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Japonijos Karo Laivynas 
Visai Sunaikintas

Amerikos karo praneši
mai sako, kad Japonijos ka
ro laivynas liko visai sunai
kintas per paskutines tris 
savaites. Visi didieji japo
nu karo laivai buvo surasti 
ir išdaužyti bombomis iš or
laivių. Didžioji japonų lai
vyno bazė Kure dabar yra 
“japoniškas Pearl Harbos.” 
Per 18 dienų bomberiai su
daužė 915 japonų laivų ir 
1076 orlaivius. Visa eilė 
miestų buvo sudenginta, o 
karo laivai beveik kasdieną 
apšaudo japonų pakraščius. 
Amerikos orlaiviai dabar 
kai kur iš anksto perspėja 
japonus, kokie miestai bus 
daužomi. Didieji bomberiai 
naikina kai kurias Japoni
jos sritis, degindami ir dau
žydami viską.

cnijos bus atimti visi jos 
užkariavimai); 4) Japoni- 
os kareiviai, po visiško ar

mijos nuginklavimo, bus! 
oaleisti namo; 5) karo kri
minalistai turi buti išduoti 
aliantams nubausti ir Japo
nijos vyriausybė neturės 
trukdyti stiprėti demokra
tiškoms tendencijoms japo
nų tautoje; 7) Japonijos 
pramonė, kuri netarnauja 
karo tikslui, nebus naikina
ma ir japonai galės gauti 
žaliavų tai pramonei; 8) o- 
kupacija pasibaigs tada, kai 
čia išdėstyti tikslai bus pa
siekti ir Japonijoj bus susi
dariusi laisvai tautos rink
ta vyriausybė.

AMERIKONAI SKANDINA JAPONŲ LAIVĄ Anglijos Valdžia Perėjo 
I Socialistų Rankas

{vyko rami revoliucija—susidarė socialistų vyriausybė

Aliantų ultimatumas 
Japonijai

Per radio Japonijai pa-J 
siųstas Amerikos, Anglijos 
ir Kinijos ultimatumas tuoj 
pat pasiduoti, arba japonai 
turės pakelti greitą ir visiš
ką sunaikinimą. Ultimatu
mo sąlygos tokios:

1) Pašalinti militaristų Į- 
taką i valdžią: 2) Japoni
jos kai kurios vietos bus o- 
kupuotos. Okupacija tesis 
tol. kol militaristų Įtaka bus 
išrauta: 3) Kairo nutarimai 
turi but priimti (Kairo nu
tarimai numatė, kad iš Ja-

ORGANIZUOJASI GEL
BĖTI KARO IŠBLOKŠ

TUS LIETUVIUS

New Ycrk (LAIC) — Ir 
Pietų Amerikos lietuviai su
kruto gelbėti iš tėvų žemės 
išblokštus lietuvius tremti
nius ir pabėgėlius. Argenti
nos lietuviai steigia šalpos 
draugiją.

GERAI LAVINTA PENK
TA KOLUMNA

Amerikos komunistų kon
vencija New Yorke vienbal
siai nutarė vėl pasivadinti 
“komunistų partija” ir pa
keisti partijos “liniją.” Prieš 
14 mėnesių tie patys komu
nistai buvo vienbalsiai nu
tarę vadintis “asociacija” ir 
buvo nustatę savo “liniją” 
už bendradarbiavimą su ka
pitalizmu. Įsitraukus Rusi
jai Į karą Amerikos komu
nistai buvo ištikimi Ameri
kos kapitalistų tarnai, nes 
Rusijai buvo reikalinga A- 
merikos kapitalistų parama. 
Dabar komunistinė penkta 
kolumna vėl bus “revoliu
cinga.” '

VĖL PILIĖTINIS KARAS 
KINIJOJE?

Japonai atmetė Potsdamo 
ultimatumą

Japonijos vyriausybė at
metė Trumano, Churchill ir 
Čankaišeko ultimatumą pa 
siduoti nurodytomis sąlygo
mis. Japonų vyriausybė sa
ko, kad taš ultimatumas y- 
ra tas pats, ką ir Kairo rei
kalavimai ir kad apie tai 
“nėra ko kalbėti.’’ Bet kiek 
ilgai japonai dar galės lai
kytis ir kokios viltys jiems 
beliko sėkmingai gintis nuo 
nuolatinių bombardavimų? 
Spėjama, kad japonai grei
tu laiku neturės kito išėji
mo, kaip pasiduoti Potsda
mo sąlygomis.

RUSIJA PRAŠO 700 MI
LIONŲ PAGELBOS

Sovietų Rusija kreipėsi Į 
UNRRA (United Nations 
Relief and Rehabilitation 
Administration) prašyda
ma duoti jai pagelbos už 
700 milionų dolerių.

UNRRA vice-pirminin- 
kas sako, kad “Rusijai rei
kia maždaug visako.” Ru
sai nepranešė, kaip jie ma
no mokėti už prašomą pa
gelbą. Amerikos spaudoje 
kalbama, kad jie gal “už
mokės” natūra, Įsitraukda
mi Į karą prieš japonus.

MARŠALAS ŽUKOV 
ŽVEJOJA AUKSĄ

Berlyno radio skelbia ru
sų okupacinės valdžios Įsa 
kymą Vokietijoj tuoj pat 
pristatyti Į paskirtas vietas 
visus auksinius ir sidabri
nius pinigus, auksinius ir 
sidabrinius daiktus, svetimą 
valiutą ir visus pinigus vo
kiečių išleistus okupuotose 
šalyse. Spėjama, kad tas Į- 
sakymas išleistas tuo tikslu, 
kad’ vokiečių bankai ir Įs
taigos nespėtų išgabenti jų 
turimą auksą Į amerikiečių 
ir anglų okupuoto Berlyno 
dalį.

Pereitą subatą Amerikos laivais vežioiami bombanešiai užklupo japonų 
karo laivyną Kure uoste, ir užkure jam tokią pirtį, kad iš jo liko tik skeveld
ros. Nemažiau kaip 196 priešo laivai buvo nuskandinti arba taip sudaužyti, 
kad karo veiksmams jie jau nebetinka. Be to, šituo žygiu amerikiečiai sunai
kino 283 japonų orlaivius. Ši nuotrauka parodo mūsiškių bombų veiksmą. 
Japonų laivai sprogsta ir skęsta.

KOKIE NACIŲ NUOS
TOLIAI KARE?

Vokietijoj rasti dokumen-L-r-iz-l T.rz'klr tziniiivai oanu, nau vunrevių iiuv-
stoliai kare, nuo pat karo 
pradžios iki 1944 m. lapkri
čio 30 d., siekia 4,064,438. 
Į tą skaičių Įeina užmušti, 
paimti Į nelaisvę ir paleisti 
iš kariuomenės sužeisti ir 
ligonys, kurie nebetiko ka
ro tarnybai. Į tą nuostolių 
skaičių neįeina sužeistieji, 
kurie po pagijimo liko ka
riuomenėj.

RASTAS PILNAS TUNE
LIS LAVONŲ

Berlyne viename požemi
nio traukinio tunelyje buvo 
užtikta šimtai lavonų. Ei
nant mūšiams del miesto, 
nacių SS prileido tunelį 
vandens ir nuskandino vi
sus ten pasislėpusius žmo
nes. Ten buvo įrengta ir ka
ro ligoninė. Vandenyje žu
vo visi ligoniai ir ligoninės 
tarnautojai.

VOKIEČIAI NULINČ1A- 
VO ŠIMTUS JANKIŲ

Šimtai musų lakūnų, ku
rie buvo priversti nusileisti 
Vokietijoj per karą, buvo 
nužudyti vokiečių civilių. 
Pasirodo, kad nacių vyriau
sybė buvo davusi Įsakymą 
vokiečių policijai nekliudy
ti civiliams linčiuoti Ameri
kos lakūnus. Dabar kariškos 
okupacijos vyresnybė gau
do tuos vokiečius, kurie pri
sidėjo prie musų lakūnų žu
dymo.

BOMBERIS PATAIKĖ Į 
EMPIRE STATE NAMĄ

Trys Didieji vėl 
tariasi

MARŠALO PETENO 
BYLA BAIGIASI

txrf i , vjvi

Kinijos komunistai sako, 
Čainkaišeko kareiviai užpuo 
lę vienoj vietoj, šiaurės Ki
nijoj, komunistų kariuome
nę ir Įvykęs mušis. Kinijos 
vyriausybė sako, kad nieko; 
rimta neįvyko, tik vienoj 
vietoj komunistai buvo Įsi
veržę Į Chungkingo valdo
mą teritoriją, todėl juos 
teko iš ten išvaryti.

KINIJOS VYRIAUSYBĖ 
PERSITVARKĖ '

Kinijos ministeriu pirmi
ninkas Dr. T. V. Soong per
tvarkė savo vyriausy bę. Jis 
pasilieka vyriausybės pir
mininku, bet užsienių mi
nisteriją užleido Daktarui 
Wang Shih-Cheih. Pakeisti 
ir kai kurie kiti ministeriai.

Pereitą šeštadienį vienas 
armijos bomberis per mig
las pametė kelią ir Įskrido 
į aukščiausį New Yorko na
mą, Empire State Building, 
Bomberis pataikė Į 79-tą 
namo aukštą (namas turi 
102 aukštu), sudaužė elevei- 
torių ir sukėlė gaisrą name. 
Nelaimėj žuvo 13 žmonių, 
daug sužeista. Armijos skir
ta komisija tirinėja, del ko
kiu priežasčių bomberis 
skrido taip žemai ir nesuvo
kė kelio.

buvo ga-| Liepos 26 d. buvo paskel
bti liepos 5 d. parlamento 
įlinkimų daviniai. Rinkimus
laimėjo Anglijos Darbo Par- Darbiečiai ................ 8,325.491
tija, kuri turi žemutiniuose Liberalai .................. 1.422,116
rūmuose absoliučią atstovų 
daugumą. Tik paskelbus rin
kimų davinius, Anglijos mi- 
nisterių pirmininkas, Wins- 
ton Churchill, atsistatydino.
Naują valdžią sudarė Dar
bo Partijos vadas Clement 
Richards Attlee.

Kaip pasiskirsto atstovai

Paryžiuje baigiama svars- 
Patnnnmaręoln1IIOI K7CKZVZ

Trys Didieji, dabar jau; byla. Liudininkai išklausyti, 
naujame sąstate, Trumanas, Vienas liudininkas pažymė

jo, kad visi buvusieji aukštiStalinas ir Attlee, ši antra 
dienį pradėjo vėl posėdžiau 
ti. Nuo šeštadienio posė
džiauja užsienių reikalų mi
nisteriai. Ką “didieji'’ taria
si, vis laikoma didelėj pa
slapty ir apie derybas yra 
žinoma tiktai gandai, spė
liojimai ir paprasti pletkai.

Yra spėjama, kad šią sa
vaitę trijų didžiųjų konfe
rencija Potsdame pasibaigs 
ir tada bus paskelbtas pra
nešimas apie jų nutarimus, 
o prezidentas Truman žada 
duoti platų pranešimą apie 
konferencijos darbus Ame
rikos kongresui.

Churchillo pasitraukimas 
iš konferencijos šiek tiek 
sutrukdė trijų didžiųjų pa
sitarimus, bet Attlee daly
vavo kartu su Churchillu 
ankstesnėse derybose, todėl 
konferencijai nereikėjo 
pradėti iš naujo derybų, už
teko tęsti ten, kur Churchil
lo išvykimas jas buvo per
traukęs.

Francijos žmonės ant senio 
maršalo bando suversti sa
vo nuodėmes ir savo apsi
leidimus. Dabar prasidėjo 
gynėjų ir kaltintojų kalbos, 
o paskui bus sprendimas.

Naujai išrinktame parla
mente atstovai pagal parti
jas pasiskirsto sekamai:

Darbo Partija turi 390 at
stovų (turėjo 165); konser
vatoriai—195 (turėjo 356); 
Liberalai — 11 (18); Ne
priklausoma Darbo Partija
— 3 (3); komunistai — 2 
(1); Commonwealth grupė
— 1 (4); nepriklausomi at
stovai — 10 (13); naciona
liniai liberalai — 14 (26); 
nacionalistai — 1 (4). 13
atstovų išrinkimas dar nėra 
paskelbtas. Viso žemuti
niuose rūmuose bus 640 at
stovų.

Balsavimo rezultatai

DANTIS GRĘŠ BE 
SKAUSMO

Vienas Teksaso dentistas 
sugalvojo būdą gręžti suge
dusius gydomus dantis be 
grąžto. Jis vartoja tam rei
kalui plonutę srovę suspaus
to oro, Į kurį Įmaišoma me
džiaga. kuri dantį ir išgrę
žta.

UŽMUŠĖ ŠEŠIUS JAN
KIŲ LAKŪNUS

497,774 VYRAI BANDĖ 
SLĖPTIS

Per visą karo laiką 497,- 
774 vyrai bandė pasislėpti 
nuo karo tarnybos, bet bu
vo pagauti. Daugumas šiaip 
taip pasiteisino ir buvo pa
siųsti Į kariuomenę, o 12,- 
559 buvo rasti kalti ir nu
teisti. Jiems duota bendra 
bausmė siekia 34,406 metų 
kalėjimo.

VIENAS MILIONAS 
. JANKIŲ GRĮŠ

džicsios partijos 
vus ios tiek balsų: 
Konservatoriai . . .. 10.496.300

Darbo Partijos platforma

Darbo Partija Į rinkimus 
ėjo su aiškiai socialistine 
programa. Jos svarbiausieji 
reikalavimai buvo tokie:

Nacionalizuoti 1) Angli
jos Banką; 2) anglių kasyk
las ir Elektros gamybą; 3) 
gelžkelius ir vidaus susisie
kimo priemones; 4) plieno 
ir geležies išdirby stę; 5) 
valstybės kontrolė ant tres
tų, kartelių ir monopolių; 
6) valstybės parama Angli
jos eksporto pramonei; 7) 
išlaikyti kainų kontrolę, už
tikrinti darbininkams dar
bą, išvystyti statybą, pakel
ti gamybą ir t.L Anglijos pi
liečiai tai programai prita
rė.

Nauja Anglijos vyriausybę

Darmštate musų kariuo
menės teismas teisia 11 vo
kiečių, kurie prisipažino už
mušę akmenimis šešius A- 
merikos karo lakūnus, kurie 
kaimui tebeinant turėjo nusi
leisti netoli Darmštato. Vi
sus tuos žmogžudžius laukia 
griežta bausmė.

PREZIDENTAS TRUMAN 
UŽSUKS { ANGLIJĄ

Prezidentas Truman, grjž 
damas iš Potsdamo, užsuks 
i Anglijos uostą Plymouth, 
iš kurio kadaise atplaukė 
“pilgrimai” kolonistai Į A- 
meriką. Čia prezidentas tu
rės pasimatymą su Anglijos 
karalium George.

UŽDRAUDĖ SIŲST MAIS
TĄ AMERIKOS KARO 

BELAISVIAMS
Dar šiais metais iš Euro

pos grįš vienas milionas mu
sų kareivių, o po to paliksi
rlor norrrn kont i Gfifl AAO bo

Bostono pašto viršininkas 
Connelly praneša, kad ei-

dar pargabenti 900.000 ka-'nant nauju vyriausybės pa- 
reivių. Vieni tų kareiviu;tvarkymu paštas daugiau 
per Ameriką bus siunčiami j nepriims jokių maisto siun- 
į Pacifiką. kiti bus palei- tinių vokiečiams ir italams
džiami. o kai kurie tiesiai iš 
Europos bus siunčiami į Pa 
cifiką.

karo belaisviams. Bus prii-

Iš 24.981,952 paduotų 
balsų per rinkimus, atskiros 
partijos surinko tiek balsų:
Darbiečiai .............. 11,962.678
Konservatoriai .... 9,018,235
Liberalai .................. 2,280.135
Nacional. Liberalai. . 768,341
Neprikl. Darbo Partija
Komunistai ..............
Commonuealth grupė

Naują Anglijos valdžią 
sudarė C. R. Attlee, jis yra 
ministeriu pirmininkas ir 
karo ministeris. Užsienių 
reikalų ministeriu paskirtas 
—Emest Bevin, darbininkų 
unijų senas darbuotojas. Fi
nansų ministeriu — Hugh 
Dalton; prekybos ministe
riu — Sir Stafford Clipps; 
vyriausybės kalbėtojas že
muosiuose rūmuose — Her- 
bert Morrison. Į vyriausybę 
Įeina Arthur Greenwood ir

46,679 gjr William Allen Jowitt~ 
101,390 Nauja vyriausybė bus pa- 
110,634 pildyta vėliau. Šiuo tarpu 

Neprikl. kandidatai 545,862 (sudaryta kabineto užuomaz-
NacionaKstai ............ 147,997 ga< kad išvykus C. Attlee ir

Paskutiniuose rinkimuose, Bevinui Į Potsdamą, Angli- 
kurie pravedė konservatorių ja nebūtų be veikiančios vy- 
daugumą Į parlamentą, di- • riausybės.

GEN. ELLIOT ROOSE
VELT PASITRAUKIA

Rugpiučio 15 d. brigados 
generolas Elliot Roosevelt, 
mirusio prezidento sunus, 
pasitraukia iš Armijos. Ar
mijos vadovybė skelbia, 
kad jo pasitraukimas neturi 
nieko bendra su jo pagar
sėjusiomis paskolomis, apie 
kurias buvo sukelta daug 
triukšmo.

AMERIKIEČIAI VIENOJE

Liepos 30 d. pirmieji a- 
merikiečių kariuomenės da
liniai atvyko Į Vieną, Aust
rijos sostinę, okupuoti dalį 
miesto. Pirmas Vienos gy
ventojų klausimas buvo: 
“Kada atgabensite mums 
maisto?” ir “Ar jus duosit 
mums duonos?”

KUR HITLERIS?

Rusų generolas Gorbato- 
vas sako: “Dar nėra galuti
no Įrodymo, kad Hitleris y- 
ra negyvas.” Gorbatovas y- 
ra rusų komendantas Berly
ne ir jo manymu, Hitleris

mami tik apriboti labdary-: gali buti gyvas, kur nors 
bės įstaigų siuntiniai. pasislėpęs.

SENATAS PATVIRTINO 
SAN FRANCISCO 

ČARTERI

Amerikos senatas 89 bal
sais prieš 2 patvirtino San 
Francisco priimtąjį Jungti
nių Tautų Čarterį. Amerika 
yra viena iš pirmutinių ša
lių, kuri ratifikavo tą do
kumentą. Prieš čarterį bal
savo tik du dar užsilikę at
kaklus izoliacionistai repu
blikonai, Langer ir Johnson.

LAVALIS KUR TAI 
SKRENDA

Iš Barcelonos Ispanijoj 
praneša, kad Lavalis, Fran
cijos kvislingas, kur tai ren
giasi skristi orlaiviu. Ispa
nai, su aliantų žinia, jam 
davė orlaivį, kad jis išsi
kraustytų iš Ispanijos, bet 
kur jis lėks, dar nežinoma.

VIENOS SAVAITĖS KA
RO NUOSTOLIAI

Per pereitą savaitę Ame
rikos karo nuostoliai buvo 
5.741. Viso rno karo pra
džios nuostoliai -ir' in 1 
058.842, tame skaičiuje 
248,137 žuvusių.

