabdy
tas.

Susirgus Vameckiui. bu
vusiam atstovui į Trade 

! Board, jo vieton išrinktas 
į F. Milišauskas. Apie Mili- 
įšauską reikia pasakyti tiek: 
jis yra Amerikoj gimęs, o 

(Lietuvoj augęs, yra jaunas 
ir gabus vyras. Prieš karą 
jis daug dirbo musų kriau- 
čiuose. Karo laiku dirbo ka
ro gamyboj. Dabar jis grįžo 

. į savo amatą ir kaitų į uni- 
Ijos darbuotę. Mes turim ir 
‘ kitą jaunuolį unijos darbuo- 
Į to ją — L. Šerkšnį, kuris ei
na musų unijos iždininko- 
sekretoriaus pareigas. Tai 
yra gabus ir energingas jau 
nuolis.

Garbė tokiem* jaunuo- 
iams. kad jie supranta rei

kalu dirbti lietuviškose or- 
eanizacijose, o ypatingai 
unijoje tr Iriems jaunuoliams 
yra plati dirva.

Musų lietuvių kriaučių u- 
nijoj vra ir daugiau jaunuo
lių. Tie, kurie neužnuodyti 
Rusjios valdžios agentūrų 
propaganda, sveiki lietuviai 
ii’ geri Amerikos ir demok
ratijos patriotai. tokius 
jaunuolius reikia įtraukti į 
lietuviškų organizacijų vei
kimą — jie pavaduos mus 
jau išsieikvojusius veikime.

Pasv irkalnietis.

Socialistų mėnesinis 
smžrmkii

Rugsėjo 14 d. Įvyks LSS 
19 kp. mėnesinis susirinki
mas, Amer. Liet. Pil. Kliu
be. 280 Union Avė.. 7:30 
vakare.

Malonėkit visi kuopos na
riai šiame susirinkime da
lyvauti. nes yra svarbių rei
kalų.

J. Glaveckas, sekr.

PHILADELPHIA, PA. įbėti. o per darbštumą išmo-
----------- j ko gerai ir savo amato, tai

Mirė Dominikas Baronas .toj pačioj virvių dirbtuvėj 
---------- 'jis dasitai-navo iki formano

Philadelphijos ir apylin- j vietos, o vėliau toj kompa- 
kės lietuvių kolonija neteko nijoj buvo ir perkalbėtoju.

nes ten pradėjo vis dar dau
giau ateivių dirbti, o velio-

ja, tai svečiai nieko apie vadintųsi demokratiniai nu- leivio kalendorių 1946 m.

S
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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. 
Šįmet tačiau negalėsime tokio nupiginimo daryti, 
nes spaudos darbai ir medžiaga pabrango kone dvi
gubai. Be to, 1946 metų Kalendoriaus turinys bus 
daug turtingesnis ir formatas daug didesnis, negu

Jkį šiol būdavo. A,l;
Todėl Kalendoriaus kaina šįmet bus 50 centų 

“Keleivio” skaitytojams.
Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

636 Bro«<lw*y,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

vieno savo veiklaus ir nusi
pelniusio nario. Liepos 20 
d. čia mirė Dominikas Ba-'nis kalbėjo lietuviškai, ro- 
runas. 80 metų amžiaus, iš- siškai ir lenkiškai. Taip, 
gyvenęs Amerikoje virš 63 per didelį vargą ir darbštu- 
metų. Iš Lietuvos velionis mą. velionis pakilo ekono- 
paėjo iš žvirgždžiunų kai- miškai, 
mo. Klovainių parapijos. Velionis atmintinas tuo. 

Su D. Barunu pasitraukė \ad jis būdavo labai pa- 
iš musų tarpo vienas iš Phi-Įslali!™? žmogus. Kas tik jo 
iatielphijes lietuviu koloni- Į rarvdavo kokios pagelbos.

lenkas, lietuvis ar rusas, jis 
visiems padėdavo, kiek tik 
Talėje ir laikas leido. Jam

jos pionierių. Prieš 63 me
tus velionis atvyko Ameri
kon vos turėdamas 17 metų 
amžiaus ir apsigyveno Phi- 
ladelphijoj. Lietuvių tais 
laikais čia dar nebuvo, tai 
jaunas Dominikas neturėjo 
kur prisiglausti ir kelias 
naktis turėjo nakvoti po 
mėlynu dangum. Vėliau jis 
susirado pastogę ir burdą 
pas vieną lenką, pavarde 
Gabrys. Lenkų tais laikais 
jau buvo kelios šeimynos 
Philadelphi jo j. Bet buvo 
bloga su darbu. Nežiūrint 
visų pastangų velionis nega
lėjo Philadelphijoi susirasti 
darbo ir turėjo vykti į ang
lių kasyklas. Gyveno kurį 
laiką Šhenandoah, Pa., o

tekdavo padėti ateiviams vi
sokiose bėdose, policijoj, 
teismuose ar šiaip turint ko
kius nors reikalus su val
džios įstaigomis. Del to sa
vo paslaugumo ir malonu
mo velionis buvo visų myli
mas ir gerbaimas.

Musų lietuviškame gyve
nime velionis buvo vienas 
iš pirmųjų kuriant įvairias 
organizacijas, parapijas ir 
visur būdavo finansų rašti
ninku. Jo mirtį apgailestau
ja visa musų koloni :a. vpač 
tie senesnieji ateiviai, kurie 
gerai prisimena velionies 
patarnavimus ir pagelbą.

Dominikas Baronas pali-vėliau vėl grįžo i Philadel
phi ją, kur ir vėl apsistojo ųo nujjU(ijme žmoną, pen- 
pas tuos pačius Gabrius. Šį puaUgUSius sūnūs, ke- 
kartų jaunas Dominikas bu-j,urias <lulrterii ketrta anu. 
TO laimingesnis u- susirado, kw broiį į, ,
sau darbo virvių dirbtuvei rj-Petronžlę Sarapinienę 
kur pradžioje gaudavo $3 * — - *• -
ir 75c. per savaitę. Vėliau
uždirbdavo po 5 dolerius,1 
dar vėliau po 9 ir pagaliau 
po 12 dolerių per savaitę.
Dirbo po 55 valandas per 
savaitę.

Kadangi velionis atvyko 
Amerikon jaunas, tai greit

Tebūnie jam lengva Dė
dės Šamo šalta žemė.

Buvęs Draugas. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesini* paveiksluotu*. 32 puslapis 

žurnalas. Kaina metams $1.00.
Adresas: (50)

lietuvi? naujienos 
išmoko gerai angliškai kai-i 332 n. eth st„ Philadelphia, p*.

t



Ketvirtai pmUpU

Laiškas Krokodyliams
Kinai istorijos mokslą 

vadina “veidrodžiu,” nes e- 
są istorijos aprašymuose at
sispindi žmonijos gyveni
mas. Savo tautos istorijoj
kinai yra užrašę tokį įdomų; krokody

žmogus ir tikrai mano, kad 
popieriniai susitarimai pa
gelbės. Tuo tarpu krokody- 
lius penisi, o visus susitari
mus ir pasižadėjimus jispasiz 

liikai ;aiškina. Kro-

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike...

—Tėvas vis garbini ir 
garbini.

—Malke, kas nori praba- 
gotėti, tas turi garbinti po
ną Dievą. O aš, vaike, no
riu pinigų.

—Bet kas tėvui sakė, kad 
Dievas gali duot pinigu?

—To nereikia nei sakyt, 
Maike, ba šitą teisybę visi 
žino. Net ir gazietos apie 
tai rašo. Ar tu neskaitei, 
kad aplink Čikagą nesenai 
numirė katalikų kunigas 
ONeįL kuris kunigavo tįk 
30 metų, bet paliko didžiau- 
kj skarbą. Kai jis numirė, 
tai parapijonys rokavo, kad 
jis galėjo, turėt nedaugiau 
kaip 5‘ tūkstančius dolerių, 
ale kai dabar atidarė visus 
seifus ir viską surokavo, tai 
pasirodė, kad jis yra pali
kęs 268 tūkstančius. Ar tu 
'apie tai neskaitei?

—Skaičiau, tėve, skai
čiau.

—Na, tai dabar matai, 
ką ponas Dievas gali duoti.

—Bet argi Dievas jam 
tuos pinigus sudėjo?

—O kas?
—Tamsus žmonės.
—Maike. jeigu Dievas 

nepadės, tai žmonės tau 
skarbų nesukraus.

—O kcdėl gi tėvui Die
vas nepadeda? Juk tėvas jį 
garbini kas dieną. Ir pini
gų labai nori.

—Maike. silpnas musų 
razumas negali pono Dievo 
valios suprasti. Teisybė, 
kad pinigų man reikia, ale 
gali būt, kad aš nesu vertas 
tokios laimės. Jaunas būda
mas mvlėdavau pas mergas 
vaikščioti, o dabar mvliu 
išsigerti. Jeigu padaryčiau 
rokundą sumnenės. tai grie- 
kų gal nesurašytum ant jau
čio skuros. Taigi gali būt, 
kad valuk to Dievas man ir 
nepadeda.

—Bet kiek aš žinau, tė
vas nieko nenuskriaudei. 
Jeigu išeigeri, tai tik savo 
sveikatai pakenki. Kiti nuo 
to nenukenčia. Visą gyveni
mą gyveni vargingai. Net ir 
išsigerti negauni, kada tik 
nori.

—Jes, Maike, čia tu pa
sakei šventą teisybę. Mano 
džiogas ir dabar tuščias. 
Nei lašiuko ant gyvatės.

—Ant gyvatės nei lašiu
ko, batai nuplyšę, kelinės 
sulopytos, pypkės kandiklis 
nutrupėjęs. plaukai nekirp
ti — juk tai gyvas skurdo 
vaizdas, tėve! Ir vis dėl to 
Dievas nepadeda. O tuo tar
pu tas kun. O’Neill gyveno 
peteMiiiose ’r mirdamas

paliko beveik pusę miliono 
dolerių vertės turto!

—Jes. Maike, tas tikra 
teisybė. Bet ar tu gali man 
išvirozyt, dėl ko taip yra?

—Taip yra dėl to, tėve. 
kad nesusipratę žmonės, to
kie kaip tu. per 30 metų ne
šė uždirbtus savo pinigus ir 
aukojo Dievo garbei, o ku
nigas dėjo juos Į banką. 
Laikraščiai dabar rašo, kad 
bankų spintos, kur jis tuos 
pinigus slėpdavo, buvo pa
samdytos jo dėdės vardu.
rveisiua, jia iicnuicju,
jo parapijonys žinotų apie 
jo lobius. Ne viena našlė 
ga! užmokėjo paskutinius 
centus, kai jos vyras mirė. 
kad kunigas atlaikytų mi-

atsitikimą:
Kadaise, valdant Kiniją 

T’ang dinastijos vienam im
peratoriui, prieš 1,300 me
tų. ten gyveno garsus filo
sofas. poetas ir vienas iš 

■gabiausių Konfucijaus mo
kslo žinovų, Han Yu. Jo 
skelbiamas mokslas kartą 

i '-odei tai nepatiko valdan- 
I "iam imperatoriui, moksli
ninkas gavo iš valdovo per- 
pėiimą daugiau nebeklysti 

ir už bausmę buvo išsiųstas 
i vieną gana tolimą provin
ciją valdininkauti. Tik at
vykus tam mokslininkui Į 
naują, jam nežinomą pro
vinciją, prie dabartinio 
Svvatovv miesto, tą sritį už
puolė iš kur tai atsiradę 
krokodyliai. Būriai tų biau- 
rių sutvėrimų pradėjo nai
kinti gyvulius ir ėsti žmo
nes. Mokslininkas Han Yu 
ilgai galvojo, ką čia daryti 
su tais baisiais šliužais. Pa
galiau jis sumanė parašyti 
jiems laišką. Surašė labai iš
kilmingą. maldaujantį laiš
ką. pridėjo daug gražių žo
džių ir... pasiuntė krokody- 
liams.

Paskaičius apie kinų mo
kslininko laišką krokody- 
liams. parašytą prieš 1300 
metų, dabar norisi juoktis. 
Ar ne juokinga rašyti laiš
ką sutvėrimams, kurie atė
jo naikinti kraštą ir kurie 
tik vėzdo bijo? Be abejo
nės, juokinga. Bet, kai pa- 
misliji, tai gal ir ne taip 
jau juokinga.

Pažiūrėkime į musų šių 
dienų istoriją, ar musų mo- 
kvti žmonės ir valstvbių vy- 
rai neužsiima rašymu laiš
kų krokodyliams? Prisimin
kime 1937-39 metus, kiek 
per tą laiką prirašyta laiš
kų vokiškam diktatūros kro- 
kodyliui — Hitleriui. Kas 
tik jam nerašė tų laiškų.

kodyllus šeimininkauja išti
suose kraštuose, o demok
ratijų “principinis nusista
tymas” nesikeičia, jos už 
laisvę, už laisvus rinkimus, 
už tautų apsisprendimą ir 
panašius dalykus, bet jos 
pirštų nejudina, kad padėti 
pavergtiems žmonėms, kad 
mąžint laisvę diktatūros 
pajungtoms tautoms.

Krokodylius turi gerą a- 
’-etitą, o demokratijos turi 
gerus principus. Krokody- 
lius valgo, o demokratijos 
jam laiškus rašo, o kartais 
pamokslus sako. Bet pamo
kslai ir laiškai krokodyliaus 
apetito negadina. Vienam 
diktatūros krokodyliui — 
Hitleriui, laiškų neužteko, 
am reikėjo paimti vėzdą, 
kr kitaip bus ir su kitu dik

tatorių? Jei apyseriai ma- 
įo rusiško imperializmo 
krokodyliu numaldyti laiš
kais, jie tikrai nerodo dau
giau išmanymo, kaip moks
lininkas Han Yu senojoj Ki
nijoj prieš 1.300 metų, rašy
damas laišką krokodvliams.

