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Kaina S rentai. METAI XL

KARAS SU JAPONIJA BAIGTAS!
Japonija Pasidavė; Rusai Vos 

Suspėjo į Talką
Praeita savaitė karo eigo- ratiškai tvarkytis ir gyven- 

je buvo begalo audringa, ti iš savo darbo, bet nuo vi- 
Rugpiučio 6 d. Amerikos šokių užkariavimų ir kariš- 
orlaiviai numetė pirmą ato- į kų ambicijų ji turės atsisa-

AUDROS SUARDYTAS JURŲ MILŽINAS

' - • >G

mų bombą ant Hiroshima 
miesto. Ta bomba supurtė 
ne tik Japoniją, bet paska
tino Rusiją užpulti japonus. 
Rugpiučio 8 d. Rusija pa
skelbė karą Japonijai ir 
rugpiučio 9 d. rusų kariuo
menė pradėjo atakuoti Man- 
džuriją ir Korėją. Amerikos 
vviiausybė žinojo, kad Ru
sija puls Japoniją, tas rei
kalas buvo dar sutartas Te
herane ar Jaltoje, bet dėl 
laiko nebuvo tikrumo. Ma
noma. kad atomų bomba 
paskatino rusus nebelaukti, 
nes jiems buvo pavojaus pa
vėluoti Į nubaigtuvių daly
bas

kyti.
Rusai atsargus

N. Y. “Times” iš Mask 
vos praneša, kad rusai ne-j 
rodo didelio džiaugsmo dėl1 
karo galo. Jie klausia, kas 
okupuos Korėją, Mandžuri- 
ją, Sachaliną ir kaip, bend
rai, išsispręs Japonų impe
rijos dalybos. Pagal Kairo 
nutarimą, priimta preziden
to Roosevelto, Churchillo ir 
Čankaišeko, Mandžurija tu
ri grįžti Kinijai, o Koreiai 
turi būti duodama su laiku 
nepriklausomybė. Bet rusai 
reiškia pretenzijas į tas sri
tis. Taigi, karas dar tik bai-

« . . ___.......gčaki ir iaii. nrasideda var
.SMOTS* dS-fSshlaii^o ja. .Čia yra parodytas “Hornet,” 27,000 tonų Amerikos laivas orlaiviams ve

žioti. Jis išbuvo kovose su japonų kamikazais (nusižudėliais) 14 mėnesių ir 
atlaikė visas priešo atakas. Bet kai anądien ji užklupo taifūnas (jurų viesu
las), jo plieno dėnį'taip surangė, kad jį reikia taisyti.

Amerikoje Tuojau Prasidės 
Persitvarkymas Taikai

orlaiviai numetė antrą ato
mų bombą ant didelio japo
nų miesto Nagasaki. Antro
ji bomba buvusi daruti pu
resnė. kaip pirmoji. Atomų 
bombos ir Rusijos įsitrauki
mas į karą paveikė jau ir 
taip jurose ir ore sumuštą 
Japoniją ir rugpiučio 10 d. 
Japonija paprašė taikos. 

Sąjungininkų atsakymas

Japonai prašė taikos per 
savo pasiuntinybes Šveicari
joj ir Švedijoj. Amerika ir 
sąjungininkai, gavę Japoni
jos prašymą. 24 valandas 
tarėsi. Japonai priima Pot
sdamo taikos sąlygas, bet 
nori išsiderėti, kad Japoni
jos imperatorius butų palik
tas suverenis tautos valdo
vas. Po pasitarimų, sąjun
gininkai sutiko palikti Ja
ponijos . imperatorių soste, 
bet su sąlyga, kad jis laiky
sis sąjungininkų karo vado
vybės įsakymų. Atsakymas 
japonams buvo duotas per 
Šveicariją, rugpiučio 11 d. 

Japonų sutikima*

Rugpiučio 14 d. anksti 
rytą Japonija davė atsaky 
mą. Ji priima aliantų sąly
gas ir prašo tartis dėl karo 
sulaikvmo. Baigiant Kelei
vį ruošti spaudai dar nebu
vo oficialiai paskelbta, kuri 
diena bus paskirta perga
lės diena. Bet karas baigia
si. Kaip Vokietija Europo
je. taip ir Japonija Azijoje 
suklupo prieš Amerikos ga
lybę.

Potsdamo sąlygos

Pagal Potsdamo ultimatu
mą, Japonija netenka visų

ponų palikftnp.*
, Derybos kartu su karo• 1 * O«veiksmais

Derybos dėl Japonijos pa
sidavimo nesulaikė karo 
veiksmų. Musų karo laivy
nas ir karo aviacija be pa
liovos daužė Japonijos pa
kraščius ir miestus salų gi
lumoje.

Fotografijos iš Nagasaki, 
kur krito antroji atomų 
bomba, rodo didžiulius nuo
stolius padarytus tam mies
tui. Karo veiksmai iki pat 
paskutinės valandos turėjo 
tikslo paskatinti japonus 
greičiau iškelti rankas ir 
baigti bereikalingas žudy
nes.

MASINIS LENKŲ DE
PORTAVIMAS IŠ 

VILNIJOS

Kaip Kilo ir Puolė Agresinga Japonija

Londonas (LAIC)—Gau
tomis žiniomis iš Londono 
Sovietų administracija vyk
do masinį lenkų deportavi
mą iš Vilnijos. Matomai, 
tai yra dalis sutarto plano 
dėl lenkų evakuavimo iš a- 
napus Kurzono linijos.

Vien per Baltstogę, iki 
birželio galo praėjo 36 trau
kiniai su deportuotais. Len
kai gabenami į naujos Len
kijos plotus. Su šia žinute 
turi būt rišamas LAIC auk
ščiau paskelbtas praneši
mas apie vyskupo Jalbrzy- 
kowskio pasirodymą Balt
stogės stotyje.

JAU GRIŽO MILIONAS 
KAREIVIŲ

Karo departamentas pre
savo užkariavimų. Ji lieka, neša, kad iš Europos jau 

........................... sugrįžo vienas milionas ka
reivių. Šį pirmadienį grįžo 
“milioninis*’ kareivis. Grį
žusiųjų skaičius skaitoma 
nuo gegužės 12 d., kada 
prasidėjo Amerikos kariuo
menės perkėlimas iš Euro
pos į Pacifiką ir gražinimas 
namo.

tokio dydžio, kaip ji buvo 
tais laikais, kada ji prieš 
savo valią užmezgė pirmus 
santykius su Vakarų valsty
bėmis. Be to, Japonijos kai 
kurios vietos bus okupuo
tos. jos pramonė bus sąjun
gininkų kui.t. nlėje, japonų 
tauta turės progine demok-

Japonija kariavo prieš 
Kiniją virs astuonių metų, 
prieš Ameriką ir Angliją 
virš trijų su puse metų ir 
prieš Rusiją ji kariavo dvi 
dienas.

Štai svarbieji karo įvykiai 
Tolimuose Rytuose: ! ,

1937 m. liepos 7 d. japo
nai išprovokavo incidentą 
ant Marco Polo tilto prie 
Pekino ir pradėjo okupuoti 
Kiniją.

1938 m. lapkričio 12 die
ną japonai užėmė Šanchajų.

1941 m. gruodžio 7 dieną 
japonai puolė Ameriką ir 
Angliją. Dar nebaigus dery
bų su Amerika j'aponų bom- 
beriai išdaužė Amerikos ju
rų baze Hawajų salose —
Pearl Harbor.

1942 m. vasario 15 d. ja
ponai užėmė Singapore ir 
paėmė į nelaisvę 60,000 an
glų. Prieš tai japonai buvo 
užėmę Olandų Indiją, veik 
visus Filipinus, Siamą, Ma
lajų kraštus, Burmą ir Hon
kongą.

1942 m. kovo 9 d. japo
nai užėmė Rangooną ir pri
siartino prie Indijos. .

1942 m. gegužės mėnesį 
Amerikos karo laivai pirmą 
kartą supliekė japonų karo 
laivus Karolių juroje.

1942 m. birželio mėnesį Anglija 
Amerikos karo laivai suda
vė antrą smarkų smūgį ja-

S»nų karo laivynui ties 
idway sala Pacifike.
1942 m. rugpiučio mėnesį 

Amerikos marinai išsikėlė 
ant Saliamono salų.

1942 m. spalių mėn. A- 
merikos kariuomenė atsiė
mė Aleutų salas iš japonų.

1944 m sausio mėnesi

Amerikos kariuomenė išsi
kėlė ant Maršalo salų. ku
rios prieš karą priklausė 
Japonijai.

1944 m. birželio-liepos 
mėn. gen. MacArthur ka
riuomenė paėmė Guam ir 
Saipan salas, iš kurių pra
dėta bombarduoti Japonija.

1944 m. spalių 18 d. A- 
merikos kariuomenė išsikė
lė Filipinų salose. Musų ka
riuomenės išsikėlimo metų 
įvyko didžiausias trijų die
nų jurų mušis. Japonai bu
vo sumušti. ,

1945 m. kovo 16 d. ame
rikiečiai užėmė Iwo Jima 
salą, 750 mylių nuo Japo
nijos.

1945 m. gegužės 3 d. An
glijos kariuomenė atsiėmė 
Rangooną.

1945 m. birželio 21 die
ną Amerikos kariuomenė 
baigė okupuoti Okinawos 
salą 325 mylios nuo Japo
nijos, o aliantų kariuomenė 
išsikėlė Borneo saloje.

1945 m. rugpiučio 6 dieną I 
pirma atomų bomba sunai-' 
kino Hiroshima miestą.

1945 m. rugpiučio 8 d. 
Sovietų Rusija paskelbė ka
rą Japonijai.

1945 m. rugpiučio 10 d. 
Japonija paprašė taikos.

1945 m. rugpiučio 11 A- 
merika ir sąjupngininkai 
paaiškino Japonijai pasida 
vimo sąlygas.

Su karo galu Amerikos 
ūkis skubiai ruošiasi persi
tvarkyti į taikos gamybą, 

j Su Japonijos pasidavimu 12 
bilionų dolerių valdžios už
sakymų pramonei jau pasi
baigė. Per du mėnesius nuo 
karo galo 5 milionai darbi
ninkų neteks darbo karo. 
pramonėj ir jiems reikės 
parūpinti taikos laiko dar
bų. Dabar Amerikos meti
nė gamyba siekia 200 bilio
nų dolerių, pusė jos eina, 
pagal valdžios užsakymus. ’ 
Dar šiais metais valstybės 
biudžetas tikima sumažinti' 
30 bilionų dol. Persitvarky
mas į taikos laiko gamybą' 
bus milžiniškas uždavinys. 
Dabar Amerikoj yra 1,400,- 
000 bedarbių. Sustabdžius 
karo gamybą ir paleidus 
daug kareiviu iš armijos, 
milionai darbininkų turės 
surasti naują darbą taikos 
laiko gamyboj.

Socialinio - draudimo s 
10 metų

Rugpiučio 14 d. suėjo ly
giai 10 metų kaip Ameriko
je pradėjo veikti socialinis 
draudimas. Per tą laiką bu
vo išmokėta visokių pašal
pų 8,750,000,000 dolerių.

visos Francijos. Svarbiausis 
kongreso klausimas yra 
“vienybė”. Komunistai siū
lo sulieti socialistų ir ko
munistų partijas į vieną 
“Darbo Partiją.” Jei fran- 
cuzų socialistai tą siūlymą 
priimtų, tai visos Europos 
socialistinės partijos anks
čiau ar vėliau susilikviduo- 
tų. Nuo Paryžiaus kongre
so sprendimo pareis ar dar
bininkų judėjimas Europo
je pasvirs į Londoną, ar į 
Maskvos totalitarinį “socia
lizmą.”