I
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ANGLŲ SOCIALISTŲ 
PERGALĖS ATBALSIAI 

.AMERIKOJ

Nežino, bet purvina
Lietuviški bolševikai dar 

uvo nurodymų iš "nau-
..c.viii:!*- . . -\či-

An?-. ia,
L vi-.i -i-O

i.-asavdinio Kapl
iui! socia

listų valdžią, šita žinia su
kėlė audrą draugu ir prie
šų eilėse visame pasaulyje. 
Ji atsimušė garsiu aidu ir 
paskutinėj gryno kapitaliz
mo šalyje, Amerikoje, kur 
darbininkai ikišiol dar ne
turi kiek stipresnės politi
nės organizacijos. “L nited 
Press’ praneša iš Wa=hing- 
tor.o:

/MERIKOS VISUOME
NĖS SĄŽINĖS BALSAS

KELEIViE/ T -\v

ILHITTNIS AMERIKIEČIŲ TEISMAS BERLYNE

c, e* \ .
soJ.-., ;.aicO Į .-tngajos 

ciaiistų valdžią:
"Veikiausia jie ir vėl pasi

tenkins tik šnektomis apie so
cializmą. bet praktiškųjų žy
gių jo ivykinimui nedarys.”

3-L e,
■O veikti ameri! iečių

Kas S Oi

i Nauja Maskvos pasakaite
.Maskvos radijas lr ko

munistų “Pravda” vėl

e
j- ;~

‘‘Viso labo, vadinasi, pa
siųsta .ejšelpimui hitlerinių 
geraudėiiu 140,000 dole- 

re’ rivp>fcauja - šį kaitą prieš Sv«-| dalvkas _ BALF

Bimba? Ko jis šukau-naują pavojų sovietų Rusi- ,» 
jai. Tas blokas bandąs at-{ja? 
gaivinti seną izoliacijos; Tremtinių ir pabėgėlių 
politiką, kad tuo pakenkus šelBimui pini£U3 javė visa 
Rusijai.

"Laukiama, kad Anglijos 
dartčnink-i politinio laimėjimo 
viena pasekme bus neišpasa
kytai padidė:Į> ntuziazmas 
Amerikos darbininkų eilėse už 
tiesiogini p litini veikimą.

‘Keleivio’’ nr. mes Į 
ilgas ištraukas iš 

.Amerikos visuomenės at
stovų pasisakymo dėl Len
kijos nepriklausomybės li
kimo. Tai be galo svarbus 
balsas. Jis svarbus ne tiktai 

sisky- Lenkijos atsitikime, bet ir 
de.’ visų kitų Europos Rytų 
ir Pietų tautu likimo.

Siame
dedam?

.«
va 1 •.Ji**-

kariuomenės teismas. Čia yra 
. i si ;. teigėjo vietoj sėdi pulkininkas John 
ka: maria- V/are skaito kaltinamąjį aktą. Iš de

ri rankas susiėmęs kaltinamas nacis Hans Fann- 
•:cietė ver čia. Nacis kaltinamas davęs melagingą 
.'ortą. užsi gynęs kad jis nacis.

"Tativ. gali reikšti
rimą darbininkų nuo senųjų 
partijų ir sudarymą naujos 
darbo partijos, apimančios vi- Pc Teherano, po Jaltos iu 
są kraštą, ir statymą kandi- ypatingai po paskutinio P. 
datų tos partijos vardu vietos K. Hopkins keliavimo i 
ir nacionalinčuose rinkimuose.’’j Maskvą, "lenkų klausimas

_____  į formaliai yra išrištas. Var-
Laukiama dideliu permainų šuvoje susidarė “nauja" 

” į valdžia. Amerika tą valdžią
. Chicagos “Naujienos' , -pripažino,” teisėtoji lenkų 

pirmame pasisakyme dėl j valdžia Londone palaidota. 
Anglijos socialistų laimėji- Į Reiškia, viskas “tvarkoje.”
mo pastebi:

“Dabar darbiečiy atsakomy
bė bis- nerakrinti didesnė

Bet Amerikos visuomenei 
įautresniai jos daliai, klau-

Tikra-

Darbo Partija Laimėjo
ilio galiūnų atrodo neišven- 
' giamos. o su varžytinėmis 
eis ginklavimasis, grobsty- 
mas silpniau saugomų že-;

Tai yra pasaka mažiems 
vaikams, ypač komunizmo 
glušams. Bet ji daug pasa
ko. Galimas daiktas, kad 
Stalino režimas jau ruošia
si naujai deržimordų politi
kai Skandinavijoje.

Hitleriui neužteko Aust
rijos ir cechų Sudetiics; 
Stalinui neužtenka Pabalčio 
ir Balkanų, jis nori dau
giau!

Hitleris jau paspringo— 
kada

Amerikos visuomenė — Ar 
Bimba nori pasakyt, kad ji 
šelpia “hitlerinius nenaudė
lius”, o musų valdžia tą už
gina?

Yes or no, tovarišč Bim
ba?
Kaip bus su La vali j?

Žinių agentūra ONA pra
neša, kad Ispanijos diktato
rius Franco “jau pasiren- 

išduoti Francijai jos^9
•siuita P i cit ? JDavai. 

e • > anos a
irom a. jei daroma.
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pasprings

Daugiau, negu tarakonų*

Sandaros" redaktorius

.:u

' ?<-
i ranen kin-

U U ;>
mus

vi.-.
'saules”

. ! Darbo n... -: 
l ai c i

i Ririt-L nau a A.ngliios valdžią. An- rią armiją ir oro bei vande-. . . ,... -, ..
socialistinė gnjos žmones, karo nuvar-'n^ laivyną, lesu pnngu, n » '> į>■ k&i ta-l »«*?” Stalini

tai- turtus Kariškam pasiruoši-. . * , - .t» r,.-__ i^e bando ką nors gero at- ’ . Kazin kcdel A.merikos ko
munistu snauda r.ražionsoio

•arbieciai ginti, laukia greitų permai 
absoliučią nų “Į gerąją pusę.’’ Jei per- mui; a 
K nserva- mainos nebus užtenkamai ve energiją į

. oa Anglija mes sa-1,.7,. gy 7 y: ' --i,.-, ; - ot-icro “kti musu pavergtai tautai. :ngiją i vidaus atsista- T> - ' . • , . ... -nPavarčius Dirvos ir \ ie-,
ta*'**!" ,aV O U<4i lai..Cliw

balsų daugumą. 
toriu valdžia, va patenkinamos, tymą, į socialines reformas,;baigta;

j’e tu

Kurie

•U. ..
.. ' ’ ar

laisvę' .
;<jrroc o?

u
JC !

nera
imas yra• • •. ir rites 

‘autos tvrts
tolimuose Europos Ryt

. 'r-! k;Hią dat-į Pjetų šalyse, viešpa 
:-'»= pa.-k<akė aiĮžmoįriu laisvai rinktos vy- 

fferb® pariijbrJ Gausybės, ar. 'priešingai.
totaiitarinės Rusi josĮ ten š,ė’s

zan
tt?’

u. its <-ra v komunisti-

Pirin; kai
res visą •- 
rvį-, :. kad
atmetė r,-. : 
turėjo pa • 
formą- Bals: 
sociaRstišk? 
programą.

“Tai vidaus politikoje, f 
užsienio ;».li koje darbi .'č:; 
nusistatym-s r. /-■
skiria nu;, <hu”.?:;!;■ ir Ede-• .atima UZ-'imerKįl 
r.o. TaSaa .tikri tikėtis* kai J veidmainiauti bet 
jie nerems sveriir.ose šalyse i nam jautresniam 
raonarchi tu ir kito? ių atža
gareivių. Tai turėtų užkirsti 
kelia ne tik reakcijai, bet ir 
bolševizmui.”

B?o~a žinia

'V

Įovau.iama greitos ivyki Berlyne. 
Kada i Beriyr.a atėjo

aovau'

e .io : 
ciali 
los

’d" : gnu’os? Nuo tr>!užsv
kuo fed- J Klausimo : įbėgti r ^gaiiir : pris 

f > -imf.kli kalimai ver,. 
igaur

žmogų:; pro 
klausimas kyla ir kils; T"-imi. 
dėl Amerikos visuomenė ir nini. 
kelia baisą, o todėl ir Ame- me! 
rikos vyriausybė turėtų su se 

visuomene skaitytis, gali

kiek*’?‘»-

Oi

nybės’ puslapius, tokių peš-

? tas pavojus tyko anglų 
žią iš tarptautinės pa- 

i r. Karas Europoje
bet ten

Ką
jau

Anglijos nnperializ-p. Kr?;;': ........... ... " ' : Ąr atsivežė ne mastą,
Užsienių politika, at- - . &et tonus, visokiausios “lite-
yra silpniausia vieta;Ką iie-atalemiia dabar? jCSturic^, kartu ii Stalino
Da'bo j -s nrog- ' i atvaizdus.1 S i:,.,....;..: i-----  I \ ____------ ; ssAmerikos lietuviai i-.o’-nu-! Anglai ir amerikonai ši-pasibaigė, 

.asi naujo 
‘.ovios, tei u r.; nu

prog-

•mgii-
svar-

ili 
"pa. 
tų.

tai turi
elb teiki;

:avo Li-. tuvai • tas bolševikų pastangas ne- 
kou.ite-1 įvertino ir. suprantama, na-

pa- glaudęs

: savo (

bet ar ’/Niems?
ji - j

diktatoriams. : Tautų laisve ir demokratija; sočia 
Į prekiauti nevalia! roro.

Teisingai sako Amerikos niu. h 
3srommės atstojai: y^1? • Į

oks
--o m -- *.

I

r u ??:•.! a nebus taj'p • ie- 
ninga. kaip.vidaus politikos 
klausimuose. Darbo Partijos 
pirmininkas. Hartld L. Las- 
ki, paskelbus rinkimų davi
nius pareiškė:

“Galų gale mes susilaukėme
progos ir gč.bmyljės elgtis tei 
Jurgai su musu ispanu drau-

Platesn jame pa sisakyme 
dėl vŠsfėnių politikos tns 
pa^ K. i i a;-ki sako:

“Sovietų Rusijos draugyste, i 
kuries me? visi, pastovios tai
kos interesuose, siekiame, ne
galima bus užtikrinti tol, koi 
bendradarbiavimas su Rusija 
Teiškria menkas, nieko nereiš
kiančias nuolaidas iš Rusijos 
pusės ir pagrindinės svarbos 
nuolaidas iš musų pusės. Mes

• Mr:, sieli? m o sukurti ne-
paląužiama yy-ie su Jung-

Valstybė
mis ir su So-.-itiy Sąjunga;; 
mej ^ekranu n mažiau aiš-Į 
kiai: duoti strra; :i. :<>g mes i 
žitirio:-! i v ! žia? tokiu wrr:.' 
kaip Franko, ir Dr. Oū’ver Sa-i 
l&zar ^Portugalijos diktato
rius), kaipo kenksmingos rū
šies «j r. taikai.

norime tusi nat duo-

Amerika^

. o i. z-v
ais mėtosi paša; E 
eji, varžytinės tari

’V inston
J v d.

t. - ■i oa

:ii .os

paša
no.

mi

jam:Reliel. jnc 
i. Toji

J. D
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:i šiol ji ' buvo prisi-: niekino Stalino .“saulę.” 

po Russian Wari Bimbos “pakalenija” nei

! prikiause
rusų

N

skvernu. į gu-.gu — kame dalykas?
organizacija • CI . « . „p ..,. Slepia rojaus vagišiusUlonai

j- ėjo kero laimėtoja

•iFųnd'ui. Lietuviai kemunis- 
įtai tuo didžiavosi ir sakė.
, kad jie prisidedą prie musų 
vyriausybės karo pastangų 
vykdymo.

Bet Russian War Relief 
Pasitraukė iš National Warr,m a- <i :;con C? ,r- ai su pergalinga koa- Easi«.auK« 1S plonai war

eSiil ržkidtt vaJdžia l.'arbo iicija. |?Mw o?, > gnjwgMuawj»
Vadovavimas karui bu- i i. F?™ rusišką organizaci- 

vo labai išgarsinęs W. Chur- Societv for Russian
chill ne tik Anglijoj, bet ir
visame pasauly. Per karo 
metus Churchill buvo rrėgin

Chicagos komunistų “Vil
nis’’ paskelbė tokią žinią iš 
Lietuvos:

“Pasitaiko, kad kai ku
rių įstaigų buhalteriai ne vi
sai rimtai žiuri Į įnašų su
tvarkymą ir neperveda pi
nigų atitinkamoms profsą
jungoms.”
_ Ątvira.i pasakant išeis 
taip: kaj kurie buhalteriai 
vagia profesinių sąjungų pi
nigus.

Bet pas komunistą vagys
tė pavirsta į “nerimtą žiū
rėjimą” — can you beat it?
Karaliui ordiną, o vargšui?

Rumunijos karalius Mi- 
hail (Mikailas) gavo sovie
tų Pergalės Ordiną, išpuoš
tą deimantais. Ordiną, įtei
kė maršalas Tolbukinas. 
Kartu jis pasakė:

Tai ženklas draugingumo 
ta’-o Rudos ir Rumunijos.

sumv-iė h • teentą, 
kad bur u. niekada ne
užleis vaidžią •br'-ir.inkams 
be pasipriešinimo ginklu.
Liepos 26 d. Anglijos bur
žuazija užleido valdžią dar- _ _ _
bininkam* ir nė vieno krau- •«/ Pijamas anglų tautos vado- J.?u : «»ei ne Kurn ... nęnvniau Su w Churchill vardu! ' R : ps priklauso ir kieno nau
jo laso ta proga neouvo pra- iŠ-cmVioncbi ^as* Bet w- Chuichill yra įai jirba?

Unijos raketas Kansas’e

Missouri valstijoj yra 500 
tūkstančių gyventojų mies
tas, Kansas City. šiomis 
dienomis to miesto apylin
kių farmeriai buvo paskel
bę “sėdėjimo streiką”—at
sisakė pristatyt savo pieną. 
Priežastis ta: '

Pieno pristatytojų unija

Partijos pidmjerui C. R. 
Attlee. W. Churchin stovė
jo Anglijos priešakyje nuo 
1940 m. gegužės 11 iki 1945 
m. liepoš 26 d.

pa
priimtu dorovės :?.'Tr,u.

Kas srunte pinigus ii 
Holyoke,. Mass.

■į-

ADMINISTRACUA PRA
ŠO ATSILIEPTI

nišk? :?.,o įyĮrr.uSiarrs prasidės Perse- ;iei- pKarinia’T*
tjzimosi v.ki.t.i ov- enraaminas savaites Hitlerio armi- anR.a; ifeirinko ki^

.v... :o . ocjaiizmICC* susijęs su Anglijos sunkiau-Įdemokr
eitis risime ynuose. Vi_i Tuo tarpu .Hitleris įkinkė Į ; jr bineiaufiu iaik<)_ 

Lglija dar t o kai ’.aųia. Vir-i vokišką karo masiną visus
Lie pos mėnesio uradžoje^i'^kiu meta kjrro Fur-^poj; Duropos išteklius. Hitleriui 

“Keleivio!’ adminfetracijai;q”ardė Anglį* o ūki. iKoio-j&ąvė pagelbą ir Sovietų Ru- 
buvo prisivyta pinigų iš Ho-: vė miestus risai pakirto rija, statydama, vokiečiams; 
lvoke, Mass. Prie pinigu ne- ^h§lijos užsienių prekybą oueną. metalus ir kitas ža- 
bvo- jokio laiško. Siuntėjas IJT suėdė An -iiris kabinus H^’as. Virs metų laiko An-J 
nepadėjo savo vardo neiP^’^Lio ?. Priėš valdžią'.viena, tik dominionų, 
ant konverto. Neturėdami dabar-stovi užda'-’m.-zs: bai-i padedama, turėjo atlaikyti 

Vokiečiu ir italu nuorimus

airiai rri<; tokią' keistą |PinitfUs skiria.
sMbpttijĮ;”

mu. Tik pasisekimas ■pasiim-'i užsispyrimas ir ištvermė. 
Administracija. tarn? darbe užtikrins Darbo Winston CTiurcbiM visus ka-

----------------- i Partijos įtaką Anrrrijoie ir r<> metus buvo anglu ryžfcu-
EUS PALEISTI ITALAI sustiprins demčkrati<ko so- reiškėjas ir Įkvėpėjas.Laski—sk i+svo d ik tator ius i 

į gerus?!! blogus: Rusija:— 
draugystė, Saluzarui — ko
va. Jei Laski-lems Anglijos

BELAISVIAI

Relief.
Tai kaip — Lietuvai “pa-

gelbos teikimo” komitetas 
jau našlaitis? Jei ne—kur

... , , - . . Karalius gavo deimantais
S. Dgr. ?ar: įKąlavus. kad farmeriai napuoštą ordiną — ka gavo 

pnklausytų unijai, jei nori ‘Rurruniios d;
■ savo pieną vežti į pienines, 
į Savo pieną jie atidavė kiau- 
: lems. o Kansas City gyven- 
tcv5 liko be pieno!

---------, r . Tai yra paskiausios ru-
New York (LAIC)—Kaip ?je5 raketas. Ar pieno iŠvę- 

? ranešė Amerikos lenkų, žiotojai unijos nariai jį to- 
spauda, rugpiučio mėnesyje Į ’eruos?

Europa rengiasi išvykti 6 
Kongreso nariu delegacijarr i • — i’

KONGRESO ATSTOVU 
DELEGACIJA LANKY

SIS LIETUVOJE

i ios darbo žmonės?
Vai. neklauskite! Tai če

kistų paslaptis.
Tūkstančiai 

darbininkų ir ių vadų yra 
laikomi koncentracijos sto
vyklose nr tremiami i Stali
no ‘“rojų.”

Rumuniios

Komunisto širdis plyšta...
Latviu “rajaus” saldybės

New Yorke yra leidžia
mas latvių žurnalas “Drau
gą T-Tėstf." -Jis gavo žinių iš 
Latvijos, kaip dabar gyve
na to krašto žmonės. Vienoj 
vietoj skaitome:

“Pavyzdž.iui, vv» i.-ki dra
bužiai, pirmiau kainavę 120 
ir L"»ę ;atu. dabar kainuojazvr\z\ •_ rvzkzv i . i _

iškas

Kelionės tikslas patirti są
lygas karo nualintoje Euro
poje.

Delegacija, "tarp kitko, 
projektuoja aplankyti. Par/-

Štai jums paskiausia nau- 
hiena: lietuvių komunistų 
{fiureris Bimba pravirko!