J.D.

Remkime Lietuvius

“Lithuanians Need Cloth-' 
ing” ir t. p. Anglų kalba 
pranešimai randa vietos 
pirmuose miesto spaudos 
puslapiuose.

Tokių veiklių kolonijų y- 
ra ir daugiau. Tik, gaila, 
negalime pasigirti, kad jų 
butų perdaug, šio praneši
mo tikslas ir yra paraginti 
visus mus veikėjus, kuriems 
rupi jų broliams Europoje 
varge pagelbėti, kuriems 
patiems daug maloniau gy
venti tarp šalpą įvertinančių 
žmonių, kurie laukia tik ge
ro žodžio, tik noro gauti jų 
pagelbos, tik jų pastangų 
lietuviams pagelbėti įverti
nimo.

Tad, lietuviai, įtraukime 
visus Lietuvos draugus i tą i 
darbą, gausim jų talkos mu- j 
sų darbui pagelbėti dirbti. 
Jie įvertins mus kultūringu
mą ir jausis, kad mes, bū
dami geri šios šalies pilie
čiai, nenutolome nuo šven
tos pareigos nelaimėj pa
gelbėti savo aidimuosius.

Iš Mt. Carmel, Pa., ku
riame tėra apie 15.000 gy
ventojų, jau gauta virš 13,- 
000 svarų rūbų, be intensy
vaus vaiaus. Rugsėjo 12, 13 
ir 14 dienomis vajuj dii+>s 
visų mokyklų mokytojai ir 
mokiniai, pasiryžę surinkti 
dar 10,000 svaru rūbų.

Rubus rinkite ir siųskite: 
United Lithuanian Relief

Warehou»e,
101 Grand Street.
Brook lvn 11. N. Y.

Tel. E V. 8-6203
Darbštų* Komitetai Lietu- 

viem* Rubus Rinkti Laiškas iš Lietuvos

sias už jį. Kita gal net pa
siskolino* ii- užmokėjo. Pati I Nemažai jis tokių laiškų ga- 
vaikščiojo išklypusiais čeve- vo įr iš galingos Amerikos, 
rvkais. bet kunigui nunešė
dešimtinę. Del to jis ir su- 
~ i krovė tokį turtą. Kunigas 
l'e reika’o prolobo. o para- 
pi'onvs be reikalo save nu- 
’ri2”dė.

—Na. tai kas čia kaltas.
Maike?

—Kaltas žmonių tamsu
mas. tėve.

—Kaio matau. Maike. tai 
tu Čia ir mane prie tamsunų 
m-iskaitei. Aš ant to neso- 
glasnas!

—Jeigu tėvui nepatinka, 
tai galim šitą temą užbaig
ti.

—Olrait. Maik! Mi sy ju 
agėn...

guri. matydama Hitlerio 
agresingumą ir besotišku- 
mą, manė jį numaldyti laiš
kais, o Anglijos vyriausybės 

aiva siuntė tam pačiam 
’lktaturos krokodyliui ne 
tik laiškus, bet vežė jam il

Visoje Amerikoje renka
mi rūbai nuo karo nukentė- 
iusiems lietuviams. Vienur 
dirba vien lietuviai, kitur 
mišrus komitetai, kuriuose 
kitataučiai parodo tikro 
nuoširdumo didžiojo darbo 
talkai.

R A T .IT nivmz\iz\ aVxr_Į/HIUVJU C’rv.v-
riaus Mt. Carmel, Pa. rū
pesčiu, suorganizuotas ko
mitetas šiam vajui jau ke
lintą kartą pasiunčia į 
BALF sandėlį, 101 Grand 
St.. Brooklyn 11, N. Y. rū
bų, avalynės ir patalynės 
gana dideliais kiekiais. Tie 
rūbai surinkti ne vien iš lie
tuvių. bet ir iš visų tautų. 
Komitetas sudarytas iš įta
kingų ir veiklių žmonių. 
Garbės pirmininko parei
goms pakviestas, mielai su
tiko nukentėjusiems lietu-

Musų skaitytojas drg. Jo
nas Chapas iš Milwaukee, 
\Vis. gavo laišką iš Lietu
vos nuo savo švogerio. Jo 
švogeris gyvena Rėvų kai
me, Girkalnio valsčiuje, Ra
seinių apskrity. Laiškas bus 
įdomus ir kitiems “Kelei-_1__ _

AR ŽINOT, KAD
Vidutinė golfštremo — 

vandenų tėkmės — tempe
ratūra siekia 80 laipsnių 
Fahrenheito.

Nuo pradžios šio karo vi 
siekai nusidėvėjo virš pen 
ki milionai auomobilių ir 
buvo atiduoti į senos gele
žies laužą.

Kalvinistų bažnyčios įs
teigėjas Jonas Kalvinas bu
vo francuzų kilmės žmogus, 
gimęs 1509 metais.

Seniausia agrikultūros 
kolegija Amerikoje yra Mi
eli igan valstijos kolegija.

New Yorko dangorėžis 
1 Empire State Building, for
maliai buvo atidarytas 1931 
metų gegužės pirmą.

Pas Grenlandijos gyven
tojus yra užsilikus legenda, 
kad beržas buvo pirmasis 
rojaus medi*

.=.»■=? at as«rs£=
Pirmininkė yra Mrs. Lucy 
Urban, socialinė darbuoto
ja. Publicity — skelbimo se
kretorium yra H. Grossman. 
biznierius, Grand Master of 
Boy Scouts. Iždininko par
eigose yra J. Blewis, įžymus 
biznierius. Komiteto nariai: 
Rev. F. Flurer, President of 
Ministeriai Association of 
Mt. Carinei; G. A. Beiers- 
chmitt, Public Schocl Supe- 
rintendent; Mrs. Ida Morse, 
Public School Directress; 
Wm. P. Kemble, dienraščio 
“Mt. Carmel Item” redakto
rius ir leidėjas; A. Damb- 
ravs apdraudos atsto
vas ; J. Patrick, mokyklos 
direktorius;. S. Nayfield. 
banko prezidentas: A. Gu- 
zevičius, angliakasių unijos 
veikėjas.

Tokių žmonių komitetas 
apima visas miesto gyven
tojų sritis, šie žmonės suka 
Mt. Carmelio gyvenimo ra
tą. Nestebėtina, kad maža 
kolonija, bet daug lietu
viams gelbsti. Kiekvienoje 
lietuvių apgyventoje koloni
joje yra įžymių lietuvių, ku
rie gali suorganizuoti būrį 
veiklių ir įtakingų lietuviam 
draugingų ir lietuvių šalpai 
pritariančių kitataučių va
dų ir darbuotojų.

Turint ir spaudos žmonių 
komitete, dažnai miesto 
spaudos puslapiai išmargin
ti antgalviais “Lithuanian 
Relief’, “Clothing Collec
tion for the Litbuanįąus/*

tumas tarp senovės kinų 
mokslininko ir šių dienų a- 
pyserių. kurie nori agreso
rių užgerinti, numaldyti ir 
adaryti nepavojingą?
Laiškai krokodyliams ra

šomi ir dabar. Pažiūrėkime 
į galingų demokratijų san
tykius su kitu diktatūros 
krokodyliu — Stalinu. Mas
kvos diktatorius ištisus 
kraštus apžiojo, o demokra
tijų mokslininkai jam laiš
kus rašo. Stalino armijos ir 
politinė žandarmerija siau
čia ir buvusių priešų ir bu
vusių sąjungininkų kraštuo
se, o demokratijos “tikisi.” 
kad viskas bus gerai, kad 
diktatorius paklausys jų 
laiškų, kad “vienybė” bus 
išlaikyta ir demokratija “iš
gelbėta.”

Kinų mokslininkas kadai
se, rašydamas savo laišką 
krokodyliams, tur būt, pats 
juokėsi ir nelabai tikėjo sa
vo plunksnos galybe, o šių 
dienų mokslininkai ir vals
tybės vyrai, rašydami Stali
nui ar jo klapčiukams laiš
kus, kartais rimtai mano, 
kad jų laiškai pagelbės. Jie 
suvažiuoja su Stalinu, suta
ria, kad tam tikruose kraš
tuose bus daromi “laisvi” 
rinkimai, bet patys, rodos, 
galėtų žinoti, kad jokių lai
svų rinkimų ten nebus, kad 
visas tas susitarimas yra tik 
akių muilinimas ir žmonių 
apgaudinėjimas. Vienok jie 
dedasi tiki* o kits naivas

vio šKanyiojams, ypač 
tiems, kurie paeina iš to pa
ties krašto.

Laiškas iš Girkalnio Į A- 
meriką ėjo virš 4 mėnesių. 
Jis perėjo per rusų “vojen- 
naja cenzūra SSSR” ir per 
Amerikos karo cenzūrą. Pa
siųsti laišką iš Lietuvos i 
Ameriką kainuoja pusė rub
lio. Laiškas skamba:

Rėvai, 1945 m. kovo 20 d.
Mes, Stasys ir Bronė Iva

nauskai, rašome šį laišką 
savo mylimai sesutei ir švo- 
^eriui. Sveikiname tamstas 
ir tamstų dukreles ir linki
me ko geriausios laimės šia
me pasaulyje. Sveikina tam
stas ir musų penki vaikučiai 
ir dvi dukrelės. Siunčia 
sveikinimus ir mama Mari
jona Sadauskienė, jinai pas 
mus gyvena.

Daug laiko prabėgo, kai 
mes negalėjome tamstoms 
laiško parašyti per tą nelai 
minga karą. 3 metus pragy
venome po vokiečių valdžia, 
visaip mus spaudė, kaip ga
lėdami, gėrė musų kraują ir 
1944 m. rugpiučio mėnesio 
6 d. užėjo pas mus raudono
ji armija, kariaudama su 
vokiečiais, vydama vokie
čius iš Lietuvos. Raudonoji 
armija praėjo pro musų gy
venimą ir apsistojo apie 2 
kilometru tolio nuo musų 
namų ir išstovėjo ant vietos 
virš dvejų mėnesių laiko. 
Mes visi buvome išvaryti 
tolyn, ties Airiogala per tą 
visą laiką, kai buvo frontas 
ir per tuos du mėnesiu daug 
buvo mūšių, daug užmušė 
civilinių žmonių ir sudegi
no daug gyvenimų. Girkal
nio bažnyčia ir dalis mies
telio sudegė, taip pat sude
gė daug gyvenimų apie Gir
kalnį. Vengerskų Lotkiemio 
ir Plingių kaimų. Sudegė 
pusė Aužgirių kaimo ir su 
degė Raseinių miestas, liko 
tik kelios triobos.

Mes visi išlikome gyvi ir 
sveiki, musų triobos nesude
gė, tiktai ant laukų javus 
apnaikino. sumynė ir sūdo

NAUJA SKRYBĖLĖ PREZIDENTUI

Phoęnbę’o policijos viršininkas atvežė įš Arizonos 
“kauboisų” naujos mados skrybėlę prezidentui Tru
manui. Sakoma, jon telpa bušelis komų.

Įdomus Dalykai
MIKROVILNIU PA

SLAPTYS

Massachusetts Technolo
gijos Institutas turi Camb
ridge laboratoriją, kuri per 
penkis metus didelėje pa
slaptyje tyrė “mikrovilnių 
paslaptis.” Ta laboratorija 
pritaikė praktiškam reika
lui trumpučių radio vilnių 
naudojimą. “Radar” arba 
mikrovilnių aparato paslap
tys buvo jau senai žinomos, 
bet praktiškas aparato nau
dojimas buvo ištobulintas 
tiktai šio karo eigoje.

“Radar” principas yra 
toks: mažas radio siųstuvas 
leidžia Į erdvę trumputes 
radio bangas. Tos bangos, 
atsimušusios į Įvairius daik
tus ar i žemės pavirsi, grįž
ta į tą pati aparatą ir paro
do jame atsimušusių daiktų 
išvaizdą. Jei kuris daiktas 
juda, tai aparate matyti to 
daikto judėjimas. Aparatas
gino bekariaudami. Gyvu
liai taip pat kone visi žuvo, 
vienus vokiečiai išvarė, ki
tus per karą užmušė. Neži
nome, kaip reikės gyventi, 
gal reikės ir bado pamaty
ti. Antanas Sadauskis su 
savo šeimyna sveiki ir gyvi. 
jo triobos nesudegintos, tik
tai biskį apgriautos.. Dėdę 
Kazimierą Sadauskį užmu
šė per kitą.'

Daugiau šį kartą neturime 
ką rašyti. Prašome. sesute 
ir švogeri, kai gausite šitą 
musų laišką, rašykite grei
tai atsakymą, aprašvkit apie 
savo gyvenimą. Kai mes 
gausime nuo jūsų atsakymą, 
tai paskui daugiau ką para
šysime. Tam kartui sakome 
visi sudie, likit sveiki.

Sesuo ir švogeris.
Ivanauskai

rodo. kokiame atstume ku
ris daiktas yra ir kokiu grei
tumu jis juda.

Cambridge laboratorija 
tą mikrovilnių ypatybę pri
taikė dviems praktiškiems 
uždaviniams: ji padirbo a- 
paratą, kurs nuo žemės pa
viršiaus gali tiksliai stebėti 

Į lekiantį ar plaukiantį daik- 
, tą ir pasako, kokiu greitu- 
, mu jis lekia ar plaukia. Pri
taikius tą aparatą prie šau- 

jnamų ginklų, musų kariuo
menė ir karo laivynas turė
jo galimybės, nežiūrint i o- 
rą ir tamsumą, daužyti prie
šų lėktuvus ir karo laivus. 
Dabar tas aparatas naudo
damas jau aerodromuose, 
kur jo pagelba lekiantiems 
orlaiviams nurodoma, ko
kiame aukštume jie yra ir 
duodama nurodymai, kaip 
saugiai nusileisti žemyn. 
Todėl dabar orlaivis ir ne
matydamas žemės gali sau
giai leisti žemyn ir nutūp
ti.