Gen. Ei*ehower lankosi 
Maskvoje

Kokie Buvo Šio Karo Nuostoliai
Apytikriai apskaičiavimai 

rodo tokius atskirų valsty
bių nuostolius antrame pa
sauliniame kare:

Čekoslovakija 
Filipinai ... Suomija __

60,000

30,000

183,166

dalis žmonių* ii
Lenkija ........ 6.600.000
Vokietija nuo 6 iki 10.000.000
Sovietų Rusija .... 21.000,000
Kinija ......... 3,000.000
Japonija........ 2.700.000
Anglija. . . 1.430.000
J. A. Valstybės .... 1.070,000
Francija........ 1.000.000
Italija.......... 1.100.000
Jugoslavija ..... 1.685,000
Austrija........ 700.000
Rumunija 700.000
Venoriia 600.000
Graikija ....... 700.000
Olandija ...... 275.000
Belgija 60.0001

RUSIJA GAUS BILIŪNĄ 
NUOMOS-PASKOLOS

Jsitraukus Rusijai į karą 
pirmas jos rupesnis buvo 
užtikrinti sau Amerikos 
nuomą-paskolą. Iš Washing- 
tono skelbia, kad Rusija ga
li gauti dabar, kaipo sąjun
gininkas, už vieną bilioną 
dolerių nuomos - paskolos 
pagelbos. Tokios paskolos 
Rusija gavo ir iki šiolei, bet 
ji nebebuvo tiek didelė, 
kaip seniau. Dabar Rusija 
vėl bus šelpiama, kaip se 
niau, kariaujant jai prieš

Iš tų pinigų 750,000,000 
dolerių buvo išmokėta se
natvės pensijoms, žmonėms 
virš 65 metų. 2,218,000,000 
dolerių buvo išmokėta vals
tijoms pagelbai bedarbiams 
ir didžiausia suma. 5,779,- 
000,000 dolerių buvo išleis
ta “public assistance,” ne
turtėliams ir akliems šelpti. 
Šiuo metu socialinio drau
dimo fondas siekia 6,613, 
400,000 dolerių.

Svarbiausia socialinio 
draudimo šaka yra senatvės 
pensijos. Juo toliau, juo iš
laidos senatvės pensijoms 
eis didyn. Dar šiais metais 
laukiama, kad pensininkti 
skaičius gali pašokti iki 
750,000 žmonių, bent tiek 
bus turinčių teisę gauti se
natvės pensijas.

Pasikeitė laikai

Karas tikrai baigtas. A- 
nądien įėjau cigaretų pirk
ti. Pardavėjas paklausė 
“kokių tamsta nori?” Kai 
sumokėjau pinigus, jis man 
pasakė ačiū ir pakvietė vi 
sada pas jį pirkti ir rinktis 
kokių tik aš noriu. Neberei
kia nuolankauti, tykoti ir 
gavus, dėkavoti.

Greit ir išdidus bučeriai 
išmoks vėl mandagumo ir 
žinos, kad kostumeris yra 
svarbus asmuo, o ne šiaip 
tik pastumdėlis.

Francuzų Socialistų Par
tijos kongresas

Rugpiučio 11 d. Paryžiu
je prasidėjo Francijos so- 

• cialistų partijos kongresas. 
Į Dalyvauja 800 delegatų iš

Gen. Eisenhower, Ameri
kos kariuomenės vadas Eu
ropoje, nuvyko Maskvon)wu 
mandagumo vizitu. Jis da
lyvavo kariškame prade T? uiizlz\riz\iz^» AilzčiAi »»B>li A. T.
nino kapo ir turėjo ilgą'pa
sikalbėjimą su Stalinu, kpra 
?uvęs labai širdingas} ir tai
kus.

De Gaulle atvyksta 
Amerikon

Rugpiučio 22 d. Franci
jos vadas gen. De Gaulle 
atvyksta į Washingtoną tar
tis su mųsų vyriausybe dėl 
pokarinio Francijos bend
radarbiavimo su Amerika ir 
dėl Francijai reikalingos u- 
kiškos pagelbos.

Galima uždirbti 5,000 
dolerių

Kas nori uždirbti 5,000 
dolerių, turi įrodyti, kas 
praeitą sekmadienį po pie
tų paleido per United Press 
telegrafo tinklą žinią, kad 
Japonija pasidavė. Ta žinia 
buvo pakartota per radio 
stotis ir dvi minutes vėliau 
atšaukta.

SUTARTIS GARANTUO
JA METINI UŽDARBI

Amerikos plieno darbi
ninkų unijos (CIO) 2977 
lokalas sudarė su Wildman 
Mfg. Co., Norristown, Pa. 
kolektyvinę darbo sutartį, 
pagal kurią įmonė garan
tuoja darbininkams mini- 
mum darbo 1,200 valandų 
per metus. Jei įmonėj nėra 
tiek darbo, darbininkai vis- 
vien bus mokami už 1,200 
valandų darbo.

Tai yra pirma toki darbo 
sutartis Amerikos plieno 
pramonėj. Amerikos vy
riausybė skelbė, kad tyrinė
jama galimybė garantuoti 
darbininkams tam tikrą mi- 
nimalinį uždarbį metams. 
Wildman įmonėj bus ban
doma praktiškai tą idėją į- 
yvendinti. To1’e jmon*;e 
irba 325 darbininkai. iš ’ų 

70% turės užtikrintą mari
nį darbą einant ta su nii- 

__

S
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ATOMŲ BOMBA. CIVILI
ZACIJA IR SĄŽINĖ

• a

Atomų bomba yra visai 
naujas, revoliucinis ginklas. 
Ji atidaro naują erą žmoni
jos karų istorijoj ir valsty
bių santykiuose. Del tos 
bombos išradimo ėjo karš
tos lenktynės tarp vokiečių 
ir sąjungininku mokslinin
kų. Vokiečiai suklupo pirm, 
negu jie spėjo atomų bom
bą ištobulinti. Amerikiečiai 
ir anglai lenktynes laimėjo 
ir paleido naują išradimą j 
kruviną darbą prieš Japo
niją. Viena bomba Hiroši 
ma mieste išgriovė virš pu
sės miesto ir užmušė 150,- 
000 žmonių! Sekama bom
ba ant Nagasaki miesto, sa
ko, “davė gerus rezulta
tus...” Trečios nebereikėjo 
— japonai pasidavė.

Tokios žinios paprastai 
linksmina žmones. Smagiau 
darosi, kai piktas priešas 
susilaukia bausmės už savo 
agresiją. Bet šiame atsitiki
me retas žmogus nepagal
voja: keturios tokios bom
bos — ir iš Bostono liktų 
tušti vieta, New Yorkui už
tektų dešimties bombų, o su 
penkiais šimtais tokių bom
bų galima butų išnaikinti 
visus Amerikos didžiuosius 
miestus, su visais jų gyven
tojais, pramone, bažnyčio
mis, mokyklomis ir viskuo 
kitu. Amerikos civilizacija 
butų išrauta iš šaknų, liktų 
tiktai baimės apglušintų gy
ventojų likučiai ir išdegin
tos milžiniškos duobės, kur 
kadaise stovėjo išdidus ci
vilizacijos centrai. Bostono 
“Traveler” iškėlė keletą 
klausimų sąryšyje su tos 
bombos pavartojimu. Kai- 
kuriuos tų klausimų japonų 
pasidavimas atsakė, bet ki
ti jų liks ateičiai išspręsti. 
Jis sako:

“Kas butų, jei vokiečiai ar 
japonai butų pirmieji pradė
ję vartoti tą ginklą?... Ar mes 
nekaltintume dangų dėl šito
kio nežmoniškumo ? Atsimin
kime kas buvo sakoma apie 
vokiečių vartojamas skraidan
čias bombas!

“Ar mes esame pasiruošę iš
naikinti visas gyvybes ant tų 
salų, kuricį; taikos laiku nema
žai prisidėjo prie mokslo ir pa
žangos šiaąie pasaulyje? 
gailimės tikime, kad atomų 
bomba palies tiktai sugadin
tuosius ir paliks neliestuį'ąe-, 
kenksmingus gyventojus, ku
rie gali padaryti gera ateity
je, po to, kai mes pakelsime 
papildomą naštą gydydami jų 
žaizdas? • ■»
“lr—prileidžiant, kad moks

las yra puikus dalykas—kaip 
bombardavimas atomų bom
bomis duos galimybės papras
tiems žmonėms sukilti prieš 
blogus vadovus ir iškelti bal
tą vėliavą?

“Tikrai, atcmų bomba nėra 
toks daiktas, kurį galima bu* 
tų sveikinti, kaip Liepos Ket
virtos spektakli... ji gali pa
gimdyti karčią neapykantą, 
kuri neišnyks per kartas tuose 
kraštuose, kurie bus jautę jos 
žemę purtinančią galybę.
“Gali būti labai civikizuotas 

reikalas kontroliuoti atomų 
bombą. Gali būti barbariška 
naudoti ją pilna jėga.”

ko laiką įsitraukti į karą, 
bet priduria:

“Atomų bomba veikiausiai! 
duoda atsakymą į šitą klausi- 
mą. Prezidentas Truman bū
damas Potsdame gavo liepos 
16 d. pranešimą apie pirmą 
bandymą su atomų bomba 
Naujojoj Meksikoj. Maršalas 
Stalinas buvo painformuotas 
gana miglotai, kad mes turi
me naują galingą bombą.
“Prezidentas Truman apleido

Potsdamą nežinodamas tiks
liai. kada Rusija dėsis į karą, 
bet su įsitikinimu, jog Rusija 
nepraleis istorinės progos at
siskaityti su Japonija už 1905 
m. pralaimėjimą.”

Vadinasi, jeigu jus turi
te tokią galingą bombą, ku
ri daro griovimo stebuklus, 
tai ir aš busiu su jumis! Bet 
ir stodama j karą Rusija ne
gaus sužinoti atomų bom
bos paslaptį, taip bent tikri
na tas korespondentas. Da
bar rusai galės sakyti, kad 
jų karo paskelbimas “nulė
mė karą.”

Apie atomų bombą ir 
Juozo “pagelbą” senatorius 
Willey sako šitaip:

“Atomų bomba, kuri pataikė 
į Hiroshimą, nubloškė ir Juo
zą nuo tvoros, ant kurios jis 
tupėjo.”

POTSDAM IR LIETUVA

ATOMŲ BOMBA SPROGO 
IR MASKVOJEr ---

Rusija stojo į karą prieš 
Japoniją, bet stojo “pasku
tinę valandą,” kada japonai 
buvo sumušti. Atomų bom
bos pasirodymas kare buvo 
paskatinimas rusams nebe
laukti ilgiau su “pagelba.” 
James Breston praneša * N. 
jY. “Times” iš Washinrto- 
no, kad galima tik spėlioti, 
įrodei Rusija dabar pasirin-

IŠVYSTĖ ATOMINĘ BOMBĄ
Nr. 33, Rugpiučio 15, 1945

Visas pasaulis buvo nustebintas, kuomet amerikiečiai anądien numetė Ja
ponijon pirmutinę atominę bombą, kurios sprogimas buvo lygus 20,000 tonų 
TNT sprogstamai jėgai. Ji nušlavė visą Hirosimos miestą. Tos bombos pa
slaptis buvo taip saugojama, kad 65,000 darbininkų, kurie prie jos dirbo, vi
sai nežinojo ką jie gamina. Tą paslaptį žinojo tiktai Anglijos ir Amerikos ka
ro štabai ir kai kurie mokslininkai. Čia yra parodyti 4 vyrai, kurie vadovavo 
tos bombos konstrukcijai. Skaitant iš kairės į dešinę: (1) Sir James Chadwick, 
Anglijos mokslininkas; (2) gen. L. R. Groves, Amerikos armijos atominių 
bombų projekto vadas; (3) Dr. Richard C. Tolman, Californijos Technologi
jos Instituto mokslininkas, ir (4) D. H. D. Smyth, Princetono universiteto fi
zikos skyriaus vedėjas.

Užmirštos Sukaktuves
Rugpiučio 14 d. suėjo- ly-į S. CHURCHILL. Greit prie 

giai keturi metai nuo tos,tų žymių parašų prisidėjo 
dienos, kada Atlanto van- parašai kitų valstybių. 1942
denyne, ant Amerikos laivo 
“Augusta,” buvo paskelbtas 
garsus dokumentas, vadina
mas “Atlanto čarteriu.” Bet 
apie tas sukaktuves niekas 
neužsiminė. Jei dabar “pa
dorioj kompanijoj” užsi
mintume! apie tą dokumen
tą, tatai butų skaitoma ne
padoriu pasielgimu... Mat,

Potsdamas buvo Tehera
no ir Jaltos tąsa. Del šven
tos aliantų vienybės Rusijai 
tyliai buvo palikta Baltijos 
kraštai ir kitos Europos Ry
tų tautos. Tos sritys buvo 
jiems paliktos, bet nepripa
žintos. Bent taip galima spė
ti iš Potsdamo nutarimų. L.
Am, Informacijų Centro 
biuletenyje tuo klausimu 
skaitome:

“Du dalykai patraukia musų 
dėmesį, komunikato skyrius, 
paragrafus ir sakinius pasi
skaičius. Viena tai užpelnytas 
Vokietijos likimas. Dvi agre
sijas vienos iš tos pačios gent* 
kartės tarpe papildžius, kon
ferencijos dalyviai yra griež
tai ir galutinai nusistatę at
imti iš Vokietijos bet kurią 
galimybę ruošti trečią agresi
ja-.

