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Biliūnas Dolerių ir Tušonka 
Stalinui Numaldyti

TUŠONKOS POLITIKA : liono svarų džiovintų dar-
-------- žovių ir du milionu svarų

Pasibaigus Europos karuli džiovinto vieno. Viso 3G 
Amerikos valdžia skelbė, tūkstančių tonų maisto bis 
kad . Lend-Lease pagalba pasiųsta rusams per tris mė- 
Rusiiai sulaikoma. Vėliau nesiūs.
buvo skelbiama, kad Land-į --------
Lease pagalba eina tiktai j B|L1ONAS DOLERIŲ PA- 
Stbirą. Dabar vėl praneša-, SKOLOS STALINUI 
ma, kad rusai gauna pasai- _____
pa, kaip iki šiol gaudavo. 
Per liepos, rugpiučio ir rug
sėjo mėnesius rusams bus 
pasiųsta:

25 milionai svarų “tušon-' 
kos,” kiaulienos ir jautienos 
mišinys kenuose, 25 milio
nai svarų miltų, 5 milionai 
svarų sviesto, 2 milionai sv., 
sūrio, 4 milionai svarų džio- į 
vintų žirnių, pustrečio mi-l

Kongresas svarsto bilių 
padidinti Importo-Exporto 
banko kreditus iki trijų bi
lionų 500 milionu dolerių.
Iš tų pinigų vienas bilionas 
dolerių bus paskolinta Ru
sijai. Rusija prašė paskolos 
šešius bilionus dolerių. At
stovų į-umai bilių jau priė
mė.

VOKIETIJOJ SUGAUTI JAPONIJOS AGENTAI

Čia matosi būrys Japonijos agentų, kuriuos amerikiečiai sugavo bėgant iš 
Vokietijos. Dabar jie atvežami Amerikon kaip karo belaisviai. Jų tarpe ran
dasi Japonijos ambasadorius Hiroši Ošina, jo patarėjas gen. Kovatsu, admi
rolas Kožima ir kiti. Amerika tikisi iškeisti juos i amerikiečius, kurie įandasi 
japonų nelaisvėj.
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Trįs Didieji Susitiko Potsdame 
! Prie Berlyno

STALINAS VĖLUOJASI , ti

Didelis gaisras 
ant laivo

Ant didelio pasažierinio 
laivo “Hamonic,” kurs plau
kioja tarp Kanados ir J. A. 
Valstybių. Didžiuosiuose E- 
žeruose, kilo didelis gais
ras. Gaisras iškilo kai tik 
laivas Įplaukė Į Samią uos
tą, Kanadoje. Ont.

Gaisras sukėlė paniką pa
keleivių tarpe. Daug jų ap
degė, kiti susižeidė besigel- 
bėdami. Samios ligoninės 
perpildytos gaisro aukomis. 
Nelaimė ištiko laivą antra
dienio rytą.

AUSTRALIJOS NAUJAS 
MINISTERIŲ PIR

MININKAS

Į vietą mirusio John Cur- 
tin nauju Aūstralijos minis
terių pirmininku paskirtas 
J. B. Chif ley? Naujas minis
terių pirmininkas iš amato 
yra gelžkelio mašinistas. Jo 
tėvas buvo šaltkalvis. J. B. 
Lhifiey yra Australijos dar
bo partijos narys; turi 60 
metų amžiaus.

J_____ - -*___—
. LIETUVIAI VEŽAMI J 

RYTUS

Karas Pacifike eina i Minimalis uždarbis Kas yra “besąlyginis1 __ I 1 __ 2J -__ f fsmarkyn

KIPRAS PPETRAUSKAS 
BUVĘS SUŽEISTAS

New York (LAIC)—Vie
name laiške iš Europos pra
nešama, kad dainininkas K. 
Petrauskas važiuojant jam 
iš Palangos, buvęs sužeistas 
ir kuri laiką gulėjęs Kara
liaučiaus ligoninėje. Dabar 
esąs Lietuvoje.

PAKORĖ PENKIS NA
CIUS BELAISVIUS

Penki nacių kareiviai 
belaisviai buvo nuteisti mir
ti ir pakarti Leavenworth 
Forte, Kansas. .Juos pako
rė už tai. kad jie užmušė 
vieną vokieti belaisvi, kurs 
buvo “neištikimas” Hitle
riui. Jau ne pirmą kartą na
ciai belaisviai nužudo anti- 
naciškus vokiečius belaisvių 
stovyklose. Griežta bausmė 
Leavenworth naciams gal 
atbaidys kitus nuo smurto.

Ncw York (LAIC) — 
Brombergo apylinkėse, (Vo
kietijoj), Stutthofo koncen
tracijos stovyklose raudo
noji armija užtiko didesnę 
grupę iš Lietuvos išvežtų 
moterų. Moterys buvo iš
skirstytos po Įvairius bara
kus darbams. Per dieną gau
davo po ketvitadalĮ svaro 
duonos ir po pusę kvortos 
sriubos.

Raudonosios armijos su
rastieji lietuviai, kaip pra
neša Maskvos kontroliuoja
mi spaudos šaltiniai, grąži
nami Į Lietuvą. (Nėra abe
jonės, kad daugelis iš jų pa
teks ir Į tolimas rytų sritis). 
Grąžinamiesiems skirstymo 
punktai Įsteigti Kaune, Šiau 
liuose, Panevėžy, Telšiuose 
ir Alytuje. Žmonių kilnoji
mas vyksta tūkstančiais. 
Pav., vienu metu buvo iš
skirta maisto net penkioli
kai tūkstančių grįžtančių 
žmonių.

Amerikos orlaiviai ir ka
ro laivai visą praeitą savai
tę tęsė puolimus prieš Japo
nijos . miestus, _pramonės 
centrus ir uostus. Firmą kar
tą šiame kare Amerikos ka
ro laivai priplaukė prie Ja
ponijos ir apšaudė iš kanuo
lių Japonijos pakraščius. 
Kas dieną nuo 500 iki 2,000 
Amerikos orlaivių iš arti
mųjų salų ir nuo orlaivių 
nešiotojų pakyla ir daužo 
Japonijos miestus. Vienas 
po kito Japonijos miestai 
griaunami. Japonijos orlai
viai ir karo laivai nebesi
priešina. Matomai, japonai 
taupo savo karo laivus ir 
aviaciją vėlesniems mū
šiams, kada amerikiečiai 
darys invaziją Į pačią Ja
poniją.

Amerikos senate vienoj 
komisijoj svarstoma klausi
mas apie pakėlin|ą minima- 
linių uždarbių darbinin 
kams. Kaip žinoma,

istatvmo nusta-
tytas uždarbis .ysa 40 centų 
Į valandą. War Labor 
Board, kada sprendžia gin
čus tarp darbininkų ir darb
davių, skaito, kad uždarbiai 
žemiau 55 centų Į valandą 
yra neužtenkami pragyveni
mui (substandartiniai,. Da
bar, nežiūrint Į karo laiką, 
10 milionu Amerikos darbi
ninkų gauna i valandą ma
žiau, kaip 65 centus. Sena
to komisijoj svarstoma pa
kelti minimalini uždarbį iki 
65 centų Į valandą.

FRANKO PASITRAUKS 
IŠ VALDŽIOS?

Iš Londono praneša, kad 
generalissimo Franko, Ispa
nijos diktatorius, pasitrau
kia iš valdžios ir užleidžia 

New York (LAIC) —So-'savo vietą kariškių sudary- 
vietai Lietuvoje dalį ukinin-' tai valdžiai. Iš Paryžiaus 
kų buvo suvarę Į vadinamą praneša, kad ši trečiadieni// • i • • 1 • • 1 1 T* 1 1 _

“RAUDONOJI ARMIJA... 
ANT VISOS ŽEMĖS”

pasidavimas
Iš Washingtono praneša, 

kad prezidentas Truman,
dabar prieš vykdamas J Berlyną, 
iaoar 1 tarėsi su savo bendradar- 

oiais uei AmcriRus fn^jivlKGs 
link Japonijos. Manoma, 
kad aiškiai pasisakius, ko 
Amerika reikalauja iš Ja
ponijos. karas Pacifike bu
tų sutrumpintas: japonai 
greičiau pasiduotų, jei jie 
žinotų, kas jų laukia.

Kalbama, kad Amerika 
reikalaus iš japonų atiduo
ti visus jų užkariavimus 
Paeifiko salose ir Azijos 
kontinente, reikalaus griež
tos kontrolės, kad japonai 
nebegalėtų ginkluotis. Jei 
japonai tas sąlygas priim
tų, jų šalis nebūtų visa oku
puota ir jie galėtų pasilaiky
ti savo imperatorių soste, jei 
jie to nori.1

į Liepos 16 Potsdame turė- 
* jo prasidėti “trijų didžiųjų”
1—Trumano, Churchillo ir 
1 Stalino — pasitarimai. Bet 
Stalinas pavėlavo atvykti, 
todėl pasitarimai prasidėjo 
tik sekamą dieną. Belau- 
1 iant pakelyje / sugaišusiu 
Stalino, Churchill atlankė 
prezidentą Trumaną, bet, 
sako, jokių paruošiamųjų 
pasitarimų tarp Anglijos ir 
Amerikos nebuvę.

Ką aptars didieji 
Derybos tarp Amerikos 

prezidento, Anglijos prem
jero’ir Rusijos diktatoriaus 
bus nevieši. Jų pasitarimų 
darbų tvarka laikoma pa
slaptyje. Bet prezidentas 
Truman pažadėjo, kad trijų 
nutarimai nebus laikomi pa
slaptyje. Viskas, ką jie su
tars, bus pranešta Amerikos 
kongresui. Jei taip tikrai 
bus, tai Potsdamas skirsis 
nuo Teherano ir Jaltos, kur 
slaptai buvo sutarta atiduo-

Stalino diktatūros “glo
bai” visas Europos rytų tar
tas, o viešai buvo skelbiama 
Atlanto Čarteris.

Potsdame prieš šio pasau
lio galinguosius kils eibės 
klausimų aptarti. Pavyz
džiui, ar rusai padės mušti 
japonus, kaip tvarkyti nu
galėtą Vokietiją, kaip nu
statyti valstybių sienas, ar 
bus bendra kontrolė Balka
nuose ir kitose atkariautose 
šalyse, kaip spręsti rusų iš
keltą ginčą prieš turkus, ką 
daryti su Iranu ir t.t. 

Taikos konferencijos 
pradžia

Trijų Didžiųjų pasitari
mai Potsdame, ners ir ne
bus taikos konferencija, bet 
ką jie nutars, tas pasiliks ir 
sudalys pagrindą busimai 
taikos konferencijai. Dėl 
tos priežasties Potsdamo 
konferencija bus labai svar
bi visoms Europos tautoms. 
Greičiausiai ir Lietuvos 
klausimas išsispręs Potsda
me.

RUSAI LAIMĖJO BER
LYNO GINČE

JAPONIJOJ PRASIDEDA 
ŽMONIŲ BRUZDĖJIMAS

GRĮŽTA SENA RYKŠTĖ 
—NEDARBAS

Visoje Amerikoje auga 
bedarbių skaičius. Dirbtuvės 
trumpina darbo laiką, kas 
sumažina darbininkų uždar
bius. o daug darbininkų lai
kinai atleidžiama. Gruodžio 
mėnesi numatoma Ameriko- 
koje 1.300,000 bedarbių. 
Tiek bus, jei nepasibaigs 
karas su Japonija. Jei bus 
taika Pacifike, bedarbių 
skaičius bus dar didesnis. 
Bedarbių skaičius augs per- 
sitvaikant ukiui Į taikos ga
mybą Vėliau jis vėl eis ma- 
žvn.

Berlyne buvo kilęs gin
čas tarp rusų ir aliantų, iš 
kur imti maisto tai Berlyno 
daliai, kuri bus anglų ir a- 
merikiečių okupuota: iš 
Berlyno apylinkių, ar vežti 
ji iš Vokietijos vakarų. Gin
čą laimėjo rusai: amerikie
čiai ir anglai gabens mais
tą jų okuDUotai miesto da
liai iš Vokietijos vakarų.

visuotinį ūkininkų kongre
są.” To “kongreso” Stali- 
nuo pasiųstame laiške vie
noje vietoje sakoma, kad 
Raudonoji armija išpildys j- 
sakymą “iškelti pergalės vė
liavą ant visos žemės.”

Žinant, kad viešų susiva
žiavimų rezoliucijos Sovie
tuose yra Įkvepiamos komu
nistų partijos žmonių, ir ži
nant. kad sovietų kontro
liuojamoje spaudoje tepra- 
leidžiamos tik tos informa
cijos, kurios sutinka su bol
ševikų linija, ši žinelė Įgy
ja ypatingesnės prasmės ir 
atskleidžia komunistų sieki
mus.

Franko pasitraukia.
Ikišiol Europoj buvo du

generalissimai: Franko ir 
Stalinas. Jei diktatorius 
Franko pasitraukia, kaip 
skelbia žinios, paliks tik 
vienas generalissimo dikta
torius—Stalinas.

PATRIJARCHO LAIK
RAŠTIS MASKVOJE

PAŠTO SUSISIEKIMAS 
SU VOKIETIJA

Iš patikimų šaltinių LAIC 
patyrė, kad pašto susisieki
mo su okupuotoje Vokietijo
je esančiais asmenimis grei
tu laiku netenka laukti

7-TA KARO PASKOLA 
PASISEKĖ

Per septintą karo pasko
lą parduota bonų už 26 bi
lionus. 313 milionu dolerių. 
Žmonės ir bankai išpirko 
beveik dvigubai daugiau 
bonų. negu valdžia buvo 
numačiusi. Valdžia prašė 
tiktai 14 bilionų. “E” bonų 
atskiriems, žmonėms par
duota beveik už 4 bilionus 
doleriu

New York (LAIC)—Mas
kvoje rusų kalba pradėtas 
leisti “Maskvos Patrijarcho 
Savaitraštis.’’ Kadangi Ru
sijoje nėra privačių spaus
tuvių. tai ir šis leidinys yra 
spausdinamas sovietų vals
tybinėje leidykloje. Žinoda
mi žmonių natūralius palin
kimus Į religiją, komunistai 
dabar grįžta prie senosios 
carų politikos: religiją pa
naudoti savo tikslams.

LAIŠKAI J LIETUVĄ

LIKVIDUOJA LENKUOS 
VYRIAUSYBĖS VE1-

auvIą

Pripažinus Maskvos lėlių 
vyriausybę Varšuvoje, teisė
toji Lenkijos vyriausybė 
Londone likviduojama. Lon

Suomiai išdavė 100
Dmizir/inbi

Stockholm (LAIC)—Šve
dų spauda. praneša.*'kad, 
sovietams reikalaujant, Suo
mijoje buvo suimta apie 100

done sudarytas specialinis rusų emigrantų, kurie čia 
anglų komitetas, kurs likvi- gyveno nuo rusų revoliuci- 
dacijos darbą turės Įvykin- jos laikų ir turėjo Nanseno
ti. Likvidacija eis iš paleng
va. Lenkų radio, kurs per 
penkis metus iš Londono 
kalbėjo Į Lenkijos gyvento
jus, jau nutildytas, uždary
ta užsienių reikalų ministe
rija ir likviduojama kitos 
Įstaigos.

ŽIAURUS TERORAS IR 
CENZŪRA “TITO- 

NIJOJ”

pasus. Savo laiku patys da
bartiniai Sovietijos vadai 
naudojosi politinių pabėgė
lių teisėmis, dabar Rusija 
laužo metų metais priimtus 
tarptautinių santykių dės
nius, lygiai kaip kad naciai 
vertė kapituliavusią Franci- 
ją išduoti jų politinius pa
bėgėlius.

PERKŪNAS APDAUŽĖ 
2 BAŽNYČIAS

Iš Japonijos aplinkiniais 
keliais ateina žinių, kad ten 
buvo padarytas pasikėsini
mas nužudyti imperatorių 
Hirohito. Pasikėsinimą da
rė “militaristų klikai prie
šingi gaivalai.”

Japonija karą jau pralai
mėjo, bet dar nėra pribaig
ta mušti. Amerikoje blaives
ni protai kelia reikalavimą, 
kad Amerikos valdžia aiš
kiai pasisakytų, ko ji nori 
iš Japonijos ir ką su japo
nais darys po jų pasidavi
mo. Su “besąlyginio pasida
vimo” politika žus daugiau 
amerikiečių ir kraujo pra
liejimas bus tiktai pratęstas.

New Yorko “Times” lie
pos 10 d. praneša apie žiau
rų terorą ir opozicijos nai
kinimą Jugoslavijoj. Mask
vos pastatytas diktatorius 
Tito Įvedė Jugoslavijoj “po
licinį režimą.” Visos pilie
čių laisvės panaikintos. Ti
to valdžiai priešingi žmo
nės ir kritikai yra apšaukia
mi “fašistais” ir žudomi. Iš 
krašto vidaus nieko negali
ma pranešti, ko griežta bol
ševikų cenzūra nepralei
džia.

DAUGIAU SVIESTO, MA- 
ŽIAU CUKRAUS

HITLERIS RENGĖSI 
PULTI ŠVEDIJĄ

Švedų užsienių reikalų 
ministeris patvirtino žinias, 
kad naciai buvo pasirengę 
pulti Švediją. Puolimas tu
rėjo Įvykti 1942 m. vasario 
mėnesį. Švedai iš anksto ga
vo žinių apie rengiamą puo
limą ir buvo sumobilizavę

Nuo liepos 15 d. už sva
rą sviesto reikės duoti 16 
raudonųjų pointu. Iki šiol 
reikėjo duoti 24 pointus. 
Toks yra OPA parėdymas. 
Pranešama, kad antram šių 
metų pusmety bus mažiau 
cukraus.

Pereitą savaitę, liepos 10 
d., per Bostoną perėjo smar
ki liūtis su perkūnija. So. 
Bostone, ant Dorchester Av. 
perkūnas trenkė gatvėkarį 
su žmonėmis, o prie Dor
chester streeto kirto bažny
čią ir suskaldė jos bokštą.

Kitas Dievo namas buvo 
apardytas Lynne, netoli nuo 
Bostono.

Be to dar perkūnas spyrė 
trijų aukštų namą, 7 Parker 
St., So. Bostone.

Bet iš žmonių niekas ne
buvo užgautas. Net gatvė- 
karyje. kuris buvo sausa
kimšai prisigrūdęs žmonė
mis, niekas nenukentėjo, 
nors motorą žaibas visiškai 
išdegino ir gatvėkarį reikė
jo traukte traukti Į Andrew 
Square stotį.

Italijos užsienių reikalų 
ministeris paskelbė, kad 
nuo liepos 15 d. Italija yra 
karo stovyje su savo buvu
siu ašies bičiuliu Japonija.

Kiel< teko patirti, tai laiš
kus Į Lietuvą galima siųsti. . ___  _________ „ _ . , .
per Švedi ją, šiuo atveju ant j visą savo kariuomenę. Tik- 'Praktiškai tas paskelbimas 
voko reikia pažymėti “Via tai tas nacius ir sulaikė nuo nieko nepakeičia Paeifiko 
Sweden ” • I puolimo. kare

KINŲ SOVIETŲ DERY
BOS PERTRAUKTOS

Kinijos ministerių pirmi
ninkas T. V. Soong apleido 
Maskvą. Jo derybos su Sta
linu dėl kinų-sovietų sutar
ties atidėtos vėlesniam lai
kui. Skelbiama kad iki šio! 
Maskvos deryi ose prieita 
prie “plataus susitarimo.” 