Kitas praktiškas to apara
to pritaikymas buvo pada
lytas bombarduojant priešų 
miestus, karo laivus ir dirb
tuves. Lėktuvas, ginkluotas 
tuo aparatu, gali matyti kas 
yra žemėje, dargi jei oras 
yra debesėtas ir paprasta a- 
kimi nieko nesimato. Ame
rikos orlaiviai dažniausiai 
bombarduodavo priešų mie
stus ir laivus “per debesis.” 
nematydami plika akimi 
nieko, bet stebėdami taiki
nį per mikrovilnių aparatą, 
kurs rodo, kur kas žemėje 
ar jurų paviršiuje yra. Tas 
aparatas padėjo išdaužyti 
vokiečių submarinus, pade 
jo išgriauti Vokietijos ir Ja
ponijos pramonę ir tr- bu
du daug prisidėjo ■->• per 
galės
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KIAI DUODASI SOVIE- 

T1NAMA

Rumunijoj sukilimas

KELEIVIS, SO. BOSTON *~--' ■ ------

BHakciifis Atsakymai.
J. J.—(1) Kur yra palai-

Rumunijoj areštuoti 37 priimtą San Francisco kon 
asmenys kaitinami ruošę ferencijoj.

_ ...... New York (LAIK)—1 Mi
Tautų organizacijos varlerį, j nįn. okupuotos Lietuvos 5

ginkluotą sukilimą prieš ru
sų pastatytą Grozos vyriau
sybę. Maskvos lėlė Groza 
skelbia tą žinią per Buka
rešto radio.

Japonijoj rinkimai
Japonijoj iki šių metų ga

lo bus pravesti visuotini rin
kimai i parlamentą. Taip 
skelbia Tokio vyriausvbę.

Vokietijos valdžia
Aliantų kontrolės komisi

ja Berlyne paskelbė vokie
čių žiniai, kad bendra są
jungininkų kontrolės tary
ba yra vyriausia Vokietijos 
valdžia.

dct's tai ginčo
i ni tiki, kad 

i iš mirusiųjų ir 
kiti gi 

o i asmens vi- 
r. 1 Kristus yra 

. ‘ a. (2) Į šo
ne socialis- 

ž'tonijos prog-
rdisrai tik aiškina* 
- • r utį: komu- 

socialistų

Vengrija prekiaus
Vengrijos valdžia skel

bia. kad ji pasirašiusi su 
Rusija sutarti, pagal kurią 
iki 1946 metų galo vengrai 
ir rusai pasikeisią prekėmis 
30 milionu dolerių vertėj.

Ispanijoj “persitvarkymai”
Ispanijos ambasadorius 

Paryžiuj tarpininkauja tarp 
diktatoriaus Franko ir kan
didato į Ispanijos sostą dėl 
jų pasimatymo aptarti mo
narchijos atstatymą Ispani
joj.

Italijos taika
Kai susirinks penkių di

džiųjų sąjungininkų užsie
nių reikalų ministeriai rug
sėjo 10 d. Londone, pir
miausiai jie svarstys taikos 
klausimą su Italija.

Šveicarija išvarė

metų sukaktį, SSSR amba
sados Washingtone leidžia
mame biuletenyje buvo įdė
tas komisaro M. Gedvilo žo
dis. Jame jis kalba, kad 
Lietuvos pramonė pradėju
si darbą “visu pilnumu.” To 
liau kalba apie žemės re- 5 
formą, pabrėždamas jos ko- :
lekt.vvinį pradą, vadinasi J tuo, kad neina progreso ke- 
grįžimą prie baudžiavos lai- iįu< fcet sieku savo tikslo 
kų dvarų sistemos. Pabai- smurto priemonėmis. (3) 
goję išskaičiuoja dabarti- Teisybė žali būt neginčija
mus bolševikų uždavinius n: a tįk tara kada u parem- 
Lietuvoje: esą. reikia sustip- t
rinti Sovietų ryšį su liaudi- : 
m i. skatinti

ai ir

(

kvotas jėgas valdžios apa-
Šveicarijos vyriausybė iš-! raįL , . .. . „ ... .

siuntė į Italiją Šveicarijoje: Kad ir atsargiais žodžiais 
pasislėpusią grafo Ciano!Par.eif^ian}a:. kad lietuviai 
našlę. Ciano buvo prie Mus-jn^mksta įsijungti į sovieti- 
solinio užsienių reikalų mi-i?j veikimą, kad tautos ry- 
nisteriu, o jo žmona yra £iai su sovietais pernelyg 
Mussolinio duktė. krašte .trūksta

______ kvalifikuotų žmonių val-
r ..... i džios mašinerijai, nes, kaiDFr.nc.j. .kol.na žinoma. daugį!is atsidurt

Grįžęs iš Amerikos gen. j Azijos ištrėmime, arba gei
de Gaulle paskelbė, kad į bėdamiesi nuo okupantu, 
Francija prašė iš Amerikos Į kraštą turėjo apleisti.

a'tais; 
’ -.era

T ' ’ • ') Ar,
f- s ’ ' • das nu-iĮ -: kas spė. T' atomu
dar ■» C ’
erdvėje -ią
galima daryti . .eti-
nes keliones, bet u._ spėji-
mas.

P. Chapui. — Ačiū, su-
naudosime.

Penktas puslapis

JAPONAI T OHO KELIĄ į TOKIJĄ

Čia scena ant Amerikos karo laivo “Missouri.” Japonų laivyno vadai ro
do Amerikos laivyno vadams saugų kelią į Tokijo įlanką.

to delegatais į konvenciją; Amerikos vietiniai laik- ——— 
j buvo: C. Ozel, dabartinis raščiai gražiai atsiliepė apie Užsisakykite dideli “Ke- 
! ** rezoliuciją. kivio” kalendorių 1946 m.

Karys. ------------------------------------ -
LEGIONIERIAI UŽTARIA dr. A. Želvis, buvęs .posto 

MAŽESNIUS KRAŠTUS vadas.

Filipinai ratifikuoja
Filipinų senatas vienu; trijų paskolų bendroje su 

balsu patvirtino Jungtinių moję vieno biliono dolerių.

Iš Okupuotos Lietuvos
Lietuviai ir rusų okupantai : darbai, šaukimas jaunųjų į 
.. . . a . kariuomenę, bet profeso-
kaun° universiteto pnote- rjaus kinkos dreba pasakv- 

sorius Siaaravicius, bolsevi- kad ^ej bruzdėjimo kal- 
kų įkinkytas į sovietinės ta yra bolševikų okupacija, 
propagandos darną, rašo a- jįs tik moka grąsinti Lietu- 
pie Lietuvos, žmonių bniz- vos žmonėms naujais persė
dėsimą pnes naujus oku- klojimais ir įkalbinėja, kad 
pantus. Jis sako, kad prasi- Lietuvos žmonės nusilenktų 
nėjo agitacija pnes bolsevi- prįeš okupantus ir jų kvis- 
kų. vnldžią ir tęsiau J a 1 lingus. Už tai tam profeso-• “Agitacijos - — . . . .

Išnešė svarbią rezoliuciją NAMAS PARDAVIMUI GEROS KNYGOS
J 9 ruimų namas, kampinis lotas, 

Baltimore, Md. — Rug-' 100 pėdų frontas ir 132 pėdos gilyn,; 
riučio 23 24 ir -’n Ampri-!Keras sk,epas’ toiletas. vištininkas,,DATAIVHMAUC L T • A f “i° J 1 i banė’ pilnas daržovlM daržas- kaina,

PATAIKŪNAMS kos Legiono Marvlando De- tik $2,000, Parsiduoda dėl to, kad,

LIETUVOS VALSTIEČIŲ 
PINIGAI MASKVOS NUPIGINTOS VASAROS LAIKUI

, ePąnauuutf* riui ir algą moka. Del to
karo meto pilietinių parei- NKVD “užmiršo”, kad jis 
gų sunkumai : valstybines kad -'se Smetoną laižė. Lie- 
ducklės, skyrimai į kariškos . tuvos žmones, kurie prieši- 
reikšmės darbus, šaukimas nasj rusų okupacijai, profe- 
vyrų karinėn .apskaiton,
grąžinimas naujakuriams 
žemiu ir inventoriaus sun-

sorius vadina “plėšikais.
Kasdieną j baudžiavą

kūmai ir kt. Nesąmoningi! rz - T • * ir piktos valios piliečiai pk-'
klausė agitatorių gundymų,
pradėjo vengti, išsisukinėti 
pareigų atlikimo, kai kur 
net atvirai sabotuoti tarybi
nės valdžios parėdymus. 
Pradėjo slapstytis, sudary
dami kenkėjų, o vietomis, ir 
plėšikų gaujas.

“Darbo inteligentija lai
ku nesusigriebė, vėliau ne-

New York LAIC)—Mas- 
; kvos kontroliuojama spau
da praneša apie Lietuvoje 
paskelbtus nuostatus asme
ninėms pensijoms gauti. Pa
gal tuos nuostatus pensijas 
pirmoje eilėje gaus apdova
notieji sovietų ordinais, Sta
lino premijos laureatai, to
liau —“turintieji ypatingų 
nuopelnų revoliucijos, par
tijos... srityse.” Pensijoms 
pinigai, be abejo, eis iš val
stybes iždo, taigi is mokes
čių. kuriuos suneš Lietuvos 
valstiečiai, ir jie bus dali-

siškų okupantų išnaudoja
mi. matome iš vieno laiško 
iš Lietuvos, iš Alviro. Jame 
skaitome :

“Pargrįžę į namus vėl ra
dom darbo, palikę buvom 
ingius nepiautus. tada jau 
buvo pernokę ir nubyrėję, 
reikėjo piaut. vežt. darbo 
buvo iki kaklo. Dar ėjome 
ir į valdišką darbą, pradė-

sugebėjo energingai įsijung-jom dirbti vėl aerodromą
ti Į platų aiškinamąjį dar
bą ir sutrukdyti taip pražū
tingą Lietuvos liaudžiai ir 
jos gerovei griaunamąją 
kenkėjų veiklą. Dalis inteli
gentijos paliko pasyvi, kai 
kurie patikėjo skleidžia
miems gandams. o paskiri 
asmenys patys prisidėjo 
prie vokiškųjų agentų griau 
narro'o darbo.”

Prcfescrius agitatorius 
pripažįsta, kad Lietuvoje ei-

ant dėdės Pranevičiaus že
mės, taip pat ir ant kitų dir
bome, kiekvieną dieną. Pa
darėm tokias apsaugas or
laiviams. Įvažiuoja į vidų 
iš abiejų šonų. Sukasėme 
pylimus, kokių 8 metrų auk
ščio, pylimai sudėti — že
mės, šakos, eglišakės ir šiau
dai. Prie tų bunkerių pada
rėme slėptuves lakūnams 
pavojui ištikus pasislėpti.” 

Tas laiškas perėjo rusų
na zmomu bruzdėjimas cenzūrą, bet jis pasako la- 
prieš okupantus. Jis pripa-1 bai daug. Darbymety kas- 
žista. kad bruzdėjimą iššau- dieną eiti i valdišką bau- 
kė rusų plėšimai, prievartos džiavą — tai pyragas.

Karas Europoj
Jei norite iinoti apie karą Ir kitu* paaaalM 
{vykKm, tai skaitykite "Naujiaaaa".
“Naujienos" yra pirmas Ir didžiausias Malusį 
d i eurai tie Amerikoje.
Uiairaiykits "Naujienas" Iiandlea. Naujleaą 
prenumerata metama Ameriko ja (Uimaat CM* 
*•«). 96.00. Chicagoje Ir
Monay OrderJ ar takj alųakitot

"NAUJIENOS"
1739 South Halsted Straot 

CHICAGO, ILLINOIS

Dartamentas čia laikė savo!savininkas Dav«Gyvulių Protą, D-ro vės lietuvių žinyčios pa-partamenuh. čia laike savo mažas ir laoai ramus miestelis, ap- Želi o mokslines studijos a-įveiksiu. Kaina buvo $1.00, 
_<-tą metinę konvenciją., gyventas angliakasių. Puiki vieta j pie gyvulius. Autorius aiš- labar tik -50c.
Bėgy tojų dienų sya^tėbč- ~ v,»„ w keturkoj
--------  —i......------------ MIKE URIGAS .................................-

Box 316, Davis, W. Va.
gančius reikalus, ir priėmė, 
eilę rezoliucijų, kurių tarpe: 
vienbalsiai priėmė rezoliu-. 
ciją mažesnių šalių klausi
me.

Savo rezoliucijoj Mary- 
lando legionieriai sako, kad
kai as paliko tokių tautų, Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
kurios be jų kaltės tebėra 1 mišios su paveikslais, drūtais apda

rais ........................................... .. 65c.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Sveikata — Didelė, gra
žiai apdalyta ir gausiai 

ro Graičiuno
pročius ir prigimtį. Pavyz
džiui, kodėl šunelis loja antį?.1.31, aPaar3?a 
mėnulio? Ką reiškia arkliu ‘Muštruota D-ro uraiciuno 
bailumas? Kodėl gyvuliai ,grasyta knyga. Paprastą
su gera uosle paprastai tu-! vairia $-.o0, musų nupi- 1 • _____i« k—.;, • cnnta kaina—Si.50.

svetimo okupanto pajungtos 
ir sako: “Yra neteisinga ir 
nežmoniška maldyti bet ku
rią galybę, dargi Jungtinių 
Tautų narį, aukojant mažas

narni okupantų pataikūnam., j,. niefcuo nekaltas tautas. 
Tuo gi tarpu tikriesiems lie-: Legionieriai reikalauja, kad 
tu\ių tautos zar.mtojams.1 ma2os tautos nebūtų prie- 
kitados kovojusiems su carų varta prijungiamos prie ki_ 
okupacija, dn busiems dėl tų tautų ir kad jos gautų 
tikros Lietuvos lais\es, pen-, pVOgOS gyventi laisvai ir dė- 
sijos yra sulaikytos. . Įjg prie Jungtinių Tautų.