“Antra — tai komunikato 
. 6-tas skyrius, kur kalbama &- 

& -KafaKau- 
čiui gretipiųs plotus.’ $is pun- 
.ktąą ftiuilUi JietuvūgM yra itin 
svarbu*. JiS-tiesiogiai Mečia jo 
rytinį ‘Hinteriandą’ — musų 
tėvų ir protėvių žemę Lietuvą.
Yra aišku, kad nuo vieno ar j ar kitokių užkariavimų, 
kito šios problemos sprendimo*Ten buvo sakoma, kad visi

m. naujų metų dieną tą gar 
sų dokumentą papuošė MA
KSIMO UTVINOVO para
šas, kurs Rusijos vardu ža
dėjo ią patį, ką mums ža
dėjo prezidentas Roosevel
tas ir premjeras Churchill. 
Buvo ten ir daugiau parašų, 

Vėlinį kada atėjo laikas
mandagus žmonės nekalba! Atlanto Čarterio pažadus 
apie dalykus, kurie yra ne-]mesti į. istorijos šiukšlyną, 
malonus klausytojams. pasaulis sužinojo, kad jokio 

Ne taip senai Atlanto dokumento, vadinamo At- 
Čarteris buvo visų atsakin- lanto Čarteriu, iš viso nebu
gų žmonių lupose. Visi jj 
garsino, apie jį kalbėjo ir 
visiems įrodinėjo, kad mu-

vo; o jei nebuvo dokumen
to, tai nebuvo_nei tų garsių
jų parašų. Girdi, Atlanto

į žinosime, kodėl Amerika, 
karo eigoje begaliniai susti- 

tprėjusi, atsimetė nuo to do
kumento. Del Anglijos ir 
Rusijos atsimetimo jau ir 
dabar jokių paslapčių nė
ra. Stalinui ir Churchillui 
buvo reikalinga Amerikos 
pagelba, o Amerika stovėjo 
už Atlanto čarterį, tai kas 
buvo daiyti? Jie pasirašė tą 
popierį. Bet kodėl Amerika 
Teherane nuo jo atsimetė, 
o paskui ištisus metus tą at
simetimą slėpė, tai bus kiek 
painesnis klausimas atsaky
ti.

Atlanto Čarteris mirė, bet 
jis dar gali prisikelti, kad 
ir kitu vardu pavadintas. Jo 
prisikėlimo laikas sutaps su 
trečiuoju pasauliniu karu.

S. Drg.

sų karo tikslai yra aiškus.; Čarteris -buvo tik ant grei- 
žmoniški, kilnus ir visai ne- tųjų sutartas, ant popierga- 
slepiami. “Musu karo tiks- Hų surašytas ir tik per radio 
lai yra surašyti Atlanto Čar- paskelbtas kreipimasis į pa- 
teryje” — skelbė musu va-i šaulį, bet jokio rišančio do- 
dovai. Amerikos valdiškose kumento, su parašais ir ant- 
įstaigose ant sienų buvo iš- spaudomis, niekada nebuvo, 
kabintas gražiai atspausdin- Vadinasi, tie parašai ant 
tas didelis popieris, o tame “The Atlantic Charter”, ku-
pcpieryje, po gražia antgal 
ve “The Atlantic Charter,” 
buvo surašyti tie puikus da
lykai, dėl kurių musų šalis 
kariauja prieš piktus prie
šus. Tame čarteryje buvo 
tiktai 8 punktai, bet juose 
buvo pasakyta -viskas, ko 
karo varginama žmonija

rie matėsi visose valdiškose 
Įstaigose, buvo tiktai nesu
sipratimas, o visi ant to po
pieriaus surašyti pažadai 
buvo tiktai karo meto pro
pagandos burbulas. “Vadi
nasi, tiktai vaidinosi,” kaip 
K. Binkis kadaise sakė.
’ -Atlanto čarterfe mirė ta-

troškę ir Jaukė iš kruvinų da* kai pergalė jau buvo 
skerdynių. Ten buvo paša- ” T~
kytaj kad Amerika ir Ang-

Jlija “nesiekia teritorialinių

tiesioginiai priklausys ne tik 
Lietuvos, bet ir viso Pabalčio 
likimas. ’

“Komunikate minima Lenki; 
jos, Lietuvos »r Rytpčusįu San
dūra yra tikrai viso Pabalčio 
‘Achillo kulnis.'
“Deja, visas 6-to skyriaus 'su

formulavimas yra tiek slbifiš- 
kas, miglotas ir dviprasmis, 
kad. prie geru noru jame ga
lima surasti bet kokių išvadų. 
Skyriaus pradžioje sakoma, 
kad tai butą sovietines propo
zicijos, 'kol bus galutinai iš
spręstas teritorijų klausimas 
taikos konferencijoj’...

“Del sovietinės tezės mes a- 
bejojrmų neturime. Ms žino
me, kad jų akyse, Lietuva yra 
laikoma SSSR dalimi. Vienok, 
tai nėra Amerikos pažiūra 
(bent iki šiol nebuvo). 
“Komunikato redakcija tą 

faktą netiesioginiai kaip ir pa
tvirtina: jame mes aiškiai ran
dame to prieštaravimo žymių. 
Net ir Lietuva yra pavadinta 
savo tikruoju vardu, o ne 'So- 
viet Sociali s t Lithunian Repu- 
blic-’ Išvadoje butų pravartu 
pasakyti, kad Stalinas neabe
jotinai mėgino kirsti iš peties 
į Pabalčio Achillo kulnį—Lie
tuvą, kad tuo reikalu, neabe-

teritorijų pakeitimai po šio 
karo bus daromi su tų teri
torijų gyventojų laisvu suti
kimu. Ten buvo užtikrinta, 
kad visos tautos po šio ka
ro turės teisę taip tvarkytis, 
kaip jos norės. Tas doku
mentas iškilmingai žadėjo 
grąžinti “suverenes teises

musų pusėje.” Jo mirimo 
vieta yra Irano sostinė —- 
Teheranas, jis palaidotas 
gražiame Jaltos mieste, prie 
Juodųjų Marių, o Potsdame 
jam pastatytas amžinas pa
minklas.
. Atlanto Čarteris mirė. Jis

Ėjo į istoriją, kaipo karo 
iko gudnurcas. Jis padėjo 

demoralizuoti-, priešą meja- 
gingais pažadais ir jis dar 
labiau padėjo patraukti į 
musų pusę visas pavergtas,

ir savivaldą’’ toms tautoms, Spaudžiamas ir baisiai iš- 
,—•— . . >- • naudojamas tautas: čarteris

žadėjo toms pavergtoms 
tautoms grąžinti jų praras
tą laisvę, laisvą apsispren
dimą, laisvę viduje tvarky
tis, kaip jos norės, laisvą 
priėjimą prie pasaulio ža
liavų šaltinių ir daug ko ki
to. Taip tas čarteris atrodo 
dabar, kada jis istorijos

pnevar-kurioms tos teisės 
ta buvo atimtos.

Čarteris žadėjo visoms 
tautoms, didelėms ir ma
žoms, pergalėtoms ir perga
lėtojoms, lypų priėjimą prie 
pasaulio žaliavų šaltinių, o 
visiems žmonėms visame 
pasaulyje buvo užtikrinta 
laisvė nuo baimės ir laisvė 
nuo skardo.

Daug ką žadėjo garsusis 
čarteris, o po visais paža
dais žydrioj vietoj matėtii 
du parašai: FRANKLIN D. 
ROOSEVELT ir WINSTON

jotinai. kilo nuomonių skirtu
mas (gal ir nemažas) ir kad 
rezultate visas klausimas liko 
nusmailintas kompromisinės 
rezoliucijos pavidale...

Zmonės be vietos
Vokietijoj buvo apie 12 

milionu žmonių iš svetur su
varytų dirbti į vokiečių ka
ro dirbtuves. Amerikiečiai 
ir anglai jų okupuotose sri
tyse rado virš 7 milionu 
žmonių iš daugelio kraštų. 
Ikišiol amerikiečiai, anglai 
ir franeuzai iš jų sričių jau 
pasiuntė į namus 4,166,000 
žmonių, kurie buvo suvary
ti iš 17 kraštų Į Vokietiją. 
Dar lieka anglų, amerikie
čių ir francuzų žinioje 2,- 
147,182 žmonės. ~

Pasilikusiųjų skaičiuje y- 
ra 899,950 lenkų, kuriu mil
žiniška dauguma benori 
vykti į Maskvos lėlių valdo
mą Lenkiją. Taip pat lieka 
dar neišdangentų 475,000 
sovietų piliečių, 238,000 ita
lų ir likusieji yra žmonės iš 
mažesnių tautų Tame skai
čiuje yra ir lietuviai, latviai 
ir k. Kodėl toks didelis skai 
čius “sovietų piliečių” dar 
nėra pasiųsta namo, neaiš
ku: ar tie piliečiai nenori, 
ar trūksta priemonių juos 
išgabenti?

Iš 234,000 žydų. kurie iš 
Francijos, Olandijos, Belgi
jos ir Liuksemburgo buvo 
atgabenti į Vokietiją, grą
žinta namo tiktai 10,000. 
Kitų nesuranda, jie, mato
mai, buvo išžudyti Dachau, 
Buchenwalde, Belsene ir ki
tose koncentracijos stovyk
lose, kur naciai buvo įtaisę 
masinių žudynių fabrikus.

šiukšlyne užėmė rietą ša- : Kol kas jokioj oficialinėj
lia pagalėjusių KETURI^ --------~
LAISVIŲ, šalia Chariibtf-
Jąįno pąpfežtos ‘'TAIKOS 
MUSŲ KARTAI,”-; šalia 
Hitlerio aistringo užtikrini-

nematyt tikro 
kaičiaus lietuvių. Ar juos 

skaitoma tarp “Įvairių,” ar 
tarp 'Sovietų piliečių ir ko
dėl neskelbiama oficialinių

mo “MES NENORIME ČE-I davinių apie mažųjų tautų 
CHŲ,” šalia Stalino iškil-ibeviečius žmones, nežinia, 
mingo pažado “GERBTI
LIETUVOS NEPRIKLAU-

Viena reikia pasakyti : 
Amerikos ir Anglijos oku
pacinės armijos turėjo ir 
vis dar turi milžinišką dar-, 

“Dienoms einant, padėtis po1 jimų ir melų. ! bą su beviečiais žmonėmis,
truputį a lėkęs, o kartu su jai Jei kada kas rašys Atlan- Joo® globoti, niaitin-
ir Lietuvos likimas.” Ito Čarterio istoriją, mes su- ti, reikia surasti būdų juos

SOMYBĘ” ir šalia daugy
bės kitų apgaulių, suvedžio-

Taika, bet ne visiem*
Pereitą penktadienio ry

tą Tokio radijas davė senai 
lauktą ir jau neišvengiamą 
pranešimą. Jis buvo toks:

Japonija sutinka priimti 
aliantų ultimatumą ir pasi
duoti. Ji norėtų tik vieno 
dalyko — neliečiamybės im

tininkams neleido galvoti 
apie vienybę? Pačių tauti
ninkų ambicijos, jų “parti
nis fanatizmas”! Smetonu- 
kas ir apie vienybę kalbėda
mas dar randa galimu pri
kaišioti Amerikos Lietuvių 
Tarybos “neaiškumus” ir 
pirmoj vietoj girti tautinin
kų “aiškią liniją.”peratoriui Hirohito... , „ ... .,Taigi, antrasis pasaulio! Tuo keliu eidami jie tik 

Jis nrx- ral nepasieks vienybes.
Vinis į grabą ar kaktą?

karas jau baigtas. Jis pra 
žudė milionus žmonių, o gy
viems paliko neapsakomą 
vargą ir, kol kas, mažai vil
čių i laisvą ir sočią ateiti. 