Į bet derybos nebaigtos
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DEL “TRIJŲ DIDŽIULIŲ** 
KONFERENCIJOS

ginkluoti.
lais.”

naujausiais gink-

Potsdame renkasi Trys 
Didieji svarstyti labai svar
bių klausimų. “Naujienos” 
ta proga sako:

"Šita konferencija bus, tur 
but. svarbiausia iš visų tarp
tautinių sueigų nuo karo pra
džios. Ji bus svarbesnė už San 
Francisco konferenciją, Tehe
raną ir Jaltą. Ja: teks nusta
tyti santykius tarp trijų di
džiųjų valstybių, laimėjusių 
karą Europoje, ir išspręsti pa
grindinius Europos ateities 
klausimus. Tikrumoje ji bus

Po metų vaizdas pasikeis 
ir tada Rusijai ateis laikas 
siekti naujų laimėjimų Eu
ropoje. Todėl Potsdame ru
siškas imperializmas ten- 
kinsis tuo, ką jis jau gavo: 
būtent, Europos rytų plo
tais su 140 milionu žmonių!

Bet ar “tenkinsis’’ tuo 
Vakarų sąjungininkai? 
Šiandien jie yra galingi ir 
todėl galėtų paprašyti ru
sus atitraukti savo armijas 
ir NKVD žandarmeriją iš 
sąjungininkų kraštų, Lenki
jos ir Jugoslavijos, ir Įvesti

KELEIVIS; SO. BOSTON

‘PAS ĮDUOKIT!” — ŠAUKIA JAPONAS SAVIŠKIAMS

•i. i
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Devyni karo metai Kinijoj iTie “graudus verksmai1

Tai buvo 1936 metų lie- 
pos septintą, pirm devynių 
mėtų. Tą dieną Japonija 
pradėjo karą prieš Kiniją.

Tuomet daugelis manė.

Komunistų “Vilnis’’ skun 
džiasi, kad Amalgameitų 
unijos lietuvių lokalo sky
rius Chicagoje neprisideda 
prie Lietuvos išdavikų.

kad silpna Kinija nepajėgs Priešingai, jis remia kovą 
už nepriklausomą ir demo
kratinę Lietuvą.

Viename skyriaus susi-

atsilaikyti prieš gerai ap
ginkluotą Japoniją. Japo
nai užėmė visas kinų stra
tegines pozicijas ir darė ką rinkime pirmininkas atė

męs balsą komunistų tara- 
daikai Butvilui, bet jisai da

pirmoji po šio karo taikos kon- bendrą ginkluotą kontrolęferencija.
"Galima neabejoti, kad šia

me ‘trijų didžiųjų’ pasikalbė
jime nebus aplenktos ir Balti-Jain lietsargis jau išėjo iš 
jos valstybės — Lietuvos. Lat-i mados, ar jis ir vėl yra mū
vi jos ir Estijos problemos. Ga- sų laikų “demokratiška” vė
limas daiktas, kad Berlyno' liava. 
priemietsyje bus nulemtas jų 
likimas.
"Viena, ko reikia bijoti, tai

— kad vėl nepasikartotų Te-' ----------
heranas ir Jalta, kur Ameri-- Komunistai sake, kad 
kos atstovai tenkinosi gražiai J tūkstančiai lietuvių, kurie 
skambančių demokratinių prin
cipų kartojimu, bet kone vi
suose klausimuose, kurie lie
čia realiu jėgų paskirstymą. Į lerio pastumdėliai Bet tik- 
darė nuolaidas sovietų impe-. renybėje yra kitaip. Naujie- 
rializmui. nos tuo reikalu sako, kad

kiekvienas pabėgėlis tai

kituose Rytų Europos kraš
tuose. Ar jie tą padalys? Iš 
to matysime, ar Chamber-

KĄ ĮRODO PABĖ
GĖLIAI?

bėgo nuo bolševikų į Vokie
tiją ar kur kitur, yra fašis
tai. pronaciai ir kitokie Hit-

Paimtas nelaisvėn japonas Okinawos saloj šaukia per magnefoną į saviš
kius, pasislėpusius urvuose, kad jie pasiduotų amerikiečiams, nes amerikie
čiai duoda gerai valgyti ir gerai elgiasi. Ir šimtai japonų, išlindę iš urvų, pa
sidavė. Okinava jau užkariauta.

Potsdamo Dvasia
Potsdamas (tariasi Poc- 

dam) yra nedidelis miestas 
netoli nuo Berlyno, Bran
denburgo provincijoj. Tai
kos laiku Potsdamas turėjo 
60,000 gyventojų. Turistai, 
kurie lankydavo Vokietijos 
sostinę, retai užmiršdavo 
aplankyti "vokišką Versa
li,” kaip Potsdamas kartais 
buvo vadinamas. Potsdame 
buvo daug kas anžiurinėti.

Volterio aštri 
“Frico” malūną

Lietuvių padėtis 
Vokietijoj

plunksna į (LAIC) — Gegužės na- 
Įamžino; baigoje, Paryžiuje sąjungi-

norėjo.
Nežiūrint to, kad Kinija 

buvo silpna, kad kinai ne
gavo kiek rimtesnės pagal
bos iš aliantų, jie stipriai 
laikėsi, nepasidavė tekan
čios saulės krašto agreso
riams.

Šiandien kinų padėtis v- 
ra kur kas geresnė. Greta j vos šalininkus.

spėjęs “paaiškinti,” koks 
skirtumas tarp “liaudies 
valdžios ir smetoninių-pro- 
fašistinių grupių.”

Kitais žodžiais, “drau
gas” Butvilą da spėjo iš
plūsti demokratinės Lietu-

Jei Amerika ir Anglija ir 
vėl nusileistų Rusijai, tai 
butų katastrofa visai Euro
pai. “Naujienos’’ kviečia A- 
meriką “kalbėti už demok
ratiją” ir Amerika gali tą 
padaryti:

"Amerika nėra subankruta- 
vuFr fiziškai. Priešingai, j'i 
šianden yra didžiausia pasau- 
lyje valstybė! Visi iš jos lau
kia pagalbos, o jai iš niekur
T\QfTQ Ibzi^j Lr T*»pias/VI 11^71 ^71 r\ Iii. I dl
kodėl gi jr! turėtų kapituliuoti 
morališkai ir politiškai prieš 
diktatūrą, kuri nedrįsta net 
parodyti, kas dedasi jos šaly
je. ir kuri sugeba valdyti savo 
"piliečius” tiktai kruvino te
roro priemonėmis?”

“apkaltinimas prieš Rusijos 
sovietų diktatūrą, prieš Stali
no gaujų žiaurumą, prieš jo 
kruviną smurto politiką, Lie
tuvos ir kitų Baltijos tautų at- 
vilgiu.”

ė
Nuo amerikiečių ar ang

lų lietuviai nebėgtų, bet nuo 
rusų bolševikų žmonės bė
ga, kaip nuo pavietrės. Žmo
nės kalti, ar ta pavietrė kal
ta?

GROBIMO IR VEIDMAI
NIAVIMO PAVYZDYS

yra gar-Potsdamo širdis 
nizono bažnyčia. Potsdamo 
pažiba yra išdidus karališki 
rūmai, pastatui pamėgdžio
jant puošniuosius Versalio 
rumus. Netoli karaliaus rū
mą yra gražus parkas, o ja
me mažas palocius, vadina
mas franeuzišku vardu 
“Sans-Souci,” kas reiškia 
“Be Rūpesčio.” Potsdame 
taikos laiku turistai apžiuri-

DIDŽIŲJŲ TRUŲ JĖGŲ 
SANTYKIS

“Soc. Viestnik” apskai
čiuoja jėgų santykį tarp 
“didžiuljų trijų” galybių. 
Kai “dideli” susėda prie 
stalo, jie žiuri ne tik į savo 
partjieriūs, bet ir į užpaka
lį, kokios jėgos už jų stovi. 
Sovietų armija dabar neva 
demobilizuojama, bet vėžio 
žingsniu. Per metus laiko iš 
500-700 raudonosios armi
jos divizijų bus paleista na
mo, palaipsniu, apie 78%. 
Bus paleisti tik senesni ka
reiviai. “S. V.” sako:

"Raudonoji armija išlaikoma 
mažiausiai bent vieniems me
tams be jokio sumažinimo. 
Manevrai r apmokinimai bus 
tęsiami. Aviacija, atsilikusi 
nuo kitų ginklų rūšių, neabe
jojamai bus sustiprinta. Karo 
dirbtuvės turės ne tikt?,: tęs
ti karo gamybą, bet turės už
pildyti ir nebegaunamą me
džiagą iš Lend-Lease.”

Raudonoji armija gink
luojasi, stiprinasi. Karo pra
monė rusų okupuoto j Vo
kietijoje, Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje ir Jugoslavijoje 
įtraukiama į rusišką karo 
mašiną. Lenkijos ir kitų 
“draugingai” suvalgytu ša
lių vyrų pajėga traukiama 
i armiją. Po metų Rusijos 
karo galybė bus padidėjusi.

Tuo tarpu Amerika ir An
glija ištraukia savo jėgas iš 
Europos. Dabartiniu laiku 
prieš rusų armiją stovi:

"Beveik 4 milionai amerikie
čių kareivių, pustrečio milio
no anglų, 300,000 lenkų ir, ga
limas daiktas, francuzų armi
ja. Visi tie kareiviai puikiai

Kalbėdama apie Lenkijos 
nepriklausomybės galą ir a- 
liantų išdavystę, Brooklyno 
“Amerika” sako:

"Lenkijos likimo sprendimas turėjo būti demokratijų, sąžinės ir laisvės principų išbandymas. Faktai parodė, kad šiandieninio pasaulio galiūnuose tos sąžinės pasiliko nedaug.
“Toji sąžinė virto melų, ap

gaulės ir smurto motina: rašo 
gražius žodžius apie laisvę ir 
tautų lygybę naujuosna čarte- 
riuosna, o leidžia ištisų kraštų 
pavergimą ir naikinimą.”

PLĖŠIKAVIMAS—RUSŲ 
SPECIALYBĖ

Amerikos spauda dabar 
daug rašo apie rusų grobi
mus ir plėšimus okupuotose 
srityse. Pittsburgho “Lietu
vių Žinios” dėlto sako:

"Ko čia stebėtis, kad rusų ka
riai plėšikauja priešo sostinėje 
Berlyne. Jie panašiai 1939 me
tų rudenį elgėsi su draugingo 
krašto Lietuvos sostinės Vil
niaus gyventojais.
“1939 metais spalių 29 ir 30 

dienomis, Lietuvos kariuome
nei žygiuojant j Vilnių, visais 
to krašto keliais dar tebeva
žiavo raudonarmiečių trokai 
prikrauti išplėšto turto. Rusų 
kareiviai tada savo trekuose 
vežėsi Rusijon ne tik krautu
vių išplėštas prekes, bet ir iš 
gyventojų atimtas lovas ir nu
lupinėtus gyvenamų namų du- 
ru užraktus.”

REMIA DARBUS DĖL 
LIETUVOS

N. Y. Liet. Tarybos laiki
nas iždin. P. Bajoras pri
siuntė A. Liet. Inf. Centrui 
$200. Tai N. Y. ir N. J. Lie
tuvių Draugijų konf. auka.

Chicagos lietuvių kriau
čių skyrius senai apsivalė 
nuo Maskvos pakalikų. Nuo 

laužą: Japonijai gręsia ali-įių baigia apsivalyti ir 
jantų invazija. i Brooklyno lietuvių kriaučių

Nėra svarbu, kaip ilgai

Kinijos stovi galinga Ame
rika; japonų miestai verčia
mi' į griuvėsių ir nuodėgulių

skyrius — bus daugiau 
graudžių verksmų.
Vokietijos “re-edukacija”

Kolumnistė D. Thompson 
parašė straipsnį apie padė
tį Vokietijoj. Ji svarsto vo
kiečių re-edukacijos klausi
mą. Dalykas toks:

Musų armijos vyrams už
drausta draugauti su vo
kiečiais. Girdi, tegul vokie
tis žino, kad jis yra nuga
lėtos ir okupuotos šalies gy
ventojas.

D. Thompson sako, kad 
Dėdės Šamo kareivis to į- 
sakymo nelabai paiso. Ka
da jo žygių neseka budri 
viršininko akis. “GI Joe da-

kariauti. 
Svarbu tai, kad devyni krau 
jo ir ašarų metai bus ap
vainikuoti didinga pergale 
ir kinai atgaus savo laisvę. 
Bolševikiški “laisvintojai”

Vienas Amerikos kores
pondentas, Jack Bell, davė 
šiurpų vaizdą iš bolševikų 
šeimininkavimo tose srity
se, kurias okupavo raudo
noji annija. Bei sako:

“Po karo priedanga rusų 
gaujos grobė maistą,, gyvu
lius ir mašineriją. Kur tik 
jie atėjo, jie viską šlavė. O 
dabar tose šalyse žmonės

puikiose eilėse, kurios baimingų vyriausio štabo bus-: -Japonija pajėgs 
eiasi sitain: Svarbu tai. kad dgiasi šitaip:

“Toks yra valdovo žais-'
mas: jis gerbia malūną ir 
vagia visą provineiją.”

Jei Potsdamo lankytojas 
nesitenkino apžiūrėjęs ru
mus ir parką, jis galėjo ma
tyti ir tikrąjį, neveidmainiš
ką ir “sukulturintą’’ Potsda
mą. Tik paėjus kelius blo
kus nuo karaliaus ramų, ten 
galima buvo užtikti ilgas ei
les ir “istorinių” ir visai mo-

tinėje buvo sušauktas spe
cialus pasitarimas atbėgę- 
lių padėčiai amerikiečių-ar.- 
glų okupuotoje Vokietijoje 
aptarti. Reikšmingą prane
šimą tuo reikalu padarė 
Pik. Lt. V. R. Paravicini, 
atbėgėliams tvarkyti ryšio 
karininkų skyriaus viršinin
kas. Tarp kitko Pik. Para
vicini pareiškė: Karo nusi
kaltėlius išskyrus, niekas iš 
atbėgėlių ar deportuotųjų

derniškų kazarmių, bei ki-įnebUs prievarta repatrijuo- 
tokių kariškų pastatų. Pot- jamas. Automatiškai bus
sdamas buvo Prūsijos mili
tarizmo centras, jo smege
nys. Ten Prūsų Fridrichai 
ir Wilhelmai driliavo ir 
muštravejo savo kareivius. 
Iš ten pakilo armijos, ku
rios krauju ir geležimi rašėnėdavo prūsų karaliaus Fri-E os ..Karas v.

dncho Didžiojo įvairius
palikimus, jo biblioteką, Austrija,” sakę vienas žino
fleitą, jo raštų rinkini, jo 
paveikslus ir kitus daiktus. “b™ ?££££>. Kai 
Pasivaiksciojęs po rumus ir ras pavergimas
Sans-Souei turistu tureJ° įr naikinimas silpnesnių 
gautt įspudzto. kati karalius tautų jr kaimynu, toki buvo

vas, o tos “industrijos” cen-

repatrijuojami vien rusai. 
Ta* liečia ir ukrainiečius.
Teritorinės kilmės žvilgsniu 
vadovaujamasi prieškarinė
mis sienomis, neatsižvelg
dami į Jaltos konferencijo
je padalytus nutarimus.

Iki Taikosi Knr»f<ir<>n/»iincm W»»I»\Z*7 « a.-V a ■ * A ■*_» * rv

nepripažįstama ir taip vadi-

nedirba, kadangi nėra gi’u-į ro savarankų sprendimą ir 
dų sėklai, nėra įrankių lau- daugiau pelno.”
kams dirbti, nėra gyvulių 
nei mašinų plūgams ir ker
tamoms mašinoms traukti.”

Tai šįtaįn bolševikai “lai
svina” okupuotų šalių žmo
nes: atiminėja maistą, gy
vulius, mašineriją — pil
niausia laisvė mirti badu!

Fridrichas Antrasis, vadi
namas Didžiuoju, buvo “ka
ralius filosofas.” apšviestas 
monarchas, žmonių ir žmo
nijos geradaris.

Išėjus toliau į parką pa
keleivis užtikdavo seną vė
jinį malūną. Nei iš šio. nei 
iš to, karaliaus puikiame 
parke stovi nutriušęs vėjinis 
malūnas, tikras žiurkių liz
das. Jei turistas sustodavo

Potsdamo dvasia.” Gudres
nieji prūsų karaliai milita- 
ristai, kaip Fridrichas Ant
rasis, tą “dvasią” veidmai
niškai išpuošdavo visokio
mis dorybėmis. Jie “gerbė 
malūną ir vogė provinci-j

narnos Kurzono Linijos. Va
dinasi, anapus Kurzono Li
nijos gimę asmenys bus re
gistruojami pagal* jų pačių Mussolinio naiiį 
pareikštą valstybinę priklau Mussol,n,° na#,e ^va 
somybę. I Vienas Associated Press

Tas pats liečia lietuvius,;korespondentas šiomis die- 
latvius ir estus. ' nomis turėjo progos matyti

Tuo budu, po 3-4 mene- buvusio Italijos diktatoriaus
šių, okupuotoje Vokietijoje, 
liks vien nenčrintieji grįžti.

jas.” Propaganda ne šian- Be to, Pik. Paravicini pa- 
dien vra išgalvota. ! reiškė, kad šiuo metu (va

idinas gegužės pabaigoje)
Dabar prūsų militarizmas 

gn1i“patiėstas, jo "karo- maši
prie to malūno., prie jo tuoj na sudaužyta. Bet “Potsda-
prieidavo vadovas ir, nepra 
sytas, paaiškindavo malūno 
istoriją. Buvo taip: Malū
nas senai stovėjo toje vie
toje ; seniau negu karalius 
parką tiesė ir rumus statė. 
Kai karalius pradėjo rumus 
budavoti ir parkui vietą ly
ginti, jis Įsakė savo valdi
ninkams išpirkti tą malūną 
ir vietą, kur iis stovi. Bet 
maluninkas atsisakė par-

mo dvasia” ir nemano mir
ti. Ji persikėlė į pergalėtojų 
eiles. Rusijos totalitarinė

rytuose esančios atbėgėlių 
stovyklos keliamos į nuola
tines amerikiecių-anglų o- 
kupacines sritis, ir kad Vy
liausioji Sąjungininkų būs
tinė ruošia didelį planą

dueti. Tada karalius pasi-3?*- oro bazes, naftos šalti

diktatūra vagia ne tik “vie- tiems atbėgėliams darbu 
ną provinciją,” bet ištisas - — ~ 
tautas, o propagandos “ma
lūną” ji suka neblogiau, 
kaip Fricas ir Gebelsas. Ki
ti pergalėtojai irgi nesigaili 
gražių žodžių “malūnui” pa 
gerbti. Jie šneka apie “ke
turias laisves,” bet mislija

šaukė pas save maluninką 
ir sako jam:

—Girdėjau nenori man 
parduoti savo malūną.

—Ne, malūno parduoti 
nenoriu.

—O ar žinai, kad aš iš 
tavęs galiu atimti tą malūną 
ir tave patį įmesti į kalėji- 

jmą?
—Nugi ne! Yra dar Ber

lyne teismas, kurs neleis to 
padalyti.

Karaliui baisiai patikęs 
maluninko pasitikėjimas 
karališku teismu Berlyne ir 
jis paliko tą aptriušusį ma
lūną stovėti savo parko pa
kraštyje. Ten jis stovėjo iki 
dabartinio laiko. Reikia ti
kėtis, kad dabar anglų ar 
amerikiečių bombos, arba 
gal rusų granatos išnešiojo 
tą veidmainystės paminklą 

Geresnį taikinį
mbai vargu 

sugalvoti...

aprūpinti. Iš to pat praneši
mo paaiškėjo, kad atbėgė
lių likimui galutinai spręsti 
yra Įsteigtas Tarptautinis 
Asmenims be Pilietybės 
Globoti Komitetas.