Grįžta ankstybesnės ca-
ristinės okupacijos dvasia, 
kada visokie carų pakalikai
būdavo aprūpinami dvarais 
ir pensijomis, Lietuvos vals
tiečių sąskaiton

‘LIETUVOS KULTŪRA 
PAPLITUSI”

Šią rezoliuciją prirengė 
Amerikos Legiono Lietuvių 
Posto, 154. Marylando De
partamento nariai, adv. N. 
Rastenis ir dr. A. Želvis. Ši 
rezoliucija bus svarstoma 
Legiono nacionalėj konven
cijoj, lapkričio 18, 19 ir 20, 
Chicagoje.

Nuo minėto Lietuvių Pos-

Aukso Altoriukas. maldų knygelė. Į ri silpnas akis ir greita: aj>- 
Tilžėj spausdinu, gražiais celuloido janka? Ar lapė ištikrujų V- 

ra tokia gudri, kaip žmo
nės apie ją mano? Koiltl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 
savo priešų, o kiti bėga? Ir 
daug kitokių dalykų. Kny
ga didelio formato, 212 
puslapių. Kaina buvo $1.25. 
dabar tik 65c. •

Biblija Satyroje—Tai yra
knyga, kur Biblijos pasako
jimai yra atvaizduoti juo
kingais paveikslais. Kaina 
buvo $1.00, dabar tik 50c.

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

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

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
lais ................................................... 60c.

Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų Į 
knyga ............................................. $1.50

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

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

saka ................................................. Ž5c.
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-

^sSuklingas Zerkolas.' graži apy- dama DUO Saulės garbini-

saka ................................................. 25c. mo iki knkscionybės laikų
Knyga turi 272 puslapius.

ginta kaina—$1.50.
Sielos Balsai—Jono Smel- 

^toriaus dainos ir eilės. Kny- 
:a gražiai iliustruota, ap
dalyta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, 
bar tik 75c.

New York (LAIC). — 
Raudonieji okupantai, kaip 
matyti iš jų kontroliuoja
mos spaudos, buvo suvarę į 
Vilnių apie 500 Lietuvos 
profesorių, rašytojų, kom
pozitorių, artistų, inžinie
rių, agronomų ir mokytojų 
į vadinamąjį Lietuvos inte
lektualų kongresą. Prie pa
našių raudonosios propa
gandos “triksų” jau visi e- 
same pripratę. To “kongre
so" m°tu Paleckis pabrėžė, 
kad “Lietuvos kultūra pa
plitusi ir kitose tarybinėse 
respublikose.”

Kaipgi nepaplis. kada de
šimtys tūkstančių šviesiau
sių Lietuvos žmonių gabe
nama į Kazakstaną. Kirgi-

BOOKS-MAGAZINES-VPAPERS 
Knygos—žurnalai—Laikraščiai

Sveikatos šaltinis, tai tokia kny
ga. Labai naudinga ir turėtų rastis 
kiekvienuose namuose. Aprašyti au
galai medicinoj ir gydymo budai 
žolėmis, šaknimis. Su daugeliu pa
veikslų ir receptų, su nurodymais 
kaip sutaisyti gyduoles namie. Kai
na 75 centai.

J. SKINDER. Dept. 21 
3148 S. Emerald Avė.. Chicago. III.

LALIO ŽODYNAS, abi dalys. 
Odos apdarais. Kreipkitės:

J. Skinder. 3448 S. Emerald Avė.

PA.UESK0JIMAI
Petras Jačyna-Kurminas, kilęs iš 

Utenos apskr., Kuktiškių vaisė., no
rėtų susirašinėti su lietuviais gyve
nančiais Kanadoje ir Jungtinėse Val
stijose. ypač su uteniškiais. Jis 
randasi lenkų kariuomenėj, Italijoj,

zija ir kitus puslaukinių A- adresu: 
zijos tautų plotus. Tuogi c. m. ė.,
tarpu lietuviškoji kultūra Po,ish Forces 302.
pačioj Lietuvoj ‘bolševikų
naikinama — į svarbesnius 
postus kaskart daugiau ru
sų atvyksta, Lietuva koloni
zuojama Sovietijos žmonė
mis, pagaliau Lietuva netu
ri svarbiausios sąlygos tau 
tes kultūrai tarpti — lais
vės. Viskas vyksta pagal 
kompartijos pa m oš tus pla
nus. viena partija valdžio
je, kitos kalėjime, nėra jo
kios žodžio, spaudos, susi
rinkimo laisvės.

REIKALINGAS SENAS ŽMOGUS
Pajieškau seno Žmogaus, Koris 

gauna pensiją iš valdžios. Prašau 
atsiliepti, o platesnių žinių suteik
siu per laišką. (36)

JOHN RATUKAS,
Wachusett St..

Tel. 46-2 Holden.

APSIVEDIMAI

Užsisakykit dideli “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

Jdomi ir graži dama, vidutinio am
žiaus, jieško pažinties su įdomiu vy
ru. taipgi vidutinio amžiaus. Rašyti 
galima lenkiškai, rusiškai ir angliš
kai, su pirmu laišku idedant ir savo 
atvaizda. Laiškus adresuoti šiaip: , 

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

Bronx. N. Y. (40) 1Tel. TRemort 8-4090

Grigorius, gražus skaitymai 
Už keik too 3 karalaitės .— 25c. 
Keliauninkai į Palestiną .... 30c.
Davatkų Gadzinkos ............... 20c.
Dvarinė Pana. graži apysaka 25c. 
Ragana, tikras atsitikimas .. 35c. 
Apie 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, tuzinas 
40c., 3 tuzinai už $1.

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

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

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

fever ............     85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatišku skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ............ 85c.

i Trajankos, stambios ............... 60c.
Holden, Mass. 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 bum)

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

žulio, Rožės, Pailių, Poison įvy, gy
do visokius skaudulius, apdegimu<

Lietuvos Vaizdai, tai yra 
atvirutės su gražiais Lietu
vos vaizdais. Atvirutės tin
ka bile sveikinimams arba 
korespondencijoms, o ypač 
šiais metais, kuomet už Lie
tuvos nepriklausomybę A- 
merikos lietuviai veda to
kią įtemptą kovą.

Kompletas buvo 50c., da
bar 35c.

Žemaitės Raštai Karo 
Metu. Knyga didelio forma
to. ant dailios popieros, i- 
iiustruota. piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c., dabar 25c.

Prašom pasinaudoti pro
ga ir Įsigyti gerą knygų nu
pigintum kainom.

Arti 100 puslapių pašvęst; 
vien tik senovės lietuviu 
dievams apibudinti. Čia yra 
aprašyta daugiau kaip 3< 
įvairių Lietuvos dievų, die
vaičiu ir šventųjų. Bet knv-, tt- i - •Užsakymus prašom siųs-ga ne religinio pobūdžio. • adresu-
Priešingai, ji parodo, kad!
dievus patys žmonės kuria; “KELEIVIS” 
ir patys juos naikina. Knv- ; 636 Broadwav,
gos viršeliai papuošti seno- So. Boston 27, Mas*.

ir t.t. ........................................ $2.25 *
Pailių arbata ar’ a mostis .... 85c. I

M. ŽUKAITIS, (41)
323 Dean St.. Speacerport, N. Y. ‘

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

■>
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENfi

S. Čiurlionienė-Kymantaitė.

Mergišius
(Pabaiga)

Vieną pusiaunaktį Aukš- 
čionių kulti sukilo, o nak
tis buvo mėnesiena,—nors 
knygą skaityk. Į jaują eida
mi, vaikiai pas kūdrą susto
jo ir ėmė ledą bandyti, — 
tik staiga Motiejus ir sako:

—Žiu. kas ten? Lyg kas 
aukštas iš Žiobrių klėties iš
ėjo ir smuko Į patvorį.

Apolinaras tik burbuliuo
ja, lyg ne savam prote ir 
raugi visa gerkle. Bet Mo
tiejus mato. kad tas apsi
meta. ir sako:

—Na, mergišiau, kad 
blaivas butum, galėtum mė
nesienoj kaip pamėklė na
mo su dovana keliauti, bet 
kadangi ant kojų nesilaikai, 
tai, kol išauš, patunosi alks-

—Bene patvorius saugo-' n^° atsirėmęs, kad išsiblai-
si. — susijuokė jų samdyta
sis vaikis, o Motiejus nė 
šypt, tik žiuri prie tvoros 
prisėlinęs, tai ir vaikis ausis 
pastatė:

—Gal vagis... lašinių pal
ties, juk Žiobriai garsus.. 
— O Motiejus vos beiškal- 
ba per suspaustus dantis:

—Žinau, koks čia vagis... 
To man tereikėjo: palti s 
ar išnaujos,—pamokysiu aš 
tave sykį...

Ir tatai Motiejus tą viską 
sutaisė—padarė. Niekas nė 
nemanė, kad jis mokės taip 
suktis: ir kaimynų vaikius 
suvadino, ir visus primokė 
padaryti taip, kaip seniau 
padarydavo tokiam svečiui, 
kuriam sodžiaus mergių 
duknos perdaug pakvipu
sios buvo. Tik į sodžiaus ga
lą bėgti neleido, kad Petris 
nepajustų. Gerą, tvirtą, ly
gią kartį, ilgą nuo trijų 
sieksnių sujieškoti liepė ir 
virves linines, o visi bėgio
jo, klausė, mat, nuo pava
sario jau jie įniršę buvo.

Vargšas Apolinaras, iš 
klėties, iš meilios šilimos iš
ėjęs, pamatęs už tvoros prie 
kūdros vyrus stripinėjant, 
— liuoktelėjo į patvorį. Jei
gu jis butų ėjęs ir nuėjęs, 
niekas nebūtų sužiurę; bu
tų pagalvoję, kad ir Žiobrių 
jau kulti keliasi, bet ne, 
jam taip gijos surizgo, kad 
nė pats nepasijuto, kaip 
tam patvory tarp sausų kar
klelių stiebų išsitiesė ir gu
li lyg stuobris. ir laukia, kol 
anie išsiskirstys. Bet tie vis 
čia ir čia gūrinėja, šnekasi, 
o ką — negirdėt. “Ko neina 
į jaują, -kad kūles sukilę’’... 
ėmė jam rupeti. 'B'ėfnetru- 
ko suprasti ‘Apolinarėlis, 
kad jo dėliai jie čia stripi- 
nėįa, prie kažko ruošiasi. 
Jei butų šokęs ir bėgęs, gal 
ir butų išbėgęs: kojos ilgės, 
o prireikus gi — dvigubai 
ištysta, tik kad tie, kur ve
jasi. ir taip pat žirklių ne- 
siaurų. o tas laukas plynas... 
plynas... “Dar ims šaukti, 
kad vagis, Motiejus šaudyk
lę turi”... galvojo ir vėl ti
kėjęsi, kad anie šiaip sau 
slinkinėja, miegus vėdina, 
bet ne; visi į tą pusę per 
tvorą sušoko... ratu jį apsu
po...

įsikniaubė į stagarus A- 
polinaras ir nė krust, tik 
girdi, kai Motiejus sako:

—Vyrai, tą rąstgalį imkit 
į jaują, krosnį pakursim.— 
Apolinaras ir apmirė... negi 
jį gyvą degins?

—Ritinkit iš patvorio, sa
ko Motiejus ir spirtelėjo į 
spiriamąją vietą, — priša
lęs ar ką?—

Apolinarui dingt: “Apsi
mesiu girtas... negi girtą žu
dys... juk giltas—tai girtas, 
ir ką jau čia aš tokio pada
riau nedaromo?” Ir raugte- 
lėjo vaikis iš viso skilvio ir 
kad prapliups keikti, visų 
nelabųjų iš pragaro vers
mių šauktis ir neva keltis 
bando, ir vėl sugura...

—A, sako Motiejus, tai 
ne stuobris, tai tas mergišius 
Apolinaras... sveiks...

vytum, o paskui paleisim, 
galėsi žirgčioti, tik. žiūrėk, 
neužkliuk... duokit še kar
tį... Ir suprato Apolinaras...

—Vyrai, suriko suspiegė 
ne savo balsu, dėl Dievo 
meilės, del šventųjų patro
nų, nebūkit pasiutę, vyrai, 
statau tris gorčius prūsi
nės... visą pusbačkį! paleis- 
kit... paleiskit... nebūkit Ju
došiai !—

Tie nieko, tik klega, tik 
klega.—užgulę jį laiko. Ki
tas gal ir butų susigundęs 
tos prūsinės... bet Motiejus 
nė į ausį nesiima, o jis. lyg 
čia koks vyresnysis pasida
ręs,—tai ir kiti pagal, kad 
pamokyt, tai pamokyt.

Paguldė Apolinarėlį, 
nugaros pro rankoves 
kartį prakišo, ištempė, 
kryžiavo, milinę užsegė, 
prie alksnio nuvilko... priri
šo...

—Vyrai... vyrai, švokštė 
vargšas, kiekvienam gali 
atsitikti ne į savo kamarą 
užklysti...

—Gali atsitikti ne į savo 
kamarą, bet į svetimą so
džių nelįsk, žalty... Ir kad

RUDENS ŽIPONAI SU KAILIUKAIS

Čia yra parodyti keli audekliniai žiponai su kailiukų papuošalais. Tai šio 
rudens mada.