Bimbos širdis plyštanti
žiu, Berlyną, Pi agą. Varsų-, dėl to. kad Bendras Ameri- 
vą, Krokuvą, Poznanę, Lvo-: kos Lietuvių Fondas sušel-

cializmo Įtaką kitose šaly- J’s buvo drąsus kabo vadas 
se. ' ir gabus diplbmatas. Jo

pradeda- Ne pirma karta anglųv. .-.irrrin karta anglu imstangomis Anglija susia.r-ši mėnesį ’ bu.- _____ 4 _
nia gražinti namo karo be- Dari o Partija ima valdžia. Pr.o su .'.merika ir rradėio v4, Vilni;t. ?Jaskvą, Lenin-,pę nacizmo ii bolševizmo 

s, kurie randa- Brt senesnis bandymas nė- .^uti vi; didesnę pagelbą ir.n'ndą jr Stalingradą. Kon- aukas Pietų Amerikoię,užeš0hinJ politika. . kelias i nua grąžinti namo Raro be- uar o ran 
naujas elaltas, Teheranas ir laisvins itatos, kurie randa- R:t senesni 
panašius Miunchenas- yra J&vrttoėsė Valsfybese. ■ būnamos

LąnksiP?e Belarrvui grąžinimas užsi- dek kad panamei;panašius
nei?vėngiam•
Užsienio reikalų ministerio, i tęs rigesm laiką dėl stokos valdžia ne’.ure;-') ; 
Bevino, pasisakymo. .laivu. Tai buvo Koalicini
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KAS NIEKO NEVEIKU
TO NIEKAS NEPEIKIA

10. BuSTCffl Trečia* outlaois

PHILADELPHIJOS PASTABOS.
AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

Kur raski naują vadą? Atrodo, kad šitas irgi 
greit nusidėvės, nebetiks 
nei prie šliuptarnių ton* 
čiaus, nei prie klerikalų ro* 
žančiaus. Todėl pajieškome

Viena, pusėtinai didelė 
Philadelphijos dalis yra va
dinama Port Richmond. Ji 
daugiausiai apgyventa len- kandidato į vadus. Norintie- 
kais. Bet ten yra ir lietuvių.; ji atsišaukite.
Lietuviai čia turi du pagel-1 širšiną*.
biniu kliubu, vieną bažny-j --------------------- ‘
čią ir vieną kooperatyvą, Chicago, IU. 
vardu Lietuvių Muzikalė1
Nanto Bendrovė. Tą P^ta- Chįc IietaTiai „a renka 
roji organizacija daugiau
sia ir veikia. Iš te veikimo 
kartais yra naudos, kartais 
juokų, o kartais ir nuosto
liu.

drabužiu*

Chicagoje veikia net keli 
BALF skyriai. Kartą rašiau, 

_ . . , ... x .. kad Chicagos ir -apylinkių
. Pr?£S. d?u§ iaiko tūli pa- lietuviai turi BALF skyrių

siturintieji lenkai čia orga
nizavo banką. Pavadino jį 
Richmond įTust Co. Tie 
lenkai apsižiūrėjo, kad čia

apskritį. Taipgi rašiau, kad 
chicagiečiai ruošiasi antram 
drabužių rinkimo vajuj. 

Dabar galiu pranešti, kad
yra daug lietuvių, kurie ne-; ^rasis drabužiu rinkimo
šioja kišeniuose Dėdės Ša
mo popierinius pinigėlius. 
Reikia ir juos prie banko 
pritraukti.

Sumanyta — padaryta. 
Susirado vieną lietuvį, da
vė jam darbo savo banke ir 
pradėjo garsintis, kad čia 
ir lietuvių patikimas ban
kas. Viskas ėjo gerai. Lie
tuviai nešė pinigus, bankas 
darė biznį ir viskas ėjo pui
kiai. Bet. užėjo garsioji 
“prosperity.” Bankai pra
dėjo smukti, kaip grybai po 
palceleivio kojomis. Užsida
rė ir tas bankas. Daugiau
siai nukentėjo Lietuvių Mu
zikalė Namo Bendrovė, nes 
ji ten laikė apie desėtką 
tūkstančių žmonių sudėtų 
pinigų. Tiesa, apie pusę pi
nigų atgavome, o kitų vis 
dar tebelaukiame.

Ranlfn ciKmntimas nakir-

vajus eina gerai. Visose 
Chicagos lietuvių kolonijo
se yra renkami drabužiai; 
renkami, taisomi ir pakuo
jami Reikia manyta, kad 
BALF sandėlis Brooklyne 
gaus bent porą vagonų viso
kios rųšies drabužių.

Kol kas, geriausiai dar
buojas BALF skyrius Brigh- 
ton Park kolonije.

Nusižudė senyvas lietuvi*, 
Matulevičius

Brighton Park kolonijoje 
šiomis dienomis nusižudė 
senyvas lietuvis, Kazys Ma
tulevičius. Gryžęs iš darbo 
skalbykloje Matulevičius 
nuėjo į namo rūsį ir ten pa
sikorė.

Saužudybės priežastis, 
matyt, buvo pakrikusi svei
kata. Matulevičius nuolat

, ... x m i ’SKunaęsis, Kaa jį varginato ir vado autoritetą. Teko j ..nežjnvoma ]iga.”

L ieškoti kito. Pajieskojus, &
•uvo surastas ir pastatytas 

į vadovavimą. Bet įvyko ne
laimė.

Vieną sekmadienio die
ną susirinko vado pažįsta
mi ir giminės pasilinksmin
ti. Buvo linksma, tik gal 
kiek perdaug triukšmo bu
vo. Įsimaišė namo policmo- 
nas ir pradėjo .publiką ra
minti. Bet nežinia kaip ir 
kodėl, įvyko nesusiprati
mas. Policmonas tik ima 
svečius už pakarpos ir me
ta lauk. Išsvaidė visus. Iš
svaidė ir pats greitu laiku 
numirė. Bet reikalas; nenu
mirė.

Praėjo kelios dienos ir 
namo valdyba gauna pa
kvietimą eiti į teismą pasi
aiškinti, kaip atsitiko, kad 
namo darbininkai perdaug 
šiurkščiai su svečiais pasiel
gė. Viena viešnia skundžia
si, kad jai koja išsukta ir 
už kojos atitaisymą reika
lauja 10,000 dolerių (bran
gios pas mus kojos, ne tie
sa?). Teisme paaiškėjo, 
kad visas tas biznis vertas 
tiktai trijų šimtų dolerių.
Šimtinę reikėjo dar pridėti 
už ligonės pavadavimą na
muose, nes kol ji sirgo, na
mų priežiūrai reikėjo ką tai 
samdyti.

Viską sudėjus, bendrovei 
tas peštynių reikalas kaina
vo apie tūkstantį dolerių.
Žinoma, po šitos nelaimės, 
vėl buvo pastatytas naujas 
vadas. Kaip bus su juo?

i'
Sugryžo nemaža* būrys 

lietuvių kareivių

Į Chicagą gryžo nemažas 
būrys lietuvių kareivių. Gry
žo iš Europos, kur vedė ko
vas prieš Hitlerio ir Musso- 
linio legionus.

Vieni jų yra paleisti iš ar
mijos, antri tik atostogoms. 
Pastarieji tur but bus siun
čiami į Pacifiką, kovoti 
prieš Mikado bandas.

Gera dalis lietuvių jau 
pasiųsti į Pacifiką. Vienas 
jų yra leitenantas Albertas 
Drigott-Drigotas.

Viešėjo aptiekoriau* Rako 
sunu* Alberta*

'HOKCSSnSt, MASS.

CHESTNETS
CANTEEN

VIETA MALONI IK ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alau*, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriai*
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

KINIEČIAI ATSIĖMĖ LIUCIAU MIESTĄ

Vaizdelis parodo sunaikintą Kinijos miestą Liuciau, kurį kiniečių ar
mija dabar atsiėmė nuo japonų.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
išvystymo aviacijos. Rado 
tinkamą, su mažais pastebė
jimais, dailininko Suba- 

Pastaruoju laiku pamin- čiaus piešinį, ypatingai jei

Iš Dariau* Girėno Komi
teto veiklos

klui statyti komitetas turė
jo keletą svarbių susirinki
mų, reikale gautų piešinių 
dėl paminklo projekto.

pridėti automatišką nakti
nę šviesą. Patarė nemaišyti 
agrikultūros su aviacija prie 
paminklo išvaizdos. Litua-

Pirmam posėdy dalyvavo nicos Aikštė, nors maža.

Apredyldme nur 
plyšusius

Lietuvių tautos vargai ir 
aukos šiame kare pereina 
visas musų vaizduotės ribas. 
Šiuo metu patį didžiausią 
skurdą turi pergyventi Lie
tuvos tremtiniai. Vien Va
karų Europoj jų yra apie 
300,000. Jie sudaro stambią 
dalį lietuviškai kalbančios

Šiomis dienomis Chicago
je viešėjo aptiekoriaus Pra
no Rako sūnūs, leitenantas 
Albertas Rakas.

Jaunasis leitenantas vėl 
gryžo tarnybon — mokinti 
naujokus.

P. Rako aptieka randasi 
prie Halsted ir 32-ros gat
vių, Bridgeporte.

Du lietuviai bylinėjasi dėl 
vieno* moteriškė*

rinkliavą mielai suteikianes vietos bejieškodami.

Blogiausia. *u rūbais

Per pęnkeris metus lietu
vių rubus plėšė okupantai.
Naujų rūbų jokie fabrikai 
lietuviams tuo metu nega
mino. Seni rūbai nudrisko 
ir visiškai skarmalais pavir
to. 0 ateinančia žiemą
jiems teks praleisti skylė-i REDAKCIJOS 
tuose ir nešildomuose na- 4TQ J M 4 f
muose. Plaučių uždegimas A/O/IiU

BALF sandėlis (United Li 
thuanian Relief Fund, 101 
Grand St., Brooklyn, N. Y.).

Visiems dirbantiems ir 
dirbsiantiems šiame šventa
me darbe iš anksto nuošir
džiai dėkojame.

BALF Valdyba.

dailininkas Subačius ir Gil 
man, jie aiškino savo paga
mintų kurinių idėją. Atsi
lankė ir Laisvės redakto
rius R. Mizara. Jis savo kal
boje palietė bendrą pamin
klo statymo reikalą ir pata
rė nutęsti statybą iki karo 
pabaigos. Piešinių sprendi
mą paliko kitam kartui. Pri
minė, jog vieta dėl pamink
lo nevisai patogi, nes ran
dasi užnugaryje aukštų na
mų.

Sekamame susirinkime 
buvo J. Januškis. Jis ragi
no skubiai baigti paminklo
statymo darb$. Užgyrė p. 
Subačiaus piešini esant tin
kamą paminklo išvaizdai.

bet tradicinė vieta. Čia mu
sų bažnyčios, pramonės įs
taigos ir lietuvių centras, o 
jei platintų Union Avė., 
kaip pranašaujama, tai ši 
aikštė paliktų dar kilnesnė.

Po tam susirinkimas nu
tarė šaukti Brooklyno ir a- 
pylinkės draugijų atstovų 
konferenciją ant spalių 14 
d., pasitarimui paminklo 
statymo reikale.

Paminklo komitete yra 
minčių pagerbti lietuvius 
karius, kovojančius ir žu
vusius šiame kare, kartu su 
Dariaus ir Girėno paminklu, 
šį sumanymą svarstys šau
kiamoji konferencija.

SLA 359 kuopa, Dorches-
Liepos 20 d. į pusmetinį ter, Mass^ prisiuntė aukų. 

komiteto posėdį pribuvo
Vienybės redaktorius Juoz. 
Tysliava. Jis pasakė šiuo 
klausimu kalbą. Tėmiięs 
paminklu skulptūrą Europos 
didmiesčiuose. Lietuviai esą 
šešta tauta prisidėjusi prie

Aukojo: W. Anesta $1.56; 
M. Walulis, A. J. Alekna, 
A. J. Namaksy ir P. Brazai
tis po 50c. Smulkiu $2.76. 
Viso $6.25.

Fondo Korespondentai,
J. Š., S. B., Jr.

visuomenės Europoje. Jų;nuo peršalimo'pradės šie-į
tarpe yra dauguma žmonių,'nautj Jietuviškas gvvvbes. 
reikalingiausių tautos kub ~ _
turai išgelbėti.

Visos tautos pripažįsta, 
kad jų gražiausioji viltis— 
tai jaunimas ir moksleivija. 
Lietuvių tremtinių tarpe y- 
fa bent pusė visos Lietuvos 
studentijos. Tad reikia rū
pestingiausiai teikti visokią 
pašalpą, kad tautos viltis 
išliktų gyva.

Tūkstančiai lietuvių su 
ryšuliais ir vaikais pavojin
gais keliais pėsti turėjo nu
eiti po 200 ir 300 mylių. 
Buvo ūkininkų, kurie, pasi
kinkę vežiman paskutinį 
arkliuką, visokiais vingiais

Vienam žmogui žiemai 
aprėdyti reikia vidutiniškai 
apie 20 svarų rūbų. Visiems

HANDERSONVILLE, PA. ; St.. So. Boston; 8) Elektros 
stalo lempą gavo Šer. J, 737

Liūdno* snapso pasekmė*
Aš dirbu mainose. Mano 

darbo draugas buvo vienasE. Bukaveskui. — tokios
.farmukės šioje valandoje lenkas angHakasis, Juozas 

nežinom. Patartume tėmvt 
“Keleivv” skelbiamas far
mas pardavimui. Gal pasi-!• A - - * _ i x * • VU* » tiltui, *h-eSiam1 -1 ^m.s a^*'taikvs tokia, kokios tamsta 

rėdyti padėvėtais rūbais rei- nooAiHanii 
kėtu iki 7 milionu svaru. r
Tad prieš akis milžiniškas 
drabužių rinkimo darbas.

Darbas labai didelis ir 
sunkus

Kvasnek. Dirbome greta vi
są laiką. Ant liepos 4 d. ga
vome po 75 dolerių “vekei- 
šino” pinigų ir pėdę. Mano 
darbo drauaas Dradėio erer-------- -------- o  x------ «g — a~~
ti. Gėrė be mieros savaitę 
ar daugiau ir, žinoma, nėjo 
į darbą. Liepos 10 d. nuėjo 
iis į darbą vos išsiblaivęs. 
Rado lempą užstampuotą. 
Reikėjo eiti pas bosą. Tas 
pažiurėjo į lempos slipsą, 
mato, kada paskutinę dieną 
Kvasnek dirbo ir sako jam: 
“vou’re fired.” Išvarė iš 
carbo be niekur nieko.

Po šito, Juozas Kvasnek 
Įpuolė į nusiminimą. Parė-

Z. Narvilui. Woodstock.
Ont. — Tamstai atsakėme 
laišku.

, Klubo Nariui — Apraši- 
- nėiate Montrealo Vytauto 
i Kliubo girtavimus ir laido-

BALF skyriai ir visa lie- į kavinius. Aprašymas daro 
tuvių amerikiečių visuome- j labai liūdną įspūdi — ne- 
nė, visos organizacijos ir dėsime. Pabandykit patvs 
veikėjai turėtų labai Įtemp- nariai pertvarkyti valdybą, 
ti savo pajėgas, kad paleng- kad ji laikytųsi įstatų, 
vintų pačią sunkiausią žie-1 Varniškei — Ačiū, sunau- 
mą visoj Lietuvos istorijoj.• dosime sekančiame nr. 

perskrodė beveik pusę Eu- Turime prašyti ir maldauti į J. Jakimavičiui — Ačiul;o namo ir nežinia, ką vei- 
ropos, pasiekdami Austriją, savus ir svetimus, visus lie- už iškarpas, sunaudosime. Ikė. Rvtojaus dieną apie 5

-----r------------- --------------------------------------------------------------------------j--------------- ,------ •- va]an(ją jgėjo g savo bur.
d o, nuėjo pas kitus viengun
gius Į stubą skersai gatvę ir

Šveicariją, Franciją, Dani- tuvių tautos draugus, visus į Visiems draugams, kurie 
ją. Kai kurių toks vargo ke- gerus amerikiečius pasigai-.mums prisiunčia iškarpas iš 
lias išsitiesė net per 2,000 lėti senos lietuviu tautos, laikraščių ir magazinų, mes 
mylių. Tai bado, vargo ir kuri šio karo nesukėlė, bet tariame ačiū ir prašome vi- 
ašarų kelias. Daug moterų skaudžiausiai nuo j© kan- ?ad pažymėti, iš kokio laik- 
ir kūdikių išmirė tose var- čia. raščio iškarpa padaryta ir
gingose klajonėse, sauges-: Informaciją apie rūbų kokios datos.

I UžSISAKYKiT l

Kalendorių 1946 Metams!

pradėjo šaudyti pats į save. 
Tris šuvius paleido stuboj, 
dar išėjo lauk ir ant gatvės 
dar keturius kartus šovė 
pats į save ir, pagaliau, 
pargriuvo ant žemės. Subė
go žmonės, nuvežė į ligoni
nę. Ten dvi valandas dar 
pasikankino ir numirė. Pa
laidojome liepos 12 d. Bu
vo viengungis, turėjo 55 me
tus.

George Cometi*.

MINKAUS RADIO 
DOVANOS

L. B., 146 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

Prie įžangos tikietų po 
$5.00 pinigais gavo sekan
ti: 1) Ser. AJ 979, Ann 
Evans, 417 E. 7th St., So. 
Boston; 2) Ser. AH 410 B. 
Nevis, 311 K St., So. Bos-x----c?______ iti u—wn, o Į oer. M n toi .Tirs.
Helen Page, 31 Houghton 
St.. Somerville; 4) Ser. AH 
45, Birutė Mikėnas, 80 Har
bor View St., Dorehester; 
5) Ser. AH 622, Mary A- 
dams, 23 Thomas Park, So. 
Boston.

“Miss Victory” kontestą 
laimėjo šiame piknike p-lė 
Eleanor Amsie iš Dorches
terio. Ją išrinko penki Dė
dės Šamo kareiviai, kurie 
buvo teisėjai. Ji buvo gra
žiai apdovanota.

Reporteris.

Aukos Afnerikos
Lietuvių Tarybai

z .

Nui 1945 m. birž. 7 d. iki bir
želio 30 d. Am. Liet. Tarybai 
prisiuntė šias aukas:

Lithuanian National Cemeta- 
ry, Justice, III...................$10.00

Anton Miliauskis. Chicago,
III..........................................$5.00

Mrs. M. Ramanauskienės, 
New Haven, Conn. surinktos 
aukos, persiuntė M. Vokietai
tis ................................. $10.00

Norwoodo, geros valios lie
tuviu būrelis, persiuntė Air. Jo
seph Versackis, Norwood,
Mass................................ $20.00

Toronto lietuviai, surinko ir 
persiuntė Mrs. Ona Indrelienė,Chicagoje piina visokiau

sių naujienų. Viena jų bus 
tokia:. - * .

Kadaise Kazys Zaremba 
turėjo gražią žmonelę. Vis
kas buvo “fine,” kol ji ne
pažino realestatininko An
tano Skardelio. Nuo tada 
prasidėjo Zarembos vargai, 
ir viskas baigėsi tuo, kad 
jis neteko žmonos. Pastaro
ji gavo perskiras ir susidė
jus su Skardeliu.

Zaremba kreipėsi į teis
mą ir savo bylą laimėjo. 
Teisėjas nusprendė, kad A. Į 
Skardelis turi sumokėt net 
15,000 dolerių, už pavilioji- * 
mą Zarembos, žmonos. i 

. Skardelis bandė savo by
lą atnaujinti, bet teisėjas 
nesutiko. Dabar jam lieka 
trys išeitys: savo bylą ape
liuoti, sumokėti priteistą su
mą, arba eiti kalėjimam

A K. Lietuvi*.

Lietuvių Radio korp. 11 
metų sukaktuvių Piknike ir 
Bond Kaily, kuris įvyko.
Keistučio Darže. Oakland Toronto, Canada .......... $25.00

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

Iki šiol “Keleivio” Kalendoriai kainuodavo po 
50 centų, bet skaitytojams atiduodavom už kvoteri. 
Šįmet tačiau negalėsime tokio nupiginimo darvti, 
nes spaudos darbai ir medžiaga pabrango kone dvi-

Subai. Be to. 1946 metų Kalendoriaus turinys bus 
aug turtingesnis ir formatas daug didesnis, negu 

iki šiol būdavo.
Todėl Kalendoriaus kaina šįmet bus 50 centų

“Keleivio” skaitytojams.
Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

636 Broadtray,
KELEIVIS

So. Boston 27, Ma**.

IMMK

Grove, E. Dedhame, dova
nas gavo sekanti: 1) $200 
I. J. Fox kailinį koutą ga
vo Ser. F. 1352. John Milan, 
671 E. 8th St.. So Boston; 
2) Colonial Maple Setą ga
vo Ser. K 1441. Ona Gali
nis, 128 Cherry St.. Cam
bridge: 3) Porcelain Top 
Dinette Sct (4 kėdes ir sta
lą) gavo Ser. E 1175; 4) 
Studio Couch ir 3 pillows 
gavo Ser. H 922, Michael 
Savike, 883 Cambridge St..