Europoj viešpatauja visa

Komunistų pliuškis Vaba- 
las-Pruseika rašo:

“Potsdamo konferencija
ffaHs Šku da ? ir io sužiedo-Uka^ė igalis bkuraas ir jo suziedo lietuviškų neZaiežnikų. Ra- 

ketieriams - tarybininkams,tinė Neteisybė. Balkanuose, 
Lenkijoje ir Pabaltyje vie
ną diktatūrą pakeitė kita 
diktatūra. Ten nėra duonos, 

laisvės...nera il
Ak, taip—‘mc too”...

Štai jums “paskiausia 
naujiena”:

“Anglijos komunistų par
tijos politika, siekimas dar
bininkų vienybės ir nugalė
jimas torių (konservatorių), 
buvo stambus Įdėlis šiai per
galei” (Londono “Dailv 
Worked”).

Ar girdėjote, komunistai 
padarė galimu Anglijos 
Darbo Partijos laimėjimą! 
Bet Darbo Partija katego
riškai atmetė komunistų 
siūlomą “vienybę,” o komu
nistai daugelyje vietų tyčia 
buvo išstatę savo kandida
tus, prieš Darbo Partijos 
kandidatus! Viso jie turėjo 
21 kandidatą prieš darbie- 
čius.

jei galima taip išsireikšti, 
duota paskutinis patepi
mas” (“Vilnis,” rugpiučio 
4, 1945).

Kitais žodžiais, Pruseika 
džiaugiasi tuo, kad Lietuvą 
valdo raudonieji okupantai, 
kad ji yra dalis sovietų “ro
jaus.”

Well, o kada tas “drau
gas” važiuos Į Stalino “ro
jų'“'

Anais metais, kada Leo
nas buvo pakviestas važiuo
ti i Maskvą, jo padai įšalo 
Į fliorą...

Ką kalė ar nekalė Pots
damo konferencija, čia nė
ra svarbu. Bet kad Vabalas 
sau kakton vinį įkalė—labai 
aišku.
“Besąlygini* nusilenkimas”

Amerikos komunistų par
tijos “sūnūs palaidūnas,” E. 
Browder, jau gailisi už nuo-

Nežiurint to, Darbo Par-iįėmes/ Naujasis komunistų 
tija laimėjo, komunistai su-
rinko vos 102,000 balsų — 
mažiau, negu 1938 metų 
rinkim nnso.

Komunistų demagogija 
neturi ribų. Ir kenkimą jie 
vadina pagelba.
Toks “baisus įžeidimas'’

Rokas Mizara bėdoje. 
Komunistų “Laisvėje” jis 
skundžiasi, kad chicagietis 

i Juozas Laukis jį “biauriai 
j Įžeidė.” Laukis pasakė, kad 
šliupiški bedieviai virto ci
nikais ir išgamomis, būtent:

“Ir iš tų bedievių dabar 
išsirito visokie cinikai ir iš
gamos — Andruliai, Abe- 
kai, Vabalai, Mizaros ir ki
ti jiems pan
gyvūnai, su jų pa 
—Graičiunu ir Šimkum ir 
kitais jų plauko intefigėrt- 
tais.” /

Aišku, Laukis kalba nie
kus. Bedievybė neturi nieko 
bendro su tokiais politikos 
lakudromis, kaip Mizara ir 
kiti. Kvislingų juk yra vi-Į 
sur — pas tikinčius ir neti
kinčius.

Laukis tačiau sako tiesą, 
kad komunistai yra tik “be
širdžiai gyvūnai.” Jei Roko 
motina dar yra gyva ir ji 
tatai žino. Ji yra bolševikų 
nevalninkė; ją išdavė tik
ras sūnūs!
Kalba vieną, o daro kitą

Buvusio Lietuvos diktato
riaus sūnūs, Julius Smetona, 
rašo:

“Šiandien mažiau negu 
bet kada kitados mes gali
me sau leisti prabangą drai
kyti musų pajėgas ar parti
nio fanatizmo pasėkoje pa 
statyti jas vieną prieš kitą 
į bergždžią kovą. šiandien 
labiau negu bet kada kita 
dos yra laikas suvaržyti as
menines ambicijas ir rimtai 
bei nuoširdžiai pagalvoti a- 
pie vienybę” (“Amerikos 
Lietuvis”).

O kas ir kada musų tau-

išgabenti, o nenorintiems 
vykti į Rusiją teks ilgainiui 
parūpinti kokią nors vietą 
sustoti ir progą kaip nors 
maitintis. J.D.

fiureris Foster turi Browde- 
rio pasižadėjimą besąlygi
niai nusilenkti partijos “li-
_  • • _ • 99nijai.

Nieko daugiau jis ir ne
galėjo daryti. Browder juk 
žino, kad jo partijos “lini
ja” yra eilinis monas. Da
bar pakutavoja Browderis, 
kada nors pakutavos ir Fos- 
teris. Padaryta tas, ko norė
jo Maskva.

Įdomu, ar musų komunis
tai jau sunaikino Browde- 
rio knygas, iš kurių jie im
davo “dvasios stiprybę”?
Didžiojo Aukso Formulė

Amerikoje dar veikia Ma
žojo Plieno Formulė. Ji bu
vo paskelbta tam, kad pa

boti infliaciją, uždėti lu-
as -pigoms ir kainoms.
Amerikoje, tačiau veikia 

ir Didžiojo ’Aiikso Formulė, 
kuri jokių lubų neturi. Štai 
jums vienas pavyzdis**

Už šių metų pirmuosius 
šešis mėnesius Republic 
Steel korporacija turėjo 6,- 
356,000 dol. gryno pelno. 
O pernai tuo pat metu ji tu
rėjo “tik” 4,275,000 dolerių 
gryno pelno. Reiškia, pel
nai didėja.

Bet Amerika turi milio
nus baltakalnierių. kurie tik 
vargais negalais galą su ga
lu suduria...

O kas bus. kada ateis ne
darbas?
Ką duo* atominė bomba?

Amerika jau turi naują ir 
baisų ginklą—atominę bom
bą. Sako, kad tas ginklas 
paskatino Rusiją skelbt ka
rą Japonijai; tas pat gink
las privertė Japoniją pasi
duoti aliantams.

Ginklo paslantį kol kas 
žino tik Amerikos, Anglijos 
ir Kanados vadai. Gal ir 
Rusijos diktatorius bus pri
verstas galvoti — matysim.

Atominė bomba maniako 
rankoje reikštų pragaištį 
pasauliui. Bet jei toji jėga 
bus panaudota žmonių gy
venimo lygiui pakelti, susi
lauksim tokios industrinės 
revoliucijos, apie kurią dau
gelis ir nesvajojo.

St. Strazdas.

f
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AMERIKOS ūš skaito, ūto

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Valdžios agentai gaudo fal-gišiauti? Tai neteisybė, 

iyvų štampų platintojus : Pas lietuvį real estate a-
-------- , gentą nesenai atėjo 14 me-

Kainų administracijos o- tų amžiaus mergaitė ir pra-
fiso pareigūnai veda naują šė iškeisti jos čeki. Nieko 
vajų, gaudo platintojus fal- blogo nemanydamas jis iš-
syvų racionavimo štampų. 
Mat, pirm kiek laiko buvo 
susekti spaustuvninkai, ku-

keitė čekį. Bet už kelių die
nų bankas praneša, kad jo 
iškeistas čekis yra negeras.

rie tas štampas padarė, bet Jis buvo pavogtas iš pašto 
nepavyko sugaut daugelį' dėžutės ir priklauso kitam 
platintojų. Juodojoj rinkoj žmogui.
ir šiandien galima pirk fal-Į Kažin kaip real estate a-j 
šyvų štampų. Jgentui pavyko sužinoti, kur.

Ryšyje su tuo pateko į bė
dą vienas Brightono koloni
jos lietuvis, Jurgis Urbanic- 
kas. Buvo taip:

Urbanickas pirko mėsą 
pas gatvės pedliorių ir davė 
racionavimo štampas, kiek 
jų reikalavo “pedliorius.” 
Pastarasis tuoj sulaikė Ur- 
banicką. Paslaptis tokia: 
tas pedleris buvo kainų ad
ministracijos agentas.

Kuo užsibaigs Jurgio Ur- 
banicko bėdos, sunku pasa
kyti.

gyvena toji mergaitė. Nuėjo 
pas tėvus ir šie mielu noi*u 
grąžino pinigus, kad išveng
ti nesmagumo.

Pakauiienei buvo padary
ta operacija

Iš Billingš ligoninės šio
mis dienomis gryžo Rose- 
lando gyventoja B. Pakau- 
šienė, žmona mirusio scenos 
mylėtojo Pakaušio.

Ligonė jaučiasi geriau.

“KARO LAIVAI,’* KURIŲ TENAI NEBUVO
^BROOKLYNO

Lietuvių siuvėjų nuotaika
po delegato ri

nuotail
nklmų

—4Mdžiiifila ttlusų di 
įlinkų patenkinti — kalba 
tbs diFbtuvfe Senyvas žjho- 
gus — ir laimė; kad BtrivV- 

‘ legatu.
Dabartiniu laiku labai

sunku sueiti didesnį būrį I das liko išrinktas delegat 
kriaučių, nes visi dirba ii-(Jei būti) Bubnys, tai neil
gas valandas. Galima sueiti r nia, kas musų dirbtuvėje be
tiktai pripuolamai kokiame) tų daręsis. Jus nežinote, kb- 
nors parengime, o man ru- kį tas musų “prezidentai” 
pėjo patirti, koki yra kriau-[turi būdą, jei jo ko paklab- 

)kiočių nuotaika po tokio karšto (si ar jam pasakysi, tai jis 
| šturmo — delegato rinkimu, i nesigaili smarkių smarkiau-|i _
1 Vadinu “karštu Šturmu” to-' šių žodžių atsakymui; 
dėl, kad net musų lokalo Į —Na tik yrą unija ir mu- 

1 “prezidentaš” prieš rinki-‘šų Pildomoji Taryba — sa
mus tiek įkaito, jog io bo-įkau —. jums pasiškundūs. 
sas A, Matulis turėjo jį vėž- jis turėtu btfti pašauktas 
ti gana šaltą dieną į Ročka-‘prie tvarkiu.
way juras nuogą maudyti.; —Gana fdtl, kas su jdo
Liepos 21 d. įvykb kriaučių ten prašidėš — kalbą kais 
piknikas, tai ir proga pasi-1 darbininkas.— žinokit, faįd 
taikė pasikalbėti su kriau- jis ne bile kak; o lokalo 

“prezidentas” it šu bosaisciais.

Pasikorė lietuvis, Antanas 
Mažeika

Esti ir tokių šiaudinių 
patriotų

Priešui apgauti karo metu vartojamos visokios gudrybės, štai, ties Scapa 
Flow, Anglijos pakrašty, matosi didieji Anglijos karo laivai. Ištikrųjų gi tai 
buvo maži įpėdiniai laivukai, apkalti plonomis lentomis, aptraukti pigiu au
deklu ir nudažyti kaip karo laivai. Kanuolės ir bokštai buvo iš medžio. Vo
kiečiams išrodė, kad Anglijos sargyboj stovi jos galingas karo laivynas, kai 
išitkrųjų tas laivynas buvo visai kitur.

Piknikas buvo Dexter 
Parke. Tik įėjus į pikniko 
sodą, galėjai matyti didžiu

gerai stovi..; 
Eidamas

iau stala.
lę minią. Daugumą publi- liojo keli. /*| ** » , J * k* f • * • . • 1

parką praė- 
kuri štrapa- 
rčfcti komu

' Chicagoje yra sena lietu
vių kolonija, Aštuoniolikto
sios Gatvės kolonija. Šiomis 
dienomis mes netekortie vie
no tos kolonijos gyventojo, 
Antano Mažeikos, gyvenu
sio 712 W. 19th Pl.

Policija sako, kad Mažei
ka nusižudęs. Jis užsinėręs 
ant kaklo virvę, o kitą ga
lą pririšęs prie lovos kojos 
Tuomet Mažeika puolęs iš 
lovos ir pasismaugęs.

Kodėl jis taip darė, dar 
neišaiškinta. Mažeika buvo 
55 metų
Dideliam
žmoną Stelą.

amžiaus žmogus, 
nuliūdime naliko

Bridgeport lietuvių kolo
nijoj gražiai darbuojasi 
BALF skyrius. Skyriaus na
riai ir narės renka drabu
žius ir turi jiems sudėti 
sandėlį. Yra daug žmonių, 
kurie patys pristato drabu
žius.