Kiek tas liečia lietuvius, 
LAIC laiko reikalingu pa
stebėti :

a) Lietuvos teritorine pri
klausomybe, matomai, skai
toma Lietuva iki hitlerinės 
agresijos pradžios (iki Aus
trijos užgrobimo), t. y. Lie
tuvos valstybės ribos su 
Klaipėdos kraštu, bet be 
Vilniaus;

b) Valstybinės priklauso
mybės pareiškimas anaiptol 
dar nereiškia, kad atbėgė- 
liai prieš jų norą bus grąži
nami;

»• c-)- Pranešime minimi sto-
ją giT»”i kai, jis i įjungia užryyyklų kilnojimai į galutina* 
kariautas, £em«s4 Rusiją,, jis ia*ghą-am«rikie&r okupaci

nius, strategines pozicijas ir 
įtakų sferas. Jie skelbia 
charterius, bet gyvenime 
gaunasi kartuvės.

Didžiausias “Potsdamo 
dvasios” čempionas perga
lėtojų eilėse yra Rusijos 
diktatūros režimas. Jis dau
giausiai stato ir propagan
dos “malūnų”: Generalissi- 
mo Stalinas, kada jis ištisus 
kraštus vagia — jis juos 
“vaduoja”; kada jis žmo
nes žudo r-rr. jis ttdemokrati-

duoda nepriklausomybę
Trys didieji, susirinkę 

prie Fridricho Didžiojo mu
mijos, parodys pasauliui, ar 
mes artimiausioje ateityje 
„gyvensime Potsdamo dva
sia, ar turėsime vilties ge
resnio, žmoniškesnio ir nors

jos sritjs, matomai, tamp
riai rišasi su dabartiniu me
tu Vokietijoje baigiamais

but galima lio.

Mussolinio žmoną. Ji ran
dasi vienoj italų stovykloj, 
kartu su sunumi ir dukteri
mi.

Buvusio diktatoriaus žmo
na sako, kad už fašizmo ag
resijas reikia kaltint ne tik 
Mussolinį, bet ir kitus, ypač 
karalių Emanuelį ir Badog- 
lio.

Kokia čia paslaptis? Ne 
tik Italijai, ir kitų tautų 
žmonėms tatai buvo žino
ma senai!

Kolumnistės žiniomis, 
vienas musų kareivis pri
glaudęs suvargusią moteriš
kę ir jos kūdikį, jieškoju- 
sius prieglaudos pas savo 
gimines provincijoje.

“Jis neišlaikė patvarky
mų” — sako kolumnistė, 
bet greitu laiku visa apylin
kė žinojus “gerą Amerikos 
kareivį ir su pagarba jį mi
nėjo.”

Pasak Thompson, tai e- 
santi nebloga “re-edukaci- 
ja”

Gal taip, bet Vokietijos 
atžvilgiu vien gerų norų ne
užteks.
Ką sako Chicagos gegutė

.. Vienas komunistų “Vil- 
riies” pisorėlis šitaip riša 
pasaulihes problemas:

“Sovietai; kelia klausimą, 
kad DardaneRaL O paaktai 
ir Suez kanalas butų atviri 
keliai visų šalių laivams. 
Kada nors tas bus.

“Turkija laike karo padė-
Jiems nėra paslaptis ir jo naciams. Butų klaida jos 

tai, kad jei ne Londono ir'
Washingtono “įtakos,” Ita
lija senai butų atsikračius 
karaliaus sosto.
Ar bus nauja Jalta?

Potsdame eina “trijų di
džiųjų” konferencija. Rusi
jos diktatorius vėl tariasi su 
Amerikos ir Anglijos 
dais.

Nedera spėlioti, ko duos 
ši konferencija. Aišku tiek, 
kad rusų diktatūros 
mas turi vilko apetitų ir 
bandys juos tenkinti.

Jei tikėt Associated Press

valioj palikti Dardanelius.’
• Ak, taip: savo laiku ir

Stalinas padėjo Hitleriui, 
buvo jo partneris — ar ne
bus klaida jam pavesti ne 
tik Dardanelius, bet ir Su- 
ezą?
Kur “Stalino pionieriai”?

Po pereito karo į Rusiją 
va‘ nuvažiavo daug lietuvių, su 

Zigmu Angariečiu priekyje.
Ten buvo Dr. Matulaitis. 

Žalpis, Šukys ir daugelis ki- 
rez1' tų. Maskvoj ir Baltgudijos 

sostinėj Minske lietuviai 
komunistai turėjo savo ko
lonijas, jie turėjo “Raudo

simų agentūros pranešimu, nąjj Artoją” ir kitus leidi
nius.

Daugelis jų buvo žinomi, 
kaip Stalino pionieriai, bet...

Šiandien niekas nežino, 
kur randasi Angarietis, Šu
kys ir kiti. Lietuvoje jų nė
ra!

be kitko aliantai reikalaus 
atidalyti kelius Į rytų Eu
ropą, kartu ir Lietuvą.

Maskva tačiau savinasi 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Ar Churchill ir Truman tu- 

asakyti, kad Pares noro________ __ o_____  P .
vykdyti okupacinių sričių!balčio valstybės nėra Stali- 
pertvarkymais ir kariuome-į n° savastis?
nių judėjimais. I Lietuvį šis klausimas la-

d) Pik. Lt. Paravicini pa-] bai įdomauja. Jam yra dau- 
reiktšas nusistatymas visais giau» begu svarbu, kad Ber-

truputį teisingesnio pašau- atvejais sutampa su iš Ame- lyno konferencija nebūtų
rikos valdžios įstaigų gau- 

J. Daugini*, tomis informacijomis.
liūdnas tęsinys Jaltoj dary
tų nuolaidų.

Kur jie dingo, kas atsiti
ko su garsiais “Stalino pio
nieriais”?

Pruseikos ir Bimbos bijo 
pasakyti tiosą. o patys “pio
nieriai” jau nekalba, juos 
sudorojo čekistai.

St. Strazdas.

».
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KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS BAS SKAITO, RAM

tai mmm mmaao

Hollyiroodo padangėj kyla 
lietuviška žvaigždė

Rašo prof. V. Bacevičius nuoja. Vis tai nuojelnas jos
--------  Į išlavintos motinos.

Šių metų liepos 30 d. bus Paveldėtas nuo motinos 
Hollywoode originališkos Violos talentas pasiekė la- 
krikštynos lietuviškos filmų bai aukštą laipsnį, 
artistės Viola Mae. *" Retai pasitaiko, kad 12

Jos motina, ponia Julia metų mergaitė turėtų suau- 
Swyt yra “Keleivio” skai-‘gūsio inteligentiško žmo- 
tytojams žinoma kaip gabi gaus protą. Dar rečiau pa- 
poetė, pasirašanti savo pa- sitaiko, kad studentas “už- 
nelės pavarde: Julė Gūdi- bėgtų mokslui už akių,” bet
naitė. štai klausykite, ką

Viola Mae, kuri turėda- Hollywoodo kritikai 
ma 7 ir 8 metus buvo pagar-, Violą kaip artistę: 
sėjusi Hollywoode kaip lie- “Jaunametė Viola

sako
apie

Mae

ryta, niekur negalima gau- viams nereikalingi nei rusų Kitą sykį parašysiu apie PHILADELPHIJOS PASTABOS.
ti išsigerti, o čia lietuvių raudonieji, nei vokiečių ru-Į lietuvių darbininkų gyveni-

tuviškoji Shirley Temple, 
šiandien turi jau 12 metų.

Nors ji gimus gegužės 21 
d., bet gimtadieniui pami
nėti ji rengia dabar dideli 
pokilj, kuri pavadino krikš
tynomis, nes ji atsigabena 
tai dienai koncertinį pianą 
iš pačio New Yorko ir kvie
čia mane tą pianą pakrikš
tyti. Nors greičiausiai pia
ną teks man krikštyti oro 
bangomis, nes važiuoti Į po- 
kilį negalėsiu dėl turimų 
pareigų Nevv Yorke, tačiau 
sumanytų krikštynų autorę 
noriu pagerbti šiuo infor
maciniu straipsniu.*

Panašiai kaip Shirley 
Temple, musų Viola Mae 
susikontraktavo su filmų 
kompanija, kad ji tęs Hol- 
lyvvoodo Akademijoj moks
lus, kuriuos pabaigus vėl 
grįš i aktingą darbą, tai yra 
vėl rodysis ekrane; tik jau 
ne kaip stebuklingas vaikas, 
bet kaip subrendusi žvaigž
dutė.

Ta pati mergaitė, apie 
kurią Los Angeles ir ttclly- 
vvoodo spauda rašė, kad ji 
stebina savo talentu režise- 
rius, aktorius ir kritikus, ir 

tu

zino intuityviai ir iš prigim
ties visą tą, ką kiti artistai 
turi pasiekti ilgai ir sunkiai 
studijuodami.”

Ji gimė artiste-aktore; 
jai vaidybinis menas yra 
taip natūralūs ir supranta
mas dalykas, kaip lakštin
galai giedojimas.

Iš genijų kuriamų veika
lų yra tveriamos teorijos. 
Genijų interpretacinis arba 
atkuriamasis menas, kaip 
šiuo atveju vaidybinis me
nas, duoda galimybę teore
tikams ir pedagogams pa
tikrinti savo dėstomąsias 
sistemas. Genijaus nepada
rysi, nes genijus gimsta. 
Bet gamta mėgsta šposus. 
Ji neperspėja žmonijos, 
kur genijus gims, kurioj 
bakūžėj ims savo pradžią 
žmonijos dvasinis deiman
tas, sakyčiau, smegenų ir 
jausmų mazgas. Talentų pa
sitaiko vienas iš tūkstančiu, 
tačiau genijų — vienas iš 
milionu žmonių. Kodėl taip 
retai? Čia gamtos reikalas.

svetainėj jie sau gena 
nori. Ant sienos pakabintas 
sąrašas lietuvių išėjusių į 
Dėdės Šamo armijų, bet tos 
pavardės labai suameriko- 
nintoe, kitų visai ir neat* 
spėtum, ar jie lietuviai, ar 
ne.

Iš apatinės svetainės dū
lys eina i kliubą. Įėjau ten 
pažiūrėti. Vyrų ir moterų 
prisėdę už stalų, geria ir 
koziriuoja. Pasiėmiau ir aš 
buteliuką alaus ir atsisėdau 
prie staliuko vienas, o prie 
kitc staliuko sėdėjo du vy
rai, lietuviškai šneka ir gin
čijasi: Vienas stoja už Lie
tuvą, o kitas už Rusiją. Aš 
pamislljau sau, kaip tas ru
sas išmoko lietuviškai šne
kėti. Kad jis rusas,’aš. visai 
neabejojau, nes jis agituo
ja už Rusiją. Tas rusas sa
ko i lietuvį: “Jus visada 
peikiate Rusiją, o Rusija 
atėmė Vilnių iš lenkų ir a- 
tidavė Lietuvai.” Į ką lie
tuvis atsiliepia: “Vilnių ati
davė, bet visą Lietuvą sau 
pasiėmė.” Rusas sako, kad 
Rusija davė lietuviams bal
suoti ir lietuviai nubalsavo, 
kaip jie norėjo.

Lietuvis į tai atsiliepia, 
kad Rusijos agentai davė 
lietuviams balsavimo bilie
tus, o ant tų bilietų buvo iš- 
drukavotas Paleckio vardas 
ir agentai įsakė balsuoti už 
Paleckį, bo jei ne, tai grą- 
sino Sibiru ar sušaudymu.

Rusas sako: “Jus visada 
Rusiją peikiate ir erinčija- 
tės. Žiūrėkite ir dabar ru
sai išvarė vokiečius iš Lie

ką dieji, Lietuva nori ir turizmą Hartforde.
būti laisva nuo visų dikta
torių...

Wappinge Ūkininkas.
Iš Ščėslyvos Smerties Muzi

kos Susaidės

Ilgiau negalėjau klausy
tis to ginčo tarp lietuvio ir 

Įrusou, kurs fcąiin kokiu bu
du čia i*aįdbest?ry išmoko 
kalbėti lietuviukai su dzu-ijų^fT 
kiškų akcentu. Sutrukdė * piliečių 
man klausytis tą ginčą ko-1 
zirninkai, kurie susėdo prie 
mano stalo. Aš atsikėliau, 
apsidairiau, bet niekur ne
simatė nei knygų, rtei laik
raščių. Tik ant vieno stalo 
pastebėjau Laisvę, seną, su
purvintą ir alumi sulietą.

Lietuvai Remti Draugijos 
valdybos ir komisijų posėdis 
bus liepos 22 šį sekma- 

popiet. Lietuvių 
svetainėje, 

Verno n St., Worcester.12
Butinai dalyvaukite!

JUOZAS JANUŠKE
VIČIUS

mano

Mes turime išmokti ver-Uuvos Lietuva vėl laisva

Man -besidairant atėjo 
mano draugas. Išgėrėm dai 
po buteliuką, bet alus čia 
nepigus.

Manchesterio apylinkėje 
ūkininkų gyvenamos vietos, 
kain Buckland, Wappinge, 
So. Windsor ir k. kolonijos 
vadinasi Connecticutt Val
ley. Ūkininkai čia daugiau
siai augina tabaką ir bul
ves. Seni ūkininkai gerai 
gyvena. Per pirmą pasauli
nį karą tabaka buvo labai 
brangi, tai ir ūkininkams 
buvo gerai. Bet tie, katrie 
nusipirko ukius keli metai 
atgal, tiems sunkiau gyven
ti. Ant tabako dabar uždė
tos lubos, darbininkų sun
ku pasisamdyti. Prisieina

Atmintis mirusiam 
mylimam vyrui ir musų 
brangiam tėveliui, Juozui 

Januškevičiui

Mielasis, jau trys metai 
kain mus palikai. Bet musų 
liudėsis ir širdies skausmas 
dėl tavo mirties yra ir šian
dien pas mus ir jis bus vi
sada.

Mes matome daug daik
telių, tavo paliktų; matom 
sukrautas į knygyną ir su
dėtas įvairiais pašaliais ta
vo knygas, kurias tu taip 
mėgai skaityti; matom ta
vo pasodytus medelius, ku
rie atėjus pavasariui sulapo
jo ir sužydo, o kai kurie jau 
ir vaisių davė.

Taipgi sužydo daug gė
lių tavo pasodytų. Pažvel 
gus į tą viską negalim mes

dirbti ir dieną ir naktį. Yra tavęs pamiršti, mielasis, ir
nemažai ir lietuvių ukinin 
kų. Kai kurie skurdžiai gy
vena.

Lietuviai ūkininkai neor
ganizuoti ir daugiausiai ka
talikai. Senosios kartos lie-

niekada nepamiršim.
Mes atlankom tave ko

dažniausiai ir puošiam tavo 
kapą ir paminklą ko gra
žiausiai. Tarpe gėlių ža
liuoja musų tautos gerbia

Visų pii-mą prabočykite 
už padalytą mažą misteiką 
pereitą kaitą. Pranešiau, 
kad musu piniginės ličbos 
randasi pilnam parietke, bet 
dabar išklausęs knygų ins- 
pekšino raportą kvartelnam 
mitinge matau, kad naujam

penterį. Kitas narys klausia, 
kodėl visę amerikanaką 
porčiapsą siunčia lendleg9e 
į Maskvą, jei ten plenti yra 
valgyt? Toliaus Lietuva vi
sados priaugina daug kiau
lių ir su msų viešpatavimu 
turėtų tų gyvulių te netrak
ti. Ant to memberiai nutarė 
didžiuma balsų neparemti 
rusišką lietuvių rojų, nors ir 
pridengta vaikučių šelpimu.

ikru *
urėdui užėmus vietą, kol kas 
dar yra daug darbo, kol tos Kitą sykį reikės patikrinti 
knygos bus suparietkavotos. į balsų skaitymą, nes čia pa-

,, .. įsirodė tikra komunistiškaMusų susaidej dabar gali
ma matyti, kaip musų orga makliorystė.
nizuoti komunistėliai varo 
savo mašiną ir propagandą, 
kad pilnai paimti ją į savo 
rankas. Jie seka jų principą, 
kad reikia kartoti jų mela
gystes tiek daug kartų visais 
budais ir iš visų pusių per ii

Pabaigus tą klausimą, ko
munistai padūko. Vienas iš 
načalstvos iškėlė nežmoniš
ką pripotką, arba ką dary
sime su laikraščiu Keleiviu, 
kuris per kelis mėnesius ap
rašo kliubo mitingus. Ačiū

gą laiką, kol žmonės manys, ponui Dievui, kad pisorius

vadino ia o-pniinm ta nat i--------- —— — r—^.

mergaitė stebina toliau sa
vo mokytojus, štai, paklau
sykit, ką rašo Hollywoodo 
Akademijos francuzų kal
bos mokytoja, p-lė Louise 
W. Colombet:

“Viola Swyt yra nepa
prastos inteligencijos. Leng
vumas, su kokiu ji nugali 
studijuojamus dalykus, ste
bina visus Akademijos pro
fesorius. Violos stebėtinas 
talentas bus įvertintas.”

Kitaip sakant, lietuviška 
žvaigždė spindi ne tik ek
rane, bet ir mokyklos suo
le. Be privalomų mokslų. ir 
lotynų bei francuzų kalbų, 
ji mokinasi toj akademijoj 
muzikos. Viola daro tokią 
pažangą piano skambini
me, kad jau šiandien ji gal
voja patapti koncertine pia
niste.

Girdėjote apie filmų ar
tistes, kurios tuo pačiu me
tu buvo aktorėm ir daini
ninkėm arba aktorėm ir šo
kėjom, bet dar nebuvote 
girdėję apie filmų artistę— 
aktore ir koncertinę pianis
tę. Viola tad bus pirmoji 
Hollywoodo istorijoj tos ra- 
šies žvaigždė. Ji jau daly
vauja viešuose koncertuose, 
skambindama klasiškus ku
rinius.

Mano nelengvus Lietuviš
kus šokius ji taip pat jau 
gerai skambina.

Musų Viola lietuviškai 
gražiai kalba, rašo ir dai-

tinti ir gerbti tuos retus ge- 
l nijus, nes jų pašaukimas ir 
nuveikiami darbai duoda 
neįkainuojamą naudą žmo
nijai, kuri taip dažnai, nėr 
galėdama ir nenorėdama 
prisitaikyti prie skirtingo 
genijaus galvojimo, nu
skriaudžia jį savo nežinoji
mu.

Dažniausiai genijai aplei
džia pasauli apsivylė žmo
nėmis, dėl kurių kūrė, o pa
starieji kelia padangėn ge
nijų, kuomet jis jau žemėj 
pusta.

Nekartokim senų klaidų; 
mokinkimės iš istorijos la
pų ; pagerbkime ne miru
sius, bet gyvus genijus.

Viola Mae dar tik tekan
ti žvaigždė, tad ji dar ne
žino nusivylimo ir jūsų rei
kalas, mieli tautiečiai yra, 
kad ji nusivylimo nepažin
tų.

Šią darbščią ir spindinčią 
žvaigždutę galime šiandien 
prilyginti prie žavingos 
sprogstančios rožės.