Saulė Nusileido
Saulė nusileido.
Temti jau pradėjo. 
Mėlynoj padangėj 
Žvaigždės sumirgėjo.

Rasos sidabrinės 
Vilgo jau žolynus,
Tylios miglos dengia 
Sodnus, ąžuolynus.

Taip ramu, ir paukščiai 
Tyli, saldžiai snaudžia. 
Man tiktai krutinę 
Ilgesys jau spaudžia.

Neateina mano 
Jaunas mylimasis.

Užkando dantis vaikis... j Kas gi kits pasauly 
Užmerkė akis. Jau ir vyrų į Man taip mielas rasis9 
klegesys nutilo; jaujoj spra
gilai tik dunksi, tik girgž
da, o jis stovi prie alksnio 
išsiskėtęs, išsiplėtęs.... Šir
dis jam, tur but, į ožkelio 
ragelį susitraukė, o ta no
sis tai dar ištyso... Ir pama
nykit tik: lig aušros taip 
stypsoti! Šalta gi—juk ad
ventas. O paskui per tą lau
ką plyną... plyną ir per vi
są savo sodžių... — “Jau 
geriau butų sukapoję, gyvą 
sukapoję” — šnabžda pa
mėlusiom lupom... tik stai
ga lyg kuju per galvą: su
kils mergės, pamatys... tai i Greit sirdis pradžiugtų 
juoksis... juoksis... ypač tos, | Greitai pasilsėčiau, 
kur laukė nesulaukė, ir kad Jei prie jo krutinės 
prapliups Apolinarėlis:

pnverzėT

uz
tą
iš-

Jeigu jis ateitų.
Tai mane atjaustų. 
Prakaitą beliedams 
Vargelius nupraustų.

Meilės man žodelį 
Tartų, suramintų, 
Glaustų prie krutinės. 
Sielą man dabintų.

Lengva butų dirbti. 
-Ir vargų nejausti.
Jei galėč nors galvą 
Aš prie jo priglausti.

Knygų Bargenas 
Už Puse Kainos

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

Štai čia knygų sąrašas: _ j

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

LIETUVIU ŠEIMYNOS ISTO. 
RUA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE. » iBažnyčia sako, kad buvo, o moks

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- dang pačių, o žmonos po kelis vyrus, 
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? Labai užimanti ir pamokinanti kny-
Iš kur ėmėsi tiek vanoens, kaa visų ga. Su paveikslais. Kaina ____ Stic,
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da
bar yra ? Kaip iš Nojaus šeimvurnos

idžiai KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?galėjo atsirasti po tvano juodveidžu 

ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali Panašios knygos lietuvių kalboje 
atsakyti jokis kunięas, yra nuosakiai iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 
ir aiškiai išdėstvti šitam _ veikale, kius dievus garbino senovės indai bei 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
mokslas nuo pradžios iki galo. kius jie santikius su žmonėmis turė-
Kaina ................................................ 25c. jb. Knyga stami i ir Iaoai užimanti.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA Tai y" t kra “torija- ** °°
KRISTAUS VIETININKAS? MATERIALISTIŠKAS .

Parašė kun. M. Valadka. Knyga ISTORIJOS SUPRATIMAS, 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų Si knygelė aiškina proletariato fi- 
bažn.yčios autoritetą ir faktais paro- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kaa 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
tininkas. 224 pusl. Kaina .. $1.28 kius, tai perskaityk šitą knygelę.

Kalba labai lengva. Knyga protau- 
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jsntiems darbininkams neaplcai-

STATYDAVO SAU ŽEMĘ nuojama. Kaina .......................... 25c.
Labai įdomus senovės filosofų da- cnriAll7UA TroDii, 

leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal "A'-UUMU IfcUKlJA. 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra Sis veikalas trumpais ir aiškiaia 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 

Kaip Atsirado Kalbos." draugijos formos, ir kodėl turės butikslas arba

, denk, nes kitaip bus vande
ningos.

Bulvinė košė
I

Bulves nulupk ir nuplauk. 
Sudėk į verdantį vandenį, 
Įdėk druskos, porą kvepian
čių pipirų ir lapelį. Kai bus 
minkštos, nukošk, išmesk 
lapelį ir pipirus, ir tuoj dar 
karštas bulves sutrink. Įplak 
karšto pieno ir gerai košę 

* išplak, kad butų švelni, kaip 
pūkai. Įdėk šmotuką svies
to del kvapo. Bus labai ge
ras priedas prie mėsos ar 
žuvies.

Moterys Parlamente
Parašė Z. Aleksa. 
40 pusl.................... 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei-

pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Anglijoje linkimus laimė- kalas perstato nužudymą caro Alek- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
Hurhinink-ni n cii ioie bui Sandro II. Labai puikus ir nesun- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. JO U<al UininKul, O SU.jais Ietį— į;įaį scenoj perstatomas veikalas. Iš bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 

mėjo ir motervs. Viso nau- viso reikalaujamos tik 28 ypatos. žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-
- jL ...., So. Boston, 1913, pusl. 61...........25c. stas duoda daugiau spėkų, kitas ma-jame pai tamente dabar Via žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
23 moterys ir 21 iš ju vra TABAKAS. druskos ir kitų jjanašių dalykų? Ko-
Darbo Partijos atstovės Se-
najame parlamente buvo daugelį iš gyvenimo patyrimu pa- rBrase u-raa u-mus. Kaina .. l&c.

rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. u’TT'ailf’TT m td itac
1909 m., pusl. 63............................ 2Sc. KUNIGŲ CELIBATAS.

Si knygelė parodo, kodėl Romoa 
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia

Vieno akto vaizdelis ir monolo- išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- Parneš ir doriškas dvasiškiam 
tuvaitė. So. Boston, Mass. n“P.^ma?: , knyw ture^
1914 m.., pusl. 23........................ 1(k. ^kait^ ^ekvieims vyras, tėvas ir

jaunikaitis, kune geidžia, kad jų mo. 
“SALOMĖJA” terįs, dukterįs ir mylimosios nepa-

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- PUltl4 J kunigų globą. Parašė
nui galva. Drama viename akte, pa- Towa»esa Fox D. D., su
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- Ferdinand de Samogitia.

tiktai 14 moterų.
Iš Darbo Partijos atsto

vių 15 yra naujai išrinktos 
į parlamentą, bet jos nėra 
naujokės politikoje. Jos vi
sos buvo ir seniau veiklios 
darbininkių judėjimo veikė-
JOS.

IŠ Anglijos darbininkių tetų kiekvienam perskaityti.' _____
atstovių verta išskirti kelias -o. s. s." KODĖL Aš NETIKIU

Supiaustyk apie pusę puo- moteris, kurio* yra žinomos Arba siiubinė iškilmė, vieno ak- Į DIEVĄ? 
j dūko lašinių (fat pork) ir įr už Anglijos ribų. Viena Kaina^’.”^.." gnk. ^ąmanis čia pasako, kodėl >
paspirgink juos. Įdėk ket-ju Vra Jennie Lee-Bevan.
virtdalį puoduko uksuso ir angliakasio duktė, žurnalis- 
tiek pat vandens; įdėk smulįtė įr puikį kalbėtoja. Ji vra 
kiai supiaustytą svogūną ir. baigusi Edinburgho uni- 
kvortą supiaustytų virintų i versitetą. Ji dar jauna, tu- 
bulvių. Sumaišyk viską ir}rį Vos 24 metus. Jos vvras 
įdėk salotų padažo (saladĮA. Bevan, unijų veikėjas ir .rnote?. .bk,.n”:

žurnalistas, irgi išrinktas į 
parlamentą. Kita moteris

Salota (salad) ii bulvių

dressing).
Bulviniai kroketai

25c. Kaina 25c.

DĖL PINIGŲ
Trijų akių ir septynių scenų dra

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

negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės ......................................... 20fc

KARĖS NUOTAKOS
Vieno akto drama, 

vokiečių militaristų žiaurumą ir ne- -į 
-... 20c. ky.

KURGI VISA TAI NYKSTA? 
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

. . žmonės kuria per amžius? Šj intri-
vaizduojanti grojantį politiškai-ekonomišką klaa-

aiškma garsuis Vokietijos so- 
mokratų teoretikas Kari Kauta- 
Karna .................................... lOe,

Prisiglaust galėčiau...

J. Steponaitis.—Kad jas visas — visi 
velniai... velniai, perkūnai... 
biesas juodnugaris... kad
jas visas!...» ♦ ♦

O Kotrikė viską pro lan
gelį mėnesienoj matė, ji 
kulti nėjo, žygiuotis buvo 
pasilikus, tai piemenį pri- 
draskė prižadino. įgrasino, 
įgraudeno, gerą gerą laši
nių bryzą ir kiaušinių žadė
jo, pati peilį sugalando, ir 
tas priselinęs virves per- 
piaustė, paskui kartį ištrau
kė ir paleido belaisvį.

Motiejus graužėsi, atsi- 
graužti negalėjo, sergėt nie
ko nepastatęs. bet mergišius 
Apolinaras jau į Lezgiug 
nebepasirodė. — i Ameriką

Šį trečiadienį pradėjo vėl 
posėdžiauti iš atostogų grį
žęs Amerikos kongiesas.
Prieš kongresą dabar stovi 
galybės darbo sąryšyje su 
krašto persitvarkymu iš ka-j dantį vandeni. Vandens ne
ro į taiką. Prezidentas Tru- reikia daug, kad tik apsem- 
man gal jau ketvirtadienį tų bulves. Virink uždeng- 
išdėstys kongresui adminis- tas. Nepervirink; kai tik 
tracijos siūlomus priimti įs- bus galima bulvę saujoj su- 
tatymus. , spausti, tuoj nukošk ir ati-

APIE VALGIUS
VALGIAI Iš BULVIŲ

Šiemet Amerikoje bus ge
ras bulvių derlius, tikimasi 
jų prikasti apie 420.000,000 
bušelių — daugiau negu 
pernai, o ir pernai farme
riai jau neturėjo kur bulvių 
dėti, nebuvo patalpų: del 
to daug jų nuėjo niekais.

Kad tas neatsitiktų ir šie
met, Agrikultūros Departa
mentas ragina moteris ga
minti daugiau valgių iš bul
vių. Patiekia net ir keletą 
nurodymų, kaip bulves ga
minti

štai- Agrikultūros Depar
tamento “receptai”:

Bulvės su lupynom
Nuplauk bulves, kad ne

būtų purvo, ir sudėk į ver-

Imama tokia proporcija:
2 puodukai trintu bulvių.
3 šaukštai pieno.
l/ž puoduko kapotų pynacų.
1 puodukas duonos trupinių.
Žiupsnys druskos.
1 kiaušinio trynys.
1 kiaušinio baltymas, išplak

tas su trupučiu vandens.

Sumaišyk bulves, pieną, 
druską, trynį ir pynacus. 
Padaryk kroketus (nedide
les bandukes). Pamirkyk iš
plaktam baltyme ir pavoliok 
duonos trupiniuose. Dėk po 
kelis į karštus gilius taukus 
ir spirgink po porą minu
čių. Sudėk ant švarios ru
dos popieros. kad sugertų 
taukų perteki).

Švilpikai

Švilpikai yra lietuviškas 
valgis. Juos daro taip: bul
ves sušutina, nulupa ir karš
tas sutrina. Įplaka kiauši
nių, įdeda druskos, pipirų, 
padaro apystorius blynus, a- 
pibai-sto miltais, pavilgo į 
taukus ir spirgina karštam 
pečiuje. Valgo ir karštus ir 
šaltus, dažydami į rūgščią 
Smetoną su varške. Kadan
gi spirginami jie išsipučia, 
tai sukandant juos jie kar
tais švilpia. Iš čia ir jų var
das—švilpikai.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu BIBLIJA SA'l'Y KOJE 

atstovė Vra Miss Alice Ba- klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą tos 
z.r.v. G-rri* orrlrlnb-tž Ras katalikas ir socialistas. Parašė knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 

. ligi anglldKaSj.O UUKie. g Vandervelde. vertė Vardunas. 379 paikiais paveikslais, perstatan-
Ji buvo jauniausioji Darbo Kaina .............................................. 10c. čiais įvairius nuotikius nuo' prieš su

os vykdomojo komi
teto narė. Mrs. Leah Mann
ing seniau buvo mokytojų 
sąjungos pirmininkė, dabar 
ji išrinkta į parlamentą ant
ru kartu, po 10 metų per
traukos. Moterys atstovės. 
Eilėn Wilkinson ir Dr. E- 
dith Summerskill, yra žino
mos plačiai pasaulyje, kaip 
pasižymėjusios kovotojos už 
moterų ir darbininkų teises. 
Lady Noel-Buxton irgi iš
rinkta parlamentan antru 
kartu, po 10 metų pertrau
kos. Ji yra motina šešių vai
kų.

Profesijos žvilgsniu mote
rų atstovių skaičiuje yra at
stovaujamos visokio užsiė
mimo moterys: žurnalistės, 
advokatės, darbininkės ir k. j 
Konservatorė. Amerikoj gi
musi parlamento atstovė, 
Lady Astor, praeituose rin-i 
kimuose pralaimėjo. Jos 
vietą parlamente užėmė 
darbininkų atstovė Mrs. Lu
cy Middleton. F. D.

f A.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parode, kad 
visa tai yra melas ir ap- 
gavyst*, aaa paklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, knr Bibli
ja sako buvus kitąsyk

Pasikalbę j imas

Užsisakykite didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

—Kodėl tu toks juodas?, 
—klausia vieną juodbruvį; 
vyruką jo draugas.