Bet reikia sakyti tiesą: 
pas mus randasi ir tokių 
“patriotų,” kurie atneša vi
sai netinkamus drabužius 
bei avalynę. Drabužių tvar
kytojai randa čeverykų be

ęadų, kelinių su skylėmis.
ai pasityčiojimas iš vargs

tančių Lietuvos žmonių ir 
tremtinių.

A IT I a^faaara<

SLA REIKALAI
Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoje nuo rugpiučio 1 
d. pradėjo svarbų tarpą sa
vo gyvenime. Nuo tos die
nos jame eina “konversija,*’

kį centą kitą brangiau per 
mėnesį sumokėti, arba, jei 
jie .pasilieka prie senesnių 
duoklių, gauti kiek mažiau 
pašalpos, bet jie nori tikru-

narių persikėlimas iš seno- mo, kad Susivienijimas išei-

Kuo nusikalto Pocius

Kai kurie Chicagiečiai tu
ri galvosūkį. Jie klausia: 
kuo nusikalto muzikas Ant. 
Pocius, kad senovės lietuvių 
dievas perkūnas trenkė į jo 
butą?

Šiomis dienomis Chicago
je siautė didelis lietus su 
perkūnija. Audros metu žai
bas pataikė į buvusio Uni- 
versal State banko namą, 
kadaise priklausiusį Elijo- 
šiui. / ».;

Žaibas sužalojo PoCihus
miegamą kambarį.

4|1inbi« lietuviai gerai

.a ----------
Bonų platinimo Illinois 

skyrius praneša, kad šios 
valstijos lietuviai yra pirkę 
daug septintosios paskolos 
bonų, viso už 10,154,067 do
lerius. Illįnois lietuviams 
buvo skirta 4,500.000 dole
rių kvota.

Imant tautines grupes, Il
linois lietuviai stovi ketvir
toj vietoj. Žinoma, Chica
gos lietuviams tenka didžio
ji dalis Illinois lietuvių iš
pirktų bonų.

Mergaitė apsuko real 
estate agentą

Kas sakė, kad tik berniu
kai moka laidokauti ir va-

VVORCESTER, MASS. 

CHESTNEY’S 
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimą, Alaus, 
gardžiai pagamintą Val

gių ir UftaoMą
Čia gaunama ir "Kdefvis” 

pavieniais nameliais
90 MILLBURY STREET 

WO1

WORCESTER, MASS.

Mirė Marcelė Mazurkienė

sios apdraudos skylių į nau
jus. (Iš I, II. II ir IV skyrių 
nariai galės keltis į V-4 ir 
N-l skyrius).

Konversija yra labai svar 
bi reforma Susivienijime. 
Ją pravesti pareikalavo val
stijų apdraudos departa
mentai, o praeitas SLA sei
mas vienbalsiai nutarė ją į- 
vykinti.

Š. m. rugpiučio 1 d. mu
sų miesto ligoninėj mirė 
Marcelė Mazurkienė-Ado- 
maičiukė, 53 metų. Velionė 
buvo jauniausia iš Adomai
čių šeimos, šešių brolių ir 
trijų seserų. Paliko nuliū
dime savo gyvenimo drau
gą Praną Mazurką ir sūnų 
Albertą, 18 metų amžiaus. 
Lietuvoje pačio _ iš Sere- 
džilfcB. vaft&flbs,' Ėaparfmės 
kaimo. Į šią šalį pribuvo 
1913 metais, o sekamais me
tais ištekėjo už Prano Ma
zurkos. Vyriausias jos sū
nūs Antanas. 24 m. amž,, 
žuvo Ispanijos pilietiniame 
kare 1937, m. y

VeliorŽė buvo palaidota 
rugpiučio 3 d. Worcesterio 
įmesto kapinėse. Laidotu
vės buvo iškilmingos ir lai
svos. Dalyvavo daug paly
dovų iš musų apylinkės ir 
iš toliau, iš Chicagos buvo 
atvykusi sesuo Macijauskie
nė; dalyvavo trys broliai: 
Augustas, Juozas ir Bene
diktas su žmona iš Brook
lyno, ir sesuo Ona Trepkie- 
nė iš Spencer, Mass., kuri 
daugiausiai pasitarnavo li
gonei sergant namuose.

Lydint iš graboriaus Dir- 
sos koplyčios atsisveikini
mo kalbą pasakė ponia Sa
sna iš Brooklyno, velionės 
draugė.

Ilsėkis ramiai, musų mie
loji Marcele, laisvoj Ame
rikos žemėj, kol ir mes vi- 
si pas tave ateisim.

Nuliūdę liekam visi šei
mos nariai ir giminės.

Broli* P. Adomaiti*.

laikys, stiprės ir bus jokių 
audrų nesugriaunamas. Tie 
žmonės yra Susivienijimo 
patriotai. Tokiais turėtų bū
ti ir visi nariai nes visiems 
yra labai svarbu, kad Susi
vienijimas finansiškai butų 
drūtas ii* pajėgus.

Susivienijimo daktaras 
kvotėjn<* dr. 8. Biežis sako:

“Aš niekad nekaltinu bi
le Žmogaus, jei jam pasitai
ko susirgti; aš kaltinu tik 
tbkiuš žmones, kurie henuei

Ta reforma reikia pada
ryti tam, kad pagerinus 
SLA padėtį ir kad užtikri
nus pomirtinių ir ligos pa
šalpų išmokėjimų nariams.
Tokias reformas jau yra pa- _ .
dariusios daugelis fratemą- draudą visai pasendino, -ra 
lių organizacijų, o kurios senoji apdrauda, kaip ir bi
ri ar nepadarė, tai jos bus je veikianti esybė, susirgo, 
priverstos padaryti. [Dabar reikia pagydyti. Pa-

! šitikiu, kad dar mums vi-

sų Susivienijimo senąją ąp- 
. Ts

ra iš senų laikų, nebetinka, 
ji paseno, todėl valdžios 
pareigūnai reikalauja ją pa
keisti. Tą pat nutarė pada
ryti ir SLA seimas. Tam 
pritaria ir visi susipratusie- 
ji SLA nariai. Persikelti į 
naujus apdraudos skyrius 
reiškia užtikrinti Susivieni
jimo ateitį. O kas iš narių 
nenorėtų, kad Susivieniji
mas butų stipraš?

Kaip kiekviena organiza
cija, taip ir Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje turi sa
vo priešų. Tie tai drumsčia 
ir baugina narius, arba pa
sakoja visokius nebūtus da- 
lynus apie ousivreiiijmią 
Kai kurie priešai dedasi 
“draugais” ir neva narių 
pasigailėdami stengiasi Su
sivienijimui pakenkti. Bet 
nariai, kurie supranta ir sa
vo ir visos organizacijos 
naudą, į priešų paskalas ne
kreips dėmesio. Konversija 
yra reikalinga, ji yra nau

kos, rodos, sudarė kriau
čiai, bet buvo gana daug ir 
ne tos profesijos žmonių. 
Beveik kiekviena lietuviška 
kriaučių dirbtuvė turėjo sa
vo stalus apkrautus valgiais, 
gėrimais, o viršum stalų di
delės iškabos skelbė, koki 
čia dirbtuvė puotą kelia. 
Manau sau, reikės nueiti 
prie didesnių stalų ir pasi
kalbėti su darbininkais.

Pirmiausiai prieinu prie 
J. Šimėno dirbtuvės stalo. 
Pasisveikinau ir pradedam 
kalbėti apie įvairius daly
kus. Paskui paklausiau, kaip

nistai, bet nesustojau. Jie 
savo nuomdijės Vfevien nfc- 
thri, o ką jų bosai niano, iš 
ir be jų žttlau.

Lapd&tftko dlrbtiiv? irgi 
puikiai įfešfrbdė. Tos dirb
tuvės darbininkai labai pa
tenkinti nauju delegatu, iš
skyrus du rankinius kriau
čius.

Teko ir su daugiau siuvė
jų kalbėtis, bet visų pasi
kalbėjimų ir nesurašysL A- 
belnai, reikia pasakyti, kad 
daujpimas kriaučių paten
kinti nauju delegatu ir sa
kosi gerai padarę, kad atė-

jie jaučiasi po rinkimų. Pir- Į°1 1 kriaučių mitingą ir ne- 
ma vienas, paskui kitas irjle,d? saujelei komunistų 
daugiau išreiškia didelį pa- vee^1 visus kriaučius ant sa-
sitenkinimą J. Buivydo iš
rinkimu. Kiti sakosi betais 
už Buivydą net pinigų išlai- 
mėję. “Na, o kaip, bendrai, 
visa jūsų dirbtuvė nusitei
kusi link naujo delegato?” 
— užklausiau su manim kal
bančiu. “Beveik 100% mu
sų dirbtuvė su Buivydu”— 
pareiškė jie.

Einu pro Diržio dirbtu
vės stalą. Vienas darbinin- 

,. . kas pamatęs šaukia: “Eik
dingą, ją ir reikia pravesti. krojau pasikalbėsim.” 
Toks tebūnie kiekvieno r -

vo pavadžio.

Buvau nuėjęs pažiūrėti ir 
Snkiii Ten niltla
svieto. Darbininkai ui ba
ro sunkiai dirba. Užsivertę 
darbu ir visi čyfai, tai kur 
čia jau jie ras laiko su ma
nim, menku reporteriu, kal
bėtis. Pamaniau: tegu sau 
dirba.

Tai ir tiek apie kriaučių 
upa po rinkiminiu kovų.

Žilviti*.

“Tėvynė,” SLA organas 
praneša, kad kai kurie Susi
vienijimo nariai jau skelbia
si pereiną į naujus apdrau
dos skyrius ir pasisako ūži Taip kalba Susivienijimo 
greitą tos reformos prave-j “sveikatos •mtoistriris”’ dr. “S:

sifems teks matyti musų Su
sivienijimą kogeriausioje ir
koiveikiausioje padėty.”

SLA nario nusistatymas.
SLA Nary*.

- Pirmasis svetimšalių laik
raštis Jungtinėse Valstijose 
buvo “Philadelphia Žei

dimą. Tie nariai nenugąs- 1 Biežis ir teisingai jis sako. tung,” kurį įsteigė Benja- 
tauja, kad jiems prisieis ko- Senoji apdrauda. koki ji y-'min Franklin 1732 metais.
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UėsisaKYkit

Kalendorių 1946 Metams!

“Keleivis’* leidžia puikų KalėndbriU 1946 me
tams, kurį galima užsisakyti jau dabar, prtsirinciaht 
už laikraštį prėnUmeratą. arba atskirai.

Iki šiol “Keleivio” Kalendoriai kainuodavo

Kalendoriaus turinys bus 
formatas daug didesnis, nėgti

Todėl Kalendoriaus kaina šįmet bus 50 rentų 
“Keleivio*’ skaitytojams.

Siunčiant užsakymus prašome adresuoti taip:

Charlestono mieste, West 
Virginijoj, viena moteris 
apskundė teistnui savo vy-' 
rą, sakydama, kad jis ją’ 
žiauriai suspardęs. Bet ji 

jo bylą, nes tfeišė- 
* », kad jos vy- 

i vieną koją. i

636 Broaduray,
KELEIVIS

So. Boston 27, Ma**.

MMMbl MM

Sustoju valandėlę pne jų 
stalo. Vienas man ir sako:

“Matai koks didelis kriau 
čių piknikas, dar niekad to
kio didelio pikniko kriaučiai 
praeityje neturėjo ir tai to
dėl, kad mes išrinkom gerą 
delegatą ir apsivalėm nuo 
komunistų.”

Sakau: “Gal ir taip.”
Kitas manęs klausia, ko

dėl A. Bubnys susidėjo Su 
komunistais, juk jis visą lai
ką buvo komunistų priešas?

Sakau, “Bubnys norėjo 
džiabo, o ar jis susidėjo su 
komunistais, tai nežinau. 
Kad jo manadžeris Zavec 
khs laikė su komunistais 
konferenciją ir su jais susi
tarė dėl Bubnio, tai apie tai 
aš girdėjau.