MANCHESTER, CONN.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 
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savo balsą surado, nes kaip 
prote kolą skaito, tai nega
lima jo girdėti už pirmos 
eilės, bet šiame klausime 
išrėžė spyčių penkiolika mi
nučių, kad net sienos dre
bėjo. Ką daugiau jis kalba, 
tuo daugiau juokų pas mem 
bėrius. Iam nepatinka, kad 
musų pirmininkas gauna 
fry advertizmentą. Jei mem
beriai nori jį už preziden
tą ir jį išrinko, tai membe- 
rių valia. Ką darysi! Tai 
kam čia sprečytis! Toliaus 
jis aiškina, kad musų pre
zidentas fain vyras. Jis daž
nai ateina Į kliubą, savo 
frentus pasikviečia ir taip 
daro gerą biznį kliubui. Tai 
ko daugiau reikia? O tas 
musų staršinas, pasidėjęs 
galvą ant stalo, nuduoda 
save, kaip koks nukankin
tas bei nukryžiavuotas mu- 
čelnikas. Nei žodžio negali 
ištarti. Komunistai beargu- 
mpntimdiimi nat virtinei vicap — I' T W

teisybę, kas Keleivy rašy
ta.

Ant to vieni sako, kad tą 
korespondentą, šalapoką, 
reikia išmesti iš kliubo. Ki
tas sako, kad jis nepriklau
so prie kliubo, tai kaip jį 
gali mesti. Aš nesuprantu 

! dalyko ir dabar nežinau, ar 
I aš priguliu prie kliubo. ar 
Į ne? Gal aš mem beris. Nieks 
nečekiuoja prie durų. tai ir 
nememberiai gali klausyti, 
dalyvauti ir net balsuoti 
musų mitinguose. Ką dary
si, jei tokia komunistų pa- 
rietka musų susaidėj. Lais
vės ’ korespondentas sako, 
kad tas reporteris, koks ten 
supuvęs senis, greit pakra- 
tys kojas. Mažai ką jam 
galima padaryti. Aš neži
nau apie koki ten senį jis 
kalba, ba mes vien tik se
niai šitą kliubą sutvėrėme 
prieš 30 metų. Namą pabu- 
davojom. skolas išmokėjo
me, kliubas gražiai gyvavo 
ir daug lietuvybei pasidar
bavo. 0 dabar atsirado ko
kis ten “mandrus” žmogus 
ir nori muštravuoti visus, 
kaip koks diktatorius. Jis 
nieko nesutvėrė, nieko pro- 
duktyvio nepadarė ir jis 
nori, kad seniai kojas pa
kratytų. Tie seniai, kurie 
viską padarė ir sutvėrė. Už
tai. kad su mus. seniais, ne
gali apsidirbti, tai jis sako, 
kad reikia sulaukti jaunimo, 
tada tuos senius visus iš- 
šluosim.

Po ilgos agitacijos, mi
tingas nutarė Keleivį ne
prenumeruoti. Tai tau koro- 
nė uždėta memberiams. Jau 
musų kliube įsteigta septy
niolikta sovietų respublika 
ir nevalia skaityti laikraš
čių, kokių norime. Bet ma
žai to. Memberiai man pa
sakė, kad žydas ant kam
po Keleivį parduoda ir jis 
skundžiasi, kad kaip tik y- 
ra žinios iš musų miesto, 
tai ant rytojaus jau trūksta 
Keleivio. Visi iuos išgaudo

(Nukelta į 7-tą pusi.)

jog tai yra teisybė. Įsilaužę 
apie tuzinas į muzikos veži
mą, jie pradeda viską versti 
savaip.

Klausykite, kokius pamo
kslus tie komunistėliai mum 
duoda: “Pamirškite apie 
neprikiausomą Lietuvą,. ji 
nebesugrįš.” Vienas repor
teris prideda: “Ji dabar iš
laisvinta iš smetonacių-fa- 
šistų. Jų veislė supus ir iš
džius. Stalinas jiems užfik- 
sys, jei ne Sibire, tai Lietu
voj, nežiūrint, kui- jie rasis. 
Keturiolikta Tarybinė Res
publika gyvuos.” Kitas tuoj 
įneša, kad dabar reikia su
rengti kokią pramogėlę ir 
pelną panaudoti aprodymui 
ir apdengimui Lietuvos vai
kučiu. “Jiems tik reikia šiu
šių ir drabužių, ir rusiškų 
lementorių, nes valgyt jiem 
Stalinas privežė plenti.”

Taip tikrina musų persi- 
krikštir.es načalnikas. Na-

tuviai daugiausiai prigulė- ma gėlė RŪTA, kurią tu
jo prie šv. Jono Evangelis
to draugijos Hartforde, kai 
kurie priklauso prie Hart
fordo lietuviško kliubo,

nuo nacių.
Lietuvis sako, kad tai ne 

Rusija sumušė vokiečius, 
bet Amerika. Jei ne Ame-AunVLiArGi Vkt__ ___  ___
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Rusiją* paėmę. Bet lietu- Manchestery.
-- OI A RuOpus

tain labai mylėjai.
Ilsėkis ramiai, mielasis ir

brangiausis, tarpe tų gėlių
o iki mes Das tave ateisime, •y _ Kf__ 1-1__— maięuaiciin

ir visa šsima.
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razumas atsirado pas tą

Aš gyvenu ant ūkio Wap- 
pinge. Vieną gražią sekma
dienio dieną draugas mane 
pavadino važiuoti į Man- 
chesterį, pažiūrėti lietuvių 
svetainę.

Nuvažiavom prie svetai
nės. Gatvė ne ilga, gal ko
kios penkios stubos gvven- 
tojų. Labai keistai atrodo, 
kad lietuvių svetainė vienoj 
gatvės pusėj, o kitoj lenku 
bažnyčia ir tiesiai skersai 
gatvę, durys su durimis.

Lipame laiptais į svetai
nę. šokiu svetainė gana ge-'. 
ra iš lauko ir iš vidaus, bet' 
gal reikėtų daugiau prie
žiūros. Šokių svetainės grin
dys nudėvėtos, dulkių vi
sur pilna, yra steičius ir tas 
apdulkėjęs. j

Pradėjus žmonėms rink
tis į svetainę, mano drau
gas pasiliko mitingauti, o 
aš nuėjau į žemutinę sve
tainę, kur radau keletą mo
terų su vyrais geriant alų. 
Pamislijau sau. tie lietuviai 
Manchestery turi giliuką: 
viskas sekmadieniais uždą-

Kol kas

sauja
tiktai

b .s

Gerėjant karo reikalams, pagerės
ir telefono reikalai tiems, kurie jo laukia.

Daugiau da negu instrumentai mums rji- 
kalingas centraliniu ofisų įrengimas, kurio ne
galima taip greit pagaminti. Ir tai da na vis
kas- Kai tas įrengimas bus pagamintas, reikės 
da daugiau laiko iki jis bus įstatytas.

Taigi mes vis da negalim pasakyt, kada tik
rai galėsim visiems įvest naują telefono pa
tarnavimą. Galim pasakyt tik tiek. kad padė
tis gerėja.

Vis dėlto patenkinti visas aplikacijas reikes 
daug medžiagos, todėl gal reikės da palaukti; 
bet mes dirbam, kad ta laika sutrumpinti.

Veik per tris metus visas telefono įrengi
mas, kokį galėjom pagamint, buvo paimtas 
karo reikalams; tik dabar pradėjom gaminti 
naujus telefonus civiliams. Bet tai yra tiktai 
ženklas, kad padėtis gerėja, nes sauja įrankių 
negali visų reikalavimų patenkinti. NEW ENGLAN’D TELEPHONE « TELEGRAPH CO.

BET ATEITY BUS DAUGIAU

krik%25c5%25a1tir.es
krik%25c5%25a1tir.es


Ketvirtas poslapis
—O kas bus tada?
—Kas bus tada, tai paro

dys ateitis, tėve. Aš nieko 
nepranašauju.

—Aš. Maike. irgi ne pra-' 
našas. ale durnas mano ra
zumas sako, kad vainai pa
sibaigus Amerika turėtų su
krauti i kiaurus laivus visus) 
kcmunistus ir ištarabanyt į 
Stalino rojų.

—Gali but, tėve, kad taip 
ir atsitiks.

Mačiau nacių mušamus lie
tuviu*. kuriem* sulaužyti 

kaulai. ..
New York (LAIC)—Dau

gelį lietuviškųjų Įstaigų ir 
Į privačių asmenų tiesiog už- 
' plūdo lietuvių pabėgėlių 
laiškai iš Europos. Iš laiškų 

į atsispindi jų sunkus pergy
venimai okupacijose.

“Kuri laiką prasėdėjęs 
kalėjime,” rašo vienas, “bu
vau priverstas dirbti vokie
čių pramonėje, o vėliau bu
vau policijos perduotas Į 
vieną karišką foto laborato
riją. kaip karo belaisvis. 
Buvau pasmerktas mirti, j 
bet. paskui, pavvko pabėg-1 
ti.”

Daugeli lietuvių kalinių 
naciai pėsčius varinėjo iš 
vienos stovyklos Į kitą, iki 
nusilpimui.

—Yra visokių, žiūrint ko
kiam tikslui jos skiriamos. 
Pasakos apie Sovietų Rusi
ją labai gražios. Jos piešia 
Rusiją kaip tikrą rojų. kur 
gyvenimas yra visko pilnas 
ir žmonės laimingi.

;—Veidiminut, Maike. Jei
gu Stalino karalystėj visko 
pilna ir žmonės laimingi, 
tai kodėl Amerika siunčia 
tenai šolderius?

—Todėl, kad Stalinas 
prašo.

—Bet kodėl jis prašo?
—Todėl, kad io žmonės - - -_ ----  . _  

neturi ko valgyt.
—Maike. aš negaliu su

prasti, kaip tas išeina. Rusi
ja atsiunčia Amerikon pa
sakų, kad Sovietų šalis vis
ko pilna, ir tuo pačiu laiku 
Stalinas prašo iš Amerikos 
mėsos. Tai kur gi čia razu
mas?

—Suprask, tėve. kad tos 
pasakos yra tik propagan
da. kurios tikslas yra dum
ti žmonėms akis. Jos taiko
mos daugiausia darbinin
kams. Kai jie tos propagan
dos prisiklauso, jie pradeda 
pritarti Stalino diktatūrai. 
Iš kitos vėl pusės Rusijos 
agentai skleidžia propa
gandą. kad Amerikos sant
varka negera, kad valdžia 
čia priešinga darbininkams 
ir kada ją reikia nuversti.

—Olrait, Maike, o kas 
tada duotų Stalinui šolde
rių. jeigu komunistai Įvestų 
čia teki parėtką, kaip Ra
sė juje?

—Apie tai jie nepagalvo
ja. tėve.

—Na, o kaip tu rokuoji, 
Maike, ar Stalinas priėdęs 
Amerikos šolderių neišstos 
prie? Japoniją?

—Aš manau, tėve, kad 
Stalinas apskelbs Japonijai 
karą tik tada, kai Amerika 
ir Anglija prižadės jam ge
rai už tai atlyginti. Tuo tik
slu šią savaitę turėjo Įvykti 
Berlyne jo konferencija su 
Amerikos prezidentu ir An
glijos premjeru. Aš manau. 
;og Stalinas reikalaus, kad 
jam butų prižadėta Man- 
džurija ir kitkoių koncesi
ją

—Na. o kas atnagradys 
Amerikai, kuri išgelbėjo Ru
siją nuo Hitlerio? Ar Sta
linas duos jai ką nors už 
tai?

—Jis nieko jai neduos, 
nes jis nieko ir neturi. Bet 
is galės prisiųsti daugiau 

propagandos.
—Pasakyk, Maike, ar il

gai Amerika taip darys?
—Aš manau, kad ji taip 

darys iki nebus pabaigtas 
karas <su Japonija.

Lietuvių
Vargai

Sumuštos lietuvaitė*
Kitas lietuvis iš Europos 

rašo: “Viena tik galiu pa
sakyti: raudona ir ruda ly
giai siaubu ir kruvina.

Aš savo akimis mačiau 
mušamus žmones; žmones, 
kuriems išdaužyti dantys, 
sulaužyti kaulai: aš mačiau 
ir žinau sumuštas lietuvai
tes, kurios nesidavė buti iš
niekinamos visokių stovyk
lų gyvulių.”

Toliau, praneša apie po
rą jaunų lietuvių rašytojų, 
kurie vokiečių buvo verčia
mi grūdinti pielyčias kelių 
šimtų laipsnių temperatūro
je, dirbti kitus juodžiausius 
darbus, bet jų kūrybinė 
dvasia palaužta nebuvo.

Nebėra nei bulvių
Vienas daktaras iš Bode 

no ežero pakrančių rašo:
“Su maistu kaskart vis 

sunkiau. Ypač su duona. 
Bulvių visai nebėra. Lau
kiame pagalbos... Pačiam 
neišėjus to kryžiaus kelio, 
sunku ir suprasti, koks mil
žiniškas, neapsakomas var
gas prislėgė mus... Kentėjo
me nuo bombų...”

Bolševikus atsiminus
Lietuviai jokiu budu ne

nori patekti Į Sovietų oku
puotas sritis. Viename laiš
ke lietuvis prisimena vieno 
darbininko, septynetos vai
kų tėvo, žodžius. Paklaus
tas. ką jis darytų, jei bol
ševikai užimtų miestą, iš
blyškęs atsakė: “Geriau te
gu mane ir mano vaikus čia 
pat vietoje sušaudo, negu 
bolševikams atiduoda!”

—Sveikas, tėve!
—Jes, Maike, aš norėčiau 

buti sveikas, ale nežinau 
kaip. Jau antras mėnuo 
kaip negaliu šolderio gauti. 
O be mėsos, vaike, sveikata 
nekokia.

—Pakentėk, tėve. Šiais 
laikais visas pasaulis ken
čia.

—Maike. aš cerplyvas 
žmogus, ale vistiek zlastis. 
paima. Ot. ir vakar nuėjau; 
bučemėn kokį porčiapą nu-) 
sipirkti, o bučeris siūlo tik 
kiaulės vuodegą, ir ta jau' 
nebečieia, vienas gaias ka
tės nūgriaužtas. Sakau, o 
kur gi padėjai visą kiaule? 
O jis atsako, kad kiaulė iš
važiavo j Stalino rojų, tik 
vuodegą-liko. Aš pažiurėjau 
jam į akis ir sakau: Nebūk 
balamutas! Jeigu Bimba 
negali į Stalino karalystę 
dasigauti, tai kokiu spasabu 
galėtų tenai nuvažiuoti a- 
merikancka kieulė, ir dagi 
be vuodegos?

—O ką jis atsakė?
—Jis net supyko, Maike. 

Sako, aš bučeris, ale ne lo
jaris, ir informacijų niekam 
neduodu. Sako, paklausk 
savo Maikio, gal jis tau iš- 
virožys, kaip Amerikos kiau 
lės važiuoja i Stalino rojų. 
Taigi valuk to aš ir atėjau 
tavęs pasiklausti, ar tu ži
nai ką nors apie šitą kiauliš
ką emigraciją?

—Čia. tėve. nėra jokių 
paslapč'u. Kiaulės Į Rusiją 
nevažiuoja, bet važiuoja 
kiauliena.

—O kaip kiauliena gali 
važiuot/

—Visai parastai, tėve. A- 
merikos skerdyklos supa
kuoja ją į skardines, su
krauna i laivus — ir kiau
liena plaukia per vandeny
ną.

—O kur ji plaukia?
—J Rusiją.
—Kodėl vuodegos ne

plaukia?
—Jos palieka Amerikoje 

tokiems generolams, kaip 
tu, tėve.

—Ar tai reiškia, kad ge
resnę mėsą Amerika atiduo
da ruskiams. o sau palieka 
tik pasturgalius?

—Taip, tėve.
—Na, o ką už tai Rusija 

duoda Amerikai?
—Rusiia atsiunčia Ame

rikon savo propagandos.
—O kas tai do patrova?
—Tai nėra jokia “patro

va,” tėve. Tai yra tokios pa
sakos. kurias komunistai 
čia platina

—Rakai, pasakos?
—Taip, pasakos.
__ Ar ios gražiom 9

Profesorius—savanori* pa
gelbėti tremtiniam*

New York (LAIC)—Pro
fesorius A. Senn, šveicarie- 
tis, ilgus metus dirbęs mok
slinį darbą Lietuvoje, o da
bar profesoriauja Pennsyl- 
vanijos Universitete, paty
ręs apie sunkią tėvynės ne
tekusių lietuvių padėtį, at
siuntė laišką ALT Tremti
nių Reikalams Komisijai 
(Sočiai Service Bureau) 
siūlydamas savo talką ir pa
galbą. Toks profesoriaus at
jautimas nelaimėn pateku
sių lietuvių vjsų labai ver
tinama®
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Iš 158 Elevated tarnautojų, kurie buvo paliuosuoti iš karo tarny

bos, 151 gryžo Į senas vieta* prie Bcston Elevated Railway! Tiktai 

7 ii 158 gryžusių veteranų pasirinko kitokį užsiėmimą.

Boston Elevated Railway džiaugiasi tuo. kad jos tarnauja!

mėgsta prie jos dirbti, ir ji sveikina gryžtančius karžygius.

Mes džiaugiamės jų gryžimu prie “EI” darbų da ir dėlto, kad 

daug žmogaus jėgų yra nustota, o tą nuostoli atpildyt nėr iš ko ii 

dėl padidėjusios važiuotė* skubos valandomis pasirodo didelis ke

leivių susigrūdimas. Šita karo meto kamšatis gali palengvėti tik

gryžtant prie darbo veteranams ir Įsirašant kitiems į “Mėlynos Uni

formos Tarnybą” — duoti būtiną patarnavimą važinėjančiai pub

likai.

BOSTON ELEVATED RAILWAY

Sovietų Rusija-Pasaulio Milžinas

w★
Rusijos gyventojų nuostoliai j

Po šio karo Rusija, savo 1939 metų sienose, turėsi 
maždaug tiek pat gyventojų, kiek ji turėjo 1914 metais/ 
prieš pirmą pasaulinį karą. Apskaičiuojama, kad Rusi-' 
ja per pirmą pasaulinį karą ir vėliau per pilietinį karą 
neteko apie 16 milionu žmonių, iš to skaičiaus apie treč
dalis žuvo pasauliniame kare, o likusieji pilietiniame 
kare ir nuo įvairių ligų. Apie pusantro miliono žmonių 
pabėgo iš Rusijos į užsienius dėl teroro.

Tuoj po plietinio karo Rusiją ištiko didelis badas. 
1920-21 metais sausros Pavolgyje ir bendra krašto sui
rutė iššaukė badą. nuo kurio žuvo milionai žmonių. 
1929-31 metais Rusija pergyveno naują sukrėtimą, kurs 
kraštui kaštavo milionus gyvybių. Tai buvo priverstina 
žemės ūkio kolektivizacija ir “panaikinimas kulokų kla
sės.” “Kulokų,” arba šiek tiek pasiturinčių ūkininkų nai
kinimas buvo surištas su masinėmis žmonių deportacijo 
mis į tolimas koncentracijos stovyklas prie prievartos 
darbų. Mirtingumas tarpe išvežtųjų buvo labai didelis.

1932-33 metais, kolektivizaciios pasekmėje. Rusiją 
vėl ištiko didelis badas, kurs ypatingai siautė Ukrainoj. 
Tai buvo antras, jau žmogaus ranka padalytas badas.

1918 metais Rusijoje buvo įkurtos pirmosios kon
centracijos stovyklos, į kurias buvo siunčiami naujojo 
režimo priešininkai ir šiaip neištikimi gaivalai. Nuo 1923 
metų Rusijoje pradėjo veikti didelės priverstino darbo 
stovyklos. Mirtingumas koncentracijos ir darbo stovyk
lose visada buvo ir dabar yra labai didelis.

Diktatoriškas Rusiios režimas per visus savo valdy
mo metus vartojo terorą prieš visokią opozicija. Tero
ras siausdavo kartais griežtesnis, kaltais valdžia kiek at
leisdavo vadeles, bet per 28 metus diktatūros režimo 
Rusijos gyventojai neabejojamai nuo teroro skaudžiai 
nukentėjo.