J. Sheputis, Chicago $10.00 
VVilliam Bluvas, Fort Pain,

N. Y......................  $2.00
Athol, Mass., lietuvių sudėtos 

aukos. ku:ras persiuntė kun. P.

Juraitis ......................... $55.00
Už parduotas knygas ..$5.10 
Norvvoodo Katalikų Federa

cijos skyrius. Lietuvos Steig. 
Seimo minėjimo metu surink
tos aukos, persiuntė kun. S.
Knežis . . . :.................. $64.65

ALT Bnghamton Skyr. Stei
giamojo Seimo' paminėjimo 
metu surinktos aukos, persiun-Cambridge; 5) $35 Lapei 

Pin and Earring Sėt gavo | tė sekretorius P. B. Balčikonis
Ser. C 698, Wm. Mackie, i ............................. *66.12
330 E 8th St.. So. Boston;! s- Zavadskis. So. Boston.
6) 10 gabalu Military Sėt Mass........................... $10.00
gavo Ser. H 614. Joseph’ Lietuvai Remti Draugija.
Shurila. 8 Tremont Place, IMm« valstijoje.........  $300.00
So. Boston; 7) $20 Perma- Mrs. Anna J.odszczak. Wil-
nent Wave laimėjo Ser. C kes-Barre. Pa................ $18.75
27, Agota Savickas, 61 I Amerikos Lietuvių Taryba.
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Kaip Sunyko VienaTauta
pačios trečiųjų teismu, 

abu
Anais žilais laikais Arą-, dėl 

bijcj gyveno nedidelė Trof-Į Jie abu sutiko priimti spren 
lcditų tauta. Ji paėjo iš tųidimą, kokį išneš vienas jų 
senųjų trogloditų, kurie, jei' pažįstamas trogloditas, ku- 
tikėti istorikams, daugiau ris respublikos laikuose bu- 
fcuvo panašus i gyvulius, vo nemažai pagarsėjęs ir 
kaip i žmones. Bet troglodi-{turėjo gerą vardą. Jie taip 
■ * ’ ---- ““ ir padarė. Bet kada jie nu

ėjo pas jų pasirinktąjį tei
sėją, tas jiems štai ką pa
sakė :

—Man visai nesvarbu — 
sako tas žmogus — ar ta 
gražioji moteris yra vieno, 
ar kito pati; aš visai nema-

tai. kuriuos mes čia----- apie
kalbame, nebuvo gyvuliškos 
išvaizdos. Jie nebuvo gau
ruoti, kaip meškos; jie kal
bėjo žmoniška kalba ir jie 

į turėjo po dvi akis. Tiktai 
I jie buvo baisiai pikti ir 
žiaurus: jie gyveno be jo
kio teisingumo pajautimo ir nau gaišinti mano laiką ir

z-x -inbi/sr. cFkVOctl įlieti nriviAo o o _į nepripažino jokios teisės.
Tie tai trogloditai turėjo 

kadaise karalių, kurs buvo 
svetimos kilmės Karalius 
buvo užsimanęs prievarta 
pataisyti piktą trogloditų 
būdą. o todėl jis labai žiau
riai su jais elgėsi. Troglodi
tai susibaudę prieš tą kara
lių, ji užmušė ir išnaikino 
visą karališką giminę.

spręsti jūsų ginčą, apleisda
mas mano darbą; jūsų gin
čas, jus ir darykit, kaip no
rit.

Tą pasakęs, tas žmogus 
nuėjo prie savo darbo. Tro
gloditas, kurs pavogė sveti
mą pačią, buvo stipresnis už 
savo priešininką ir jis sakė, 
kad jis geriau mirs, bet pa
vogtos pačios kaimynui ne
atiduos. Apvogtasis nežino-

Kr. 31, Ru<piučio 1 d., 1943

JAPONAI BĖGA NUO KARO

- W •* A' . 4 • -a

- - ’z-.»JėC ; \ z■

Ši nuotrauka parodo civilius japonų gyventojus bėgant nuo karo veiksmų.
_ _________________________ _ - ’y ■ -- — ■ .... -i — -------- ’ ‘

TARP SVASTIKOS PRIEKALO Ui
RAUDONOJO KŪJO

šas vilnų, savininkas turėjo 
mokėti...

"—Tegul bus pagarbintas, J taip. kaip tos sektos tikėji- 
Maikel mas reikalauja.

—O ką daugiau tėvas pa
sakysi?/

—Maike, aš noriu, kad tu 
man pasakytum. Išvirozyk 
man tokį prajovą, kokio aš babonus! 
da nebuvau matęs kaip gy
vas, o kai pereitą nedėldie- 
nį pamačiau, tai nežinojau 
nei ką mislyt.

—Apie ką tėvas kalbi?
—Aš kalbu apie tuos ni- ; pj,ul-riiį 

gėrius, ką su drapanom į 
vandenį sulindo.

—Visgi dalykas neaiškus.
—Buvo taip, vaike. Per

eitą nedėldienį man kažin 
kodėl pesimiegojo. Turbut 
dūšia ką nors nujautė. Tai
gi atsikėliau anksti, sukal
bėjau poterius ir išėjau į 
pamarį pažiūrėt, iš katros 
pusės Amerikoj saulė teka.
Atsisėdau ant benčiaus ir 
laukiu. Žiuriu, atvažiuoja 
trokas su nigeriais. Išlipo 
apie tuzinas juodžių ir vie
nas baltas. Baltasis sustatė 
juodžius į eilę, persižegno
jo ir pradėjo kažin ką jiems 
kalbėti. Paskui jis užsimovė 
baltus marškinius ir su vi
som drapanom įbrido į ma
rias. Įbrido iki pažastų, at
sisuko į krantą, kur nige
riai stovėjo, ir iškėlė rankas 
aukštyn. Mislinau. kad jis 
jau šaukiasi ratunko. Jau 
norėjau šaukti fajermonus.
Ale žiuriu. kad prie jo pra
dėjo bristi vienas nigeris.
Brenda su visais šiušiais ir 
su drapanom. Kai pribrido, 
tai tas baltaveidis paėmė 
rieškučiom marių vandens 
ir užnvlė nigeriui ant gal
vos. Paskui vėl iškėlė ran
kas aukštyn ir pradėjo ka
žin ką kalbėti. Nigeris pa
lenkė galva. Man ir pypke 
užgeso bežiūrint šitų štukų.
Ale tai da ne viskas. Kai 
nigeris palenkė galvą, tai 
baltasis paėmė jam už 
sprando ir visą įmurdė į 
vandenį. Kai paskui ištrau
kė ir pastatė ant kojų, tai 
nigeris prunkštė vandeniu 
ir j>er nosį ir per burną.
Kai apsidirbo su tuo nige- 
riu, tai paskui įbrido nie- 
gerka, ir vėl tie patys dzi- 
vuliongai prasidėjo iš nau
jo. Ir kai per šitą šerengą 
perėjo visi nigeriai ir niger- 
kos, tai vėl visi susėdo į 
troką ir nuvažiavo. Na, tai 
dabar aš tavęs klausiu. Mai
ke, ar tu rali man i«virozvt, 
ką šitie burtai reiškia?

—Tai yra tam tikros re-

jungo, trogloditai pradėjo 
mitinguoti ir rinkti naują 
valdžią. Po ilgų ginčų ir 
barnių buvo išrinkta nauja 
valdžia ir visokie pareigū
nai. Bet kaip tik nauja val
džia pradėjo valdyti, trog
loditams ji tuoj pasidarė ne
pakenčiama. Jie vėl susi
baudę ir išskerdė visą nau
ją valdžią ir visus pareigū
nus.

Nusikratę naujo jungo, 
laisvi trogloditai nutarė gy
venti taip, kaip jų žiauriai

—Žiūrint iš šalies, tėve. prigimčiai patinka. Visi tro- 
visos religinės apeigos išro- gloditai sutarė, kad jie ne

Išsivadave iš karaliaus! k4 daryti ir buvo įpuolęs

—Maike. aš nenoriu tam 
tikėt. Koks čia, po paralių, 
gali būt tikėjimas, kada ku
nigas daro tokius kreizi ža

do keistai.
Bet čia. Maike. nebu

vo jokios apeigos, o stačiai
__ Ta nati eralima nacalrv-JL S/MVĮ gulimu J -

ti apie kiekvieną tikėjimą, 
tėve.

—Neteisybė, Maike. Ka
talikų tikėjimas burtų netu
ri.

—Tėve, aš buvau nuėjęs 
kelis kartus tavo bažnyčion, 
ir kas tik tenai buvo daro
ma, viską galima pavadin
ti burtais.

—Kibą tu pasiutai!
—Ne, tėve, aš nepasiu

tau. Aš visa tai mačiau baž
nyčioj. Visų pirma, vyriškis 
kunigas užsidėjo moterišką 
sijoną: paskui užsikabino 
ant savęs ilgas baltas firan- 
kas ir užsidėjo kepurę su 
keturiais ragais. Bažnyčioj 
stovėjo grabas su numirė
liu. Aplinkui degė žvakės. 
Raguotas ir vuodeguotas 
kunigas priėjo prie to gra
bo, paleido keletą kamuo
lių durnų iš tam tikro puo
do, paskui įkišo šluotą į 
vandenį ir pradėjo tą grabą 
šlakstyti. Ar tai ne burtai, 
tėve?

—Maike. taip negali sa
kyt! Kunigas šventina nu
mirėlius ne su šluota, ale su 
krapylu.

—O kam jis šventina?
—Kad nuvyti velnią nuo 

nabašninko.
—O ar tai ne burtai, tė

ve?
—Maike, dac tu mač... 

Gudbai ...

į didelį nusiminimą dėl to
kios neteisybės ir dėl pasi
rinktojo teisėjo nenoro jam 
oadėti. Grįždamas namo iš 
nepavykusio teismo, jis pa
kelyje susitiko gražią, jau
ną moteriškę, kuri nešė van 
denį iš šaltinio. Trogloditas 
pačios nebeturėjo, o šita 
jauna moteriškė jam pati
ko. Ji jam dar labiau pati 
ko, kada jis sužinojo, jog 
ji yra pati to žmogaus, kurs 
atsisakė būti teisėju jo gin
če dėl pavogtos žmonos. To
dėl musų gyvanašlis pasiga
vo tą moterį ir parsigabeno 
į savo namus sau už pačią. 

—o—
Trogloditų šaly gyveno 

vienas žmc^us, kurs turėjo 
puikų ūkį. Jis buvo darbš
tus, jo žemė derlinga, todėl 
tas ūkininkas puikiai vertė
si. Du kaimynai sutarė pa
sisavinti jo ūkį: jie susivie
nijo ir bendromis jėgomis 
išvarė tą ūkininką iš ūkio, 
o patys pradėjo užgrobtame 
ūkyje gaspadoriauti. Jie su
sitarė. kad jie visada bend
romis jėgomis ginsis nuo ki
tų tokių plėšikų, kaip jie pa
tys. Ir, iš tikrųjų, per kelis 
mėnesius jie laikėsi užgrob
tame ūkyje ir nieko kito į 
jį neįsileido. Vienok ta vie
nybė tarp jų greit iširo. Vie
nas iš ių pradėjo galvoti, 
kad jis gali vienas ūkį val- 

mes. kiek man reikia duo- dyti. kam čia jam dalytis 
nai. Daugiau man nereikia.; derliumi su kitu? Jis užmu-

Iš bado ir netvarkos trog-Į 
loditų krašte kilo visokios i 
ligos. Vienas sugabus dak
taras iš kaimynų šalies at
važiavo ir pradėjo gydyti 
ligonis. Jis pagydė visus, 
kurie kreipėsi į jį pagelbos. 
Kada epidemija praėjo, 
daktaras norėjo gauti už
mokestį už savo darbą. Bet 
trogloditai, vietoj užmokes
čio, jį išpiudė šunimis ir nie-

Trys lietuvių sukilimai prie* okupantus

Vlasovas—rusų Kvislingas
(LAIC) — Per š. m. va

sario mėn. įvykusias dery
bas Jaltoje, vakarų santar
vininkai pasižadėjo grąžin
ti rusams užtiktus sovietų 
piliečius, imamai su ukrai-
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ko jam nemokėjo. Daktaras| darbinmkus. Uek ka-
grįžo į savo kraštą.

AR ŽINOTE, KAD-
Daug Amerikos paukščių 

į savo lizdus neša išsinėru
sių gyvačių kailius.

Pats gabiausias vokiečių 
kompozitorius, Mozartas, 
mirė dideliam varge, sulau
kęs vos 35 metų amžiaus.

Jungtinėse Valstijose yra 
užpatentuoti 2,366,154 išra
dimai.

Sakoma, kad liūtas esąs
liginės apeigos, tėve. Tas “žvėrių karalius,” bet tig- 
baltveidis buvo tūlos krik?- ras yra geresnis faitens, 

sektos kunigas ir negu liūtas ir dažnai jj nu- 
krikMijo tuos juodveidžius gali__ 1

amerikiečiams ar anglams 
tektų susidurti su grynai 
lietuvių, lenkų, latvių, estų, 
cechų ir t.t. dalimis. Liūdną 
išimtį, šia prasme, sudarė 
vien Vlasovo rusai.

Šia proga bus pravartu
niečiais. Tas liečia tiek vo-i paminėti, kad kai pereitais 
kiečių karo pramonėje dir- metais pavasarį vokiečiai 

bandė naudoti lietuviškuo- 
ro belaisvius, tiek rusų de- sius batalionus kovai prieš
zertyrus. ! vakaru sąjungininkus. Lie-

LAIC biuletimo skaityto-; tuyoje įvyko ginkluotas su- 
jams yra žinoma kad per 2! kilimas. Šio sukilimo aplin-V , • • 1 -j__ _ - 1 w 1 1 I 1 Z-V 1 1 1 t-K 1 1»,Z\

beklausys daugiau nieko ir 
kiekvienas dabos tiktai sa
vo naudos, visai nesirūpin
dami apie kitus.

Toks nutarimas buvo pri
imtas vienu balsu. Jis vi
siems labai patiko ir visi su 
juo sutiko. Jie sakė: Ko aš 
čia eisiu vargti ir dirbti dėl 
kitų. kurie manęs visai ne
apeina ir man nerupi. Aš 
galvosiu tik apie save. Aš 
busiu laimingas, o kiti tegu 
sau galą gauna: aš apsirū
pinsiu. o kai aš busiu paten
kintas, kas man galvoje, jei 
dargi visi kiti trogloditai 
butų nuskurę ir nelaimingi. 

' —o—
Buvo pavasaris. Atėjo lai

kas sėti laukus. Kiekvienas 
Togloditas tarė sau: aš ar
siu ir apsėsiu tik tiek že-

o vargti dėl kitų aš ir ne
manau.

Trogloditų žemės buvo ne 
vienokios: dalis žemių buvo 
kalnuotų ir sausų, o kita da
lis buvo žemumoje. Žemiau 
gulinčios dirvos buvo drėki
namos daugelio upių ir ti
pelių. Tais metais užėjo di
delė sausra ir visose aukš
tesnėse vietose niekas neuž
derėjo. saulė iškepino. Bet 
žemesnėse vietose derlius 
buvo labai puikus. Kalnų ir 
aukštumų gyventojai tais 
metais beveik' visi išmirė 
badu. nes žemumų gyvento
jai kietaširdiškai atsisakė 
jiems pagelbėti.

Sekanti vasara buvo labai 
lietinga, šlapi. Visose aukš
tesnėse vietose žemė. ku
ri buvo apdirbta, davė ne
girdėtai gerą derlių. Bet 
žemumose laukai buvo ap
semti vandeniu, javai išpu
vo. Dabar žemumų gyvento
jai šaukėsi pagelbos, bet 
aukštumų gyventojai, kurie 
dar buvo išlikę gyvi. pasiro
dė tokie pat beširdžiai, kaip 
žemumų gyventojai buvo 
pernai metais.

—o—
Vienas žymus trogloditas 

turėjo gražią pačią. Jo kai
mynui patiko ta pati ir jis, 
ilgai negalvodamas, ją pa
vogė nuo vyro. Iš to kilo di
deli ginčai ir muštynės. Pa
galiau, po daugelio keiks
mų ir peštynių, abu troglo
ditai sutarė išspręsti ginčą

se savo bičiulį ir pasiliko 
vienas naujo ūkio gaspado- 
rius. Bet neilgai ir jis džiau
gėsi savo piktadarystės vai
siais. Vieną kartą į tą ūkį 
atėjo du kiti trogloditai ir 

’ panorėjo jį išvaryti lauk. 
Jis vienas pasirodė persilp- 
nas nuo jų apsiginti. Užpuo
likai jį nugalabijo, o patys 
paėmė ūkį.

—o—
Kartą vienas, beveik vi

sai nuogas trogloditas pa
matė turguje vilnų. Jis pa
klausė. ar jis gali tas vilnas 
pirkti ir kiek jos kainuoja. 
Vilnų savininkas pagalvojo 
sau: žinoma, mano vilnos 
nėra daugiau vertos, kaip 
du puru rugių, bet tas žmo
gus yra visai plikas, vilnos 
jam reikalingos, todėl aš 
galiu iš jo pasipelnyti ir 
gauti keturis kartus bran
giau. Tokią kainą jis ir už
siprašė. Nuogis turėjo mo
kėti, nes kitur pirkt vilnų 
jis negalėjo gauti. Vilnų sa
vininkas apsidžiaugė nusku- 
tęs plikį ir sako: Dabar aš 
nebebadausiu, nusipirksiu 
rugių ’ir turėsiu duonos! 
—Tamstai reikia rugių? — 
paklausė nuogis — aš turiu 
ir galiu tamstai parduoti. 
Tiktai kaina bus gana aukš
ta. Tamsta žinai, dabar ba
das ir rugių sunku gauti. 
Todėl atiduok man mano

ęinigus, kuriuos aš daviau 
amstai už vilnas, o aš duo

siu vieną pūrą rugių. Gob-

Greitu laiku liga vėl pa
sirodė. Šį kartą trogloditai

paskutinius karo. metui vo-;kybės smulkmeniškai buvo 
, nozi-A Z.C- ,,za „o vadovybė su ypatin- j aprašytos E. J. Harrisono

gu atsidėjimu globojo vadi- 1 “T:*1
namas Vlasovo formacijas.
Pats Vlasovas Yra Raudo-

prašyti pagelbos, jie jau ne
belaukė, kad jis pas juos 
ateitų. Bet daktaras griež
tai atsisakė. Jis sakė:

—Eikit šalin, jus netei
singi žmones! Jūsų širdyse 
yra nuodai, kurie yra daug 
baisesni už tą ligą, nuo ku
rios jus norit pasigydyti. 
Jus nesate verti gyventi ant 
žemės užtai, kad jus neturi
te žmoniškumo ir nepripa
žįstate teisingumo.

Badas, ligos, savitarpės 
skerdynės ir plėšimai per 
kelis metus išnaikino visus 
trogloditus. Liko tik dvi šei
mynos.

GYVENIMO SĄLYGOS 
BALTIJOS KRAŠTUOSE

knygelėj “Lithuania’s Fight 
for Freedom” pusi. 41-44. 
Dabar aiškėja, kad visa ei-

nosios kariuomenės genero- lė Lietuvos karininkų už tą
lociao, zlov V1CII 1 GJ9A i/“* ' cnLrilirri*^ir^V<XIS JJelLV” cunmincj UUVU
kęs Į vokiečių nelaisvę. Vo- siųsti į biauriausias kalini- 
kiečių kalbinamas. Vlasovas mo vietas, Stutthof. Da- 
greitu laiku persimetė į Hit- chau. Buchenwald ir kitas 
lerio pusę ir tapo vienu iš stovyklas

Ncw York (LAIC)—Lat
vių laikraštis “Drauga Vė- 
sts” skelbia Latvijos pabė
gėlių pranešimus apie da
bartines gyvenimo sąlygas 
Baltijos kraštuose. Jų liudy- 
mu, pinigų perkamoji vertė 
taip nukrito, kad prilvgsta 
tik 1 5% ankstybesnės per
kamosios vertės. Pavyzd., 
vyriški drabužiai, seniau 
kainavę 120-150 latų, da
bar kainuoja 800-1000 rub
lių. (Imant dėmesin, kad 
sovietai dolerį keičia į 5 vvulnc.p 
•ūbaus, vyriška drabužių 
rilutė kainuoja apie 200 do
lerių).