Dar šį tą pasikalbėjus su 
Diržio darbininkais, ėjau 
toliau matyti daugiau siu
vėjų. Paėjęs kelioliką žing
snių, žiuriu Matulio-Vaidi
nio dirbtuvės iškaba. Ir jų 
kriaučiai užgulę spaudžia 
bačkutę. Stalas gražiai ap
statytas ir valgiais apkrau
tas. Žinodamas, kad toje 
dirbtuvėje dirba kriaučių 
“prezidentas” ir buvęs A. 
Bubnio manadžeris, manau 
eisiu su tos dirbtuvės kriau
čiais pasikalbėti. Priėjęs ar
čiau žiuriu, kad ir drg. J. 
Gloveskas ten sėdi (nors 
dirba ne toj dirbtuvėj). Be
sikalbant mudviem apie so
cialistų organizacijos reika
lus, prisistato vienas kitas 
tos dirbtuvės darbininkas ir 
imam kalbėti apie kriaučių 
reikalus. Klausiu:

—Na, o kaip jus dirbtu
vės darbininkai jaučiatės 
po delegato rinkimų?

RICHMOND, MICH.

Apie Juroj MitcbėUį

Jurgis Mitchellis buvo 
męs Lietuvoj, Mariampo- 

ės apskrity, Balbieriškio 
parapijoj, Žingėnų kaline. 
Amerikon atvažiavo da jau
nas būdamas ir apsistojo 
Watėrbury paš brolį Joną. 
Vėliau persikėlė į Detroitą, 
kur apsivedė su Ona Gėd- 
raityte, kilusia iš Kauno 
gubernijos, Skirsnemunės 
parapijos. Paskui nusipirko 
farmą Richmonde, Michi
gano valstijoj, kur išgyveno 
23 metus. Mirė šią metų ge
gužės 20 dieną, susilaukęs 
53 metų amžiaus. Paliko 
žmoną Oną, du sūnūs, vie
ną dukterį, du brolius ir 
vieną seserį.

Tebūnie jam amžinas at
ilsis !

Ona Mitchelien*.

S

4 R Ei NOTE. KAD-
Netv Yorko municipalinis 

aerodromas La Guardia 
Field labiausiai “bizi” ae
rodromas visdm pasauly. 
Kas minutę tėn pakyla ar 
nusileidžia lėktuvas.

Daugelis žmonių klaidin
gai mano, kad lietaus van
duo yra tyriausia. Lietaus 
vandenyje yra nemažai dul
kių ir kitų priemaišų.

Sakoma, kad biblinio No
jaus arka randasi ant Ara
rato kalno, bet iki šiol nie
kas jos nematė ir nebandė 
surasti.



*
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Atomas, Bomba ir Šnipai
Medžiaga, iš kurios susi-1 energiią, o iš kitų sunkiau, 

deda visas pasaulis, visi ma-' Mokslininkų dėmesį atkrei- 
ži ir dideli kūnai, nėra ištirpė uraniumo atomas. Jis
sa. Ji susideda iš mažų da
lelių — atomų. Atomas yra 
mažutė medžiagos dalelė, 
sako viena bilioninė colio 
dydžio. Atomas graikų kal- 

| boję reiškia “nebedalomas.” 
Bet ta maža “nebedaloma” 
dalelytė medžiagos, moksli
ninkų pasakojimu, yra be 
galo painus dalykas: ji e- 
santi lyg ir visos visatos 
mažutis atspindys; ji susi
deda iš centro, apie kurį su
kasi pašėlusiu greitumu dar 
mažesnės dalelytės. Sukasi 
ir negali pabėgti, nes jos y-

skaldomas sprogsta. Tokių 
sprogstamų atomų buvo su
rasta daugiau, bet uraniu- 
mas pasirodė patogiausias 
skaldyti. Į uramumo atomo 
sprogstamą ypatybę pirmo
ji atkreipė dėmesį vokiečių 
mokslininkė Liže Meitner. 
Ji darė savo bandymus 
1938 metais. 1939 metų 
pradžioje jos bandymai bu
vo paskelbti Vokietijoj, bet 
pati Liže Meitner tada tu
rėjo apleisti Vokietiją, nes 
naciai surado, kad jos krau
jas nėra grynai ariškas. 
Mokslininkė išvyko į Dani-

Nesiilgėk

Sena Gerą 
Laiku!

-ę-Maike, žegnokis ir kal
bėk poterius’

—0 kam?
—Reikia pagarbinti poną 

Dievą, kad vaina pasibaigė.
—Nė Dievas ją užbaigė.
—Tai kas, jei ne aukš

čiausio valia...
—Kąrą užbaigė mokslas.
—Maike, tu kalbi kaip 

koks bulšis. Jie irgi nepri
pažįsta Dievo galybės. Va
kar susitikau saliune vieną 
Bimbos parapijoną, tai jis 
fokuoja, kad Japoniją pri
baigė jų Stalinas. Matai, sa
ko, kaip tik didis Rusijos 
aepprdlų šimis Žengė ant 
Mukdeno, raidavei japonas 
ir pąkėlė rankas. Valuk to 
jis roRuoja, kad dabar visi 
turėtų bot -dėkingi Stalinui. 
Ar tai ne durna kalba, Mai
ke?

—Taip, tėve, tai yra gry
na nesąmonė.

—Gerai, Maike, kad nors 
sykį tu pripažinai man tei
sybę. ■

—Bet jeigu tėvas manai, 
kad dėl šio karo pabaigos 
reikia garbinti Dievą, tai 
klysti taip pat kaip ir tas 
bolševikas, kuris garbina 
Staliną.

—Na, gerai, Maike, jeigu 
aš turiu misteiką, tai kas gi 
galėjo japonus nugąsdinti, 
jeigu ne pono Dievo rūsty
bė?

—J a ponus nugąsdino 
sprogstančių atomų bomba, 
kurią sugalvojo Amerikos ir 
Anglijos mokslininkai. Kol 
tos bombos nebuvo, japonai 
apie taiką ir kalbėt nenorė
jo. Bet kai tik pora tokių 
bombų nukrito, japonai tuo
jau pasidavė. Jie pamatė, 
kad šituo išradimu ameri
kiečiai gali išnaikinti visą 
jų veislę. Stalinas irgi nu
sigando šito išradimo.

—Ar tu rokuoji. kad jan
kiai galėjo ir jam tokią 
bombą paleisti?

—Ne, tėve; Stalinas nusi
gando dėl to, kad Japonija 
gali pasiduoti be jo prisidė
jimo. Todėl kai tik dvi ato
mų bombos Japonijon nu
krito, Stalinas ir apskelbė 
Japonijai karą, kad gauti 
vietos prie pabaigtuvių sta
lo. ,

—Tai tu, Maike, nori pa
sakyti, kad Stalinas pasi
skubina i skerstuvių balių?

—Taip. tėve.
—Na. tai Bimbai tas ne

patiks.
—O kas jo paiso, tėve?
—Bet aš vistiek mislinu, 

vaike, kad poną Dievą rei
kėtų už tai pagarbinti.

—Tėvas gali garbinti ką 
n<ni yš mokslui atiduodu

kreditą. Kunigai visą laiką 
meldėsi ir prašė Dievo, kad
sulaikytų karą. bet karas | ti vis naujus spėjimus

ra pririštos prie to centro 
galingos jėgos. Atomo širdį, ją. 
ir apie tą širdį bėgiojančias Nuo 1939 metų pradžios 
daleles riša į daiktą prisi- apie “atomo skaldymą” nie- 
traukimo jėga: širdis trau- ko nebebuvo girdėti. Mat, 
kia prie savęs aplinkines mokslininkai tada jau įsiti- 
daleles taip, kaip pozityve kino, kad atomas gali būti 
elektra traukia negatyvę. naujos jėgos šaltinis, o Eu- 
Teorija, praktika ir bomba .opoje, su Hitlerio iškilimu, 

Atomo teorija yra labai visą laiką kvepėjo parakas 
sena. Pirmas apie atomus Valstybės laukė neSvengia- 
kalbėjo graikų filosofas De- mo karo. Valstybės pasisl 
mokritas. kurs gyveno prieš bino įtraukti mokslininkus 
2400 metų. Bet Demokrito į naujos energijos j ieško j i- 
atomai buvo paprasti pada-,mą ir davė mokslui uždavi- 
rai. Painus jie pasidarė nau- nį tą ką tik surastą naują 
jaisiais laikais. Su chemijos; iėgos šaltinį panaudoti
ir fizikos mokslų kilimu, i bombų išdirbimui. 
mokslininkai turėjo išgalvo- Apie “atomo skaldymo”

nesustojo. Meldėsi pats po
piečius. ii- vistiek be rezul
tatų. Karas sustojo tik tada, 
kai mokslininkai surado bū
dą naikinti priešą sprogsta
mais atomais.

—Nemeluok, Maike. Pre
zidentas pasakė aiškiai, kad 
tą bombą Amerikai davė 
ponas Dievas.

—Prezidentas padarė 
klaidą, tėve. Laikraščiai jau 
paskelbė ir atvaizdus tų 
mokslininkų, kurie sugalvo
jo tą ginklą.
. —Bėda man šu tavim; 
Maike, kad tu prisigėręs be
dieviško mokslo. Ot. butų 
gerai, kad tu butum pasi- 
Klausęs ką pereitą nedėldie- 
nį šventas Antanas pasakė 
per Bostono lietuvišką radi
juką.

—Apie kokį Antaną tė
vas kalbi?

—Ogi apie tą. ką čia bu
vo atvažiavęs iš Čikagos. 
Matai, yra du šventi Anta
nai, vienas iš Padlos. o ki
tas nuo čicagos paežerio 
Pereitą nedėldienį čikagiš- 
kis buvo Bostone.

—Kiek aš žinau, tėve, tai 
čia buvo tik advokatas Olis 
iš Chicagos.

—Taigi apie jį aš ir kal
bu.

—O kodėl gi tėvas vadini 
jį “šventu Antanu”?

—Kad j’o vardas yra An
tanas, vaike, ir jis labai 
nuobažniai kalbėjo apie 
šventų mišių galybę. Sako. 
niekas nepadarė Lietuvai 
tiek pažitkc. kiek tos šven
tos mišios, ką jo partija nu
važiavus į San Francisco 
užpirko už Lietuvą. Apie tų 
mišių šventumą jis kalbėjo 
taip pakamiai, kad musų 
Sčeslyvos Smerties Susaidė 
nutaiė pripažinti jį šventu 
Antanu iš Čikagos. Ir aš sa
kau, Maike, kad tu butum 
atsivertęs prie dvasios šven
tos, jeigu butum pasiklau
sęs jo praractvų. Jis sako, 
kad tos jo partijos užpirk
tos šventos mišios padarė 
Lietuvai labai daug gero.

—Netikėk, tėve, tokioms 
pasakoms. Mišios nieko ge
ra Lietuvai nedavė, tik pa
didino jos vargus. Bet apie 
tai, tėve, aš tau paaiškinšiu 
kitąsyk; dabar jau man r ii- 
kia eiti.

—Gudlak, Maike!

Ar jūsų sūnūs tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
jis greičiau sugryžtų? Tai 
emkite musų šalies karo 

p p stan ir?*?. ___ ________

(hi-
potezes) gamtos paslėptiems 
reiškiniams išaiškinti. Ato- kada 
mas pasidarė visų spėjimų 
centras. Vėliausias aiškini
mas sako, kad mažiausioji 
medžiagos dalelė yra paini 
sistema: ji turi centrą arba i 
branduolį, kurs susideda iš 
protonų ir elektronų, bet su 
protonų perviršiu ir iš elek
tronų. kurie sukasi apie tą

vėlesnius rezultatus išgirdo
me 1945 m. rugpiučio 6 d., 

atomų bomba” spro
go Japonijos mieste Hiro- 
shima. Kartu su tuo Ame
rikos prezidentas ir Angli
jos premjeras paskelbė pa
sauliui. kad sąjungininkų 
mokslininkai išgalvojo nau
ją galingą bombą, jie įkin
kė į griaunamą darbą nau
ją jėgos šaltinį, mažiuką a-

branduolį. Tarp branduolio tomą.
Atomų sprogimas ir sauleir j j supančių eieKironų vei

kia elektros pritraukiama 
jėga.

Iškilus tai teorijai moks
lininkai pradėjo bandyti 
“nebedalomą” atomą pada
lyti, arba suskaldyti. Jei bu
tų surastas būdas atskirti 
pozitinga elektra ginkluotą 
atomo branduolį nuo nega- 
tinga elektra ginkluotų ele
ktronų, tai atskirti elektro
nai su ju jėga galima butų 
naudoti, kaipo naują jėgos

• MokslinipKai senai iau a- 
bejojo ar sdulė yra tiktai į- 
kaitęs kūnas. Milionus me
tų ji dega, šildo žemę ir pla
čias erdves ir jos karščio vis 
užtenka. Buvo spėjama, kad 
saulėje turi būti koks nors 
karščio šaltinis, kurs neiš
senka, kaip išsenka karš- 
čiausio kūno karštis šaltoje 
erdvėje. Su atomų mokslu 
atsirado teorija, kad saulės 
karštį palaiko didelės masės

šaltinį. Skamba fantastiš- atomų, kurie dėl kokių tai 
kai. bet iš teorijos moksli-' priežasčių sproginėja ir lai-
ninkai ėjo prie praktiškų 
bandymų. Prasidėjo “ato
mo skaldymo” bandymai.