Gyventojų skaičiaus keitimasis, dvejų karų rezul
tate ir Rusijos revoliucijos eigoje, rodo vieną Rusijos 
ypatybę: būtent, ŽMONĖS TEN YRA PIGUS.

Rusijos nuostoliai šiame kare
Antro pasaulinio karo aukos dar tebėra neapskai

čiuotos. ar nepaskelbtos. Bet. kaip jau minėta, tos aukos 
yra milžiniškos. Daug žmonių Rusijoj žuvo frontuose: 
daug žuvo nuo skurdo ir nuovargio bedangenant apie 12 
milionu pabėgėliu nuo besiartinančiu vokiečių iš Ukrai
nos ir iš rytinės Rusijos. Daug žmonių žuvo Leningrade, 
kurs kentė didelį badą vokiečių veik visai apgultas; la
bai daug rusų belaisvių žuvo nuo bado ir visokių ligų 
vokiečių nelaisvėj. Rusų belaisvių žuvo daug todėl, kad 
Sovietu Rusija SAVAIS BELAISVIAIS VISAI NESI
RŪPINO. Vokiečiai visus belaisvius blogai maitino, bet 
blogiausiai i5 visu jie elgėsi su lenkais ir su rusais Ru

sija nėra pasirašiusi Ženevoje konvenciją dėl belaisvių 
globos. Todėl Tarptautinis Raudonasis Kryžius rusų be
laisvių (ir vokiečių belaisvių Rusijoj) visai nešelpė. 
Amerikiečiai, buvę vokiečių nelaisvėj sako, kad jie daž
nai išliko gyvi tiktai dėka gaunamai pašalpai per Rau
donojo Kryžiaus tarpininkavimą. Rusų belaisviai nega
vo jokios pašalpos nei iš kur. todėl labai daugelis jų mi
rė. Rusų belaisvių Vokietijoj buvo keli milionai.

Labai daug Rusijos gyventojų žuvo vokiečių oku 
puotose srityse ir prievartos darbuose Vokietijoj. Oku
puotose srityse visi žydai buvo žudomi, o miestuose visi 
gyventojai kentė badą. Prievartos darbuose rusų ir len
kų žuvo daugiausiai todėl, kad vokiečiai su jais labai 
žiauriai elgėsi ir badu marino.

Visos tos aukščiau paminėtos priežastys išaiškina, 
kodėl Rusijos gyventojų skaičius po šio karo bus maž
daug tas pats. koks jis buvo prieš pirmą pasaulinį karą. 
Per tą patį laiką Amerikos gyventojų skaičius pašoko 
35 milionus, nors Amerikoje gimimų skaičius yra daug 
mažesnis, kaip Rusijoj.

Rusijos gyventojai tautybėmis
Rusijoje gyvena daug tautybių. 1939 metų gyven

tojų surašinėjimas rodo 49 “pripažintas tautybes. ” Di
džiausia ir valdanti tauta yra rusų, arba. kaip rusai sa
ko. “didžiarusių” (vielikorosų). Per visą Sąjungą rusų 
yra virš 58gyventojų, arba 99 milionai 297 tūkstan
čiai. Ukrainiečių yra virš 169,, arba 28 milionai 152 
tūkstančiai. Gudų, arba baltarusių, yra virš 3r<, arba 
5 milionai 287 tūkstančiai. Rusai, ukrainiečiai ir gudai 
yra slavų tautos, artimos kalba, papročiais, tikyba ir 
kultūra.

Rusai sudaro pagrindinę gyventojų dalį. Jie gyve
na ne tiktai Rusijos Federalinėj Socialistinėj Tarybų 
Respublikoj, bet gausiai yra išsimėtę po visą plačią Są
jungos teritoriją: jų daug Ukrainos miestuose, Kauka
ze, Gudijoje. Kazakstane. Rusai iš senų laikų yra val
danti tauta, iš kurios eilių ėjo užkariautojai, kolonistai, 
valdininkai ir vertelgos į visus į Rusiją įjungtus kraštus.

40 su viršum neslaviškų Rusijos tautų, bendrame 
skiačiuje 27 milionu gyventojų, gyvena daugiausiai Ru
siios pakraščiuose, Kaukaze, Kazakstane, Krime, Kare
lijoj ir k. Po pirmo karo visos Rusijos pavergtos tautos 
siekė arba visai atsiskirti nuo Rusijos, arba išsikovoti 
sau autonomiją. Lenkai, suomiai, latviai, lietuviai, estai, 
Besarabijos rumunai (moldavai) tada atsiskyrė nuo sa
vo pavergėjo, bet kitų tautų pastangos rusų buvo sutruk
dytos. Kai kurios jau atsiskyrusios tautos vėliau nišų bu
vo vėl užkariautos, kaip tai Armėnija ir Gruzija (tauta 
3 milionu gyventoju, su ilga nepriklausom* ••-.eit imi). 
Gruzija buvo užkariauta 1921 metai® _ _  f. T\
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Iš Plataus Pasaulio APSIVEDIMAI KARMA PARDAVIMUI

AIRIJA lyną valdys bendra aliantų 
komendantūra, kurios virši
ninku paeiliui bus amerikie
tis, anglas, francuzas ir ru-

Airija yra respublika
Airijos ministerių pirmi

ninkas Eamon de Valerai sas.
pasakė airių parlamente, ---------
kad “Airija yra respubli- Juodojo turgaus kainos
ka,” bet kada Airija nu- Berlyne svaras sviesto
traukė ryšius su Anglijos 
karūna, niekas nežino, o de 
Valeru nesako.

ARGENTINA
Hitleris neatvyko

I A rgentiną atplaukė 
pasidavė naciu submarinas. 
Argentinos valdžia skelbia, 
kad Hitleris neatplaukė su 
tuo submarinu.

ir

ANGLIJA 
Klausia patarimo

Turkijos užsienių reikalų 
ministeris Saka atvyko i 
Londoną ir tariasi su Eden 
dėl Rusijos iškeltų reikala
vimų preš Turkiją.

ISPANIJA
Franko nematė Churchill
Ispanijos diktatorius ne- 

sim.\ė su Churchill. Toks 
pasimatymas nėra nei nu
matytas. Taip skelbia An
glijos užsienių reikalų mi
nisterija.

GRAIKIJA
Graikai prašo globos

Graikijos vyriausybė pra
šo Amerikos ir Anglijos pa
imti savo globon Albanijoj 
gyvenančius graikus iki bus 
išspręstas sienų klausimas 
tai-p Graikijos ir Albanijos.

ITALIJA
Darbininkų unijos

liuli 1i \a* v<»« “.J’ rluvKininlziitt<4« Vilimui^
centras skelbia, kad dabar
tiniu metu Italijoje jau yra 
6,000.000 organizuotų dar
bininku.

nm mV« K > * J

J. A. VALSTYBĖS

j uodą j am turguje kaštuoja 
$188.00, cukraus svaras — 
$330, sausų žirnių — $15, 
kavos — $180, arbatos — 
$190; už naują siutą moka' 
$1000 iki $1500 ir t.t.

LENKIJA

Kariuomenė už Arciševskį
Vienos lenkų divizijos 

vadas Vokietijoj paskelbė, 
kad visi jo žinioje esantie
ji lenkų kareiviai yra ir bus 
ištikimi teisėtai Lenkijos 
vyriausybei Londone.

KELEIVIS, SO. BOSTON

SENATORIUS WALSH LIETUVIŲ PRAKALBOSE

Pajieškau gyvenimui draugo, ne
jautresnio kaip 50 metų. Gali atsi - 
šaukti ir biznierius, nes aš pati esu 
buvus biznyje ir da galėčiau drau
gui pagelbėti. (31)

Rašykit šiuo adresu:
B. A. K.,

636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Norėčiau sjusipažinti su lietuviu 
Įtaikinu arba našliu. Aš esu jauna 
našlė be vaikų. Myliu dailę ir links
mą gyvenimą. Vyras turi turėti gerą 
darbą arba bizni. Kitokie nerašinė- 
kit. c::<

MRS. WANA WILLKIES,
€838 S. Racine Avė.. Chicago, III.

Prie ateito kelio, 114 akrų žemės, 
:• kambarių stuba, 2 banės, viena ce
mentuota, trobesiai visi geri, yra e- 
lektra. 2 ark iai, 2 melžiamos kar
vės, dvi metinės telyčios ir 6 pus
metinės telyčaitės. Yra visi farmos 
įrankiai, didelis obuolių sodas. Far
ma geroj vietoj, N. Y. valstijoj, Ma
dison kauntėj, apylinkė apgyventa 
lietuvių. Mokyklos busas eina pro 
duris. Tik 2lžs mylios i i geležinke
lio stoties. Laukai apsėti javais ir 
dobilais. Trobesiai apdrausti $3.000 
sumai. Viskas parsiduoda už $3,500, 
nes savininkas nesveikas. Kreipki
tės : (34 )

A. SAKALAUSKAS,
B<>x 73, No. Brookfield, N. Y.

GEROS KNYGOS

NUPIGINTOS VASAROS LAIKUI
Gyvulių

/Seifo moks
rue gvv ulius.

Pro as — D-r<
lin ės studijos u

RUSIJA

Derybos su Kinija
Kinijos ministerių pirmi

ninkas ir užsienių reikalų 
ministeris Dr. Soong Mask
voje veda derybas dėl susi
artinimo su Sovietų Rusija.

FRANCIJA

Paveikslai grįžo į Luvrą
Į didįjį Luvro Muzėjų 

Paryžiuje sugrąžinti visi 
brangieji meno paveikslai.

Amerikos Lietuvių Tarybos rėmėjai. Bostono Lietuvių Komitetui Nepri
klausomybei Ginti vadovaujant, 4 liepus buvo surengę South Bostono High 
School auditorijoj masinį mitingą, kad pagerbti Amerikos Nepriklausomybę 
ir pasisakyt už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Mitingui pirmininkavo 
adv. Jonas Grigalius, South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos prezidentas.

Be lietuvių kalbėtojų, šitose musų prakalbose dalyvavo senatorius Walsh 
ir laikinis Bostono majoras Kerrigan. Jiedu buvo nufotografuoti kartu su adv. 
Grigalium ir čia paduodame šitą nuotrauką. Iš kairės į dešinę stovi: adv. Gri
galius, majoras Kerrigan ir senatorius \Valsh.

Po prakalbų adv. Grigalius pakvietė senatorių ir kitus svečius i savo na
mus ir visus gražiai pavaišino. Senatorius Walsh jautėsi labai patenkintas 
lietuvišku svetingumu malonioj pp. Grigalių pastogėj.

» vės lietuvių žinyčios pa
siu. Kaina buvo $1.00,vei1

Autorius 
;r.a v isokius keturkojų 
ro i .- r ; r!;»mitį. Pavys

iu is io. a am 
f Iškin arkliu 

nr s T kodėl * yvulun 
i-u gera i osle paprastai tu- 

i silpn? s akis ir greitai ap
anka? Ar lauė ištikrujų v- 
a tokia gudri, kaip žmo-1 

nės apie ją mano? Kodėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 
savo priešų, o kiti bėga? lr 
daug kitokių dalykų. Kny- 

jga didelio formato, 212 
puslapių. Kaina buvo $1.25. 
dabar tik G5c.

z nu kvd<! š*. 
• ėniili«»" Kl*
V. 1 re-

aiš-: dabai 
i »a-.

tik 50c.

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

ve!kata — Didelė, gra- 
• iai apdaryta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
arašyta knyga. Paprasta 
aina—$2.50; musų nupi

ginta kaina—$1.50.
Sielos Balsai—Jono Smel

te liaus dainos ir eilės. Kny- 
a gražiai iliustruota, ap
laižyta drūtais audekliniais 
ipdarais. buvo $1.25, da
bar tik 75c.

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- 

į merikos lietuviai veda to- 
i kią įtemptą kovą.iškeltos rusų vėliavos, kur; ir jų pusiau viešo sutikimo Aukokite Raudonajam Kokius Dievus Žmonės

Kai o metu paveikslai buvo , tik jų nebuvo. Triukšmas j su rusų okupacija Lietuvo- Kryžiui. Reikalui atėjus, jis į Garbino Senovėje?__Parašė Kompletas buvo 50c., da-
paslėpti Francijos gilumoje.j greit perėjo Į riaušes ir vie-jje. Apie tą savo laiku rašė padės ir musų broliams Lie - i Iksas. Tai labai įdomus ir....... ° ‘

Inoj gatvėj, Av. 18 de Julio, j “Naujienose^ ir drg. Laz- tuvoje. i pamokinantis leidinys. Die
BELGIJA i buvo išdaužyta daug langu dauskas iš Uragvajaus. 

ir liko apiplėštos kelios i 
krautuvės. Atvykusi polici
ja padarė tvarką, o įsikarš
čiavusius tavorščius triukš-

Rusai mus pamilo
Paskutiniu laiku tenka 

* pastebėti vietinius rusus vis

Nebenori karaliaus
Belgijos vyriausybė siūlo 

karaliui Leopoldui atsista
tyti. Darbininkai grąsina madarius ir “svieto lyginto- dažniau lankantis pas li 
visuotinu streiku, jei kara- jus” nuvedė Į šaltąją prisi- viškus “kairiuosius’’ ir 

minti, kad ' ~ ‘liūs grįš. Leopoldas dabar 
e^vvena Austriioi. amerikie---------- ----------------- ----- «r~----- ;--------

čių okupacijos zonoje.

KANADA

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini-

Par 35c.
Žemaitės Rastai Karo

Metu. Knyga didelio forma- 
popieros, i-ant dailios

Prezidentas keliavo laivu
Prezidentas Truman iš

plaukė karo laivu “Augus
ta.” pasimatyti su Churchil-! 
lu ir Stalinu. Tuo laivu) 
plaukė ir prez. Rooseveltas; 
1941 m. ir ant jo buvo su
lasytas Atlanto Čarteris.

Mėsa bus racionuota
Kanadoje už kelių savai

čių bus įvestas mėsos racio- 
navimas. Tas daroma tam. 
kad liktų daugiau mėsos iš
vežti į badaujančią Europą.

JAPONIJA

Ambasadorius j Maskvą
Japonijos ambasadorius 

Rusijai grįžta iš Tokio į 
Maskvą. Ambasadorius bu
vo išvykęs iš Maskvos po

Keturgalvė komendantūra to, kai rusai nutraukė ne- 
Aliantai sutarė, kad Ber- puolimo sutartį su japonais.

VOKIETIJA

Iš Pietų Amerikos
Gegužės Pirmos minėjimas džioti, labai puikiai pami-

--------  nėjo darbininkų šventę.
Kaip kiekvienais metais. Skaitlingi, šimtatukstanti- 

taip ir šiemet laisvoj ir de- niai mitingai praėjo su pa- 
mokratinėj Urugvajaus res-i keltu upu ir entuziazmu, 
publikoj darbo žmonės mi-Į Socialistų kalbėtojai savo 

kalbose aiškino darbininkų 
šventės reikšmę ir darbinin
kų uždavinius dabartiniu

nėjo Gegužės pirmą. Vietos 
darbininkai tą šventę visa
da iškilmingai mini.

Keikia pastebėti, kad ko
munistų vadovaujamos dar
bininkų organizacijos kas
met vis silpniau pasirodo. 
Nežiūrint komunistu kailio 
mainj mo ir demokratijos 
garbinimo. jų pasekėjų 
skaičius čia eina mažyn. 
Komunistu vadovaujama U. 
G. T. (Union General de 
Troba iadores) šiais metais 
nei pusę tiek darbininkų 
neišvedė į gatvę, kaip bū
davo seniau. Matomai dar
bininkai vis labiau pradeda 
susiprasti ir nuo jų šalintis. 
Matant Stalino “lygybę” 
Rusijoje, kur galybės žmo
nių kenčia vargą ir neda- 
teklius. ne dyvas. kad lais
vame Uragvajuje darbinin
kai nebetiki komunistų gra
žioms pasakoms. Vietos so
cialistai. autonominiai sin
dikatai (uniios) ir kitos 
skaitlingos, darbininkų or
ganizacijos. kurios nesiduo
da komunistams <?ave suve-

metu.

Berlyno paėmimas
Gegužės 2 d. apie 4 vai. 

po pietų, kaip jau iš anks
to buvo laukiama, pasklido 
žinia, kad Berlynas paim
tas rusų kariuomenės, vado
vaujant gabiausiam rusų 
maršalui Žukovui. Milžiniš
kos žmonių minios perpildė 
Montevideo gatves. Namai, 
teatrai ir valstybės įstaigos 
pasipuošė aliantų (sąjungi
ninkų) vėliavomis. Žmonės 
linksmi ir džiaugiasi, kad 
su Berlyno paėmimu ir ka
ro galas jau netoli, pasibaigs 
kelių metų žmonių skerdy
nės.

Didelėse žmonių miniose 
buvo ir komunistu būreliai. 
Tie tain Įsikarščiavo šauk
dami “Viva Rusia” (Tegy
vuoja Rusija), kad net užsi

jie nois ir yra 
laisvoje šalyje, bet langų 
mušti ir krautuvių plėšti 
visgi nedera.

Rytojaus dieną valdžios 
parėdymu buvo šventė. Tą 
dieną didelės minios de
monstravo gatvėse, bet ko
munistinių triukšmadarių 
jau nebuvo. Matomai, poli
cijos perspėjimas juos at
šaldė.

Vokietijos kapituliacija
Gegužės 8 d. čia buvo iš

kilmingai švenčiama Euro
pos karo galas ir fašistinės 
Vokietijos kapituliacija. 
Džiaugsmas visų buvo 
pasakytas. Gatvėse žmonės 
linksmai demonstravo, o 
kapelijos per dieną grojo 
oergalingųjų tautų maišus. 
Gatvės papuoštos Jungtinių 
Tautu vėliavomis.

etu- 
ma-

ziau lietuvybėje susipratu
sius lietuvius. .Matomai, ru
sai lankosi propagandos
tikslais, kad parodžius, 
esame “ziemliokai” ir turi
me tą pati carą Maskvoje. 
O “kairiųjų” organizacijų 
vadovybėse taip ir skamba 
tokios pavardės, kaip Gre- 
benkovai, Vorobjovai, Mur- 
nikovai ir panašios.

M. Krasinskas.

jog

DAUG NACIŲ KIŠAMA 
I KALĖJIMUS

Per du mėnesius Ameri-1 
f kos okupacinė armija jau 

neiU areštavo Vokietijoj apie 50,- 
000 nacių, arba kasdien po 
700. Areštuotieji apklausi
nėjami ir išrankiojami karo 
kriminalistai.

Aukso Altoriukas 
Tilžėj spausdinta, gražiais eeluloido 
viršeliais ....................................... $1.75

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

Pękla. kur ii yra ir kam reikalin
ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.

Kaktas 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 
knyga — *................................. $1.50

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

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

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

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

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

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

laryta ............................................ $1.33
Stebuklingas Zerkolas. graži apy

------- — e------ ------ _e>------- \---- i tO, anv uamvo pvpiciup. i-
mo iki krikščionybės laikų.! įiustruota, piešia baisius ka- 

; Knyga turi 272 puslapius.Į ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c., dabar 25c.