—Matai, — sako užklau
stasis, — kai mano mama 
buvo nėščia, ją vijosi per 
parką negras; ji išsigando 
ir aš dabar juodas.

—Sakyk man, ar kartais 
tas negras nepavijo tavo 
mamą parke?

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

Kaina 25 centaL

vio” Knygyną.

«M BB0ADWAT.
80. BOSTON. MASS.

Taipgi ir paa 
A. M. MCTKUONi

7747 Jėavy Avanse,
Detroit, Mich.

tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knvgą niekas nesigai
lės. ^382 puslapiai. Kaina $1.00

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

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

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

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

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

aiaitikintis Vyras; (2) Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kias prietarus, burtus ir tt...........i5c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. PsraM

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 

daugybė straipsniu, juoką ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 26c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vel
kama. Kas yra arba tikisi rada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
oerskaityti šitą knygutę Kaina 10a. 
“Keleivis,” 436 Broadvvay,

Sooth Boaton, Maaa.

n
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Vytauto Lietuva 
Ir Komunistai

KELEIVIS, 50. BOSTON Septintas puslapis

Šiame trumpame rašinėly) 
nenagrinėsiu didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Vytauto 
vaidmens pabaigoje ketu
rioliktojo ir pradžioje pen
kioliktojo amžių. Bet to Vy
tauto tuometini veikimą 
stengiasi išpusti dabartinis 
Lietuvos valdovas, staiiniš- 
kos “saulės” įgaliota Lietu
vos Komunistų Partija. Iš 
proletariate diktatūros gar
bintojų kailio išsinėrę, ap
sisiautę kraštutinio naciona
lizmo švarkais, staliniški 
komunistai tikisi pasikinky
ti į savo diktatūros vežimė
lį ir kunigaikštį Vytautą, 
kaip tą patį Vytautą kadai
se bandė panaudoti savo 
diktatūrai stiprinti ir Anta
nas Srųetona. Dabar Palec
kis, Gedvilas, Liudas Gira 
ir visa Lietuvos kvislingų 
kamarilė kelia į padanges 
Vytautą Didįjį, kaipo Lie
tuvos išlaisvintoją. Lietuvos 
komunistų partijos sekreto
rius A. Sniečkus, kalbėda
mas Vilniuje 1945 m. kovo 
27 d., plepėjo veidmainišką 
maldelę apie Kęstutį ir Vy
tautą, kaip jiemdviem tekę 
nuo išdaviko Jogailos daug 
nukentėti, esą Kęstutis bu
vęs nužudytas, o Vytautui 
pavykę pabėgti.

Kadangi visa ta naciona
listiška vytautiada yra Mas
kvos Kremliaus įsakyta, tai 
ir musų amerikoniški Ro
jaus Mizaros negali atsilik
ti nepalaižę Vytauto šven
tų palaikų ir pasakoja Ame
rikos lietuviams apie ge
riausius Lietuvos patriotus, 
kurie buvę sekami asme
nys: Gražina, Kęstutis, Vy
tautas, Duonelaitis, Dau
kantas, Žemaitė, Maironis, 
Povilas Višinskis, Kapsu
kas ir Karolis Požėla...

Jeigu žmogus neveid
mainiautų, argi jis galėtų 
visus šiuos asmenis vienodai 
garbinti? Niekados! Vytau
to. Žemaitės, kun. Mairo
nio, P. Višinskio veiklą ar
gi galima gretinti su Kap
suko veikla per paskutinius 
jo gyvenimo metus?

Prieš 15 metų, “trečiojo 
periodo kapitalistinio pa
saulio griuvimo” karštligės 
apsvaiginti lietuviški komu
nistai apie Vytautą visai ki
tokias gadzinkas giedoda
vo. Leonas Pruseika tada 
rausėsi po senas knygas^ 
rinko faktus, kad įrodžius, 
koks Vytautas buvo Lietu
vos liaudies priešas. Esą, 
tai buvęs monarchas, kurs 
nesigailėjęs išžudyti tūks
tančius žemaičių, pardavęs 
Lietuvą ir t.t. Savo knygą 
apie Vytautą Pruseika už- 
vardijo “Vytautas Mažasis.” 
Stalino karalystėj išeinantis

komunistų laikraštis “Ki
birkštis” tada štai kaip ra
šė apie Vytautą:

“Nemažai jis Lietuvos vals
tiečių kraujo praliejo, ne kar
tą Lietuvą kryžeiviams buvo 
pardavęs. L’ž tokius nuopelnus 
jį reikėtų į šventuosius iškel
ti. Kadangi ir dabar Lietuvos 
vyskupai ir kunigai mėgina 
parduoti Lietuvą ir Lenkijai, 
ir Anglijai, ir Rymo popiežiui, 
tai Vytautas pilnai i šventuo
sius tinka. -Jis jau turi savo 
bažnyčią Kaune, tenai ir jo 
paveikslas kabo. J:s jau pa-: 
skirtas trečio pėstininkų pul-' 
ko patronu. Dar truputį pa
lauksim ir popiežius kanoni
zuos j j. Popiežiai juk dideli 
praktikai kelti i šventuosius 
visokius paleistuvius, krauge
rius, išnaudotojus ir kitus 
žmonių engėjus.” (Kibirkštis 
11 nr. 1925 m.).

Tuom laiku šios rūšies 
raštai tik ir ėjo su Krem
liaus cenzūros leidimu. A- 
pie žemaičių krikštą Dr. St. 
Matulaitis “Lietuvių Tautos 
Istorijoj” sako, kad Vytau
tui paliepus buvo sudaužy
ti žemaičių dievaičiai ir iš
kirstos šventosios girios. Jis 
rašo: “Žemaičiai buvo ap
krikštyti 1413 metais. 1417 
metais buvo įsteigta pirmo
ji vyskupija Medininkuose, 
kuriuos dabar Varniais va
dina. Metams praėjus, stab
meldžių kunigų pakurstyti, 
žemaičiai sukilo, išmušė ai 
išvaikė kunigaikščio palik
tus valdininkus ir katalikų 
kunigus, sudegino bažnyčias 
ir vėl grįžo prie senojo ti
kėjimo.”

Reik atsiminti, kad Dr. 
Matulaitis nebuvo bile koks 
“pieška,” bet Minsko aka
demijos profesorius. Matu
laitis Vytauto garbinime 
kaltino Lietuvos liaudinin
kus ir socialdemokratus, 
vien tik už tai, kad Vytau
tą ir jie vadiną “Didžiuo
ju.” Jis sarkastiškai pašie
pia dailininką Rimšą, kuris 
iš padirbtų keturių rūšių 
Vytauto modelių daro gerą 
biznį, esą už didžiuosius 
Vytautus jis imąs net po 100 
litų. Lietuviškajai visokio 
plauko buržuazijai Matulai
tis stato tokius klausimus:

“Kodėl ji taip pamėgo tą 
Vytautą? Kodėl nešioja.* su 
juomi, kaip katė su pūsle? Mes 
gerai žinome, kad tas Vytau
tas niekuo nesiskyrė nuo kitų 
valdovų. Nesigailėjo jisai žmo
nių kraujo ir vargo. Kad pa
likus didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu, jis du kartus kvietė
si kryžiuočius, kurie skaudžiai 
nuplėšė Lietuvos žemę. Už pa
gelbą kryžiuočiams, jis be jo-

VAINIKAS ANT ROOSEVELTO KAPO

Francuzų valdžios galva gen. De Gaulle deda vai
niką ant buvusio prezidento Roosevelto kapo.

Matikevičiai, Mykolas, Petras ir 
Jonas, gyv. Brooklyn, Bostone.

Matutienė-Lekstutytė Agnė, taip 
pat jos duktė Stefanija ir sunus Sta
sys, gyv. Freehold, N. J.

Mažylis Antanas, sunus Petro, iš 
, Gučiunų km., Skapiškio vai., gyv. 
' Chicagoj paskui Detroite.

Misiūnas Romualdas, sunus Juozo, 
iš Raikėnų km., Pandėlio vai., gyv.

i Kalifornijoj.
Monkevičienė-Bubliauskaitė Alber- 

' tina, gy\- Detroite.

Lietuviu Karo Aukos
Karas pasibaigė, laikas 

lietuviams surinkti musų 
pačių žiniai ir ateičiai visus 
lietuvus kareivius Amerkos
armijoj, karo laivyne ir pa-'

Noreika Juozas, gyv. Ohio valst. kraŠČių Sargyboj (CoilSt i 
Patdeskis Kazys,įtinus Kazio, gi- Guardg)> ku,.įe ŽUVQ šiame ‘

kare, kt^ie.btivo sužeisti, ar 
buvo priėša ^nelaisvėj. Su
rinkti tokias žinias galima, 
jei musų spauda, organiza
cijos ir atskiri lietuviai ne
patingės paduoti žinias į 
spaudą, o paskui iš spaudos 
bet kuri centralinė organi
zacija galės tas žinias su
traukti į vieną vietą ir tu
rėsime tikrų žinių, kiek lie
tuvių kilmės amerikiečių 
sudėjo save galvas ar buvo 
sužeisti šiame kare.

vena jo artimieji Gei ic kie 
yra), tėvai riminės ar kiti 
ie’iros nariai.
3) Kur, kori^—i: Lo-ite ir 

kada žuvo. Lvv? suž'istaa 
ar pateko i nelaisvę.

kv.os širdgėlos padovanojo že-’
maičius tiems patiems kry-! ---------
Žiuočiams. Niekis, kad tas Vy- Sekantieji asmenys yra pajieško-
tautas du kartus pasikvietei j* Riminių Europoje:
, .... , . , ... . Giliai, Juze ir Antanas, gyv. Chi-kryziuocius. kune skaudžiai tagoje. Gilienė kilusi iš Trakų apsk.,
nuolėšė šąli; niekčs, kad ati- Žiežmarių valsčiaus. .

Kaspučiai, Petronėlė ir Stanislo
vas. Kasputienė po tėvais Bentnory- 
tė, gyv. Chicagoje.

Linauskienė-Skripkauskytė Kotry
na, kilusi iš Šauklių kaimo.

Riškiai, Karolis ir Pranė, gyvena 
Chicagoje.

Sakalauskas Juozas, sunus Adomo 
ir Barboros Sakalausku.

Šimkus Simonas, iš Seredžiaus 
vaisė., Kauno apskrities.

Zakarauskai, Ignas ir Konstanti
nas, gyv. Chicagoje.

Žaromskiai, Feliksas, Jurgis ir 
Viktorija, iš Kėdainių apskr., Baiso
galos vaisė., Valatkonių kaimo, gyv. 
Chicagoj.

Zinkevičius Jonas. gyv. Chicagoj.
Žostautienė-Bernotaitė Florentina, 

duktė Prano. Iki 1940 metų gyveno 
Kaune.

Jieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi skubiai atsi
liepti j:

CONSULATE OF LITHUANIA 
30 No. La Šalie St., Chicago 2, III.

FAJIEŠKOMI ASMENYS

davė kryžiuočiams Žemaitiją; 
niekis, kad kelis kartus parsi
davė lenkams: pirmą kartą i 
Krėvoje 1385 metais drauge 
su Jogaila pasirašė amžinai 
prijungt/ Lietuvą ir Gudiją 
prie Lenkijos; po to atnauji
no tą uniją Vilniuje 1401 me
tais ir Horodlėje 1413 m.”

Tai šitaip kalbėjo apie 
Vytautą dr. Matulaitis, ko- 
munistas-leninistas. Tuom 
laiku jo žodis buvo šventas 
ir neklaidingas. Tada visi 
komunistai turėjo tikėti, 
kad Vytautas buvo Lietu
vos pardavikas ir kraugeris.
Matulaitis Vytautu ir Jo
gailą sukiša į vieną maišą, 
o šių dienų laidos komu
nistai Vytautą giria, o Jo
gailą smerkia.

1930 metais “Laisvės” 
redaktorius net per dvi die- cXitonis Jonas

Lietuvos General. Konsulato Nevv 
Yorke pa j ieškomi asmenys:

Asevičiai (Savage). Baltrus ir Jo
kūbas, atvykę prieš 50 metų.

Asevičius Jonas (John Savage), 
gyv. Chicagoje.

Baktys Juozas, iš Žironių km., Rad. 
viliškio v., Šiaulių apskr., gyv. Chi-

męs Sibire, gyv. Chicagoje.
Paškevičius Povilas, gyv. Chicagoj.
Patašius Jonas, gyv. 229 York St., 

Brooklyne, turėjęs vaistinę.
Pelaitienė Karoliaa.
Piveiiutė, gyv. Kanadoje'.
Ratkaitė Elzbieta, iš Manikunų k., 

Saločiu vai.. Biržų apskr.
Rimka: Antanas ir Adelė, po

tėvais Abelkytė.
Rindeikienė Magdalena, gyv. New 

Yorke.
Sakalauskaitė Ona. gw. Klaipėdoj, 

paskui atvyko j Ameriką.
Sapiegienė-Lukšvtė Morta, duktė 

Pr-no >š Ramygalos vai.
Savickai, Dcminikas ir Vincas.
Simučiai. Liudvikas ir Ona. taip 

pat jų vaikai Justas, Anicetas ir Ju
zė, gyv. Chicagoj.

Sinkevičienė Alena-Kazlauskaite— 
Sinkewo, gyv. Brooklyne.

Sinušienė-Baktvtė Rozalija, iš Zi- 
ronų km.. Radviliškio vai., gyv. Bal
timore, Md.

Skyrius Antanas.
Snartusevičienė Salomėja-Smith, ir 

jos dukterys Marė ir Alena.
Stankevičiai, Antanas, Julius ir 

Mykolas, Adomo sūnus, iš Vilkijos 
vsis., Kauno apskr.

Svilienė ir jos duktė Birutė, kuri 
baigė Telšiuose gimnazijų ir 1932 
m. išvyko j Ameriką pas vyrų.