Atomui skaldyti anglų 
mokslininkas. Sir James 
Chaduick 1932 metais išra
do “spindulių kūjį,” kurį 
jis pavadino “neutronu,” be 
pozityvės ir be negatyvės 
elektros. Su tuo kuju ma
žiukas atomas buvo atakuo- 
:amas ir sudaužytas į šipu
lius. ,

Beskaldant įvairius ato
mus buvo atrasta, kad iš kai 
kurių medžiagų lengviau y-

pn
ko saulės temperatūrą mil
žiniškame laipsnyje karš
čio.

Atomai ir šnipai
Kada mokslininkai pra

dėjo sprogdinti uraniumo a- 
tomą, tada nebuvo jokios 
paslapties. Kas ką susprog
dino, tą ir skelbė savo raš
tuose. Bet, su Hitlerio iški
limu, Europoj pakvipo pa
raku, o su uraniumo atomo 
suskaldymu mokslininkai 
pajuto, kad čia yra jėga. 
kuri gali padaryti gerą ir

ra išgauti paslėptą atomų blogą. Atsirado paslaptis.

NAUJOS LENKIJOS ŽEMĖLAPIS

Čia yra naujos Lenkijos žemėlapis. Dešinėj šatiruo- 
tas plotas B yra nuo jos atplėštas ir prijungtas prie Ru
sijos. Už tai jai yra pridėtas vokiečių Oderio paupis A 
ir Rytprūsiai A. Iš Lenkijos daug daugiau atimta, negu 
jai pridėta. Rusai teisinasi, kad jų pagrobti Lenkijos ry
tai buvo ne lenkų žemė; lenkai buvo pavogę ją per kara. 
Bet ta žemė nėra nei rusų, todėl rusų vagystė nepateisi
nama.

‘T *esa, gyvenimas dabar yra paines
ni nis, negu seniau. Gerais senais la 
nkais biznio reikalai, namų finansai 
taksai ir kiti dalykai buvo daug
lengvesni.
Bet nedusauk dėl praeities. Risk sa
vo modemes problemas moderniu 
budu. Pasinaudok tais patarnavimais 
ką šulo Mutual Savings Bankas.

Gal da nežinojai, kad Mutual Savings 
Bankai gali tau padaryti daug dau
giau. negu taupyti pinigus ir pro
centus mokėti. Tai pirmiausia jų 
funkcija—bet štai ir kiti Savings 
Bankų patarnavimai, jeigu yra rei
kalas. Peržiūrėk juos... tuomet krei
pkis į vietinį Mutual Savings Banką, 
ir gausi gerą patarnavimą.
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Kiekviena šalis pradėjo 
“skaldyti atomą”, pasislė
pus nuo kitų šalių. Iškilo ka
ras. bet apie atomų sprogs
tamą jėgą vis vien niekas 
nekalbėjo. Tik retkarčiais 
girdėdavom grąsinimus: 
“mes turime slaptą ginklą.”

Kada 1940 metais vokie
čiai užėmė Daniją, jie pir
miausiai puolė į mokslinin
ko Bohr laboratoriją jieško
ti uraniumo atomo sprogdi
nimo paslapčių. Bet moksli
ninkas savo paslaptį buvo 
paslėpęs alaus butelyje ir 
naciai neatkreipė dėmesio į 
alaus bonką. Pas moksli
ninkas su dideliu pavoju 
1943 metais pabėgo į Švedi
ją,. iš ten į Anglija ir pas
kui atsidūrė Amerikoj.

Vokiečiai buvo atsiuntę 
i Ameriką keturius išmoks
lintus šnipus, kurių pareiga 
buvo šnipinėti Amerikoj 
daromus bandymus su ura
niumo atomų sprogdinimu. 
Šnipai buvo pagauti ir, kaip 
FBI sako, jie sutiko tarnau
ti amerikiečiams. Jie siųs
davo amerikiečiu jiems pa
tiektas žinias apie neva su
žinotas “paslaptis,” o patys 
vis gaudavo nurodvmų iš 
Berlyno ko svarbiausiai tei
rautis, kokių ryšių jieškoti 
Amerikiečiai sako. kad ši
tiems šnipams iš Berlyno 
duodami uždaviniai ir klau
simai padėjo amerikiečiams 
surasti tą baisiąją bombą. 

Atomų internacionalas 
Atomo griaunamą jėgą 

surado tarptautinis moksli
ninku bendradarbiavimas. 
Anglija ir Amerika sutarė 
visus bandymus su naujai 
surasta jėga daryti bendrai. 
Anglijos ir Amerikos mok
slininkai “sudėjo” savo ži
nias į krūvą. Prie jų prisi
dėjo iš Vokietijos išvaryt: 
mokslininkai, kuriuos naciu

rasizmas atrado esant ne 
gero kraujo. Su anglų ir a- 
merikiečių mokslininkais 
dirbo danų mokslininkas 
Bohr. apie kurio pabėgimą 
iš nacių okupuotos Danijos 
pasakoja čielą istoriją. Su 
tais mokslininkais dirbo žy
mus italų mokslininkas an
tifašistas Fermi. Taigi, a- 
merikiečiai, anglai, danai, 
italai, žydai ir. tur but, dar 
kitų tautybių žmonės prisi
dėjo prie suradimo naujo 
jėgos šaltinio—atomo. 

Atomai ir ateitis 
Atomų sprogdinimo pas

laptis yra atrasta. Ji kol kas 
naudojama miestams griau
ti. Bet ar ią negalima įkin
kyti į naudingą darbą? Mo
kslininkai sako: TAIP. A- 
tomų sprogtama galia yra 
kaip, pavyzdžiui, gazolino 
bačka, ją galima išsprog
dinti. Bet gazolino jėgą ga
lima ir nesprogdinti, gazo
liną galima deginti moto
ruose ir su, palyginti, maža 
jėga. varyti motorus. Pana
giai bus bandoma įkinkyti į 
naudingą darbą atomų jė
gą. Spėliojimų apie ateitį 
dabar yra devynios galybės. 
Juo kas mažiau žino, juo 
daugiau spėlioja.

Išlaidos ir pavojai 
Padirbti atomų bombą, 

įrengti dirbtuves ir painius 
prietaisus kainavo 2 bilio- 
nai dolerių. Karo laikui tai 
nėra daug. Tiek Amerika iš
leidžia karui per septynias 
dienas. Bet visgi tai yra mil
žiniškos išlaidos. Žinoma, 
kyla klausimas, kas reikės 
daryti, jei kuri nors kita ša
lis irgi atras uraniumo bom
bų paslaptį ir panorės pa
leisti ją į darbą? Ar žmo
nija eina prie išsinaikinimr 
su pačių žmonių atrastomis 
gamtos paslaptimis? •

Lietuvoje mirė 
Kazys Puida

(LAIC) Šių metų sausio 
mėn. 25 d. Kaune mirė ra
šytojas Kazys Puida, sulau
kęs 62 metų amžiaus. Ve
lionis buvo uolus plunksnos 
darbininkas. Jis yra para
šęs arba išvertės apie 60 
knygų, kurias drauge paė
mus susidarytų tūkstančiai 
spausdintų puslapių.

K. Puida gimė 1883 m. 
kovo 19 d. Sėtijų kaime. Su
valkijos Naumiesčio apylin
kėse. Gimnaziją ėjo Mari
jampolėje. 1904 m. baigė 
Berlyno politechnikos insti
tutą inžinierio-laipsniu. Ber
lyne, drauge :su D. Zauniu
mi, įkūrė “Berlyno Lietuvių 
Draugiją.” iš Lietuvos raši
nėjo į “Lietuvių Laikraštį,” 
leidžiamą Petrapilyje. Pa
sirašydavo K. Žegotos sla
pyvardžiu. Trejetą metii 
dirbo prie “Vilniaus Žinių,” 
kurį laiką buvo jų redakto
riumi, o nuo 1907 metų — 
paskirtas mokytoju Šiaulių 
gimnazijoje. Žandarų per
sekiojamas turėjo keltis į 
Rusiją, kur Čeliabinske mo
kytojavo. 1916 m. buvo mo
bilizuota? į rusų kariuome
nę.

Lietuvon tegalėjo sugrįž
ti tik 1920 metais. Čia dau
giausia laiko pašvęsdavo ra
šymui. Redagavo keletą li
teratūros ir meno žurnalų, 
kaip “Gairės” (1923), “Kū
rybos Keliais” (1924 m.), 
“Gaisai” (1930). Iš jo ori
ginalių raštų paminėtini 
“Žemės Giesmė,” “Ruduo,” 
“K e 1 e i v is,” “Apysakos,” 
“Musų Daiuui,” “Geležinis 
Vilkas, Magnus Dux” ir 
kt., iš dramų — “Mirga,” 
“Rūtų Vainikas,” “Th ii ne ” 
“Gf»irė«” ir V*
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KELEIVIS. SO. BOSTON Penkta* puslapis

Naujienos is Kanados
Kanados lietuvių tarpe stinga vienybės Lietuvos 

gelbėjimo reikale—Lietuviški komnaciai apgaudinėja 
lietuvius—Nemeakim organizuoto veikimo Lietuvos gel
bėjimo reikale.

Šio karo pradžioj bolševi-. kais, kurie neatstovavo jo- 
kams okupavus Lietuvą,' kios organizacijos, bet bu- 
Kanados lietuviai pirmieji! vo tik pavienių asmenų gru- 
suorganizavo Kanados Lie- pė. Nors kiek vėliau mont- 
tuvių Tarybą, iš rinktų at-• realiečiai perleido darbą ki- 
stovų, po du atstovus nuo tiems, bet jų pagrindas pa- 
organizacijcs, kurie ir su- siliko iki šiai dienai pavie- 
darė tą K. L. T. branduolį, nių asmenų susibūrimas, 

kas faktiškai atėmė jiems

tiduos komunistų propagan
dai arba rusų šalpos fon
dui, tai, žinoma, jie tų au
kų negautų.

Bet kada Sūnų ir Dukte
rų draugija daro vajų, ga
vimui naujų narių, tai jų a- 
gentėliai bažijasi, buk jų 
draugija visai nesikiša j po
litiką. Jie nesigėdija lįsti ir 
į Keleivio redakciją, kad 
garsintų jų kermošius. O

kia palysti po velėna. Nors 
laiško autorius pasakoja a- 
pie gerybių dalinimą ir jų
rtėmimą, bet kviesdamas 
savo brolį į tą rojų, pabrė

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDELIS

Aukso Altoriukas, maldų knygelė, 
Tilžei spausdinta, gražiais celuloido 
viršeliais ..................................... $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė, 
mišios su paveikslais, drūtais apda- 

laimin^a." tė\as pekla. kur ji yra ir kam reikalin-

žia, kad pas juos taip links
ma, kaip “liepos trečią,”
kada jų.................
mirė.
g. Jeigu šis laiškas butų til 
pęs arba’FN.-, tai ko 
numigtai keiktų tuos laik-

PARSIDUODA FARMA
55 akrai žemės, javai pasėti, yra 

daržas, 6 ruimų namas, elektros švie
sa. daržinės, 8 galvos galvijų, ark
liai, viščiukai, kiaulės, mašinos, tro- 
kas, traktoriai ir yra miško. Vis* 
tai arti miesto. Kaina $15,700. Jmo- 
kėt $2,700. (33)

Mrs. K., Kayderos Hotel,
South Broadway Road,

Sara toga, N. Y.