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

Užsakymus prašom siųs- 
šitokiu adresu:

maldų knygelėj Arti 100 puslapių pašvęsta 
■' vien tik senovės lietuvių 

dievams apibudinti. Čia yTa 
aprašyta, daugiau kaip 30 
Įvairių Lietuvos dievų, die
vaičių ir šventųjų. Bet kny
ga ne religinio pobūdžio. į 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno-

ti
“KELEIVIS” 

636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Staigus Gorielkino 
išvykimas

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau Vienos Zapolskiutės. ki- 

usios iš Varėnos stoties, ir Jono 
w _ ... Stonio, iš Noškunų kaimo. KanevosPo gegUŽėS 2 d. Įvykių vi- valsčiaus. Seniau jis gyveno Wor- 

sai nelauktai išvvko buvęs .est<T ,>Jass- k,lus Is PcrI°'
rusų atstovas Lragvajuj p? VASIETIEXf:,
Gorielkinas. Sakoma, oriai-į uOedo 737.
viu išskridęs nežinoma krypl Rukenos Aires. Argentina 
timi. Kur jis išvykojis išvyko ir ar 
besugrįš, tai didelis klausi
mas. Vieni kalba, kad išvy
ko i Braziliją, kiti — į San 
Francisco. o dar kiti sako. 
kad grižo į Rusiją. Mat, jau 
seniau buvo girdėti to dip
lomato nusiskundimų, kad 
čia laisva, demokratinė 
spauda ji perdaug kritikuo
janti. Kiti sako. kad jis bu
vęs “persona non grata” 
(nepageidaujamas asmuo) 
U ragvajaus vyriausybei.
Laimingos jam kelionės!

Pajįeškau brolio Antano Lukšio, 
kilusio iš Panevėžio apskr.. Rozali
mo valsčiaus. Getautų kaimo. Jis 
pats ar kas apie jį žino malonės pra 
nešti man jo adresų. (29)

JUOZAS LUKŠAS.
1576-B Clark St., Montreal. Canada

Pajieškau brolio Vinco Urbiečio. 
Manau, kad jis tarnauja Amerikos 
kariuomenėj. Žinantieji apie jį ma
lonės man pranešti, už ka busiu la
bai dėkingas. (30)

S. URBIETIS,
609 B’ackford Street.

New VVestminster, B. C., Canada

‘A. L. Balsas” ir Goriel
kinas' =;;« tf,(

REIKALINGA SEIMININKĖ 
Turi žinoti visų namų darbų apt 

turi buti sveika jr linksmo 
do. ne tinginė, mylinti tvarkų ir 

,, ,<>r tiašly ; ir turiu sunu.

miršo kur jie yra ir pradėjo ^•vma> 
reikalauti, kad visur hutų ‘

A. L. Balso leidėjas ir re
daktorius vis labiau prade
da susižavėti Rusija ir pa
taikauti čia buvusiam Rusi
jos atstovui Gorielkinui. Tas 
atstovas lankydavosi lietu
vių parengimuos? ir jausda
vosi. kaip koks lietuvių ir 
lietuviškų organizacijų šei
mininkas. Tai dar vienas i- 

ponų Ožinsko ir 
Corkaus dviveidės politikos

erai moteriškei gera vieta. Daugiau 
pranešiu laišku. (29)

J. A. MARKUN,
R. 6, Port Plain. N. Y.

Pajieškau Juozo Mailos. Girdėjau, 
kad gyvena a’ie Montreala. Kana
doj. Jis yra kilęs iš Vilkaviškio aps
kričio. Mierčių kaimo. Meldžiu ji pa.
Sj atsi'iepti arba kas apie jį žino 
nen pranešti, už ka ■tariu širdinga 
ačiū. Me'džiu atsiliepti ir kitų mano 
pažvstamu. su kuriais pirmiau susi- l do
rašinėjau,
riu.

het dabar jų adresų netu- 
(291

JUOZAS PUNSKAS.
UOS S. llalstoi St., Chic-go, IU.

saka .................................................. 25c.
Grigorius. gražus skaitymai 30c. 
Užkeiktoo 3 karalaitės .... 25c. 
Keliauninkai į Palestinų .... 30c.
Davatkų Gadzinkos ........s.. 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.

Salemonaš, 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 į Lietuvą, su dainelėm, 

35 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

asthmos'. z;    60c.
Nuo. vandenligės -. ..................... 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fever.................'........................... 85c.
Nuo inkstu akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajaųkos, stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis ....................    35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo ........................ 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 69c. Į
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart burn)

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

žulio, Rož.ės, Pailių. Poison Ivy, gy- 
visokius skaudulius, apdegimus

ir t.t............................................... $2 25
Pailių arbata arba motis .... 85c.

M. ŽUKAITIS. (Iii
3.3.» Dean SI., Spencerport, N. V.

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

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

Gaunamas “Keleivio’’ Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

Karas Europoie
karą Ir kitus pamaltoJei norite iinoti api*

{vykius, tai skaitykit* •‘Naujienas".
“Naujleno*’* yra pirma* ir didžiausia* 
dienraiti* Amerikoj*.
Užsirėžyki te "Naujienas* Iiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (iiimaat Chž» 
•ają), 96.00. Chicagoje ir Kumpoje—|A4A 
Money Order] ar iekj siųskltei

“NAUJIENOS"
» 17» South Halsted

. CHICAGO, ILLINOIS

I



Sefe>a puslapis

VĖLIAUSIOS MADOS PAFUOŠALAI

moterims PasiskaitytA ▼ M II orVBIll 1<Vi*VA«1 SKYBIŲ TVAIKO 
M. M1CHBLS0NIENĖ.

Šeimos Krizis
Rašo J. Baldauskas

.Šiandien net homoseksinius
(erotinių linkimų prie tos 
pat lyties) paveldėtus linki
mus gydytojai pagydo per- 

istorijos” autorius, rasė apie sodindami lyties liaukas; 
kažkokį Saratove įsikurusi manau, aną pavojų galėjo 
anarchistinį kliubą, kur bu-J laiku pašalinti; taigi Įmo
vę nutarta “suvisuomenin-į gus nėra jau toks bejėgis 
ti” moteris ir laikyti jas | prieš likimą, kaip kad au- 
bendra visų vyrų nuosavy-! tore mano.
be. - - - -j Kiti autorjaj< atsakydami

Buvo net ir tokių gud-»minėtojon ankieton, nurodo

(Tęsinys)

Ir ne tik šis laikraštinin
kas, bet ir profesorius W. 
Sorge, storos “Prostitucijos 
istorijos” autorius, rašė apie

ruolių, kurie šeimos krizių 
kaltes norėjo suversti dar
bininkams, proletariatui. 
Vokietis nacionalistas Paul 
Emst rašė:

ir kitų šeimos krizio prie 
žasčių. Pav., tūlas pilietis 
B. P., daug “svieto” matęs, 
nes jam “pažįstama Šiaurės 
Amerika, veik visa Rusija,

“Proletariatas, gyvenda- į Lenkija ir Italįia,” skųsda- 
mas be jokio kilnesnio tiks- masis sako, kad šeimos kri- 
lo, idejcs, nejausdamas jc-!2*0 reikią jieškoti būdų ir 
kios pareigos, jokio atsa- Į išsilavinimo nevienodume, 
kingumo, griauna ir ardo nelygume, tautybės skirtu- 
visa, kas pakely pakliūva. Jis vedė fabriko darbi
Dirbdamas tokį žalingą 
žmonijai darbą jis yra ne

ninkę latvaitę, bet, žmonai 
jo “idėjų, siekimų, pasiau-

numaldomas bet kokios mo-į davimo savo kraštui nesu-
terystės priešas iš viso, o tė
jo jc neigiamojo viską griau 
ti palinkimo niekas negali 
sulaikyti. Šį moterystės nei
gimą iš proletariato pasiė
mė buržuazija. Kraštutinu
mams susieinant, nėra jo
kio skirtumo tarp bilionie- 
rės amerikonės, švenčian
čios savo dvidešimt penktą
jį persiskyrimą ir fabriko 
darbininkės, einančios iš 
darbo su pirmu pasitaikiu
siu vyriškiu kavinėn, vaka- 
rėlin ar pas jį į namus, su 
kuriuo praleidusi naktį, gal 
niekuomet daugiau nebesu
sitiks.

“Nėra jokio skirtumo tarp 
moters daktarės, kuri eida
ma pas ligonius, savo vai
kus palieka tarnaitei ir dar
bininkės motinos, kuri, ei
dama darban, savo vaikus 
pasiunčia gatvėn, pati gal
vodama padedanti tuo bu
du kurti santvarką, kur vai
kais rūpinsis visuomenė.”

Gaila, oi gaila tokio žli
bo germaniškosios veislės 
mokslininko, kuris vargu at
skirtų persivalgiusį, nuo ap
sirijimo praradusį apetitą 
ir todėl kokią dieną, dak
tarui liepus, “badaujantį” 
^petitui atgauti milionierių 
nuo badu mirštančio bedar
bio darbininko. '”**

Niekas juk nekaltas dėl 
tokio 'nacionalistų teoretiko 
žlibumo, ir mirs jis neat- 
skirdamas dramblio nuo a- 
datos. Darbininkė palieka 
gatvėj savo vaikus skurdo 
priversta, o milionieriaus 
žmona savo vaikus tarnaitei 
palieka su svetimais vyrais 
smaguriauti eidama; darbi
ninkė negali prižiūrėti savo 
vaikų, o turtuolė — nenori, 
nes iie “varžo” jos laisv?. 
Štai kuo skiriasi darbinin
kė motina nuo turtingos a- 
merikietės. bet Paul Emst 
tojo skirtumo nematė.

pratus, jis, iscentnnes jėgos 
stumiamas, nuo žmonos at
siskyrė ir vedė paskui savo 
tarnaitę bemokslę, kuri, ne- 
prilygdama jam savo išsi
lavinimu, greit tapo irgi į- 
žuli ir vėl nauja išcentrinė 
jėga bloškė jį nuo jos į sa
li.”

Žmogus, rodos, jau pagy
venęs, vieną sykį latvės dar
bininkės pamokytas, galėjo 
kitą kartą nebeklysti ir sau 
nelygaus išsilavinimo mo
ters neimti, bet... “patrauki
mas prie moters buvo ir y- 
ra didelis, išbadėjęs todėl 
nutariau pasisamdyti tar
naitę. Po dešimties mėnesių 
pagimdė ji man sūnų."

Nesuprantamas tačiau da
lykas, kaip žmogus, “visą 
amžių stengęsis gyventi pa
doriai,” turėjo lytinių rei
kalų su tarnaite, kuri, kaip 
jis pats sako, jau turėjusi 
du vaikus iš kitų vyrų.

(Bus daugiau)

Kita vargšė lietuvė mote 
ris, atsakydama jau minė
tajai “Sekmadienio” ankie 
tai, rašė, kad šeimos krizio 
priežasčių reikia jieškoti 
“ne šeimos narių tarpo, bet 
pačiam likime, prieš kuri 
žmogus bejėgis.” Tik auto 
rėš šeimos “krizis” buvo li 
guisto pobūdžio:

“Mirė viens po kito du sū
nus, tretysis nusikaltimo 
nuvestas kalėjiman, jau
niausioji duktė prieš porą 
metų nuvežta psichiatrinėn 
ligoninėn. Vyras, iki tol 
rimtas, ėmė gerti ir lėbauti 
naktibaldų kompanijoje,” 
na... paskui teko skirtis.

Čia, matyt, kažkas buvo 
netvarkoj, ii tokį šeimos 
“krizį” turėjo šalinti lyties
ar dvasios ligų gydytojas.!

50. toŠtOS

Dabar įėjo madon daryti moterims papuošalus ne iš aukso, bet iš paladiju- 
mo. Tai yra pilkšvas metalas, randamas greta platinos. Daromi iš to metalo 
žiedai ir špilkos yra papuošiamos deimantais, žemčiūgais ir kitokiais dalykais.

Jaunoms Moterims
Nors aš ne moteris, bet žiavo Amerikon, tai vaikas 

i-į buvo jau trijų metų. Per 
dieną jis žaidė su kitais vai
kais, bet vakare lindo po 
laiptais ir tenai miegojo. 
Vieną vakarą jis įlindo į 
skudurus žydo vežime ir te-

gerai žinau moterų gyveni
mą ir galiu daug ko joms 
patarti. Jaunoms moterims 
niekas nepasako, kaip rei
kia užsilaikyti laukiant kū
dikio. O kai jos to nežino, 
tai paskui skundžiasi, kad,nai išmiegojo per naktį, o 
negali suvaldyti vaikų: jie mes visur jo jieškojom ir
neklauso, pasileidžia, vagi- policijai 
liauja Ir t.t.

Motinos nesupranta, kad 
vaikai elgiasi taip, kaip jos 
būdamos nėščios. Kiekviena 
motina prisipažins, kad ta
pus nėščia pas ją atsirado 
tokių geidulių, kokių pirma 
ji neturėjo. Jai pradėjo no
rėtis net kitokių valgių: 
rūgščių obuolių, ridikų, sve

1 fniL- VOIKOO
raportavom, kad

Rvtmoti

žydas pradėjo savo skudu 
įus krauti ir rado vežime 
miegantį vaiką.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios iemiau yra surašytos, trum- 
! am 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 už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. t.

Štai čia knygų sąrašas:

AK BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RUA JUŠKEVIČIAUS

Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- į DAINOSE, 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai Į
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti | Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
kelias dienas visų veislių _ gyvūnus, visi gyveno, tai perskaityk šitų kny- 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemas gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

•kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
rus prastoj savo arkoj sutalpinti ? Labai užimanti ir pamokinanti kny- 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 1
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos i KOKIUS DIEVUS ŽMONES - 
galėjo atsirasti po tvano juodveidziai nuv-nvAir..,
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim-! GARBINO SENOVĖJE? 
tai kitų klausimų, į kuriuos aenli Į Panašios knygos lietuvių kalboje 
atsakyti jotis kunigas, yra nuosakiai ,ki įioi da nebuvo, čia aprašyta ko- 
ir aiškiai išdestvti 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 argumentM^gnuvia Mokslas ir yai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-
mokslas nuo pi 
Kaina .............

iki galo.

AR KOMOS POPIEŽIUS YRA i 
KRISTAUS VIETININKAS?

kius jie santikius su žmonėmis ture* 25c• jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS, 

fti knygelė aiškina proletariato fi-
Parašė kun. M. Valadka. Knyga 

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
bažnyčios autoritetų ir faktais paro- Bzofijos' mokslų. Jei nori žinoti, 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 kius, tai perskaityk šitų knygelę.

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

STATYDAVO SAU ŽEMĘ nuojama. Kaina .......................... 25c.
Labai įdomus senovės filosofų da- cnri a i T7aan TrnDii, 

leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal i ■ aiu-HU iJMJKUA. 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo* Metais parodo, kaip iki šiol keitėsi
Italas arba Kaip Atsirado Kalbos.” draugijos formos, ir kodėl turės būti
Parašė Z. Aleksa. pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.
40 pusk .......................................... 10c.______________________  DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
NIHILISTAI CPPT IR VAIPVT?

j - .« _ .. Tragedija trijuose aktuose Vei- ’ ALAs II,
dėtas 1S tė\ ų, mes tačiau galas perstata nužudymų caro Alek- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
netlkim kad motinos elge- sandro II. Labai puikus ir nesun- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

• • , -* *• i j •. i „ kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Bet dėl ko gi nonsi? Dėl ko be valgioŠiai tUl’etų tiek Claug Įtakos vį80 reikalaujamos tik 28 ypatos. žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai*
Vaiko charakteriui kaip Bo. Boston, 1913, pusi. 61...........26c. sta# duoda daugiau spėkų, kitas ma-
, , 1’ a ' ' žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,drg. KarČiaUSkaS sako. Žmo TABAKAS. druskos ir kitų panašių dalykų? Ko-

gaUS Charakteris ar būdas Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- dėl jam reikia riebalų? šituos k Lauš į- 
® . . .. . kimės rūke' Pagal A AdoIovs ir mus suprasi tiktai iš sios knygutes,susideda daugiausia 1S JO dlu^lį™š gyvenimo patyrimų p2- pBra^ G-“™ K*ina ••
papročių, O papročiai nėra rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. kUNIGŲ CELIBATAS.
paveldėti, bet įsigyti palin- ” P .............................. M knygelė parodo, kodėl Romos
kimai Jie susidaro iš daž- ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia

, , -. Vieno akto vaizdelis ir monolo- išaiškinta visa jų bepatystes istorija,
no tų pačių elgesių kartoji- gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- jos pasekmės ir doriškas dvasiškuos 
mo. Pavyzdžiui, gimęs ku-^uvaitė^ So^Boston, Mass. nupuolimas. Šių knygų turėtu per- 

10c. skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terįs, dukterįs ir mylimosios :iepa-

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- pultų į tokių kunigų jjlobų. Parašė 
Drama viename akte. Da- kun. Ge

gimęs
dikis rūkyt nenori. Bet jei
gu augdamas jis matys ki _ ___ ~ _____ .__ *__ _
tus rūkant ir pats dažnai . nm galva. £»ram^ viename akte, pa- Geo. Townsend Fox, D. D-, su- 
patrauks tabako dūmų. jis ^ytak^viS^mar‘glų rai>'tojo- Ver‘ 5^*“° Feniinan<i samogitia. 
įsigys rūkymo paprotį, ne-

“SALOMĖJA"

25c. Kaina
*. . . - s O. S. S.” KODĖL AS NETIKIU- . i *i i ziunnt ar io motina rūke, Arba Šliubinė Iškilmė. Vieno ak-

Net ir žiemos laiku slaps- ar ne. Todėl mes esam tos to farsas, labai juokingas ir geras 
tydavosi. Reikėjo prašyti ki
tų vaikų, kad parvestų jį
namo.

Kai buvo 12 metų amž., 
tai visiškai pabėgo iš namų

perskaityti. 28e.

Taip tai įvyko taika
Vieną kartą vienas kara

lius pasiuntė šitokį laišką 
savo kaimynui karaliui:

Atsiųsk man mėlyną 
kiaulę, sujuodą. uodega^- 
ba...

Į tai antras karalius taip 
atsakė:

“Pas mane tokios nėra, ir 
jei aš turėčiau..

Pirmasis karalius, gavęs 
šitokį atsakymą, begalo in- 
tužo ir paskelbė karą prieš 
antrąjį. Per keletą mėnesių 
ėjo kruvina kova. Bet galop 
karaliai sutarė pasimatyti.

Antrasis karalius paklau
sė :

“Ką tu norėjai išreikšti, 
atrašydamas, atsiųsk man 
mėlyną kiaulę su juoda uo
dega, arba...”

Pirmasis karalius tarė:
“Nagi. aš prašiau mėly

nos kiaulės su juoda uode
ga. arba bile kokios kitos 
spalvos. O dabar pasakyk 
man, ką tu norėjai išreikšti, 
sakydamas, “pas mane to
kios nėra; ir jei turėčia...”?

Antrasis atsakė:
Mano mintis Lngvai su-

timos duonos ir bendrai te-į ir per 3 mėnesius nežino- 
kių dalykų, kokių pirma ii jom kur jis randasi. Manėm, 
nenorėdavo. ' į kad jau gyvo nėra. Bet sykį

Dažnai pakitėja ir jos bū
das: ji pasidaro pikta, pa
vydi, pradeda ginčytis ir 
pyktis su kaimynais, o kaip 

mėgsta ir svetimų 
parimti, kai niekas

nemato.
Motina nesupranta, kad 

visa lai daro jos negimęs
kūdikis. Kitaip sakant, jos šia.

policija sugavo jį Freepor- 
te ant stoties ir parvežė na
mo.