Naktimis vykdami areš
tai. nors pasitaiko, kad ir 
dienos metu, ypač vykstant 
iš darbo, tai vienas, tai ki
tas pranyksta. Areštuoja ne 
vien veiklesniuosius, bet ir 
oaprastus pasyvius darbi
ninkus. Tačiau daugiausiai 
areštuojami buvę valdinin
kai, kariai, policininkai ir 
'auliai. Į išvežamųjų sąra
šus patenka dažnai ir tie, 
kurie susirašinėja su užsie
nyje gyvenančiais asmeni
mis.

Pietų Amerikos lietuvių 
laikraščiuose tilpo laiškas 
iš Vilniaus krašto, kad ge
ležinkelio darbininko atly
ginimas — 8 rubliai dienai 
(apie $1.50) ir pusė kilogra
mo (vienas svaras) duonos

garsesnių kvislingų. Į. paly 
ginti, trumpą laiką, iš Vo
kietijoje esančių belaisvių 
ir rusų dezertyrų. Vlasovas 
sukurė skaitlingą “rusų ka
riuomenę.” kuri buvo vo
kiečių vadovybės naudoja
ma daugelyje frontų. Vlaso
vo divizijos kovėsi Jugosla
vijoje, Francijoje ir Lt.

Vlasovo daliniai buvo 
naudojami ir prieš ameri
kiečius su anglais. Su jomis 
amerikiečiai susidūrė jau 
Normandijoje pereitais me
tais išsilaipdinę. Ne viena 
“Vlasovo” kulka buvo pa
lietusi ir mūsiški. Sakysime. 
Atlanto pakraštyje esantis 
franeuzų uostas Lorient iki 
pat karo galo buvo veik iš
imtinai Vlasovo dalinių gi
namas. Keli tūkstančiai 
Wehrmachto rūbais unifor
muotų rusų buvo patekę į 
nelaisvę ir buvo laikomi šio 
krašto karo belaisvių sto-

Sąryšyje su priverstina 
repatrijacija, vienoj - kitoj 
vietoj buvo net prieita prie 
rink luotų riaušių. Kiek di
desnė? riaušės nepersen&i 
įvyko karo belaisvių stovyk
loje, Fort Dix, N. J., kur 
150 rusų karių, protestuoda
mi prieš priverstiną repatri
aciją, užsibarikadavo ir pra
dėjo priešintis. Aukų butą 
tiek iš belaisvių, tiek iš mu- 
sų militarinės policijos, pu
sės, Trys rusai pasikorė.

Gerai žinodami vokiečių 
metodus okupuotose krauto
se, mes prileidžiame, kad 
vienas-kitas asmuo galėjo 
būt vokiečių sumobilizuotas 
ir panaudotas bet kuriame 
fronte prieš jo nėrą.

Tokių atsitikimų butą 
tiek Italijos, tiek. Franci jos 
fronte. Keliais atvejais gir-

už 50 kapeikų. Jei nori!ka<^..cia knkas, čia 
privatiškai daugiau ką nusi-* $ec^iaa’ čia lietuvis, ziurek, 
pirkti, tai kilogramas (du 7* Pabp&a 1S vokiečiųF
svarai) duonos kainuoja 30 
rublių, lašinių — 500 rub
lių, bulvių—10 rublių.

Ne vienas jų ten paliko 
savo kaulus.

Kuklus iš prigimties bū
damas, lietuvis nemėgsta 
girtis. Negarsino lietuvis ir 
šio sukilimo. Vienok, žinant 
vokiškosios okupacijos są
lygas ir tarp svastikos prie
kalo ir raudono kūjo pate
kusio lietuvio desperatišką 
situaciją, tenka pripažinti, 
kad lietuvių tauta, energin
go VLIK’o vedama, tokioje 
kritingoje valandoje paro
do ne tiktai 100% politinį 
subrendimą, bet ir nemažai 
didvyriško pasiryžimo.

Kiek mums žinoma, ir 
Varšuvos sukilimo neskai
tant, per visą antrąjį pasau
linį karą nei viename oku
puotame krašte tolygaus at
viro sukilimo nėra buvę.

Čia ir gludi pagrindinis 
skirtumas tautų subrendi
mo. Vieni, lyg tie avinai, 
pasyviai eina, kur juos ve
da; kiti. nuovokos nenusto- 
ir nuostolių nepaisydami, 
daro. ką jų patriotiškoji są
žinė ir laisvojo žmogaus 
pareiga diktuoja. Taip lie
tuviai pasielgė per šį karą 
net trimis atvejias—

1941 metais sukilo prieš 
rusų primestą jungą. 1943 
metais atsisako pildyti vo
kiečiu mobilizacinius Įsaky
mus ir 1944 metais su gink
lu rankoje pasipriešino vo- 
kiečių įsakymams eiti prieš 
savo draugus.
> Išvadoje priminsime, kad 
lietuvių tautos padori laiky
sena per šį karą didžių ių 
demokratijų buvo pastebėta 
ir tinkamai įvertinta. Lietu
viai yra laikomi savo tauti
nę pusiausvyrą pilnumoje 
išlaikę. Visai natūraliai, lie
tuviai nėra verčiami pasi
sakyti rusais ir prievarta 
gryžti vergijon.

eilių į aliantų pusę.
Vienok, niekur, per visą

karą nebuvo atsitikimo. kad "**•*’*’'»

Pirkit Karo Rondsns ir Štam
pas. Kas sųraitę įdėkit į j'joa 
nemažiau kaip dešimt* r-aro
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Iš Plataus Pasaulio
JUGOSLAVIJA MEKSIKA

Pąjk-iiia kais imą 
!s 250.6CO jngoslavĮj;be

laisviu Vokietijoj, 4 Drievar- 
ta^rą/ir.amų j —
da«geiH stačiai nu# rūb©^ 
žiats yra širm i i am i i bolše 
vikiškas koncentracijos sto
vyklas. Iš nacių kalėjimo Į 
bolš? v i kų kalė imą!

Naikina neraštiškumą
Meksikoj išleistas Įstaty

mas, pagal kurį kiekvienas 
ę>mją,|>pilietis nuo 18 iki 40 metų 

amžiaus, mokantis skaityti 
ir rašyt, privalomai turi iš
mokyti vieną berašti skai
tyti ir rašyti. Mokinys gali 
b’, ti nuo 6 iki 40 metų am
žiaus.

ER? ZILIJA SOVIETŲ RUSIJA
Jų bcnJra* frontas

Krazili’os prezidento rin
kimuose diktatorius Vargas 
remia Enrico Putra kandi
datūrą. Dutrą yra Vargo lė
lė. Už E. Dutrą smarkiausiai 
agituoja Brazilijos komu
nistai, kurių vadas K C. 
Prestes paleistas iš kalėji
mo. matomai, su sąlyga, 
kad jis dirbs už Dutrą.

Žydų pogromas
Spaudos agentūra iš Pa

lestinos praneša, kad rusų 
^vaduotame Kijeve gyven
tojai surengė žydų pogro
mą ir užmušė 16 žydų. Po
gromas kilo po to, kai vie
na moteriškė nušovė raudo
nosios armijos aficierj. 
Žmonės klaidingai spėjo, 
kad ta moteriškė žydė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

STALINAS MOKINASI CIGARETUS RŪKYT 1 KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDELIS

Aukso Al tori ūkis, maldų knygelė. 
Tilžėj spausdinta, gražiais ceiulonlo 
viršeliais ....................................... J 1.75

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

Pekla, kur ji 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 JI.00

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

i Pajieškau senyvo žmogaus, '.;uris 
j gauna pensiją iš valdžios. Prašau at- 

■ siliepti, o platesnių žinių suteiksiu 
per laišką. Adresuokit taip: (32)

MINNIE VOVERIS,
R 1,

White Cloud, Mich.

FARMA PARDAVIMUI

LENKIJA

Mėto žmones
. Virš septynių milionų len

kų iš rytinės Lenkijos ir iš 
kitų Lenkijos dalių perdan- 
genama Į vakarus: 4,200,000 
Į Siležiją, 1,900,000 Į vaka
ru Pamarį, 1,100,000 Į Ry
tų Prusus. Keturi milionai 
bus perkelti į miestus, trys 
milionai i kaimus.

FRANCIJA

VOKIETIJA

F eUonclč Lamsargienė

Prie šteito kelio, 114 akrų žemės, 
9 kambarių stuba, 2 banės, viena ce
mentuota, trobesiai visi geri, yra e- 
lektra, 2 arklai, 2 melžiamos kar
vės, dvi metinės telyčios ir 6 pus
metinės telyčaitės. Yra visi l’armos 
įrankiai, didelis obuolių sodas. Far- 
ma geroj viet >j, N. Y. vaistijc.i, ?.!a- 
dison kauntėj, apylinkė apgyventa 
lietuvių. Mokyklos bir-as eii.a pro 
dūri.,. Tik 2’i mylios- i ibzboau visokių vaisto nuo roz.n,.">aTS 

ronotų kojų ir nuo kaulų Trobe. iai aj^rausU
raipgi turiu Galingą Gydymo ^ios^ .^į viskas ;(J ,o la 
nuo R uma-izmo. Kūne tunte Ūmu, savi„įlkas „esvei: us. ireip
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gera

Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų patarimą ir busit patenkinti. t33?
knyga .............................................. $1.50

Duktė Marių, graži apysaka 25c 
Lengvas budis išmokti anglų kal

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

saka .................................................. 25c. ‘
Gudrus Piemenukas, vargo apsa- į

kyrr.ai .............................................. 25c.
Sveikata Ligoniams, knygutė ap

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

................................. 35c.
kaip Duktė gyveno pustvnėj 25c. 
Sapnų Knyga su paveikslai.--, ap

daryta ............................................ $1.35
Stebuklingas Zerkolas. graži apy

saka .................................................. 25c.
Grigorius, gražus skaitymai 30c. 
Užkeiktoo 3 karalaitė* . .. 
Keliauninkai į Palestinų.
Davatkų Gadzinkos .............
Dvirinė Pana, graži apysaka 25c 
Ragana, tikras atsitikimas .. 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir 

žvaigždes ....
Virėja-Kepėja, Vaikų Au;

Vyrų Užlaikyto ja, apie 450 visokių

PET. LAMSARGIENfi A. SAKALAUSKAS.
18! 1 S. U a er Sft. Philadelphia. Pa- ' Box 73. No. Brookfield, N. Y.

.1

1KC CV’t
■ !P.I 

o 'i

GEBOS KNYGOS

nu?igintos vasaros laikui
. n s 
::.<!<'

i’iu-,i- -IK'Gi'.-s
•t rkojr j

s i:-t. v:ų žiny-ns pa- 
;• lu ! ; :u buvo >1.00. 
i-ar tik 50c.

.. Z1U1 ______
mėnulio? K 

20c. bailumas?

i.r.e i.- ig h n • 
i icišKia arkliu 
Kodėl gyvuka.

• su gera uosle paprastai tu- 
a»-i

• kata — Didelė, gin- 
ap-anyta ir gausiai

u-.-tinota D-ro Graičiuno 
a rašyta knyga. Paprasta
aina—$2.50; -musų 

rinta kaina—$1.50.
nupi-Potsdamo konferencijoj Stalinas pypkės nečiul

pia. mokinasi cigaretus rūkyt, kurie jam tačiau ne
pritinka. Taip pat jam labai netinka skolinta kari
ninko uniforma—kelinės perplačios, rankovės ap
dribusios, išrodo kaip karikatūra, o ne maršalas.

Mirė L. Natkevičius
Kas susantrfedė Franci ją
Maršalo Peterio byloje (LAIC) — Iš Europos teko būti liudnu liudininku 

liudijo buvęs ministerių pir-'gautas pranešimas, kad šių'Rusijos imperialistinių sie- 
mininkas Daladier. Jis sa-imetu gegužės 25 d. mirė bu- kimų ir 1939-1940 metų ul- 
ko, kad karo pradžioje fa- ’ vęs Steigiamojo Seimo sek-

--'retorius. 
jas ir

šistai, penktakolumnistai ir 
komunistai dirbo už Hitle
rį, Francijos pražūčiai. Ko
munistai pasiprovijo nuo to 
laiko, kai Rusija buvo už
pulta.

ANGLIJA
Miestai griuvėsiuose

Per visą karo laiką antį Išrinko du nabašninkus
Anglijos parlamento rin-Berlyno buvo numesta 76.-, kimuoįcJ dunumirėliai is- 

6o2 tonos bombų. Kiti mics-i rjnktj j lamenų Jie
« fon™, ma21av F^^riLeslie Pvm ir Sir Edwird 
36.420 tonas, kelna^-34 - Camobell. abu konservato- 
711, umsourgas — 3U,uzo,j
Hamburgas — 22,580, Kiel 

-16,712, Niurenbergas -
13,021 toną bombų.

J. A. VALSTYBES

riai; abu jie mirė liepos 17 
d. po rinkimų, bet dar ne
suskaičius balsus. Jie pa
skelbti išrinkti, bet greit 
turės būti perrinkimai jų 
vietoms užpildyti.

timatumų Lietuvai.
Sovietams okupavus .Lie

tuvą, p. Natkevičius kaikurį 
laiką mokytojavo Prienų 
gimnazijoje.

isuomenės veikė- 
uvęs nepapras

tas Lietuvos pasiuntinys ir 
Įgaliotas ministeris Ladas _
Natkevičius. Paskutinė joj Velionis buvo ir plunks- 

vieta minima j nos darbininkas. Rašyti pra-gyvenimo

i silpnas akis ir greita: 
ioc. janka? Ar lapė ištikrujų y-j 

w "vilkių ra t(>kia gudri’ žmo-i
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 nės apie ją IT.anO : Kod<U ,

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel- vieni
nai ant Gedimino kalno Birštone, su' „ i.;ž: t,.,meilužės paveiksiu ............  25c. savo P1 ]es^: ° *iti bėga. n i apdarais, buvo $1.25, da

Salemonas, laimių knygutė i5c. daug kitokių dalykų. Kny- bar tik 75c
Mikaldos Pranašystės .......... 2oc. ?a didelio formato, 212 i

Sielos Balsai—Jono Smel- 
<toriaus dainos ir eilės. Kny- 
a gražiai iliustruota, ap-

gyyuiiai ginasi nu° j ,jarvta drūtais audekliniaisnocn L’ifi Horro ’ ir* •» • , m- *

Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno — . . Tz - l »v o- <2o<. puslapių. Kama buvo $1.2o.t
Burykla ir Burtininkas .... 35c. dabar tik 65c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

sūrių padarymas, su paveikslais 25c. Biblija Satyroj 
istorija seno ir naujo testamentų,

-Tai yra i

Lietuvos Vaizdai, tai yra 
• atvirutės su gražiais Lietu
vos vaizdais. Atvirutės tin
ka bile sveikinimams arba

su paveikslais................................. 35<: knyga, kur Biblijos pasako-
Raistas, aprašymas apie Chicagos jimai yra atvaizduoti juo-

^Nedoras Žy das’ jaunų merginų & j v tUVOS nepriklausomybę A-
............................... lS:,buV0 $L00’ dabar tlk °Oc’ i menkos lietuviai veda to-

korespondencijoms, o ypač 
šiais metais, kuomet už Lie-

kupčius
Kantri Elena, graži pasaka 
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm,; 

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

merikos lietuviai veda 
Kokius Dievus Žmonės j kią Įtemptą kovą.

Garbino Senovėje?—Parašė'. Kompletas buvo 50c„ da>-
Šchruns, Voralberg, Kreisjdąjo “Aušrinėje", vėliau "žolės arbatos formoj Iksas. Tai labai Įdomus ir'031* 35c.
Bludenz. Austrijoje. bendradarbiavo “Vilniaus'.Nervų suirimas ir nemiga .. S5c.

Velionies buvo gimęs Aide." Rygoje redagavo ka- vįdun^va’i^ojaf03.6<£
1893 m. sausio 19 d.. Bals- riškių laikrašti “Laisvas Žo- 
upių kaime. Šunskų valse., dis,” kurs paskui buvo per- 
Mariampolės apskr. Moks- keltas Į Petrapili. Be aukš- 
lus ėjo Mariampolės gimna- Į čiau minėto veikalo apie 
zijoje ir Petrapilio univer- Lietuvos kariuomenę, yelio- 
—i nis dar narašė “Ka nriva’ocitot aCiVV-W •

e organizavo lietu- žinoti kiekvienas pilietis de-l^o 
škius. ’ Rvgoje su- mokratinę valstybę beku-Jyyri

pamokinantis leidinys. Die } žemaitė* Raštai Karo 
vų ir tikybų istorija paduo-,Metu. Knyga didelio forma
dama nuo saulės garbini

Puikus amželis
Iš Adams, Mass. praneša, 

kad Miss Margaret Wilson 
liepos 25 d. atšventė savo 
108 metų gimimo sukaktu
ves. Ji sveika, šneki ir tiki
si sulaukti japonu karo ga
lo.

LIETUVA

Eina kolektyvizacija
Klaipėdos krašto žemes 

ūkis kolektivizuojamas. Pa
gėgiuose, Šilutėje ir kitose 
vietose steigiamos “trakto
rių stotys,” kur laikoma ma 
šinos valstybiniams ir kope- 
ratyviniams dvarams aptar
nauti.

Varo vokiečius
Cechai nutarė iškraustyti

pustrečio miliono vokiečiui LENKŲ PREKYBOS LAI- 
iš Sudetų krašto Į Vokieti-] VYNAS STREIKUOJA 
ją. Į vietą išvežamų vokie-j
čių bus atkelti gyventojai 
cechai.

ČECHOSLOVAKIJA

ARGENTINA

Mergaitės darbuose
Neskaitant tarnaičių ir o- 

lisų dhrbininkių Argentinos 
pramonėj šiuo metu dirba 
100.000 jaunų mergaičių 
žemiau 20 metų amžiaus. 
Gvvonimo pabrangimas nuo 
i ?o i\i 1 70D verčia maža
metes imtis darbo.

Lenkų prekybos laivai 
Anglijos uostuose, skaičiuje 
334 laivų, sustreikavo pro
testuodami prieš Anglijos 
ir Amerikos pripažinimą 
Varšuvos valdžios. Tuose 
laivuose streikuoja jurinin
kai, pečkuriai, karininkai ir 
radio operuotojai. Anglų 
valdžios atstovas pareiškė, 
kad lenkų jurininkų strei
kas sudaro dae dirĮe«r>e pai
niavą ir tarp jau painiame 
klausime.

ORU VEŽA NAUJAGIMI

Kariui im inės slaugė deda į speciajų baksą ar
mijoj gimusį kūdikį, kuriam reikalinga operacija. JĮ 
veš orlaiviu Į ligoninę.