Želvytės. Elzbieta ir Veronika (E- 
lizabeth Walsh, ir V. Kiesil, gyveno 
San Francisco, Calif.

Žilinskas Antanas, gyv. Brooklyne.
Šimkus Kazys, gyv. Chicagoje ar 

Bostone.
Širvinskas Petras, iš Kikonių km., 

Kupiškio vai., gyv. Chicagoj. 
Švereckis Jonas, iš Sabliauskų km., 
Akmenės vai., Mažeikių apskr.

Tamulėnas Jokūbas, gyv. 303 Lo
veli St., Redwood City, Calif.

Urbonienė-žindžiutė Marcelė, iš 
Veliuonos vai., gyv. Brooklyne.

Tamošauskas Alfonsas, gyv. Mont
real, Canada.

Taučkelienė-Ranonaitė Ciprijona, 
iš Ruboniu km., Krinčino vai.

Usoris Jonas, gyv. Detroite.
Vaitkus Juozas.
Walsh-šelvytė Elzbieta, gyv. Chi

cagoje.
Zakarauskai, Ignas ir Kostantas.
Žebrienė Juzė, duktė Mato, iš Ži

liškiu km.. Subačiaus apylinkės.
Žebrys Matas. gyv. Sibire paskui 

atvyko į Ameriką.
Zeromskiai, Feliksas, Jurgis ir 

Viktorija.
Zubrickas Antanas, gyv. 611 Pine 

St.. kur tai Pennsylvanijoj.
Jieškomieji ar apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania,

41 W. sznd St, New York 24, N. Y. 
arba

Consulate of Lithuania.
•30 N. La Šalie St., Chicaog 2, III.

Siulau “Keleiviui” pada
ryti pradžią. Tegu kiekvie
nas “Keleivio” skaityto ias 
nepatingi pranešti apie lie
tuvius žuvusius, sužeistus ar 
buvusius nelaisvėje šiame 
kare. Manau “Keleivio” re
dakcija neatsisakys juos 
skelbti laikraštyje. O kai 
“Keleivis” pradės darbą, 
neatsiliks nė kiti. Visiems 
subruzdus, greitu laiku tu
rėsime pilną sąrašą mūsiš
kių žuvusių, sužeistų ir bu
vusių belaisvių,

J. Žemaitis.

Geriausiai butų, jei arti
mieji patys praneštų, bet 
prast me visus padėti rinkti 
tas žinias. Nebijokit, jei kai 
kurie vardai po du ar dau
giau sykių bus pranešti re
dakcijai. Mes patikrinsime, 
kad tie vardai nebūtų pa
kartotinai skelbiami. Svar
bu pranešti visas prašomas 
žinias.

Mes skelbsime ir visų pra
nešėjų vardus pavardes, kad 
parodžius, kurie lietuviai 
prisidėjo prie sąrašo suda
rymo ir nepatingėjo parinkt 
žinių apie musų jaunuosius, 
kurie už mus liejo savo 
kraują.

Prašom į talką!
Redakcija.

AMERIKA PASAMDĖ 
VOKIEČIŲ MOKSLI

NINKUS

Redakcijos pastaba

Iškeltas 
geras ir 
noru skelbs vardus visų žu
vusių, sužeistų ir buvusių 
belaisvių. Prašome visus 
skaitytojus pranešti mums 
apie jų žinomus lietuvius 
karo aukas. Reikia visų tai 
kos. Prašome pranešti to
kias žinias:

1) Vardas pavardė. Jei 
pavardė yra suamerikonin- 
t&. tai <ręraj butu Dranęštį

sumanymas yra 
“Keleivis” mielu

Amerikos vyriausybė pa
samdė kai kuriuos vokiečių 
mokslininkus, kurie darė 
bandymus su įvairiais slap
tais vokiečių ginklais. Tie 
mokslininkai jau atvyko A- 
merikon ir čia laikinai dirbs 
laboratorijose kol baigs sa
vo tyrinėjimus.

Kiek seniau buvo praneš
ta, kad Sovietų Rusia sam
do daug vokiečių moksli
ninkų ir gabenasi juos į Ru
siją, kur jie padeda rusams 
pritaikinti mokslo išradi
mus karo technikoje.

ŠNAPSO NETRUKS

Šnapso fabrikantai pra
neša “linksmą naujieną,” 
kad nuo dabar Dublika era-

ir lietuvišką pavardę. Var-'lės gerti šnapso, kiek tik no-

Užsisakvkit dideli “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

dą ir pavardę reikia rašy
ti labai aiškiai.

2) Pranešti žuvusiojo, su
žeisto ar buvusio belaisvio 
adresą, iš kur jis ir kur gy

rės. Dar kurį laiką bus tru
kumas geresnių rūšių šnap
so, bet paprastos degtinės 
visokiausios rūšies, bus už
tenkamai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinė* Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačia laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė virių, 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 žalia yra padalyta { 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 lenksis ir tt, Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuria apšviečia visą Lie
tuvą ii lauko ir ii vidaus.
Kaina........................................................ 91.00

KKLKIVIS
(53fi Broadway, So. Boston, Mass.

nas įs visos savo širdies 
stengėsi įtikinti savo “susi
pratusius” skaitytojus, kad 
Vytautas buvo lietuvių tau
tos išdavikas. Jis rašė: “Na 
argi neverta Vytautą šven
tuoju padaryti? Argi fašis
tams jis nėra didelis as
muo? Juk jis vokiečių prie
spaudai pasipriešinusius že
maičius mokėjo žudyti ne
prasčiau. kaip Smetonos 
kruvinojo šaika žudo Lietu
vos darbininkų veikėjus. 
Ar bent vienas šiek tiek 
protaująs darbininkas gali 
sakyti, kad ‘Vytautas buvo 
didvyris’? Ar bent vienas 
deras darbininkas gali dė
tis prie to žmogaus jubilie
jaus minėjimo?”

Šiandien Lenino-Stalino 
partijos žmogus ir to paties 
laikraščio redaktorius su
važiavusiems seniems ir 
naiviems žmonėms pasako
ja visai kitokią pasaką, jis to^rv^ė
garbina Vytautą, o save 
vadina Lietuvos patriotu.

Komunistai persivertė ra
gožium. Kas vakar buvo 
prakeikta, šiandien jiems 
šventa. Vargu rastum kitą 
tokią politinę partiją ir jos 
lyderius, kaip komunistus, 
kurie taip nesidrovi šmeižti, 
kraipyti faktus ir iš balto 
daryti juoda. Tame amate 
galėtų juos, sukirsti gal tik
tai hitlerininkai. Iš kruvino- 
io Vytauto jie pasidarė 
šiandien savo dvasios vadą.

P. Kručas.

UNRRA PAGELBA

studijavęs Kaune. 
1939 m. išvykęs j Ameriką.

Baltusienė Jieva, gyv. Philadelphi- 
j'oj ar apylinkėse.

Bernotai, Povilas, Stasys ir Juozas, 
gyv. New Yorke ir Bostone.

Bernotas Antanas, sunus Liudvi
ko. gyv. Montreal, Canada.

Bikulčius Leonardas, gyv. Chica
goj pas dėdę Vincą Šlyterj.

Bubliauskas Povilas, gyvenęs 118 
Market St., Brighton. Mass.

Bubliauskas Vladas Albertas, Ame
rikon atvykęs 39.30 m.

Budreckai. Ignas ir Alena (brolis 
ir sesuo), iš Radviliškio valse.

čiuplienė-Ranonaitė Elzbieta, iš 
Ruboniu km., Krinčino vai.. Biržų. 

Dakauskas Leonas.
Dakauskas Simonas, gyv. Grand 

Rapids, Mich.
Damaševičiai. Kazys, Pranas ir 

Vladas, gyv. Brooklyne ir Bostone.
Danieliai, Pranas ir Petroniu po 

tėvais Matusevičiūtė, gyv. Nevv^Yor- 
ke ar apylinkėse.

Dapkai, Juozas ir Povilas ir pas
tarojo duktė Emilija, iš Radviliškio

Daraškevičienė-Sekavičiutė, iš Ra- 
diškės km., Punsko valse.

Domarkas Kostantas, iš Plungės 
apylinkės, Telšių apskr. gyv. Chi
cagoj ar apylinkėje.

Domeikos, Vincas ir Justinas, iš 
Šakių apskr.

Dubulis Jonas, iš Naujamiesčio v., 
Panevėžio apskr.

Gerulskienė Adolfina, gyv. Bos-

Elzbieta, iš Žadaikonių 
km., Saločių v., Biržų apskr.

Grybauskienė-Leščinskaitė Alena, 
duktė Antano, iš Šaukoto, Kėdainių 
apskr... gyv. New Britain, Conn. ir 
Pennsylvanijoj.

Janušauskai. Ignas ir Antanas, ki
lę iš Sablauskų km., Akmenės vai., 
Mažeikių apskr.. gyv. Chicagoj.

Janušauskienė Rozalija, gyv. 4623 
Pickford St., Los Angeles, Čalif.

Judickis ir Judickienė, krikšto tė
vai Zigmanto—Alberto Buffe.

Jonaitienė-Semeckaitė Marijona, 
gyv. Detroite.

Joniką Vaclovas, iš Alovės valse., 
Alytaus apskr.

Janušonis Antanas, iš Saudogalės 
km.. Saločių vai.. Biržų apskr.

Krukonis Nikodemas, gyv. Chica
goje.

Kubertienė Ona, iš Naujamiesčio 
valsčiaus.

Lapinskai. Jurgis ar Petras, gyv. 
Worcester, Mass.

Lastauskas Juozas, gyv. Waterbu- 
ry, Conn. ir gal New Britain.

Lastauskaitė Teofilė, gyv. Water- 
bury, Conn. ar apylinkėje.

Lukšys Antanas, sunus Prano, iš 
Daukšinos km.. Ramygalos vai.

Martinkienė-Senkaitė Jieva.
Masaitytė Domicėlė ir jos sesuo.

Iki rugpiučio mėnesio ga
lo UNRRA pasiuntė Į pa-«« •ii* 1 Va I wnnvųw ll JV3 cgelbos reikalingus kraštus Abj ištekėjusio gyv. chicagoj 
1,743,318 tonų maisto ir ki
tokių daiktų už 418 milionų 
dolerių vertės.

Masėnas Ignas, iš Kundrėnio km., | 
Naujamiesčio valse.

Matikevičius Andrius, gyv. Hars- ( 
thame, Oklahoma.

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

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

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

Stai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:"
Ar galima nustatyt bosimo kūdikioKą reiškia meilė ir ii kur ji pe

reina?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškią “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šHubtnis žiedą.*? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
▼esti

Kas reikia žinoti pirmą nakti? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbos, nes auo jo priklausė 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas*' čia 
patiekia įdomių informacijų. . •"[

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija," Jordano "Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmokaus Evo 
liucija,” D-ro Gatės “Sezual Thrutks” ir daugybė kitų. Tai kartu m«i 
kykla ir papuošima* uamuosa. Kaina f 1.60 Užsisakykit “Teisinga

r r________.
kalno? D-ras Reeder sako, 

kad galima, lr “Teisingas Patarėjas" 
paduoda jo nurodymas, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos neturl valkų,
įitingas

jas” ir šitą klausimą atsako.
Kokius vyrus moterys 

kias moteris myli vyrai? 
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singa* Patarėjas“ pasakys juias via-

moterys
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė-

nyli? Ko- 
Arba ko-

Kas reikia žinoti, kad vaikai butą 
sveiki ir gražus? Kaip tun užsilai
kyti nėščia moteris? kaip reikia nu
guiti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bat už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rai-

1 visus šiuos klausimus “Teisii 
Patarėjas” atseko aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Kayga graži, su paveikslais, 22S 
puslapių, stipriais audimo apdaram.

KELEIVIS
SM BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

)
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Aštuntas

DARBO DIENOS IŠKIL
MĖS BOSTONE

SO. BOSTON
So. Bostone buvo sužeistas] South Bostone jau nebus 

worcesterietis Jonas kainų administracijos
Bacinskas

Automobilistai, patikrinkit 
stabdžius

Organizuoti darbininkai 
minėjo savo šventę

Bostono organizuoti dar
bininkai ši pirmadieni iš-

South iki šiolPrie C ir 4-tos gatvių. So (
Bostone, pereitą savaitę bu-‘ veikė kainų administracijos 
vo sužeistas Worcesterio skyrius. Pabaigoje šio mė- 

Lietuvai Remti D-jo. 2-ro 1 gyventojas. Jonas Bacins- nėšio jis bus uždarytas So. 
skyriaus susirinkimas , kas, o < metų amžiaus. Ne- j Bostonui ir Dorehestenui 

y ! laimės priežastis — auto-: paliekama vienas skyrius.
| mobiliu susidūrimas. i Skyriaus raštinė bus ant

nelaimės metui Bowdoin gatvės, Doriheste-
šį penktadieni

Automobilių registro ofi
sas praneša, kad iki lapkri
čio 1 d. visi automobilių sa
vininkai turi gaut specialius 
inspekcijos liudijimus, kad 
jų stabdžiai ir šviesos yra 
tvarkoje. Kurie to nepada
rys, bus nubausti.

REIKIA LANGU VALYTOJŲ 
Gera proga išniokt pastovų darbą. 

Gera Mokestis
American Cleaning C o.. Ine.