Kai 1914 metais kilo ka
ras. tai nieko - mums 
kydamas
kai armijoj pabuvo, tai pa
sidarė kitoks,. Dabar jau sa
ko, kad namie yra geriau-

I DIEVĄ?
_ ų i v i vrnni Kairui 1 Sr LHisVBTTlAIlis Č1S p&S&ko, kodėlnuomones, kad žmogaus bu- Perstatrtnui. Kaina .................... Į&C. negaH tikėtį argumentų, kurių

das priklauso daueriau nuo DĖL PINIGŲ nesumuš joks jėzuitas. Kaina t<«

auklėjimo, negu nuo to, ma. Pagal k. Tolstojų, parašė A. A.
kaip elgėsi jo nėščia moti- Večkys. Kaina ..................  35c. KURGI VISA TAI NYKSTA?
na. Suprantama, jeigu mo- KARĖS NUOTAKOS . Kn^ nyksta visi tie lobiai, kuriuos
tina buvo nerimta ir ne-' '?eP° vaizduojanti SišfaiiSomiškį kb£
tvarkinga būdama nėščia/ m»^^
tai negalima tikėtis kad ji Ka,na ............................. zOc- ky. Kaina ....................... įoe.
butų geras pavyzdis ir savo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
augantiems vaikams. Ki- Labai įdomi knygutė šituo svarbiu BIBLIJA SATYROJE 
tais žodžiais tariant, vaikai . Tai Biblijos, pašaipa, j K.n.o, tos
būna blogi dėl to, kad mo-
tiųa nemoka 'trerai juos iš- .............................
aųmi....... - ?

Kur Hitleris?

n*s katalikas ir socialistas Paraše knygos neįsileidžia. Labai juokinga su 
E. y andervelde. vertė Vardunas. 379 puikiais paveikslais, perstatan- 
Ka,na ...........................-................ I®6- čiais įvairius nuotikius nuo prieš su

tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-
taus. įgijęs šią knygų niekas nesi:

norai, tai jo norai. Jau čia 
jo būdas formuojasi. -Jeigu 
nėščia moteris visus tuos 
norus pildo, tai jie bus jos 
kūdikiui prigimti.

Aš čia papasakosiu pa
vyzdį iš mano paties gyve
nimo. Kada aš apsivedžiau, 
tai mano žmona iš pradžios 
buvo labai gera ir linksma. 
Bet vėliau ii staiga persi
mainė: pradėjo norėti tokių 
valgių, kokių pirma nebūtų 
valgius. Pasidarė pikta ir 
viskas jai dvokė. Syki mes 
susibarėm. Ji supykusi išbė
go sodan ir pasislėpė. Buvo 
jau vėlyvas vakaras ir aš 
nuėiau jos jieškoti. Radau 
sėdinčią krūmuose ir parsi
vedžiau stubon.

Kitą syki nuvykom mies-
prantama. Reiškia, kad jei telin. Ji užuodė, kaip žydas 
aš tokią kiaulę bučiau tu- kepė žuvis ir užsimanė tų 

žuvų. Kol žydas tas žuvis 
iškepė, mano žmonai perė
jo noras ir pradėjo jį kolio- 
ti, kad taip ilgai kepė. Da
bar tos žuvys jai jau nebe- 
kvepėjo, bet dvokė.

Dabar pažiūrėkim, kas 
buvo toliau:

Kada užerimė kūdikis ir

rejęs. tai bučiau ir atsiun
tęs I”

“Vaje, vaje, kokių kvailų 
musų butą. Susitaikinkim ir 
gyvenkim taikoj, bukime 
prieteliai.”

Taip tai įvyko taika. To 
atsitikimo istorija buvo pa
rašyta metraščiuose abiejų
valstybių persergėjimui se- pradėjo vaikščioti, tai v:i- 
kančioms gentkartėms, kad Į1arais pradėjo bėkit iŠ stu- 
neįsižeistų pergreitai. bos ir slapstytis krūmuose.

Girdėjusi, j Kada mano žmona atva-

Viena moteris, matydama 
kaip jos kaiminka negali 
suvaldyti savo vaiko, pasa
kė: “Jeigu jis butų mano 
vaikas, aš jį užmuščiau.” 
Bet kai vėliau gimė jai mer
gaitė, tai neklausydavo mo
tinos ir gana. Motina ją 
mušdavo, o duktė rėkdavo: 
“Nors tu mane sukaposi į 
mažus šmotelius, bet aš ta
vęs neklausysiu ir visi šmo
teliai šoks tau į akis.”

Fanašių atsitikimų aš ma
čiau daug. Kaip elgiasi nėš
čia moteris, taip paskui el
giasi ir jos vaikai. Tai pa
rodo. kad laukdama kūdi
kio, moteris turi užlaikyti 
labai ramiai, turi skaityti 
geras knygas ir nepildyti 
kiekvieno savo noro. Tuo
met ir vaikai bus palinkę 
prie mokslo ir mokės val
dytis.

Ai esu patyręs, 
vaikiai būna daug 
ni ir gudresni, negu legalus 
vaikai. Tai yra dėl to, kad 
mergina visados stengiasi 
paslėpti nuo žmonių savo 
bėdų ir vartoja visokias gu
drybes.

Kas. Karčiauskas.
Nuo Redakcijos. Nors 

tūli psichologai sutinka, kad

Nieks nežino, negirdėjo.
Kur Hitleris pasidėjo.
Visi įieško, nor pagauti 
Ir už kojų ji pakarti.

Jis jau daug išžudė svieto.
Gal nei pekloj neras vietos; 
Gal būt velniai ji pagavo 
Ir į peklą nugabeno.

Ir ten gal jau jį kankina, 
Peklos dugne prirakinę...
Tai tau “fiurer". smarkavoti. 
žudyt žmones, neatboii...

Tu norėjai viešpatauti,
Daugel turtų prisikrauti, 
Nudavei esąs žinovu,
Norėjai būt svieto valdovu.

Bet už savo biaurius darbus. 
Praradai garbę ir skarbus. 
Tai tau buvo mandravoti. 
Nieko kito neatboti!

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
METELIONIS.

Kunizai iam-,,..
liūs amžina p-klos uvn- 
■m II UZ a|>sll,l'n

kir. viena išgi-ltml litlo 

amžinų lėtučių pragaru 
p:* »»«•■*♦■ 4ic»> <rt»

ros autorius par'Kkv, 
ris* tai yra m-la.* ir ap- 
caryatė, aaa pafetoa Ti
sai Bėra. JM parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk

♦ /ii

i 7, 1945.
Julė Gudvnaitė.

SVIESTUI SUMAŽINO 
“POINTUS”

žmogaus būdas yra pavel- “pointų.”

Kainų administracija pa
skelbė, kad nuo sviesto nu
imta 8 “pointai.” Iki šiol 
už svarą sviesto reikėjo duo
ti 24 raudonus “pointus,” o 
dabar reikės duoti tiktai 16

(a. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaiaa 25 ceataL

Karpa 
via" KBygyaa.

«M BROADWAT,
80. BOSTON, MASS.

Taipgi Ir pas 
A. M. MSTSLIONl

7747_Navy Auwa%
Ostrsit, Klek.

i
puslapiai. Ka

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

DŽIAN BAMBOS SPYCIAl.
Ir kitos fončs. Daugiau juokų, na.

?
 Amerikoj munšaino. Šioje knygo- 
telpa net 72 “Džian Bambos sęy- 

čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25e.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nao- 
jų, labai gražių ir juokir gų mnnolo-

S
ir deklamncijų. V įsukto* temos:

rbininkiskoa, revobtfionierisitoa, 
tautiškos, humoristiškoo ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kama ................... 2ftc

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysak<m: 111 No- 

užeitikintiB Vyras; (2) Žydinti Giria;

a Klaida; (4) Korekta. Jose nuro- 
a kaip žmonės paikai tiki į viso 
•kius prietarus, burtos ir tt.......... įRc.

LYTIŠKOS LIGOS.
fr kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

D-ras P. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 26e.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
tioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.

ma Ofl

ALKOHOLIS IR KUDIK1AL 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vaL 
karna. Kaa yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nsrsfcaityti šitų knygutų. Kaina lfte. 
“Keleivi*,” Ė3Ė Broadtray, 

Soeth Bo«ton, Man.
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Apie Nacių Pragarą
Lietuvis kareivis rašo motinai iš Vokietijos—Nacių 
kempės, kur žmonės buvo žudomi—Vokiečių civiliai

Mrs. Margaret Kazlaus
kienė iš Waterbury, Conn

Man buvo žinomas miestas 
(Weimaras—Red.), ale ma-

mums prisiuntė savo sunaus ižai jo beliko. Labai smar- 
laišką iš Vokietijos. Jaunas i kiai išgriautas.
W. F. Kazlauskas yra A-
merikos armijoj vertėju. 
Prieš karą jis mokėsi Vokie
tijoj, .Jenos mieste. Dabar 
jis pateko i tą vietą, kur 
jis prieš karą gyveno. Jo 
laiškas rašytas lietuviškai 
ir mes jame nieko nekeičia
me:

Dear Mom:
šiandien po vakarienei 

parašysiu gal ilgesnį laiš
ką. Kiti išėjo ant pikčerių, 
o aš likau namie, sumisli- 
jau verčiau parašyti keletą 
laiškų, ba turiu apie ką pa
pasakot.

Visą rytą ir popiet buvau 
išvažiavęs. Pirmiau rašiau, 
kad gal gausiu čenčių nu
važiuoti i koncentracijos 
kempę. Tai šiandien jau 
buvau ten. Gavau karą, tai 
su keliais kitais nuvažiavo
me.

Kempės yra apie 16 mai
lių nuo Jenos, šalia Weimar 
miesto, i rytus. Stovi lau
kuose. Per didelius vartus 
reikia Įvažiuoti. Iš lauko vi
sur dratais aptverta. Kiek 
ten žmonių dabar dar yra, 
negaliu pasakyti. Kai į vi
dų įėjom, tai apie visus na
mukus matėme pilna žmo
nių, visi vyrai. Ant marški
nių kožnas turi litarą įsiū
tą, prie kokios tautos pri
guli. ’Daugiausiai matosi su 
R (rusai), P (lenkai) ir J 
(žydai). Paklausinėjau, ar 
yra lietuvių, tai sakė, kad 
vienas jaunas buvo, bet jo 
negalėjom surasti.

Žmonių kankynių vieta

Pirmiausia nuėjome pa
žiūrėti, kur kardavo žmo
nes ir surištus mušdavo. Vi
si instrumentai palikti tvar
koje, kai naciai bėgo. Pas
kui nuėjome į didelį mūrinį 
namą, kur yra tam tikri pe
čiai, kad žmones deginti. 
Atrodo, kaip didelė beker- 
nė. Pečiai turi astuonias du
ris, pro kurias žmones ant 
ratukų į pečiaus vidurį gi
lyn nustumdavo ir į pelenus 
iškepdavo. Kvapas labai 
navatnai atsiduoda. Pečiuo
se. kaip katrose vietose tik 
pelenai matyti, o kituose 
dar matyti visas iškeptas 
žmogus, tik mėsos ir skuros 
sudegusios į pelenus žemyn 
nukritusios. Kaulai irgi be
veik į pelenus pavirtę, tik 
pakrutink tai sukrinta vis
kas, kaip pelenai, ale kaip 
nejudinti, tai gali matyti 
dar, kur kojos, galva, ran
kos, ale tiktai taip, kaip še
šėlis.

Į kitą vietą nuėję matė
me, kur viens ant kito su
krauti žmonių kūnai. Tik 
skūra ir kaulai likę. Vieni 
mirę nuo bado, kiti supuVo 
nuo režimo ir mušimo. Rot 
nos neužgijo ir pradėjo put 
ti, o paskui mirė. Viskas 
dar palikta taip, kaip ame
rikonai atrado.

Vokiečiai nenori tikėti

Dabar iš to miesto (Wei- 
maro, Red.) amerikonų val
džia veda ir veža vokiečius 
pamatyti, ką jų žmonės da
rydavo. Vokiečiai nenori 
tikėti, kol pamato. Iš visur 
dabar atveža vokiečių pa
rodyti. Aš misliju iš Jenos 
irgi veš parodyti vokiečiams 
civiliams žmonėms. Žmonių 
pelenų didelė krūva stovi 
supilta lauke. Apie penkias
dešimts tūkstančių žmonių 
buvo užmušta šioje kempei 
je. Keturios savaitės prieš 
amerikonų atėjimą buvo 
šioje vietoje 85 tūkstančiai 
džielininkų (kalinių, Red.). 
Dabar dar likę apie ketu
riasdešimta tūkstančių. Pas
kui grįžome per miestą.

Pasimatymas su pažįsta- 
tamais vokiečiais

Grįžtant namo susimisli- 
jau važiuot per Jeną. Man 
buvo žinomi keliai, tai be 
jokio sunkumo greit ten pri
buvome. Į Jeną atvažiavę 
nelabai bepažinau miestą. 
Kur Wiegardas (buvęs jo 
šeimininkas Jenoje) dirbo, 
toj didelėj šapoj šešiolikos 
fliorų aukščio, namas visai 
sugriautas iki žemės. Liku
sios šapos dalies irgi nela
bai kas likę. Gatvėse dide 
lės duobės nuo bombų. Vi
sur pilna dumpo, stiklų 
plytų kaip tik galima per
važiuot. Bažnyčia, miesto 
centras, universitetas tai 
beveik nieko nelikę. Tik 
griuvėsiai. Pas Wiegardus 
nuvažiuoti bandžiau per 
tris tiltus mieste, ale visi iš
griauti. Reikėjo kelias mai- 
les toliau per tiltą perva
žiuoti. Jų (Wiegardų, kur 
rašėjas gyveno—Red.) sek- 
šinas ne per labiausiai ap-

LA1VYNAS UŽIMA GUMOS DIRBTUVES tetus, Žemės Ūkio Akade
miją Dotnuvoje, Komerci
jos Institutą Šiauliuose, Mu
zikos Konservatorijas ir Me 
no Mokyklas Vilniuje ir j 
Kaune, ir įvairias kitas mo
kslo ir kultūros įstaigas. --------

. . . Federalio teismo rumuo-
Gestapo medžiojo Lietuvos; se buvo nubaustas jaunas 

vyr“® pašto tarnautojas, Edward

Vietinės Žinios
Nubaudė suktą laiškų 

išnešiotoją
;buvo uždėta kontrolė vištų 
.piovimo įstaigoms. Tai pa
daryta dviem sumetimais: 
1) pastoti kelią juodosios 
rinko spekuliantams ir 2) 
sulaikyti pardavimą valgy- 

Gavin. Jisai buvo pagautas j mui netinkamos paukštie- 
bastantis įx> aludes ir me-Gestapo represinės prie

monės ypač sunkiai palietė x A . ... . ., , ..
veikliausią lietuvių tautos Į diskus j svilo bačkas, 
dalį — jaunimą. Jauni Lie- .. Gavln. nubaustas ketu-. 
tuvos vyrai buvo visur Ges- nems menesiams į kolejimr. 
tapo agentų medžiojami, j

Ši nuotrauka parodo laivyno viršininką Akrono gu
mos dirbtuvėj. Jis atvyko paimti Goodyearo dirbtuves, 
kur 16,700 darbininkų paskelbė streiką ir per kelias są- 
vaites negryžo darban, nes kompanija atsisakė pildyti jų 
reikalavimus. Streikininkai sveikina atvykusi laivyno vir
šininką. ši kompanija gamina laivynui reikalingus daik
tus. • 1

Lietuviu Kova Su Naciais
Lietuviai tremtiniai ir pa

bėgėliai Vokietijoj Įteikė 
Amerikos ir Anglijos ka
riuomenių vadovybėms pla-

___  __ _________ tų paaiškinimą apie lietuvių
griautas, jų stuboje visi lan- padėtį Lietuvoje ir užsie- 
gai sveiki. Aš kaip į stubą • niuose. Tame lietuvių rašte
įėjau, tai ėmė kelias sekun
des, kolei jie suprato, kas 
yra. Per langą pamatę mis- 
lijo, kad atvažiavo ameri
konai juos paimti išvaryti. 
Bet tuoj mane pažino. Jie 
visi taip atrodė, kaip pir
miau, ale sakė sumenkę per 
tą laiką. Vyras labai jau su
vargęs, ant kojų silpnas. 
Jie sakė labai daug laiko 
praleido slėpdamiesi skiepe 
nuo bombų. Dukters neži
no, kur ji dabar, kai ameri
konai atėjo, o jos vyras Ru
sijos nelaisvėj. Su valgiu, 
sakė, labai prastai. Aš su 
jais buvau tik kelias minu
tes, ba lauke manęs laukė 
kiti, tai nenorėjau trukdyti. 
Sakė jie kasdien mislydavo, 
kad aš kurią dieną pasiro
dysiu ir šį rytą šnekėję, kad 
gal kurią dieną pribusiu. 
Dabar kaip netoli jų stoviu, 
tai galėjau nuvažiuoti. Ne
užilgo gal turėsiu kitų nau
jienų apie ką parašyti. Šiam 
vakarui užteks.

Good bye,
Sūnūs Vilimas.

Vokietija, April 24, 1945.
f.T-*****__________

Nauji Leidiniai
The Baltic Nations, Esto- 

nia, Latvia and Lithuania. 
Parašė F. W. Pick. Išleista 
Londone 1945 m. Boreas 
Publishing Co. 172 pusla
piai.

Su džiaugsmu reikia pa
sitikti naują, giažiai išleis
tą knygą Anglijoje apie 
Baltijos kraštus. F. W. Pick 
knyga trumpai, bet ne pa
viršutiniškai aprašo sunkią 
Baltijos kraštų istoriją: kul
tūrini atgimimą; kovas dėl 
nepriklausomybės: nepri
klausomo gyvenimo sunku
mus ir nepriteklius ir paga
liau naują pavergimą: pir
ma nišų. paskui vokiečių ir 
dabar vėl rusų.

F. W. Pick prieš anglų 
visuomenę kelia klausimą, 
ar Baltijos šalys bus išduo
tos galingo kaimyno impe
rializmui? Jis pažymi, kad 
Baltijos šalys turi tokią pat 
teisę į nepriklausomą gyve
nimą, kaip ir kitos mažos 
tautos. Jo knyga butų nau
dinga ir Amerikos visuome
nei susipažinti.

Garsusis muzikas Igoras 
Stravinskis mokėsi advoka
tūros Peterburgo universite
te, bet ją metė patariamas 
kito muziko, ir nepadarė 
klaidos.

nos.

pasakojama sekamai apie 
lietuvių kovas prieš nacius:

Sukilimas ir Lietuvos 
atsteigimas

1941 m. birželyje, tuojau 
po to, kai imta vykdyti ma
sinis trėmimas, prasidėjo 
generalinis lietuvių sukili
mas prieš jų bolševikiškuo
sius prispaudėjus. Staigaus

gausiai gabenami į kalėji
mus ir koncentracijos sto
vyklas ii- vežami priversti
niems darbams į Vokietiją. 
Tūkstančiai Lietuvos jauni
mo turėjo per ištisus metus 
slapstytis miškuose. Taipgi 
žiauriai nukentėjo žymus 
skaičius lietuvių ūkininkų, 
kurie sąmoningai susilaikė 
nuo tiekimo vokiečių armi
jai jiems nustatytu kiekių 
maisto ir pašaro. Ištisi kai
mai buvo sulyginti su žeme, 
c jų gyventojai, neišski
riant nei senelių, nei mote
rų, nei vaikų, žvėriškai bu
vo išžudyti.