Rusuose 
vius kariškius
šaukė 12-tos armijos lietu 
vių suvažiavimą ir buvo jo 
vykdomojo komiteto pirmi
ninku. Lietuvių kariškių bu
vo išrinktas delegatu Į Lie
tuvių Seimą Petrapily. Pa
tekęs vokiečiams Į nelaisvę, 
pabėgo ir per kurį laiką mo
kytojavo Latvijoj, lietuvių 
mokykloje. Lietuvoje buvo 
žemės ūkio ministerijos Įga
liotinis Vilkaviškio apskri
tyje. Lietuvos armijoie tar
navo, būdamas artilerijos 
vyresnysis leitenantas, vė
liau—kapitonas. 1919 m. 
birželio 4 d. buvo paskirtas 
karo atstovu Latvijoje ir Es
tijoje. Tų pačių metų vasa
rą ministerių kabineto bu
vo numatytas siųsti i Jung. 
Amer. Valstybes kariuome
nės organizavimo reikalu. 
Ruošdamasis tai kelionei 
parašė knygą “Lietuvos Ka
riuomenė,” kuri ir buvo iš
leista Amerikoje. New Yor- 
ke. Tačiau planuotoje ke
lionėje jam neteko daly
vauti ir 1920 metais buvo 
išrinktas i Steigiamąjį Sei
mą nuc Socialistų Liaudi
ninku partijos.

Lenkams pradėjus pulti! 
Lietu'ą. apie spalių 6-7 d . į 
1920 m., pradėjo organizuo
ti “Geležinio Vilko” pulką, 
vėliau virtusi trečiu dragū
nų puiku. Kadangi darbas 
seime neleido nuolat būti 
prie pulko, tai ^Natkevičius 
iš kariškų pareigų pasitrau
kė. atsiduodamas vien vals
tybės kūrimo darbams. Bu
vo išrinktas Pirmojo Seimo 
nariu, o vėliau — ir Antro- 
:o. Nuo 1923 iki 1930 metų 
maudamas valstybinę stipen
diją. studijavo Paryžiuje ir

Nuo veneriškų ligų ............... $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatonus mQ krikščionybėS laikų.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų ’ Knyga turi 272 puslapius. _______
Nu^Senkg^'■ 10? puslapių pašvęsta Į na buvo' 50c., dabar 25^
Nuo užsisenejusio kataro bei hay Vien tik Senovės lietuvių j 

fever ,....„ — ........... ........... 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c.

to, ant dailios ’popieros, i- 
liustruota, piešia baisius ka(- 
ro vaizdus Lietuvoje. Kai-

riant” (1919). “Agresijos 
Sąvokos evoliucija” (1934).

visokių reumatiškų skausmų 60c.
yriškumo pataisymas ........... 85c.

iankos, stambios
Kamparas, pakelis ....
Plaukų augintojas — saugoja juos 

nuo pražilimo ....................... 60c.
Svarbiausi? jo veikalas taf <:uo ,nc"1a1lonaas t’jrnos kvaP° 85c.

laipS-!X5o nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
francu- Nuo surūgusio pilvo (heart bura)

......................................... 85c.
Tyra mostis, nuo bi'e kokio nie

disertacija daktaro 
niui Įgyti, parašyta 
zų kalba, apie lietuvių-len-

dįevams apibudintĖ Čia yra 
aprašyta daugiau kaip 30 
Įvairių Lietuvos dievų, die- 
vaičių ir šventųjų. Bet kny
ga ne religinio pobūdžio. 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Knv-
gos viršeliai papuošti seno-

Prašom pasinaudoti pro
ga ir Įsigyti gerų knygų nu
pigintam kainom. /

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.
kų santykius: “Aspect Poli- Žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy-

— -  ■ do visokius skaudulius, apdegimus
ir t.t. ........................................ $2.25
Pailių arbata arba mostis .... 85c.

M. ŽUKAITIS, (41)
335 Dean St.. S»»ncerporf. N. Y.

tique et Juridięue du Dif- 
ferend Polono-Lithuanien.” 
išleistas Paiyžiuje 1930 m.

Velionis buvo žymus ko
votojas dėl tiesos ir laisvės;! 
net minėtojo veikalo pirma-į
ms puslapyje Įiašė tuos at-i Pajieškau Jono Spūdžio, kilusio iš 
mintinus Paskalio žodžius: ! Mariampolės apskrities, Jeglaukio 

parapijos, Mačiuliškių kaimo. Gyve- j
“Tokia nrip«snandn« na.!no Baltimorėj ir Philadelphijoj. iš UO*via pi lespaucio. pa amato siuvėjas. Dėde, prašau atm- 

stanga negali susilpninti tie- šaukti. _ (3i)’
* nripčirirai ii tik ELIZABETH SPUD2IUTĖ,^>s. priešingai ji tiesą lik 39 Givens St Toronto OnU

dar labiau iškelia ir įsauks- canada
tina —'; Pajieškau Michalinos Naraskevi-

--------------------------- I lienės. Rodos, gyvena Bostone. Pra-
į šau atsišaukti. Turiu laišką iš Lie-
. tuvos nuo Edvardo Plečiukaičio. 

MRS. HELEN BUSEUSKAS,
i 142 Sisson St., E. Hartford, Conn.

(31)

Skaitytojų Balsai
Gerbiama Redakcija' 
Sveikinu MaikĮ su tėvu ir 

visą Keleivio štabą susilau
kus jums 40 metų jubilėjau? 
ir linkiu ilgiausių metų Ke
leiviui ir visiems Keleivio 
veikėjams.

S. Mickevičia. 
Atco. N. J

Maikio tėvui po penkinę 
prisiuntė šie draugai: Jos. 
Akunevich iš Norvvoodo. 
Dom. Terminas iš Duques- 
ne, Pa., Peter Paulauskas iš 
Detroito. Mathew Raugas iš 
Chicagos. Mike Lawrence iš 
Benld, III.

PARSIDI ODA FARMA

55 akrai žemės, javai pasėti, yri 
daržas, 6 ruimų namas, elektros švie
sa. daržinės. 8 galvos galvijų, ark 

, i.m. ,, , - ; Iia>, viščiukai, kiaulės, mašinos, tro-buvo Eltos koresponden-lkas. traktoriai yra miško. Visi 
tai arti miesto. Kaina $3,700. (mo
kėt $2,700. (33)

Mrs. K.. Ka/detos Hotel,
South Br<>adway Road,

■ Saramga, N. Y.

FARMA GRUIOJ VIETOJ

Parsiduoda labai gražioj vietoj 
farma. prie gražaus ežero ir prie 
gero kelio, piatesnių žinių suteiksiu

d. paskirtas nepaprastu Per ,ai^?\.,r.:2kl'<32)• . • • !• x • MlNMh ' LJVIEKIo,

tu. 1930 m. buvo paskirtas 
užsien. reik. ministerijos se
kretorium, o sekančiais me
tais — toje pat ministerijo
je — referentu. 1935 m. 
buvo perkeltas i pasiuntiny
bės patarėjus Paryžiuje, o 
nuo 1939 metu balandžio 
1
pasiuntiniu ir Įgaliotu mi 
nisteriu Maskvoje, čia jani Whit«

R 1,
t b>ad, Mich.

PAJIESKOJHHA1

(domi ir graži dama, vidutinio am
žiaus. jieško pažinties su įdomiu vy
ru, taipgi vidutinio amžiaus. Rašyti 
ralima lenkiškai, rusiškai ir angliš
kai, su pirmu laišku įdedant ir savo 
įtvaizdą. Laiškus adresuoti šiaip: 

MISS ANNA GREGORY.
ISIS Prospect Avė.. Apt. ’ H.

Bronx. N. Y. <40)1
T-l. TRemonf (

APSlVĖbTŪAr
Pajieškau ansivedimui vaikino ar

ba našlio farmerio. Aš esu 44 metų 
našlė. Katras norės su manim susi
pažinti, meldžiu prisiųsti savo pa
veikslą. kurį pareikalavus grąžinsiu 
\pie save paaiškinsiu per laišką.

MARY STAFFORD. (33) 
>15 W. Gay St., Columbus 8, Ohio

Pajieškau Tonio Budreikos, kuris 
vienu kartu yra gyvenęs 90 Union
Avė., Brooklvn, N. Y. Kas žino da- 1 
bartinį jo adresą, prašau man pra
nešti. (32 i

AUGUSTAS RIMKUS.
869 Everett St., Allston, Mass.

Pajieškau gyvenimui draugo, ne- 
jaunesnio kaip 50 metų. Gali atsi 
šaukti ir biznierius, nes aš pati esu 
buvus biznyje ir da galėčiau drau- 
gui pagelbėti. (3!)

Rašykit šiuo adresu:
B. A. K..

636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Norėčiau susipažinti su lietuviu 
vaikinu arba našliu. Aš esu jauna I 
nailė be vaikų. Myliu dailę ir links. , 
mą gyvenimą. Vyras trri turėti gerą i 
darbą arba biznį. Kitokie nerašinė- 
k’t- <3:>

MRS. MANA UII.I.KIES,
<1833 S. Karine Avė., Chicago, III.

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 Broedi^ay. So. Boston 27. Mass.

K Earas JDuropoiei ^asaalMJti aorlts iinotl spi« karą Ir kitus 
įvyktus, tai skaitykit* “Naujianaa".
•Naujknoa" yra pirmas ir didžiausias Hahr*k| 
disnraitis Amerikoje.
Užeiražykite "Naujienas" Handlen. Maujlau^ 

įerata metams Amerikoje (iiimaat CW>
I), 9».0a Čikagoje ir

Maaey Orderj ar 4ekj aiųakitai

“NAUJIENOS"
1719 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
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moterims Pasiskaityt•A ’ A *, «rV-BTTT TViBFnftl SKYRIŲ TVARKO
M. MlCHELSONIENt.

Šeimos Krizis
Rašo J. Baldauskas

(Pabaiga)
Suprantami autoriaus gai- 

lestavimai: okupantai iš
tvirkino, karo belaisviai gy
veno su tojo krašto moteri
mis, kur buvo jų stovyklos 
ar kur jie dirbo. Bet juk ka
ras visuomet ir visur tvir
kindavo žmones ii* karo me
to žmonių dorovės sutriki
mas pareina ne nuo vieno 
karo, bet ir nuo tųjų prie
žasčių, kurių dėliai karas ir 
karai apskritai kyla, nuo u- 
kiškų atskirų valstybių sa
vitarpių prieštaravimų, to
dėl norint pakirsti šeinv s 
krizio šaknis tenka pakirs
ti ir visokių karų priežastis, 
o to padaryti šių dienų san
tvarkos šalininkai negali.

Griūvančios šeimos “gy- 
dymu” buvo susirūpinęs ir 
“Lietuvos Aidas” (1933 m.) 
skirdamas šiam reikalui sa
vo vedamąjį.

“Du didžiausi seime 3 
priešai,—rašė gudrus strai
psnio autorius, — yra: mu
sų laikams charakteringas 
dorovės nepripažinimas ir 
ekonominis skurdas. Pirma
sis šeimos nebelaiko šventa 
žmogaus pareiga, tad, kiek
vienai didesnei kliūčiai ki
lus, šeima lengva širdimi 
išardoma persiskyrimais. 
Antra, ekonominis skurdas 
neleidžia imtis ant pečių at
sakingų šeimos pareigų ir

daugiau ir daugiau kalbėti 
apie šeimos tradicinės for
mos išnykimą ateityje.” Šei
mos gyvenimo žinovai, tu
riu pridurti, kalba ne tik a- 
pie “tradicinių šeimos for
mų” išnykimą, bet jie sako, 
kad jau ir nūnai iš mon > 
gaminės šeimos, tos “tra
dicinės šeimos formos,” be
liko tik šešėlis, kurį “atgim
dyti” vargu kam ar bepa
vyks.

Vakarų Europos ir Ame
rikos liberališkieji ir radi- 
kališkieji šeimos gyvenimo 
žinovai apie tradicinių šei
mos formų atgimdymą ne
begalvoja, jie galvoja kuo 
budu reformuoti baigiančią 
griūti šeimą, kol dar nevė
lu, kad dėl jos griuvimo pa
darinių nenukentėtų per
daug visuomenė.

ŠVIEŽIŲ AVIEČIŲ 
ŽIEMAI

Kanados agrikultūros de
partamentas O t ta wo j e mo
ko, kaip turėti šviežių avie
čių visą žiemą. Norint pa
sidaryti šešias pantes avie
čių žiemai, reikia 3 puode
lių cukraus ir šešių puodelių 
karšto vandens. Be to, rei
kia senų laikraščių, vilno
nio apsiausto ir didelio in
do (kibiro, stiklinio ar mo-

_ _ . linio puodo). Reikia daryti 
žmonėms išmuša pasitikę j i- šitaip: 
mą galėsiant pakelti tų par- Nuvalyti avi
eigų materialinius sunku
mus... Nuolatinis krausty
masis ir kilnojimasis iš vie
nos vietos kiton neigiamai 
atsiliepia šeimos pastovu
mui ir jos saugumui.”

Neapgalvotos vedybos, 
dažni persiskyrimai, šeimų

norint n e _Toi roi.'"TVVVC, a
kia — numazgoti. Išmazgo
ti karštame vandenyje stik
lines uogom ir kol jos dar 
karštos į jas sudėti uogas. 
Užvirinti vandenį su cukru
mi. nugriebti putas ir su
pilti karštą vandenį ant uo
gų. Pilant ant uogų žiūrėti.

nevaisingumas gresia rimtu kad tarp stiklo viršelio ir 
pavojumi ir nuo tųjų nege- užpilto vandens butų tar- 
rovių apsiginti autorius siu- pas nuo pusės iki ketvirta- 
lo: dalio colio. Uždaryti stik-

‘Bene viena pačių tik- lūs aklai. Dabar paimti tąviena pačių
riaušių priemonių musų šei
mos sveikatai išlaikyti butų 
tradicinės pažiūros į šeimą 
ir ypač į vedybas atgimdy- 
mas. Todėl neatidėliojamai 
visuomenei reikia pradėti 
formuoti* apie šmmą tokia 
nuomonę, kuri skelbtų^ kad 
šeima yra dviejų asmenų jų viršelių. Pertiesti virš di- 
pažadas visuomenei, gimi- džiojo indo lenteles ar, jei 
nėms, valstybei ir bažnyčiai yra, uždėti viršų, apkloti iš 
išlaikyti nusistojusius pa- viršaus storu sluoksniu senų

didįjį indą, iškloti jį storai 
senais laikraščiais, sudėti 
ant tų laikraščių stiklines 
su uogomis, apipilti jas ver
dančiu vandeniu, bet nepil
ti vandens tiesiai ant stik
linių. Vanduo turi Apsemti 
stiklines 3 colius' dukšČiau

pročius. įstatymus, dorovę.”
Tačiau sunku tųjų “tradi

cinių pažiūrų” į šeimą at-

laikraščių ir visą tą indą 
iš visų šalių, iš apačios ir iš 
viršaus suvynioti į storą vil-

ATEINA JRUDENS NĮADOft

Rodos, šių metų vasara da neprasidėjo, o štai moteriškų drapanų fabri
kantai kuria madas jau rudeniui ir žiemai. Čia yra parodyti keli tokie pavyz
džiai. Iš kairės, flanelinė‘suknelė rudeniui; vidury, sportui; dešinėj, aksomi
nė šlėbė vakarui.

Avietės prezervuotos, o kai LIETUVAI REMTI D-JOS 
norėsi šviežių aviečių—imk MOTERŲ KOMITETAS 
ir valgyk.

Neseniai susitveręs komi
tetas iš moterų, kurios pri
guli prie Lietuvai Remti 
Draugijos, nutarė tuoj pra
dėti jam pavestą darbą. Tai 

lyra rinkliavą senų ir gami
nimą naujų drapanėlių nuo 
karo nukentėjusių lietuvių 
vaikučiams. Nors ir yra ko
mitetai, kurie renka drapa
nas Lietuvos žmonėms, ir 
gana daug jau yra surinkę, 
bet vaikučių drapanėlių la 
bai mažai surinkta, o jų 
daugiausia reikia. Todėl 
Liet. R. D-ja ir, įsteigė savo 
moterų komitetą, paskirda
ma iš savo iždo du šimtus 
dolerių šio darbo pradžiai.

Moterų komitetas pasida
lins į du skyrius: vienas 
veiks Worcestery, kuriam 
vadovaus p. Donelienė, o 
kitas, susidedantis iš pp. 
Schmitienės. Tumavičienės 
ir Michelsonienės, veiks 
Bostone ir apielinkėj.

Moters pirks materiją Ir 
siųs naujas drapanėlei; 
taip pat rinks padėvėtas ir 
ruoš visokias pramogas, 
kad sukėlus ko daugiausia 
pinigų, surinkus drapanėlių 
ir išgarsinus pagalbos rei
kalingumą.

Grybų Dai n a
Išvažiavom mes su boba 
Į miškus grybauti.
Opa. opa. opa-pa.
I miškus grybauti.
Ann_na *

Nuvažiavę šimtą mylių 
Atradom kelmyną.
Opa. opa. opa-pa.
Atradom kelmyną.
Opa-pa!

Pasiėmę penkis maišus 
Per tvorą sulindom.
Opa. opa, opa-pa.
Per tvorą sulindom. 
Opa-pa!

Mano boba grybų dairos 
Po medžių viršūnes.
Opa, opa. opa-pa.
Po medžių viršūnes. 
Opa-pa!

4’k

Tremtiniai

gimdymu tikėti, nes istori-inonį apsiaustą, antklotą ar 
jos ratas atgal nepasuka- Į ką nors kitą. Palikti vienai 
mas, o ir patsai autorius to- nakčiai, ar bent kol vanduo 
kiu “atgimimu” abejoja,! atvės. Išimti stiklines, pri- 
nes, pasak jo, “šeimos gy-! klijuoti tikietus ir padėti 
venimo žinovų tvirtinimai; kur nors tamsioj vietoj, kad 
skelbia, kad esą galima vis aviečių spalva nepasikeistų.

KALTINAMI BURDINGIERIAUS UŽMUŠIMU

Čia parodytos ~dvi dukterys, motina ir sūnūs, 
kuriuos policija kaltina užmušus burdingierį, karo 
veteraną Bamettą, kuris į jų motiną, Mrs. Miriam 
Shaw, paleidęs šūvį iš šautuvo. Tas atsitiko South 
Carver miestely. Mass.

'‘Montf •nndarokas
Platus ir raudonas.
Opa, opa. opa-pa.
Platus ir raudonas. 
Opa-pa!

Mano boba atsitūpus 
Maišan grybus kimšo. 
Opa. opa. opa-pa.
Maišan grybus kimšo. 
Opa-pa!

Nepamatė kaip ištolo 
Atžrngsniavo bulius.
Opa. opa. opa-pa. 
Atžingsniavo bulius. 
Opa-pa!

Suraumojęs jisai puolė 
Kaip šimtas perkūnų. 
Opa, opa. opa-pa.
Kaip šimtas perkūnų. 
Opa-pa!

Mano boba tik suspėjo 
Į medį Įlipti,
Opa, opa, opa-pa.
Į medį įlipti.
Opa-pa!

Mano boba ištupėjo 
Medy tris adynas.
Opa, opa, opa-pa.
Medy tris adynas. 
Opa-pa!

Jos raudonas andarokas 
Medy ir paliko.
Opa, opa, opa-pa.
Medy ir paliko,
Opa-pa!