20 Central Square, 
Cambridge 39, Mass,
Tel. Kirkland 5070

PARSIDUODA NAMAS

ŠĮ penktadieni, rugsėjo 7Į Į,3tJ buvo sužeista Maldeno lie-d., 8 vai. vakare. Sandaros, ... . „
svetainėj bus Lietuvai Reni- tuve ^are Verengyte.

ryje.

ti Draugijos Bostono skvr.
kilmingai minėjo Darbo susirinkimas. Kviečiami vi 
Dieną. Bostono Commons si nariai kurie galite prisi

Uždarys 283 kainų admi
nistracijos skyrius

dėti prie šios draugijos, a 
vykti. Reikia pasitarti dėl 
rudens ir žiemos sezono 
veikimo. Lietuva dar

tūkstančių 
išblaškyti

parke buvo suruoštas masi
nis mitingas; mitingai ruoš
ta ir svetainėse. Commons 
parke buvo minios žmonių.
Ten iškilmės baigta apie *6 vergta, šimtai 
vai. vakare. i musu tautiečiu

Nr. 36, jtugsėjo S d.,_194S

Reikalingos Moterys
Dišių plaut

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

BLINSTRUB’S 
304 Broadway, So. Boston

BORIS BEVERAGE CO.

Trijų šeimynų namas, visi pato
gumai, paranki vieta, netoli Fields 

l Corner, Dorcbesteryje. Namas par
siduoda dėl savininko mirties, sūnūs 
išeina į armiją, o moteriai vienai 
sunku namas užlaikyti.

Kaina apie $8,000.
Kreipkitės į Barborą Thomas, 397 

Center St., Dorchester, Mass. Kas
dieną iki 5 vai. po pietų. (36)

REIKALINGOS DARBININKĖS

Bostono rinkoje atsirado 
daugiau mėsos

Maisto spekuliantai bėdoje

Kainų administracijos o- 
fiso pareigūnai patraukė Į 
teismą keturis Merchant 
Beef Co. viršininkus. Jie 
kaltinami dėl sukčiavimo— 
nesilaikymo kainų adminis
tracijos patvarkymų.

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

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

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Pabaigoje pereitos savai
tės Bostono rinkoje atsira
do daugiau mėsos, ypač
kiaulipno<? ^pimininkpą 1 Mot«r>s ar merginos prie siuvimo Kiauuenos. ^įmminKes ga-|rankų (su adata) KingstonKainų administracija bai

gia savo dienas. Rugsėjo 30 
" d. Massachusetts valstijoje 

p bus uždaryti 283 skyriai, 
neteks darbų šimtai parei
gūnų ir eilinių tarnautojų.

Turim padėti savo tėvynei) ^3s\; \ aisti joj iki šiol
išsikovoti nepriklausomybe.i'.eiK? ’2>b ...s xlspJ.e* .... ...... nai.

už
daroma 572 skyriai. Mass. 
valstijoj liks 78 skyriai, o 
kitose penkiose valstijose 
87 skyriai. Ryšy su tuo bus 
paleistai 1.300 žmonių.

Darbo Dieną minėjo abi!po Įvairias pasaulio šalis.
nacionalės unijos — Ame
rikos Darbo Federacija ir
Industriniu Unijų Kongre- reikia sušelpti be pastogės (,.?u- -?n?:1.'0Je ,3, s.ky 
aas. • ; likusius, nuo karo nukentė- '150 -'-atrpjoj Anglijoj

Didžbalienė ir plėšikai
jusius lietuvius. 

Laukiame ko daugiausia
itsilankant ir prisidėti prie

Mrs. M. Y. Didžbalienė.į labdarybės darbo, 
saržento Antano Didžbalio; 
žmona Worcesteryje, paro
dė dviem plėšikams, kad ir 
moterys kartais moka pui
kiai nuo plėšikų apsiginti.
Du jauni latrai, vienas 17. 
kitas 21 metų, ją užpuolė 
Worcesteryje nakčia ir no
rėjo apiplėšti. Vienas plėši
kas pagriebė ją iš užpaka
lio už gerklės, bet vos spė
jo jis savo auką nusitverti, 
kaip bematant pats išsitiesė 
ant šaligatvio. Mat. Didžba
lienė yra sportininkė ir ži
no visokius “dziudo” trik

Valdyba.

Lankėsi svečias Grąžina Japonijos karo 
belaisvius

Musų -redakcijoj antra-j ~ .
dieni buvo apsilankęs law- karo ir laivyno depaixa-j 
rencietis Vincas Balažen- P1?,11131 Pį'anesa’ kad greitu) 
tis, ką tik grįžęs iš Ameri- }aiku į Bostono prieplauką 
kos armijos. Svečias sakėsi nHs. atvežti tie musų karei- 
dar neapsipratęs su civilinei'131 11 jurininkai, kurie bu- 
mundiera. nes per ilgą lai-1 Y,0 P3t.e^^ -1 PaJ°niĮ neląi?vę. 
ką turėjo nešioti karišką u- *arP F1’3 lietuviai, 
nfformą. Kariuomenėj Vin-!
cas ištarnavo virs trijų me- Pirmiau Rockfordas, dabar

VO ir senai jieškoto “pork- Ciothing Co. dirbtuvėj. Gera proga 
ČiaD«O ” i išmokti E*rą ir lengvą darbą, ir tas

” ' I darbas pastovus. Kreipkitės į Kings-
į ton Ciothing Co. dirbtuvę, 383 Al- 

. Ke- bany St.. Bostone, ant 3-čių lubų.
Suimtieji užsistatė kauci-! leivio” kalendorių 1946 m. 1 vaT vilaro^Td.: GE.\ev?TS 

jas ir laukia teismo.----------------------------------------- ' (37)

Užsisakykit didelį

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 

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

West Roxbury, Masą.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 ild 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

tų šarvuotoj divizijoj ir da- Vlattapan ir Hyde Parkas 
Ivvavo su savo dalimi Afri-I

pasiūlė jam: arba gulėk ra 
miai, arba aš dursiu... Ant
ras plėšikas pats pabėgo, o 
ant Didžbalienės šauksmo 
susirinko žmonės ir abu plė
šikai dabar teisme. Didžba
lienė sako. kad jos vyras ją 
pamokinęs, kaip gintis nuo 
tokių latrų.

ousantru metu žygiavo nuo!naikintojas I)DT — specia- 
Neapolio, per Romą iki Flo-ilus skystis. kuris buvo išras- 
renciios, o susmukus vokie-J ta^J12, karo metu. 
čių frontui, jam teko pa-i DDT pirmiausia buvo pa
siekti ir Šveicarijos siena, j prijotas Rockford, III., kur 

. . T ... ’ ' buvp paplitus vaikų paraly-
Apie Italiją \ mcas paša- žiatis epidemija. Tas pat da

|Ne)galim atskirti 
korporalo nuo pulkininko

Sužeidė Sofiją Rupkeliene

koja labai Įdomių dalykų 
Trumpai suglaudus, jo nuo
monė toki: kraštas labai 
gražus, puikus miestai, bet mija 
gyventojai begaliniai nu
skurdinti, visas kraštas vo
kiečių išplėštas. Italams ims 
daug laiko atsistatyti ir su
grįžti Į normalų gyvenimą.
Jie brangiai moka už Mus- 
solinio “didybę.”

Kartu su Vincu Balažen- 
čiu buvo užsukęs musų re- 
dakcijon ir musų prietelis 
iš Latvrence A. F. Švitra.

irta Mattapan-Hyde Parko 
apylinkėse, nes ir ten plin
ta vaikų paralyžiaus epide-

Du vaikėzai neatsargiai 
važiuodami ant dviračio už
važiavo ant Sofijos Rupke- 
lienės ir smarkiai ją pri
trenkė. Jai sulaužytas strėn- 
kaulis ir ligonė paguldyta 
i Carney ligoninę So. Bos
tone. Nelaimė Įvyko praei
tą penktadieni, rugpiučio 
31 d. apie pietus. Sofija 
Rupkeliene gyvena 607 E 
8th St.. South Bostone.

Tokių nelaimių pasitaiko'
dažnai, kai vaikai, po du| Į Bostono prieplauką at- 
sulipę pradeda gatvėmis1 plaukė dar keli laivai su 
švaistytis. Pasitaiko, kad ir Europos karo veteranais 
vaikai patys susižeidžia.

Grįžę lietuviai kareiviai

Policija perspėja tėvus ne
leisti vaikams trankytis gat
vėmis neatsargiai ant dvira
čių.

Svečias iš Cliffsides

Tarpe jų randame šiuos lie
tuvius :

Eugene Simas, iš Glou-I 
cesterio; Antanas Paškevi
čius, iš Millville: Edvardas 
Sekulskas, iš Chelsea. ir 
Robertas Stakauskas, 
Lynno.

1S

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora j 

cijos programa ateinantį ne ! 
dėldienį iš VVORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto. bus tokia:

1— Muzika.
2— Dain. Ignas Kubiliū

nas. iš Dorch esterio.
3— Pasdka apie Magdutę.
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- VVORL Sta-Į 
tion. Lithuanian Program.
Boston. Mass. S. Minkuų.

— . ” •
NAMAS IR 25 AKRAI MIŠKO

Arba styrininko nuo komandoriaus! 
Koks ją tarnybos laipsnis bebūtų bu
vęs, kiekvienas garbingai paleistas 
veteranas randa tą pati mandagu pri- 
ėtniRią atėjęs Į Mutual Savings Bank 
paklausti apie namo nupirkimą einant 
G. I. Bill of Rights patvarkymais.

Mutual Savings Bankai Massachu- 
setts’e veikia per daugelį metu—tūli 
per šimtmetį su viršum. Bankų vedė
jai gerai pažįsta vietos vertybes... 
ir jie žiuri, kad pirkdamas namą ve
teranas gautų pilną vertę už savo 
pinigus.

Nerizikuok G. I. Bill duodami! teisių 
ant abejotinų pirkinių. Prašyk pata
rimo iš atsakomingų Mutual Savings 
Banko vedėjų.

Tel. TRObridge 6330 »

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman St., arto Central Sų. 

CAMBRIDGE, MASS.
FACTS YOU SHOUID KNC W 

MUTUAL S A V I N 6 i B A K K S

Pirmas Savinsrs Bankas Ame
rikoj buvo įkurtas Massachu- 
setts’e 1816 m. Nuo tada Sav
ings Bankai visada ragina 
taupyti. Ir daugiau namų šioj 
valstijoj finansuota Mutual 
Bankų morgičiais, negu kito
mis paskolomis.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

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

zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAMRENCE, MASS.

Musų redakcijoj ketvirta
dienį lankėsi drg. Bill Nau
džiūnas iš Cliffside. N. J. 
Su juo kartu buvo atvyku
sios ir dvi viešnios, ponios 
Jančiunienės, jaunoji ir vy
resnioji. iš Brockton. Mass. 
Drg. Naudžiūnas yra Cliff- 
sidės Liet. D. D-jos kuopos 
darbuotojas, o i Brocktoną 
ir Bostoną jis atvyko atosto

Atidaro Bostoną krautuves 
šeštadieniais

Iki šiol Bostono departa- 
mentinės krautuvės šešta
dieniais būdavo atdaros tik 
dalį laiko. Kai kurios per 
vasarą šeštadieniais buvo 
visai uždarytso. Nuo perei-
to šeštadienio ir per visą 

gų proga. Brocktone jis po- žiemą krautuvės šeštadie-• v • * i t . • _ a J • 1*1rą savaičių atostogavo pas 
savo gimines Jančiunus, 108 
Bellevue Avė. Ketvirtadie
nį drg. Naudžiūnas išvyko 
atgal į Cliffside.

niais bus atdaros visą laiką.

Laikinas nedarbas

Valstijos rumus buvo 
apgulus policija

Pramonininkų orgoniza- 
cija praneša, kad iš 1.300.- 
000 darbininkų pramonėje 
Massachusetts valstijoj, virš 
100,000 jau paleista iš dar
bų de karo kontraktų nu
traukimo. Bet didelio ne-

Modemiškas 6 kambarių namas 
maudynė ir geras sun porch. įvesta 
garo šilima. Yra du garažai; vienas 
mūrinis dviem karam, kitas vienam 
Yra 25 akrai miško. Gali būt išpar 
duotas lotais. Dauguma žemės prie 
vieškelio. Keturios mylios r.uo City 
Hali. Pusė mylios nuo miesto lini- ; 
jos. Parsiduoda už $5,800 cash.

Kreiptis: 405 Stafford St„ 
U'orcester 3. Mass. (37)

" SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organų na- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

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

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

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtb 4579

Bank where jom 
ser (Ars emblem

at a “Savings Bank ar 
Institvtion f ar Savings “

t

x-.- '■•ivja

Pabaigoj pereitos savai
tes valstijos iumuose buvo 
kilus panika, juos apgulė! darbo musų valstijoj nenu- 
policija. Dalykai- toks: iž-1 matoma. Visos dirbtuvės 
dines skyriuje varta- palei- rengiasi atleistus darbinin- 
gunas per klaidą usnyne kus vėl samdyti, kaip tik 
signalizavimo įtaisą u po susitvarkys su taikos laiko 
licija pamanė, kad iždinę gamyba ir gaus reikaimgas
užpuolė banditai . žaliavas

KETVIRTISirKOM P ANIJ A
Gavom didelį siuntinį

BULCVA, GRUEN ir LONG1NES LAIKRODŽIŲ
Tai yra vienintelė lietuviška auksinių daiktų 

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

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

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

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

Tel. SOU-4649

OUR POI.K T
*The pnrpo-e of the A«sociation shnll 
be to help pre-erve Ihe Me»l» and 
traditlon- of our reunfry, the l'niteu 
Statos of *»>er:r:i. to r«-.ere Ks lans 
ano in-pi, 'ib'i- *o r»-.; ■ >-t r»:«l «bey 
fhem. aitri u. ,4|; way$ to ant in makiiig 
thi« c.antrj greater ant* better" ,

Tel. ŠOU. 4643
Take advantage of CASPER’S 

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

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

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

1

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. K1LLOEY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 27 

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

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 BRQADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-J 
limas vietas.
Saujri priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

f