Didelis skaičius inteligen
tų — profesorių, karininkų, 
rašytojų, laikraštininkų, ku
nigų, valdininkų — buvo a-

Kontroliuos vištų 
įstaigas

plovimo

Svarsčių inspekcijos de-

Cambridge policija jieš
ko vagišio ar vagišių, kurie 
turi “daug marškinių.” Da
lykas teks: Charlesbank 
Laundry pasigenda “neži
nomo kiekio marškiniu.”

partamentas praneša, kad kuriuos išsinešė nežinomi 
nuo pereito ketvirtadienio piktadariai.

i okupantai sudarė savo pa
čių civilinę vyriausybę ir 
c radėjo eksploatuoti Lietu- reštuoti ir išvežti į Vokieti
vą kaip Vokietijos, taip ir 
savo pačių naudai. Ši naujo
ji vokiečių “Zivilverwal- 
tung” stengėsi lietuvių tau
tą laimėti savanoriškam ir 
besąlyginiam bendradarbia
vimui su nacionalsocialisti
ne Vokietija, • kuriant nau
jąją Europą.''

Pasipriešinimas naciams
Lietuvių tauta protestavo 

prieš veilnmo sulaikymą ir 
panaikinimą aukščiausių 
kraštą valdančių organų,

sukilimo dėka buvo išlais-: prieš eksploatavimą ir gro- 
vinti svarbiausieji Lietuvos ■ bimą žemių, ir energingai 
miestai Kaunas ir Vilnius, atsisakė įsijungti i nacional- 
Buvo paskelbtas suverenės socialistų politinius siekius,
Lietuvos valstybės atsteigi- 
mas ir buvo sudaryta laiki
noji vyriausybė, visoms de
mokratinėms partijoms ben
dradarbiaujant.

Laikinoji vyriausybė tuo
jau panaikino visus taip va
dinamos Sovietų Lietuvos 
vyriausybės dekretus, su
stabdė priverstiną Lietuvos 
sovietinimą ir atstatė teisė
tą konstitucinę santvarką. 
Nelaimei, laikinąja! vyriau
sybei nebuvo lemta ilgai 
tvarkyti Lietuvos reikalų.

Naciams patiko bolševikų 
tvarka

Lietuvą užpludusieji na
ciai likvidavo laikinąją vy
riausybę, atsteigė sovietišką 
tvarką, kuri buvo į Lietuvą 
įvesta per Sovietų okupaci

jos koncentracinius lagerius 
ir kalėjimus, kuriuose dide
lė ių dalis laikoma net iki 
šioiiai (šių metų gegužės 
pradžioje.—Red.). Visi lie
tuviai inteligentai buvo į- 
tarti, kad jie esą anglosak
siškų palinkimų ir nusista
tymo. Dalis jų buvo apkal
tinta šnipinėj imū anglosak
sams ir prieš juos teismuo
se buvo užvestos bylos. Ši
tose aplinkybėse išvežus lie
tuvius Į Vokietiją, jų padė
tis nerodė pagerėjimo, nes 
netgi Reiche jie vokiečių 
pareigūnų nebuvo palenkti 
pasisakyti už besąlyginį 
bendradarbiavimą su na
ciais.

P

pol
kurie visiškai nesiderino su 
pačiais pagrindiniausiais
lietuvių tautos interesais. Į, Philadelphia, Pa 
visus vokiečių okupacines,

Į vyriausybės reikalavimus 
'lietuvių tauta atsakė pasy- .
viu pasipriešinimu ir išvys
tė platų slaptą veikimą 
prieš nacionalsocialistų im
perializmą.

Šio pasyvaus pasipriešini
mo padariniai buvo visiškas 
nepasisekimas suorganizuo
ti lietuviškuosius SS legio
nus; atsisakymas duoti jau
nimą darbams, sulaikymas 
lietuvių darbininkų nuo vy
kimo į Vokietiją bei sabo
tažas transporto darbinin
kų.

Nacių žiaurumai

Į tą lietuvių užsispyrimą
ją, ir vėl tęsė privatinės Į naciai atsakė Įvairiomis re 
nuosavybės nacionalizaciją. įpresijomis: jie uždarė Lie- 
tuo budu sau palengvinda-ituvių Mokslo Akademiją, 
mi krašto grobimą. Naujfė- Vilniaus ir Kauno universi-

(Atkelta iš 3-čio pusi.) 
ir skaito netik šiaip žmo
nės ir bažnytiniai, bet ir 
patys komunistai jį nešioja 
kišeniuose ir visiems rodo 
ir skaito.

Supykę tada nariai įne
šė, kad sykiu išmesti ir ko
munistų “Laisvę,” bet mu
sų “smart” prezidentas pa
ėmė ir uždarė mitingą. Ar 
matei tokią “demokratiją”?

Šiandien kliubas fundina 
netik fry alaus, bet dar ir 
senvičių. Tai gutbai. Aš 
tiek prisijuokiau, kad pil
vas skauda ir palikau alka
nas. Užkandęs šalto-balto 
turėsiu geresnį apetitą jums 
parašyti* apie musų komu
nistus ir jų vajų užkariaut 
pasaulį.

A. Š. Žabaldokas.

N amai!IRMOS DŽIAUGSMO VALANDOS PRAĖJO!Kareivis išeina laukan atsikvėpti grynu oru...
Jis pažiūri Į vartus... “Tie 

patys,“ mano jis sau, jaus
damas Naujos Anglijos tik
rovę. “Namai.”

Mėsesessj aiškiai matos*! 
bažnyčios bokštas. Toliau, ta 
pati jauki vaistinė. Pagaliau, 
laikraščio ofisas, kur jis dirb 
davo.

širdis sutvaksi greičiau 
kai jis pažiūri į savo namus! 
Jie tokie, kaip jis svajojo... 
didelis medis, graži statinė 
tvora... baltais pilioriais an
ga dvelkia svetingumu.

Net vartelių girgždėjimas 
nepasikeitė...

Per 1944 apdrauda padidėjo 
$9,437,018. Visa pi apdrauda 
$129,220,006. Pajamos viršijo. 
išlaidas $2,310,866. Sėraf'-ir - ; 
Bonai $18,485,267, iš to taipįff-'o.- V 
$16,633,846 U. S. bonai. Pi- 
nipų bankuose $501,000.

JAY R. BENTON. Prez.

HOME OFFICE,
Conpress and Franklin Streets,

Boston. Mass.

Taip, tai yra vieta, kurios 
jis ilgėjosi audringomis nak
timis, kuomet šrodė, kad tuoj 
pasibaigs visa gyvybė.

NAMAI! Džiaugsmu kone 
verkia širdis.

Greit... oi greit vėl prasi
dės gyvenamas — tikras gy
venimas.

Padėti grįžtantiems karei
viams įsikurti gyvenime yra 
vienas svarbiausių . Boston 

Mutual tikslų.
Visas musų patyrimas, i- 

gytas per pusę šimtmečio be
tvarkant Naujoj Anglijoj gy
vybės apdraudą. bus prieina
mas visiems, kam reikės pa
tarimų kuriant saugią ateitį.

Visur, kur tik sugrįš karo 
veteranas, patyręs Boston 

Mutual atstovas bus pasiruo
šęs jam padėti. Nesivaržykit 

pas jį užeiti.
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Aštunta* puslapi*
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KELEIVIS, SO. BOSTON

kada buvo Įkurta Haffenraffer Co.. Ine., prezidentui Ulyses S. 
Grant buvo patiektas planas statyti Bostone didiji U. S. Paštą 
ant Post Office Sąuare. Pastatytas tų laikų architektūros stiliuje, 
tas pastatas darė didelio įspūdžio.

MASS. VETERANAI 
GAUS $50-$300 

BONŲ

RUSAI NEĮLEIDŽIA AME
RIKIEČIŲ LIETUVON

Antanas Tamošiūnas nega 
Pinigai bus sukelti iš pelnų, Įėjo aplankyti savo tėvelių 

mokesčių už cigaretus ir ---------
alkoholi Antanas Tamošiūnas tar-
--------  ' navo Amerikos karo avinei-

vo tėvelių aplankyti. Ameri
kos kariuomenės vyriausv-

m i

ne-

Kova už kareivių bonus Matyt. bolševikai verda 
buvo ilga ir astn. tiso b1*-kokią nors smalą Lietuvoje, 
gislaturai buvo pasiūlyta jeigu‘ bijosi isileisti tenai a. 
net 17 planų. Bet paskutinę; merikiečius. *
valandą jie buvo atmesti,' 
atstovų rūmai priėmė demo
krato Robert Murphy pla
ną.

Aodegė^ lietuvis Pranas 
Rabilaitis

toj vietoj stovi naujas U. S. Pašto rūmas, 
dėsnis. Kildamas sklandžiomis linijomis

bet penkis kartus di- 
lauko. moderniškai

įrengtas viduje, jis duoda daug vietos visokiem departamentam, 
ko pirma nebuvo. Taip pat ir Haffenraffer & Co., Ine., ką gami
na PICKWICK ALE, augo su laiku ir plėtojosi iki taco vienas 
didžiųjų Amerikos bravoru.

SEPTYNIOSDEŠIMT PENKTL JUBILIEJINIAI METAI

BREWH> BY HAFFENREFFER A CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

Massachusetts atstovu ru-Į oj ir padarė 62 oro žygių 
mai pereitą savaitę priėmė ; Vokietijon iki ji buvo šu
naują bilių. Einant juo visi mušta. Trys jo grupės bom-s 
musų valstijos kareiviai banešiai tose misijose žuvo, Į 
gaus" bonu — nuo 50 iki 300 bet Tamošiūnas laimingai 
dolerių, žiūrint jų tarnybos išliko sveikas. Karui Euro- 
laiko. ' po j pasibaigus, jis buvo

Iš armijos paleistas karei-, ^arbin^ai iš tarnybos pa-, 
vis. tarnavęs nemažiau 60 liuosuotas ir norėto nuskris-' 
dienų, gaus 50 doleriu. Ku- Ii iš \ okieti'os i Lietuvą sa-'
ris bus tarnavęs nemažiau 
180 dienu, gaus 100 dolerių.
Už daugiau kaip 180 dienų bė sutiko ir orlaivi jam duo 
bus mokama 200 dolerių"'‘i. Bet rusai neleido jan 
Be to. visi užsieniuose tar- Lietuvon nuskristi, 
naujantieji gaus po 300 do- Tamošiūnas dėl to labai 
Ierių. ‘ nusiminęs. Jis sako: “Aš

Mass. valstija turi 600,- padėjau praskinti rusams 
000 vyrų ir moterų, tarnau- kelią į Berlyną, padėjau nu- 
jančių kariuomenėje. Ap- galėti hitlerizmą. o dabar 
skaičiuota, kad musų vals-. negaliu ir senų savo tėvų 
tija turės išmokėti tarp 130; aplankyti 1...” 
iki 150 milionų dolerių. Tamošiūnas laikinai yra

Pinigai bus sukelti iš kor- apsigyvenęs pas draugus 
poracijų pelnų, mokesčio už' Hermanus Arlingtone, 
cigaretus ir alkoholi. Kor- t0^ nuo Bostono, 
poracijcs, kurios padaro' -
daugiau kaip 25.000 dol.
pelno i metus, turės mokėti 
pustrečio nuoš. iš bendros 
pelnų sumos. Toliau, bus i- 
mami priediniai mokesčiai 
už cigaretus ir alkoholį — 
centą už pakeli ir 25c. už 
galioną

uz

Šiomis dienomis sugryžo 
iš Vokietijos ir Vladas Juš
ka, ristiko Frano Juškos 
brolis. Jis buvo patekęs Į 
vokiečių karo nelaisvę. Kai 
amerikiečiai ji išlaisvino, 
jis irgi norėjo nuvykti Lie
tuvon saviškių pamatyti, 
bet rusai ir jo neįleido.

Taisydamas savo butą 
Dorchestery smarkiai apsL

T. ~ « degino Jamaica Plain lie-Liepos 10 naktį So Bos- tuvfe Pranas Rabnaitįs. be
tone buvo sužeista automo-1 laimfe priežastis — eks- 
bihaus nelaimėj Jule Bar
zienė, musų skaitytojo Sta
sio Barzo žmona. Ji ir kita 
moteris gryžo iš miesto na
mo (Baržai gyvena Dor
chestery); vienas kariškis 
armijos automobiliuje pasi
siūlė jas pavėžyt. Vietoj va
žiuoti apšviestom gatvėm, 
jis pasuko kažin kur į tam
sią vietą ir atsimušė į pre
kių vagoną
nuvažiavęs 
lio.

Sužeista Julė Barzienė

A —
pliozija. sprogo vadinama
sis “blow-torch.”

Antanas Ramanauskas vieši 
South Bostone

Pereitą savaitę gryžo iš 
pietų Amerikos Antanas Ra 
manauskas. sūnūs West Ha- 
nover gyventojos Onos Ra- 

, .manauskienės. tarnaująs 
Matyt, buvo j §amo laivyne, kaip

ant gelezinke-, orlaivininkas.
. a . ! Antanas gavo 30 dienu a-
Automobi is sutizo ir p.Atostogas. Motina ir Antano 

Baiz buvo skaudžiai sužeis-1 sesuįgg Marijona ir Ona la- 
ta. Kariškis ir kita moteris. džiaugiasi, susilaukusios
taipgi nukentėjo. į brangaus svečio.

Apie sį įvyki mums papa- ya pa^ DrOga jaunasis la- 
sakojo pats draugas Barz j kunas atvvko j South Bo?. 
kuns buvo atėjęs Keleivio ttOną. pas* Marijoną Žilins-
redakcijon.

Sužeisti lietuviai jurininkai

Laivynoz -----departamentas
paskelbė naują surašą žu
vusių ir sužeistų jurininkų. 
Jame randam du lietuvius

Nr. 29, Liepos 18 d., 1945

Reikalingos Moterys
Dišių plaut

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

BLINSTRUB’S 
304 Broadway, So. Boston

BORIS BEVERAGE CO.

-29 E St eet, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso- 

mšies alų baliams, vestu
os j namus ir sales. (-)
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
J o'as Skendalis.

" ’ef.: ŠOU 3141.

;os

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 

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

Mest Kosbury, Mass.
Tel. Parkuay 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliom is ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU arto Central Sų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel 2R62A a i04 roi
j Dr Joseph A Gaidis

Pabėgo nacis belaisvis nantasket beach. mass.
68 Mountford Rd. 

kambariai ant rendos
Kaina labai prieinama. Platesnių 

galima gauti pčtnyčiomis ir
- ______mis Katkauskienės Dresiukaro belaisvis, Paul Klęy. į store. <ao»

FederalėS Valdžios agentai: 376 Millbury SU Moreester. Mass. 
kad jis yra pasislė-

Macejunų sūnūs Antanas 
baigė karininkų aka

demiją

Kudarauskai mini 30 metų 
sukaktį

Maitinas ir Jieva Kuda
rauskai. kurie gyvena West Ant Macejunas, sūnūs 
5th gatvės 171-mame num?- “Keleivio” skaitytojų Anta-

f i
IŠ Fort Devens belaisvių 

stovyklos pabėgo da vienas 3toS

ryje. South Bostone, liepos
2*4 d. minės savo vedybų 30 mjg dienomis sėkmingai iš 
metu sukaktį.

.netns'rininkų kolegijoj.
Jaunasis karininkas tuoj 

buvo pasiųstas į Great Lakęs 
laivyno stotį, netoli Chica
gos. Vėliau tur būt bus per-

- ----;------ ;----  keltas į New Yorką.
Šiomis dienomis parvažia-' Macejunai gyvena 450 E. 

vo iš Europos Jonas Kaz- ?th St., South "Bostone. 
Iauskas, p. Birutės Bago- Rep.
čienės brolis. Jisai tarnavo' -----------------
Amerikos ginkluotose pajė
gose Afrikoj. Francijoj ir 
Vokietijoj. Dabar, paliuo- 
suotas.

no ir Marės Macejunų. šio-

Keleivis” linki 
' laimingai susilaukti 
kitu 30 metu.

kienę ir jos šeimą. —Rep.

Atmetė kareivių išimties 
bilių

Senato rūmai didžiuma 
balsų atmetė kareivių išim- 

— Prana Čapliką i‘f South i bilių. Jo sumanytojai 
Bostone ir Joną Jonelevičiui u ė paliuosuot nuo pajamų 
iš Lvnno ! mokesčio kareivius, bet tai

' buvo pigus blofas. kadangi 
musų valstijoj senai veikia 
įstatymas, kuris paliuosuo- 
ja nuo pajamų mokesčio 
tuos, kurių metinė alga ne
sudaro 2,500 dolerių. Fak- 
tinai tas bilius butų paliuo- 
savęs tik stambiuosius ka
rininkus.

Brocklynietis vieši Bostone

Į Bostoną atvyko Brook- 
lyno gyventojas Vincas Ge
rulaitis. Vieši pas savo gi
mines ant E 7-tos gatvės. Į 
Brooklyną gryžta pabaigo
je šios savaitės.

BROCKTONE GERIAUSIA VIETA UŽEITI 
VYRAMS IR MOTERIMS

yra pas

STEVĘ BAGDONĄ
Jis pagamina lietuviškų kilbasų su rukščiais kopūstais.

paukštienos ir kt. (30)
Ir jis turį gerų gėrimų, stiprių ir lengvų.

595 So. Main Street, Brechtui*, Mas*.ILs

da

mano,
pęs Bostone. Pabėgėlis ge- 

laikė kvotimus Harvard ka-'rai vartoja anglų, švedų ir! Kuris moka boluoti vilnas an ma- 
Sįrininku kol^noi. i olandu kalbas. Įs^nos (bahng press-wooi stoek».
ir

f REIKALINGAS VYRAS

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 

nuo 2 ikį 5 
nuo 7 iki 9 

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus 

AK IŲ DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrųžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAMRENCE. MASS.

Parvažiavo Jonas Kaz
lauskas

Ona Čiapienė dar gyva ir 
sveika

Redakcijoj lankėsi
Pereitą savaitę Keleivio 

ofisan buvo atėjusi draugė 
Ona Čiapienė su savo (lrau-

RADIJO PROGRAMA

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

1— Armonistas Jerry Tra- 
montezzi iš Brightono.

2— Dainuos Vinc. Motie- 
jaitis iš Worcesterio. akom
panuos Marijona Mešikenė.

3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite

Darbas per apskritus metus ir mo 
kestis gera. Dirbti reikia penkias 
dienas j savaitę. Kreipkitės j

B & B M’OOL STOCK COR!’. 
229 A Street. South Boston.

NAMAS IR 25 AKRAI MIŠKO

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

Kreiptis: 405 Stafford St, 
M’orcester 3. Mass. (37)

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTIN'GTON AVEk, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 457*

Tek ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

NAIKINAM BRUDĄ
(Ba? Extermination)

Naikinam blakes, tarakonus, žiur- 
ir t.t. Nei rūpesčio, nei 

(31)
Prncrrorn I AUDLEY EXTERMINATING CO. 

o i*- i ’I 91 Mavwood St.. Roxbury. Mass.5. MinkUS. Tel. GARrison 3535

Pirmadienį musų redak-'ge. Ji atnaujino savo pre- savo įspūdžius ir nusiųskite!ke;a,pĮJXnii 
?ijoj .lankėsi svečias karei- numeratą, užrašė “Keleivį”į šiuo adresu- W0RL Sta-!vargo. _ 

kuinuivis, krp. J. Šneideraitis iš savo 
Brooklvno. Jau du metai New Hampshire, ir užmo- 
J. Šneideraitis tarnauja Ar- kėdama pinigus pridūrė: 
miįoj ir dabar stovi So. Ca- “Galit parašyti Keleivy, 
rolinoj. Bostoną lankė ato- kad Čiapienė dar gyva ir 
stogų proga kartu su žmo- sveika. Tegul apie tai žino 

visi mano draugai.”

Verseckui i i tion, Lithuanian
Boston, Mass.

na.
Tel. ŠOU. 4645

Take advantage of CASPER’S 
morning SPECIAL $10.

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

OTHER PERMANENTS FROM 85. 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 Evenings

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

i _==

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618