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

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

Štai čia knygų sąrašas: ' Li

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS

Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- DAIN0SE- 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus batų galėjęs surinkti i 
kebas dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu
lius prastoj savo arkoj sutalpinti ? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da- į 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimvno- ' 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny- 

Iš jo. sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 60c,

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko-

ir aiškiai išdėstyti . šitam veikale, kius dievus garbino senovės indai bei 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
mgų argumentas gnuva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
mokslas nuo pradžios iki galo. . Kius jie santikius su žmonėmis turė-
bain* .....................................26c. Į jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA i * tikra tUtėjimų ** °°

MATERIALISTIŠKASKRISTAUS VIETININKAS?
Parašė kun. M. Valadka. Knyga 

• drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
'bažnyčios autoritetų ir.faktais paru
odė, kad jis nėra joks Kristaus vie- 
’ tininkas. 224 pusi. Kaina .. 61*26

(STORUOS SUPRATIMAS.
Si knygelė aiškina proletariato fl- 

Bzofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perakaityk šitų knygelų. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapltai-
nuojama. Kaina .......................... 26c.
SOCIALIZMO TEORUA.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jantiems darbininkams neap 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ 

Labai įdomus senovės filosofų da-
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra Į Sis veikalas trumpais ir aiškiaia
knygutės dalis yra: “išvirkščias mo- faktais parodo, kaip'Bri šiol keitėsi 
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” I draugijos formos, ir kodėl tuięs būti 
Parašė Z. Aleksa. pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.
40 pusi. ........................................ 10c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą caro Alek- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 

• sar.dro II. Labai puikus ir nesun- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
; kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. .žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 

1 So. Boston, 1913, pusi. 61...........26c.1 stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus,

GERT IR VALGYT?

Ne taip skamba akmenėliai 
Patkavom daužyti.
Kaip vaitoja musu broliai.
Šiaurėn nuvaryti.

Ne taip staugia platus plentas.
Gniaužtas diližonais.
Kaip vaitoja musų žemė 
Po svetimais ponais.

Ne taip puola drėgnas rūkas,
Kai dienelė švinta.
Kaip gausingi musų brolių
Ašarėlės krinta. ! rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- ’’ietuvino Ferdinand de Samogitia.

Antanas Baranauskas itėtų ^^kvienam perskaitytu 26c. Kaina ............................................. 2Š
* -o. S. S.” KODĖL AS NETIKIU

Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak- r DIRVA? " "

to farsas, labai juokingas ir geras 1 . . ^ . .. . _____ —
perstatymui. Kaina ..................... 15c. Laisvamanis čia pasako, kodėl Jis

. negali tikėti. Pilna argumentų, kūnų
------------ DĖL PINIGŲ nesumuš joks jėzuitas. Kaina to*

Raudono, ,tampė, ii 4-to. ........'■- **
knygutės įVečkys. Kaina .................... 35c. KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį ii gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63............................ 25c.
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

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

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo-
‘ Di

druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 16c.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
tt knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės
jos pasekmės ir doriškas dvasi 
nupuolimas. _ šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ii 
jaunikaitis, kūne geidžia, kad jų mu- 
terįa, dukteris ir mylimosios -iepa- 
pultų į tokia kuriem f'ar* »ė

nui galva. Drama viename akte, pa- tun. Geo. Townsend Fox, D. D.,r-orcone i HofnvinA TTov-rli vieš vnzl /9a Co

RACIONAVIMAS

KARĖS NUOTAKOS
<£ :.w Ji2 ikLra!?: ŠŠ
V2 iki Z2 
Al iki EI

rugsėjo 30 vokiečių militaristų žiaurumų ir
<nnliii «i Baimingą moterų likimų. įspalių SI Kaina ............................................ 20c.;

grojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsuis Vokietijos ao- 
cialdemokkratų teoretikas Kari Kauts-
ky. Kama .................................... 10a,

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA ____
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu BIBLUA SA'lY ROJĘ 

į klausimu Jų turėtų perskaityti kiek- Tai Biblijos pašaipa. I Kanadų toa 
vo 90 t, r,, I •. o, !£.as.^*4hkas ir socialistas.. Parašė knygos neįsileidžia.Labai juokinga auY2. Z2, Al, BĮ. Cl^lki rugp. 311 E. Vandervelde. verte Vardunas. Į 37$ puikiais paveikslais, perstatan- 
D‘K3lfi.‘Hl ” rugsJ30 ........Ife1 čiais įvairius nuotikius nuo prieš su

tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-

Mėlynos stampės iš 4-tos 
knygutės

Drsiki'Hl 
JI iki NI

rūgs. 
spalių 31:

Cukrus

Laiks nuo laiko bus pla
čiau pranešta šiame skyriu
je apie Vaikučių Drapanė
lių Komiteto veiklą.

Korespondentė.

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

Avalinė

Iš knygutės nr. 3 orlaivių 
stampės 1, 2, 3 galioja neap
rėžtas laikui. Nuo rugpiučioį 
pirmos dienos galioja stampė 4.j

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.JANKIAI ROMANSUOJA SU VOKIETAITĖM

Alena Bružienė? kentėjusioe nUO

Amerikos kareiviai Berlyno parke “broliuojasi” 
su vokiečių merginomis. Jos neišrodo, kad butų nu- 

nuokaro.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina pekloa ugni
mi ir už pinigus apsiima • 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorių* parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap- 
gavyatt, M* pekloa vi
sai nėra. Jtaai į aru-f t. 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk

ga. Ir pridėtas
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 26 centai.

666 BBOADWAT,
80. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas 

A- M. MKTKUOMl
7747 Navy Avine,

Detroit, Micb.

taus. įgijęs šią knyga niekas nesigai. 
?ėa 382 puslapiai. Kama „__ 61.08

! KUR MUSŲ BOČIAI
iGYVENO?
į Biblija sako, kad pirmutiniai imo- 
, oos gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 

į skaitymas. Kaina ........................ 25c.

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau judkų, no* 

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temoej 
darbininkiškos, revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
geriate laida. Kaina.................... 26e-

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

užsitikintis Vyras; <2i žydinti Giria; 
<3į Klaida; (4; Korekta. Jose nuro- 

įdoma kaip žmonės paikai tiki j 
us prietarus, burtus ir tt. ....

LYTIŠKOS LIGOS.
Tr ksip nuo jų apsisaugoti. i’nraM 

D-ras K Matulaitis Antra, peržiurk 
ta ir papildyta laida. Kaina . . 26c.

lie.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražim eilės, 

daugybė straipsnių juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . 26c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atri liepia jų vat- 
kame. Kas yra arna tikisi k>..ia norą 
boti kūdikių tėvais, butinei turėtų 
•erakaityti šitų knygutę. Ka.ns idc. 
“Keleivis,” 636 Braadvray, 

SMrtk Boeton, Metų.
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Amerikos Visuomenes
Balsas

.
PREZIDENTUI TRUMANUI ĮTEIKTAS VISUOME- 

I NĖS ATSTOVŲ REIKALAVIMAS

Brangus pone prezidente:
Dabar, kada Maskvoje li

ko sudaryta nauja Lenkijos 
valdžia, diplomatams bus 
lengva sakyti, kad tas klau
simai yra baigtas. Mes taip 
nemanome. Musų manymu, 
jeigu jus neišgausite aiškias 
garantijas, kad Lenkijoje 
rinkimai bus tikrai laisvi, 
naujoji valdžia Varšuvoje 
bus taip pat priklausoma 
nuo Maskvos, kaip ir Liub
lino režimas. Apie tą Liub
lino režimą visas laisvasis 
pasaulis manė, kad tai yra 
Maskvos lėlių valdžia. Į 
naują Varšuvos valdžią Įė
jo 17 žmonių iš Liublino re
žimo ir tiktai 3 žmonės Iš 
Londono grupės ir tai, nė 
vienas iš londoniškių nėra 
narys Lenkijos vyriausybės, 
kuri per penkis metus buvo
musų sąjungininkas kare.*

Kaip besakytume, bet ši
toks Varšuvos valdžios su
darymas negalima vadinti 
garbingu vykdymu dargi to
kios Jaltos sutarties. Tą 
Jaltos susitarimą preziden
tas Rooseveltas vadino ne 
iabai patenkinamu kompro
misu Lenkijos klausime.

Jeigu, nežiūrint i Jaltos 
susitarimą, Rusijai pasiseks 
iki tiek primesti save valią, 
tai tas dar labiau padrąsins 
rusus vartoti tuos pačius 
imperialistinius budus viso
je centralinėjo Europoje ir 
'■ olimuose Rytuose, kas 
mums visiems ilgainiui at
neš katastrofą.

Mes esame priešingi ka
rui prieš Rusiją. Mes gyliai 
gerbiame rusu tautą ir jos 
armijos kariškus laimėji
mus. Mes desperatiškai ti
kime, kad San Francisco 
Čarteris bus pasisekimas. 
Bet to čarterio tikslai nega
li būti Įvykinti, jei Amerika 
pamos ranka Į Lenkijos ne
priklausomybės panaikini
mą. Tos Lenkijos, kuri per 
penkis metus griežtai kovo
jo prieš nacių agresiją. Jei
gu mes, smerkdami nacių 
Vokietijos ir Japonijos ag
resiją, pritarsime Rusijos 
grobimams, visas šio karo 
tikslas nueis niekais.

Rusija yra totalitarinė 
valstybė. Bet karas visvien 
nekils, jeigu tiktai vadovau
jamos pasaulio demokrati
jos bus griežtos, vieningos 
ir teisingos savo veiksliuo
se, kaip ir savo žodžiuose. 
Bet jeigu, nežiūrint j musų 
milžinišką ir nutveriamą jė
gą bei prestižą, tos demok
ratijos tęs silpną, abejojan
čią ir nemoralisKu kompro
misų užsienių politiką, tai,

tame atsitikime, mes nega
lime būti tikri dėl busimos 
pasaulio taikos ir dėl de
mokratijos išsilaikymo vi
duje.

Mes norime pareikšti iš
kilmingą protestą prieš taip 
vadinamą viešą nuteisimą 
16-kos lenkų patriotų Mas
kvoje. Musų manymu, tų še
šiolikos lenkų byla yra aiš
kus žmogaus teisių laužy
mas. Tie šešiolika lenki] 
buvo vadai didvyriško len
kų požemio (underground) 
kurs kovojo prieš vokiečių 
viešpatavimą ir dabar prie
šinasi rusų viešpatavimui 
Tų lenkų negalima lyginti 
su Liublino režimo lenkais, 
kurie iki rusų atėjimo i Len
kiją, lenkų visuomenei bu
vo visiškai nežinomi.

Tie 16 lenkų demokratų 
laisva valia nuvyko pas ru
su okupacinę kariuomenę. 
Jie tą padarė tuo metu, ka
da Sovietų valdžia ir Liub
lino režimas valdė Lenkiją 
teroru ir gabenimu patriotų 
i Sibirą. Tuo savo žygiu jie 
geriausiai Įrodė, kad lenkų 
lemokratija. tiek krašto vi
duje, tiek ir užsienyje, no
gėjo garbingo kompromiso 
su rusais. •

Tie areštuotieji lenkai 
"uvo gavę iš rusų aiškią ga- 
antiią dėl jų saugumo. Ru

sų karo vadovybės atstovas, 
ouikininkas Pimenov iš N. 
•{. V. D., jiems pakvietimo 
laiške rašė:

“Kaip Raudonosios Ar
mijos karininkas, kuriam 
yra pavesta toki svarbi 
misija, aš jums garantuoju 
mano karininkišku žodžiu, 
kad nuo to momento jūsų 
likimas bus mano rankose 
ir kad, atvykus jums Į mu
sų štabą, jus busite visiš
kai saugus.”
Tie lenkai išnyko. Sovie

tų vyriausybė atsisakė duo
ti apie juos bet kokių žinių. 
Tiktai penkias savaites vė
liau, gegužės 3 d., Moloto
vas San Francisco mieste 
pripažino, kad tie lenkai 
buvo areštuoti už “diver- 
santišką veikimą prieš Rau
donąją Armiją.” Toki pa
aiškinimą davė Molotovas i 
Stetiniuso ir Edeno griežtus 
užklausimus, kur dingo len
kų demokratijos vadai...

Tų areštuotųjų lenkų So
vietų policija negalėjo su
gauti. Lenkų požemio orga
nizacija yra labai gera. Vo
kiečių Gestapo per penkis 
metus negalėjo išgaudyti 
lenkų požemio vadų. Todėl 
rusai norėjo tuos žmones ap
gaulingai išvilioti j pasima
tymą su jais.

Ar suimtieji lenkai buvo, 
“apdirbami” kalėjime, kadi 
jie “prisipažintų,” kaip bu-Į 
vo elgiamasi su tais, kurie 
Maskvos teisme, 1937 ir 
1938 metais darė viešus pri
sipažinimus, mes nežinome. 
Bet mes žinome, kad tie len
kai buvo laikomi be jokio 
susiekimo su pasauliu pei 
pustrečio mėnesio ir jie bu
vo teisiami tuose pat teis
mo rūmuose, tų pačių teisė
jų ir pagal tą pačią teismo 
procedūrą, kaip ir tose gar
siose apsivalymo bylosę. 
Teisme nebuvo prisiekusiu 
jų ir kaltinamieji negalėje 
kviesti liudininku...

Kad susitarimas su rusais 
dėl Lenkijos nebūtų tušti 
komedija, Amerikos visuo
menės atstovai siūlo:

1) Rusai turi paleisti nu
teistuosius lenkus.

2) Trys didieji turi aiš
kiai susitarti, kaip garantuo
ti laisvus rinkimus Lenkijo
je. Duoti teisę dalyvauti 
rinkimuose visoms demok
ratiškoms partijoms ir vi
siems, deportuotiems ir iš
tremtiems Lenkijos pilie
čiams.

3) Rusija turi atitraukti 
iki rinkimų savo armiją iš 
Lenkijos, o jei rusai nesu
tinka tą padaryti, tai Ame
rika ir Anglija turi pasiųsti 
savo kariuomenę, kad bend
rai su rusais prižiūrėjus rin-1 
kimus ir garantavus lenkų

1 demokratiškas teises.
4) Užsienių spaudos at

stovai, Raudonojo Kryžiaus 
> ir kitų labdaringų organi
zacijų atstovai turi teisę 
vykti Į Lenkiją ir ten jiems 
turi būti leidžiama laisvai 
veikti, kaip leidžiama rusų 
spaudos ir kitokiems atsto
vams veikti anglų ir ameri
kiečių užimtose srityse.

5) Taikinti Jaltos susita
rimo principus ne tiktai 
Lenkijoj, bet visur kitur, 
kaip, pavyzdžiui, Graikijoj, 
kur viena didelė valstybė 
yra vyraujanti.

Amerikos visuomenės at
stovai baigia šitaip:

“Męs tikime Į Trijų Di
džiųjų vienybę, bet mes ma
nome, kad ta vienybė gali 
išsilaikyti tiktai ant bendrai 
priimtų moralės principų 
pagrindo. Tiktai tie princi
pai gali pašalinti Įtarimą ir 
baimę, kuriuos kelia Rusi
jos užsienių politika ne tik
tai Europos Rytų tautose, 
bet ir Amerikos žmonėse.”

Po šituo raštu pasirašė a- 
pie 50 Amerikos visuome
nės atstovų iš visų srovių, 
visų pakraipų, visokių ideo
logijų. tikybinių ir politi
nių Įsitikinimų. Ar Ameri
kos vyriausybė paklausys 
to balso?

Lietuvoje gyvais išli
kę žinomesnieji •

žmones

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitai veikalas parok, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu larku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viriu, kaip Lietuva likos paliuo- 
sueta iš po earo valdžios ir "kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės -Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis s»-bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą IJe- 
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina...................................................  $1.00

KELEIVIS
G3H Broadway, So. Boston, Masu.

Ncw York (LAIC)—tūks
tančiai lietuvių žuvo nuo 
vienų ar kitų okupantų, 
daugybė per prievartą ar 
gelbėdami savo gyvastis at
sidūrė užsienyje. Lietuvoje, 
Maskvos kontroliuojamos 
spaudos pranešimu, yra gy
vais pasilikę.

Vilniaus Universitete:
Y. Mykolaitis-Putinas, J. 

Balčikonis. V. Sezemanas, 
B. Untulis. Ign. Jonynas, P. 
Galaunė, J. Baldžius, J. Va
balas-Gudaitis, K. Bičiukas,
J. Dagys, K. Sleževičius, T. 
Ivanauskas, St. Jankauskas, 
Z. žemaitis, P. Slavėnas, P. 
Katilius, P. Brazdžiūnas, A. 
Žvironas, Aug. Janulaitis,
K. Šalkauskas, Košt. Jab
lonskis, P. Pakarklis, P. Šal
čius, D. Budrys, J. Bučas, J. 
.Matulis. K. Daukša, J. Kai
riūkštis. P. šivickas, St. Če
pulis. J. šopauskas.

Kauno Universitete:
Medicinos fakulte — K. 

Grybauskas, J. Kupčinskas, 
V. Lašas, P. Mažylis, P. 
Raudonikis. B. Sidaravičius.

KELEIVIS. Sn, BOSTON

TRAUKINIUOSE MIEGA PAKAITOMIS

Traukiniais dabar važiuoja tiek daug kareivių, 
kad lovų visiems neužtenka, tenka miegoti pakaito
mis. Kai vieni pamiega, juos traukia iš lovų ir kiti 
gula jų vieton.

lietavia Darbininku Draugijos Reikalai
LDD Centro Komiteto 

posėdis
Bii-želio 27 d. LDD Cent

ro Komitetas laikė savo po
sėdi Brooklyne, N. Y., At
letų kiubo patalpose. Daly-:narįnjų duoklių mokėjimą, 
vavo veik visi C. K-to na- Todėl ta reikaia reikia sū
riai. Pirmininkavo drg. B. tvarkyti*
Spudienė. Posėdyje buvo
plačiau aptarta reikalas Centro Komiteto sąstatas 
praktiško ankstesnio bend- ir pareigos
radarbiavimo.su Lietuvių. LDD Komitetas
Socmlistų Sąjunga ir vie- d b f pasiskirstęs
jungai buvo nusistatyta, r - - ' - - -
kad musu organizacijos
Centro Komitetas laikytų 
reguliarius posėdžius su L.
Soc. Sąjungos vykdomu ko
mitetu.

, tuoj sukvieskit narių susi
rinkimus ir išrinkite nariu *■
mokesčius. Visi nariai turi
te apie tai patys pagalvoti 
ii prisiminti, kad organiza
cijoj negerai yra užvilkinti

B. Šaulys, J. Šopauskas. 
Technologijos fakulte:
K. Barauskas, A. Grauro-

kas, J. Indriūnas. J. Janic- 
kis, P. Juodelė, A. Purenąs. 
V. Mošinskas.

Statybos fakulte:
J. Dalinkevičius, A. Bist-

rickas, J. Klimavičius. 
Istorijos filologijos:

M. Račkauskas ir kt.
Be to, rašytojų, dailinin

kų ir t.t. gyvais pasilikusiais 
Lietuvoje minimi: A. Chur
ginas, Ad. Lastas, Kaz. Ja- 
kubėnas, Teof. Tolvvtis, K. 
Vairas-Račkauskas. Vyt. Si
rijos-Gira, Petr. Vaičiūnas, 
Balys Sruoga, Jul. Butėnas
/ nuok irta c Marki n pc ftimny W»V UI1IK

direktoriumi), skulpt. Pet
ras Rimša, dailin. Vienožin
skis, P. Aleksandravičius, 
Mikėnas, komp. Gruodis.

Latvių pabėgėliai ir 
tremtiniai Europoje

BE TĖVYNĖS

Musų kuopos reikalai
Organizacijos sekretorius 

pranešė, kokiame stovyje y- 
ra LDD kuopos. Geriausiai 
stovi 21-ma kuopa Bostone, 
7-ta kuopa Brooklyne ir 3 
kuopa Cliffside, N. J. Tos 
kuopos jau užsimokėjo na
rių mokesčius Į centrą už 
visus šiuos metus ir už visus 
savo narius. Kitos kuopos 
dar nėra pasimokėjusios už 
visus savo narius, o kelios 
kuopos dar visai nėra pasi-

Viltis ii Amerikos lietuvių
“Skurdas ir vargas!”— 

taip apibudina savo padėtį . . .
tėvynės netekusieji lietu- skelbusios su nanų mokės
viai. Daugelyje vietų jie or
ganizuojasi ir savo viltis de
da Į USA lietuvius.

“Kai mes patys suvargo- 
me ir nebegalime išbristi iš 
jo, mums ateis padėti ame
rikiečiai, laimingesnės pa
dėties emigrantai iš Lietu-

čiais centrui.
Nutarta raginti visas kuo

pas, kad jos greičiau susi
žinotų su centru. Kurios ga
vo paraginimą iš sekreto
riaus, darykit pagal tą pa
raginimą, o jeigu kurios 
kuopos ir negavote iš sekre- 

vos. Sunkiose tautos valan- Ponaus pianesimo, tai irgi
dose jie niekuomet nenusi-j,. . . , ,
grįžo nuo musų ir ištiesė' grupei ir mokslus einan
tis savo pagalbos ranką. icia2 Jaunuomenei. _
T ne roiVia arvnif ai Vnl Via.1 BlldaMll ClGKingl UZ p&SHl 
das dar nepražiuro Į musų į Pįb lietuviai jiesko nuola- 
akis... Ji turi būti plataus
masto. Esame nebe šimtai
ir tūkstančiai, bet šimtai 
tūkstančių. Ta proga su 
džiaugsmu dėkingi prisime
name Amerikos Lietuvių 
Fondo pagalbą, suteiktą čia

Waahington (LAIC) — 
Latvijos pasiuntinybės biu
letenyje pranešama, kad 
latvių pabėgėlių bei tremti
nių Įvairiuose Europos kraš- į 
tuose esą netoli trijų šimtų 
tūkstančių. Prieš Vokietijos! 
žlugimą jie buvo verčiami į 
dirbti vokiečių pramonėje. 
po 12 valandų per dieną. 
Vyrai gaudavo už darbo 
valandą po 60 pfenigų (a- 
pie 25c.). o moterys po 40 
pfenigų. Žlugus Vokietijai, 
pasibaigė ir darbai. Kai kur 
latviai, su kitais tremtiniais, 
apgyvendinti tuščiose alaus 
daryklose ir pan., kiti gy
vena stovyklose. Gyvenimas 
stovykloje nelengvas: nega
lima laisvai išsikelti, nėra 
laikraščių, radijo, nuolat 
rūpestis, kad jų neišduotų 
naujiems okupantams. Pa
dėtį sunkina ir kalbos neži
nojimas. Mažai kas iš lat
vių kalba vokiškai, dar ma
žiau angliškai. Daugelis lat
vių yra netoli Šveicarijos 
sienos.

Danijoje esą apie 2.000 
latvių pabėgėlių.

Belgijoje latvių tremti- Į 
niai gyvena drauge su es-t 
tais ir lietuviais. Ten jiems 
esą labai sunku gauti dar
bą. Kai kurie dirba imonė-co

Francijoje latvių padėtis 
(kaip ir lietuvių) buvo tuo 
sunki, kad juos norėta jung
ti su rusais. Francijoje esan* 
tieji lietuviai yra gavę rei
kiamas pašalpas iš I.ithua- 
nian Relief Fund, latviai 
irgi norėtų pašalpą panašiai 
sutvarkyti.

Atsteigtas latvi jos Rau
donasis Kryžius su centru. 
Luebecke, Vokietijoje. Jo 
pirmininku yra Dr. N. Vėt
ra. Tačiau tai organizacijai 
trūksta kaip lėšų, taip ir 
vaistų.

Įsikūrusiai gausiai pabėg©- svetimšalis.

pareigomis: Pirmininkė — 
B. Spudienė; sekretorius — 
P. Kriaučiukas; iždininkas 
— F. Dovidaitis. Siunčiant 
centrui pinigus, čekius arba 
money orderius reikia išra
šyti F. Dovidaitis vardu ir 
pasiųsti sekretoriui tokiu 
adresu:

P. Kriaučiukas, Box 343,
Sta ten Island 1, N. Y.

Centro K-to posėdyje bu
vo apkalbėta musų suvažia
vimo, Įvykusio š. m. gegu
žės -20, Cambridge, Mass., 
priimtos rezoliucijos ir pa
gal tuos suvažiavimo nuta
rimus mes kviečiame visas 
musų kuopas ir pavienius 
draugus veikliai dabar dirb
ti Lietuvos žmonių gelbėji
mui, remti visomis išgalė
mis Bendrą Amerikos Lie
tuvių Fondą, dalyvauti gy
vai drabužių ir kitokiose 
rinkliavose. Lietuvos žmo
nės, pabėgėliai ir Lietuvoje 
likusieji, yra reikalingi mu
sų pagelbos.

Musų suvažiavimas pasi
sakė už rėmimą Amerikos 
Lietuvių Tarybos darbų. 
Pasidarbuokime ir čia gy-

ounnipvauai viniai
tinių darbų.

“Kur gausime jo? Vokie
tijoje beveik neįmanoma 
Pirmykščiai darbo ryšiai 
nutruko: karo ugnis darb- 
vietes sudegino. Be to, vo
kiečiui vokietis arčiau, o ne

laikai reikalauja iš visų vie
ningo darbo ir pasiaukoji
mo. Neatsilikime nuo kitų 
organizacijų. Bukime pir
mieji bendrame ir reikalin
game darbe!

P. Kriaučiukas,
LDD Centro Sekret.

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

Tai yra vienintelis veikalas, koris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotu gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. . "Teisingas Patarėjas" atsakys jums net j tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas" išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, koriuos aiškina "Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meili ir ii kur ji m- 

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia ‘^pirmosios nakties tei

si,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedą*? Balta

Jaunosios šlėbė? Jaunosios šydrai? 
tyžią barstymas jauniems ant gal
vą? “Medaus Mėnuo?"

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
▼esti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nas nuo io prikiauao 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako "Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
opiausia kiekvienos Šeimynų? klausi
mas. Ir “ Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomią informaciją.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalne? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir "Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi valką. 
ka<i ir labai nori ? "Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios motery* neprivalo tekėti? "Tei
singas Paturėjau” pasakys jums via-■ -

Kas reikia žinoti, kad vaikai betą 
aveisi ir grąžąs? Kaip tun užauau 
*yu nėščia, moiuria ? kaip reikia au- 
n.nii kūdikį?

Moteries aaatomija ir fiziologija.
Kodai kuugaai turėtą but už

drausta kalbėt apie šeimyniškiu rei
kalus?

I vuue Šiuos klausimus "Teisinga* 
Baterijas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži. Su paveikusia 221 
puslapių, stipriais audimo apdarau.

Be to, "Teisingas FaUrėjaa” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis ?—U kur ir kaip atsirado žemė ?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės ?—Ir uaug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo’' parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Weilso “Pasaulio Istorija;" Jordano “Evoliucijos Pagrindai," McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės ‘‘Sezual Thruths” ir daugybė kitu. Tai kartu mokykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisinga Patarėją.’*
KELEIVIS

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

radarbiavimo.su


puslapi*

Vietinės Žinios
VALDŽIA DEPORTUOJA' 

KARO ATBĖGELIUS
Sumažino “pointų” vertę

International Institute 
Sutinka pagelbėti -

Grįždamas iš Amerikos 
Europon švedų laivas 
•‘Gripsholm” anądien išve
žė kelis šimtus žmonių, ku- 
rie karo metu buvo Įleisti 
Amerikon laikinai prieglau
dai. Tokių Amerikoje yra 
labai daug ir juos dabar 
pradeda deportuoti atgal i 
tas šalis, kuriom jie priklau
so. Kada tik atsiranda lai
vuose vietos, atbėgėliai grą
žinami. Kartais jiems duo
dama tik kelias dienas lai
ko savo reikalams sutvarky
ti ir kelionei pasirtiošti.

Jei’ kas iš “Keleivio” 
skaitytojų susidurtų su to
kia deportavimo problema 
ir norėtų gauti pagelbos, In
ternational Institute (190 
Beacon St., Boston) apsii
ma pagelbėti tokiam be jo- 
jckio atlyginimo.

Pereitą sekmadieni pra
dėjo galiot naujas kainų 
administracijos patvarky
mas. Einant juo yra suma
žinta “pointų” verte visoms 
mėsoms, išskiriant kiaulie
ną. Be to, kainų administ
racija praneša, kad rinkoje 
bus daugiau jautienos ir ki
tų mėsų. Kiek mažiau busią 
tik kiaulienos.

Pabrangs cigaretai ir 
degtinė

Mass. valstijoj vėl pa
brangsta cigaretai ir degti
nė. Valstijos legislatura nu
tarė apdėt naujais mokes
čiais cigaretus — po du 
centus už pakeli; taip pat 
degtinę — po 50 centų nuo 
galiono. Pinigai yra skiria
mi veteranų fondui.

Drg. V. Anesta sužeistas

Šį panedėli buvo sužeis
tas musų drg. V. Anesta, 
gerai žinomas Bostono lie
tuvių kolonijos veikėjas. 
Pareinant jam iš darbo na
mo, jį parmušė automobilis 
ir skaudžiai apdaužė. Su
žeistasis randasi namie ir 
negali dirbti.

Linkim jam greitai pa
sveikti.

Ką apvogs jauni vagys?
Praeitą sekmadieni jauni 

vagišėliai, septynių metų 
mergaitė ir penkių metų 
berniukas pavogė ant So. 
Bostono byčiaus pinigų iš 
vienos moteriškės rankinio 
krepšiuko. Policininkas pa
stebėjo ant Broaduay. kaip 
jauni vagišiai dalijasi pini
gais ir juos paprašė pasiaiš
kinti. Kam pinigai žuvo. ga
li atsišaukti Į policiją, vai
kai patys neatmena, kokioj 
vietoj jie tuos pinigus nu
kniaukė.

Buvo gražios vestuves Worcesterietė pagimdė ket-

Sekmadienį, liepos 29 d. 
3 vai. po pietų. 58 Glen Rd.. 
Jamaica Plain, buvo Kazi
miero Zabyčio vestuvės su 
Antanina Naujokas. Daly
vavo gražus būrelis draugų 
ir pažįstamų iš abejų jau
navedžių pusės. Gražiai pa
viešėję ir linksmai vakarą 
praleidę svečiai išlydėjo 
jaunavedžius, kurie išvyko 
kur tai praleisti medaus mė
nesį.

Jaunavedžiai, ypatingai 
K. Zabytis, yra žinomas 
kaip lietuviškų organizacijų 
Cambridge veiklus darbuo
tojas. tai visi jo draugai 
jam linki geriausios laimės 
jo naujame gyvenime.

Draugas.

lni — vj
Worcesteriečių O’Gorma- 

nų šeima pereitą savaitę su
silaukė da vienos eilės dvy-; 
nukų. Motina yra vos 30 j 
metų amžiaus, bet jau turi 
10 vaikų, jų tarpe keturias i 
poras dvynukų.

BOSTON .MUTUAL LIFE
KOMPANIJOS RAPORTAS

s. SO. BO3TOM

3J3 aw®
kada Halfenraffer & C o-. Ine., buvo Įkurta, Harvard Stjuare Cambridge 
buvo susnūdusį susisiekimo vieta. Retai kas tada pagalvojo, kad čia bus 
svarbos mokslo ir pramonės centras.

trys aukštojo mokslo įstaigos Cambridge pasiekė pasaulinės garbės. Da
bar :os užima daug akrų žemės ir daugybė trobesių aptarnauja padi
dėjusi mokinių skaičių. Stebėtina pažanga. Panašiai per ta laiką augo ir 
Haffenreffer & (o.. Inv„ ką gamina PICKMICK ALE. Dabar ji užima 
pirmaeile vietą tarp didžiųjų Amerikos bravorų.

SEVENTY-F1FTH ANNIUERSARY YEAR
t

BREWEO BY HAFFBMEFFER A CO., Ine., Boston, Mos*., BREWERS SINCE 1B70

Greitakojis Cambridge lie
tuviukas. Robertas 

Lukošiūnas

RADIJO PROGRAMA NAMAS IR 23 AKRAI MIŠKO

Rusijoj dingsta žmonės

Boston Mutual Life Insurance 
kompanijos prezidentas Jay R. 
Ben ton patiekė direktoriams ir 
tarnautojams raportą, kuriame 
nušviečia tos kompanijos augi
mą ir laimėjimus.

Ši kompanija gyvuoja jau 45 
metus ir vis dar rodo progresą. 
Jos turtas dabar siekia aukš
čiausio lygio.

Per 1944 metus apdraudos 
suma pakilo $9.437,018; gi per 
penkis 1945 metų mėnesius pa-

Advokatas Bagočius ga-jaugo $4.827.514. Visos apdrau- 
vo iš Paryžiaus pranešimą dos suma 31 gegužės siekė
iš Paškevičaitės-De Couilly, 
kad visos pastangos surasti 
į Rusiją 1940 metais išvež-

$134.047.520. Per 1944 metus 
pajamų buvo $2,310.866 dau
giau negu išlaidų; gi per penkis

tą Panevėžio notarą Jonai 1945 metų mėnesius—$913.727. 
Bikinį, nedavė jokių pasek- šėru ir bonų 1944 metais bu- 
mių. Žmogus dingo. Tą ži- vo už $18.485.267. iš kurių $16,- 
nią advokatui Bagočiui pra- 633,184 buvo U S. bona’. Pini- 
nešė Dikinienės sesuo, kuri £0 bankuose — $501,000. Ap- 
yra ištekėjusi už franeuzo sidraudusių skaičius pakilo 371.- 
De Couilly ir gyvena Pary-Į 219.
Žiuje. I Nuo šių metų pradžios apsi-

---------------------1 draudusiems išmokėta $844,-
Pereitos savaitės pabai- 822.00. 

goję į Bostono prieplauką1 Mr. Benton pabrėžia, kad ši- 
buvo atvežti 10,000 karei-; tiek laimėta nežiūrint darbo 
viu. ių tarpe geras būrys rankų stokos ir kitų karo meto 
lietuvių kareivių. ! suvaržymų.

Cambridge gyvena lietu
vių Lukošiunų šeima, turin
ti labai greitą sūnų. Jis — 
Robertas Lukošiūnas. 7 me-j 
tų amžiaus.

Robertas, jo broliukas 
Juozas ir sesutė Marė buvo, 
nuvesti į Franklin parką. | 
•Juos dabojo teta Ona. bet i 
Robertukas ėmė ir kažin i 
kur nušapo. Pagaliau, teta 
kreipėsi Į policiją, bet ir ši 
nesurado vaikučio.

Tik vakare Robertas bu
vo surastas, bet ne Frank
lin Parke, o Saugus mieste
lyje. už 15 mylių nuo Bos
tono!

“Vaikeli, kaip tu galėjai 
atsidurti net už penkiolikos 
mylių?” — klausė Roberto 
tėvas.

“Pop, aš ėjau. ėjau ir nu
ėjau’’ — atsakė sūnūs.

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
padės ir musų broliams Lie
tuvoje.

/C
KET VI RT I Sir K O M P A NIJ A

.., Gavom didelį siuntinį
BULOVĄ, GRUEN ir LONGINES LAIKRODŽIŲ

Tai yra vienintelė lietuviška auksinių daiktų 
krautuvė Bostone, kur galite šitų laikrodžių gauti.

Be to. mes turime daugybę visokių
Žiedų, Špilkų, Sagų, Plunksnų ir Papuošalų dėl 

visokių dovanų bei prezentų
Taisom, mainom n pet dirbam į naujausią madą 

laikrodžius, žiedus, plunksnas ir kt.
KETVIRTIS A CO.

312 Broadtvay, South Boston, Mass.
Tel. SOU-4049

I

*?t. F*™ r—li-č i<> 1 d..

Reikalingos Moterys 
------- o

Dišių plaut

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

i.
BLINSTRUB’S 

304 Broadway, So. Boston

L ORIS BEVERAGE CO.

2° E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso- 

rūšies alų baliams, vestu-
*ns i ramus ir sales. (-)
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
J»'ozas Skendalis.

T-lef.: ŠOU 3141.

.4. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 YV. Broadtvay
SOUTH BOSTON, MASS 

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

VVest Roibury, Mass.
Tel. Parkway 1233-VV

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: noo 2 ild 4

ir nuo 7 iki 8

506 BROADYVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Va’andos: 2-4 ir 4-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Central Sų.

Cambridge; mass.,"
-------------------------- 14------

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

1— Muzika
2— Birutės Radio Choras, 

vad. Valentinai Minkienei 1
3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- YVORL Sta 
tion, Lithuanian Program. 
Boston. Mass. S. Mink”*

Modemiškas 6 kambarių namas, 
maudynė ir geras sun porch. įvesta 
garo šilima. Yra du garažai; vienas 
mūrinis dviem karam, kitas vienam 
Yra 23 akrai miško. Gali but išpar 
duotas lotais. Dauguma žemes prie 
vieškelio. Keturios mylios nuo City 
Hali. Pusė mylios nuo miesto lini
jos. Parsiduoda už $5300 cash.

Kreiptis: 405 Stafford St„ 
VVoreester 3, Masu. (37)

NAIKINAM BRUDĄ
(Bug Extermination)

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

DUDLEY ENTERMINATING CO.
94 Maynood St.. Roxbury. Mass.

Tel. GARrison 3552

Vermont yra pirmoji val
stija. kurioj buvo panaikin
ta vergija.

Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A Gautis
OPTOMETRISTAS

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

SeredoM 9 iki 12 
ir susitarus

AKIŲ DAKTARAS 
' Ištaisau defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugražinu šviesa. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAVVRENCE. MASS.

JONAS GEDAMINSKAS
Jau sukako šeši mėnesiai, 

kaip žuvo Vokietijoj musų 
mylimas su nekis, Sgt. Jonas 
Gedaminskas. Tai buvo ne
apsakomai skaudus smūgis 
musų šeimai. Mes nuolatos 
liūdim ir minim jo vardą.

Lai tau, brangusis, būna 
lengva svetima žemelė!

Nubudę tėveliai, brolis

=5\

nTht
Subatos Lenktynės

The HANNAH DUST1N
HANDIUAP 

$10,000 Pridėta

V
Vaikai

Neįleidžiami

E Post Time 230 E 
:8th Rače 6 P.M =

SUFFOI.K llim-NS

Amerikos Lietuviu Susivienijimo 2-ras Apskritis
Rengia

METINĮ PIKNIKĄ
Nedėldienį. Rugpiučio-August 5 Dieną

KEISTUČIO DARŽE, E. DEDHAM, MASS.
SLA 2-ras Apskritis nuoširdžiai kviečia visus lietu

vius šiame piknike dalyvauti ir kartu pasilinksminti. 
Pikniko programa bus gera.

Dainuos Aušrelės ir Gabijos chorai, bus visokių 
žaidimų, gerų gėrimų ir užkandžių, ir daug kitokių pa- 
sižmonėjimo progų.

Ruošiamės broliškai jus priimti ir tikimės, kad bu
site visi. Taigi, iki malonaus pasimatymo Keistučio 
Darže, lugpiučio 5 dieną.

RENGĖJAI

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON A VEI, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonneaith 4570

ir sesutė
Tel. ŠOU. 4645

Take advantage of CASPER’S 
morniąg SPECIAL $10.

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

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $50 
Luzurious Waves Sėt While You Relajc in 

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Brnadway. South Boston, Mana.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

-- - 4--------

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADYVAY, SOUTH BOSTON, MASS.
—tau

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

BOSTON. TleL Lafayette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų 
Valandos: .-»• o

‘ T4uo 9 ryto iki 7 v*k. kasdien 
Kedėlfcun, nuo 10 ryto Iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers) a

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boatea 46iJ