FARMA PARDAVIMUI

Prie šteito kelio, 114 akrų žemės, 
9 kambarių stuba, 2 banės, viena co- 
mentuota, trobesiai visi geri, yra e- 
lcktra. 2 arkliai, 2 melžiamos kar
vės, dvi metinės telyčios Ir G pus
metinės telyčaitės. Y ra visi farmos 
įrankiai, didelis obuolių sodas. Kar
ma geroj vietoj, N. Y. valstijoj, Ma
dison kauntėj, apylinkė apgyventa

Bėgy vienų metų KLT at
liko gana daug darbo. Su- teisę vadintis Kanados Lie

tuvių Taryba, nes jie nesi
rengė kelis didelius masi- iaįke KLT suvažiavimo nu
rijus mitingus, kuriems tu
rėjo gerų kalbėtojų iš J. V. statyto pagrindo. Vienok jie 

vis dar kalba visų Kanados
Pradėjo leisti mėnesinį lei- lietuvių vardu lyg turėdami 
din j vardu “Nepriklausoma Į jų jgaliojimą tą daryti. Ar 
Lietuva. Leidinio tikslas neiaįkas jau susiprasti ir at
buvo — remti aliantų pas
tangas laimėti šį karą ir ko
voti už demokratinę, nepri
klausomą Lietuvą, nekišant 
į darbą nei religijos, nei po
litikos. Surengė porą pikni
kų ir kelis svetainėse paren
gimus. Ir reikia pasakyti, 
kad visi suminėti parengi
mai buvo labai pasekmin
gi. Apart viso to, buvo už- 
megsti platus ryšiai su ki
tų kolonijų lietuviais. Visa 
tai ėjo labai gerai, nežiūrint 
į nesenos praeities buvusius 
didelius nesutikimus. Visi 
nesutikimai buvo pamiršti 
ir buvo imtasi vieningo dar
bo. Rezultate to, buvo su
šauktas visos Kanados lie
tuvių suvažiavimas, kuris 
buvo pavadintas seimu. Mi
nimas suvažiavimas įvyko 
1941 m. rugsėjo 1 ir 2 die
nomis. Jis praėjo pusėtinai 
gerai su mažais susikirti
mais su buvusiu KLT sek
retorium K. B., kuris atsto
vavo A. Smetonos simpati- 
kus. Jo tikslas buvo praves
ti neva nekaltą tarimą, bet 
jeigu jis butų praėjęs^ K; B. 
butu galėjęs pasidaryti K. 
L. T. “diktatorium,” ko jis 
labiausiai ir siekė; bet ne
praėjus jo užmačioms, jis 
sąmoningai KLT sabotaža- 
vo ir per tris mėnesius po 
suvažiavimo nėjo į šaukia
mus KLT susirinkimus, iki 
sugalvojo būdą. kaip suar
dyti K. L. Tarybą. A. Sme
tonos simpatikams pade
dant, buvusiam komunistui 
smetonininkui K. Burei pa
sisekė K. L. Tarybą sugriau 
ti.

steigti KLT tuo pagrindu, 
kurį buvo priėmęs pirmas 
suvažiavimas?

kuomet suserga natys neko- J naščius, kaip: tik fmanyda- 
munistuoiantis, tai tokiam. sakytų, kad tai vra me- 
pašalpą dažnai tenka išgau-; Bet ką gi jie dabar pa
ti teismo keliu. Tokių atsi- . sakys ant šio laiško, kurį 
tikimų buvo jau ne vienas. Į gavo asmuo sužavėtas palec- 
Patartina SUnų ir Dukterų kine santvarka ir gavęs tą
dr-jai apsivalyti nuo tos 
pragaištingos antilietuviš
kos veiklos. Tą padalyti ga
lėtų visai lengvai, tik rei

laišką pats apsidžiaugė, nes 
visai nesuprato laiško turi
nio ir paskubomis perdavė 
jį dėl “L. B.,” kad ir kiti to

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

* ris, o atrasi pašieptus nuo tavęs ta
vo j-laimės gyvenimo turtui, arba 
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00 

Nebijok Mirtie knyga- su paveiks
lais - •— • 60c.

Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
knyga .:.. ____ $1.50

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

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

saka ............................................... 25c.;
Gudrus Piemenukas, vargo apsa-! 

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

rašo apie 350 vaistažolių . — 25c. 1

ketų, kad nariai, kurie su-; ki sužavėti galėtų pasi-
pranta tą žalingą lietuvybei 
veiklą, kurią atlieka dabar 
Sūnų ir Dukterų dr-jos var
du esamieji viršininkai, su
sirinktų visi laike kandida
tų statymo ir laike balsavi
mo ir iššluotų juos lauk iš 
draugijos vadovybės už to-

Kanados lietuvių tarpe vie
nybė ir galima ir būtina

Norint atsteigti Kanados 
lietuvių tarpe vieningą vei
kimą Lietuvos žmonių ir 
pačios tautos gelbėjimo rei
kale, reikalinga kad tie, 
kurie dabar valdo tariamą 
KLT, pasiųstų visoms lietu
vių organizacijoms, išski
riant komunistų kontroliuo
jamas, pakvietimus, kad jos 
išrinktų nemažiau kaip po 
du atstovus nuo organizaci- 
jo, o išrinkus juos sušauktų 
toji pati KLT į bendrą pa
sitarimą, kuriame, be abe
jo, tie atstovai rastų būdą 
kaip atsteigti pašlijusią vie
nybę.

kį pardavikišką darbą, ku
ris rišasi su Maskvos impe
rializmo agentų užmačio
mis, pavergti ko daugiausia 
mažų tautų.
Kvisiingo Peleckio vergijoje 

žmonės džiaugiasi, jei 
kas numiršta

Kada paimi į rankas Ma
skvos agentų leidžiamą me
lų lapą. vadinamą “Liaudies 
Balsas,” tai atrodo, kad Lie
tuvoje jau tikras rojus, bet* 
jeigu skaitytojas skaityda-Į

džiaugti nesama laime pa 
leckinėje vergijoje, o “L. 
B.” glušai redakionai ugi 
apsvaigę kiemli^u* opiumu, 
visai nepastebejo, ką jie de
da. Tik dabar, kada jiems 
kiti pradėjo akis badyti, tai 
jie susigriebė, kad tai ne jų 
naudai tas laiškas kalba, 
bet jau pervėlu. Dabar J. 
Ylai ir Z. Jąnauskui tenka 
sukti galvas, kaip čia dabar 
išsimeluoti prieš savo vier- 
nuosius tavorščius.

Toronto Svetys.

MONTREAL, CANADA

Minėjo 50 metų sukaktį

------------------------------------------------------lietuvių. Mokyklos busas eina pro
NORU’ DARBO PRIE VAIKU duris. Tik 2’-i mylios iki gelezinke- 
Esu senyva moteris ir norėčiau lio stoties. I.aukai apsėti javais ir 

namų darbo prie vaikučių našlaitė- dobilais. Trobesiai apdrausti $3.000
lių. nes vienai nuobodu. Mano vai- Į sumai. Viskas parsiduoda už $3,500, 
kai užjory, o aš dabar dirbu dirbtu- : nes savininkas nesveikas. Kreipki- 
vėj. Prašau kreiptis laišku šiuo ad- i tės: (34)
resu:

ALICE STARR. A. SAKALAUSKAS,
416 W. 23rd St., New York, N. Y. 1 Box 73, No. Brookfield, N. Y.

GEROS KNYGOS
NUH1G1NTOS VASAROS LAIKUI

'jyvulių Protas — D-ro vės lietuvių žinyčios pa- 
Erodas Boba ir velniškas tiiu« - mokslinės studijos a Į veikslu. Kaina, buvo $1.00,

pie gyvulius. Autorius aiš-į dabar tik 50c.
kiną visokius keturkojų pa-į _
procius ir prigimti. Pavyz-1 .. ,el*ca^a ~ Didele, g1/*--r„ ° i Vi ui ynrlQrv+«» iv zmnoioi25c. džiūk kodėl sūnelis loja ant

Kaip Duktė gyveno pustynė' °...
Sapny Knyga sn paveikslai ap

daryta ........................................... vl-35
Stebuklinį .s _i<:Kola „raži apy

Grigorius įT'žųs skaitymai 
U žkeiktoc 3 karalaitės . — 25c.
Keliauninkai į Palestiną .... 3(k.
Davatkų Gadzinkos ................ 20c.
Dvarinė Pana, graži apysaka 25c.
Ragana, tikras atsitikimas .. 35c.
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

žvaigždes .............................. 10 c.
Virėja-Kepėja, Vaikų Augintoja ir, . . - o" v »-i

Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių1 nes apie ją mano. KO! CI 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $L00 I vieni gVVllliai • trinasi nUO 

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel-1 k kAzm? T„
nai ant Gedimino kalno Birštone, su/^'® pi ĮeSU> O kiti bėga . Ii 
meilužės paveikslu .................... 25c., daug kitokių dalykų. Kny-

Salemonas, laimių knygutė £•. ga[ dldfelio formato, 212
Mikaldos Pra n ašy s tes ........... 2oc. *=> L • • tz • v A-
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno p.USlapių. Kaina 0UVO $1.2o.

............................................20c- į dabar tik 65c.
Burykla ir Burtininkas .... %>c.1
Karvės ir nauda iš jų, ĮeresMM Biblija Satyroje—Tai yra 
"Mknyga, kur Biblijos pasako- 
su paveikslais. ........................ . 35c. jimai yra atvaizduoti juo-sros I __ •! ' 1 •• TZ**

mėnulio? Ką reiškia arklių 
bailumas? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir,greitai ap-' 
janka? Ar lapė Įštjkrujų y- 

Įra tokia gudri, kaip žir.o-

<iai apdaryta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
.arašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50; musų nupi
ginta kaina—$1.50.

Sielos Balsai-—Jono Smel- 
<toriaus dainos ir eilės. Kny- 

a gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Lietuvos Vaizdai, tai yra 
atvirutės su gražiais Lietu- 

Įvos vaizdais. Atvirutės tin
ka bile sveikinimams arba 
korespondencijoms, o ypač 
šiais metais, kuomet už Lie-

Lietuviški komunaciai ap
gaudinėja Kanados 

lietuvius

Kanados Lietuvių Tarybos 
centras perduotas montre

aliečiams

Sugriovus K. L. Tarybą, 
praregėjo ir Smetonos sim- 
patikai ir savo dvasios va
dą K. Burę pašalino iš sa
vo tarpo, bet padarytų klai
dų nenori atitaisyti ir šau
kiasi montrealiečių pagel
ios. Montrealiečiams atva
žiavus, buvo pasiūlyta jiem 
pasiimti centrą ir tęsti K. 
L. T. tarybos darbą sulig 
buvusio KLT suvažiavimo 
nutarimų. Montrealiečiai 
pasižada visa tai padaryti, 
bet vos jiems pradėjus tą 
darba, gavus pirmą “Ne
priklausomą Lietuvą’’ išleis
ta Montreale. galima buvo 
pilu ia-šia i įžiūrėti burinin- 
ku pasėtą sėklą, “N. L.” pa
virsta grynai religinio po
būdžio. A. Smetonai mirus, 
KLT centras pagerbė jo 
mirt? atsistojimu laike po
sėdžio ir priedui pasiuntė 
Smetonienei užuojautos te
legramą.

* Montrealiečiai, pasiėmę 
KLT centrą, turėjo pirmo- 
e vietoje atsišaukti į visas 

ten esančias organizacijas, 
išskyrus komunistų kontro
liuodamas. kad jos išrinktų 
po du ar daugiau atstovų 
sudarvmui KLT branduolio. 
B** iie to neatliko. Toron- 
ti"čiu oiganizacijas irgi ne
lik neragino, bet ignoravo; 
koopeiliodami su burinin-

Raistas, aprašymas apie Chicagos1 Lj j ' Dave;Lsjaį8 Raina ? nuviuct uz, melietuvius ov.j.j .„iSL2oi^in"dl" P“'e*K^iais- tuvos nepriklausomybę A
Nedoras žydas, jaunų merginų 1 buvo $1.00, dabar tik 50c. i merjkos lietuviai vedar___  _ jaunų merginų

kupčius .__ .................................... 50c.1 ,
. , -i i - Kantri Eieo*, graži pasaka 25c. j Kokius Dievus Žmonės i rCią įtemptą kovą.

mas kartu ir protauja. taiį"m įraukė jartimnĮ su- Senorėje’-Parašė . Kompletas buvo 50c., da-
rali rasti ir tame DaCiame! KaKtuv ių. nes uepos 11 aie 40e 3 tuXi Puž $1. Uksas. Tai labai įdomus ir

pamokinantis leidinys. Die

Jokūbas ir Ona Gručky- to-

Nesant Kanados lietuvių 
tarpe. vienybės, komunistai 
naudojasi proga ir landžio
ja po lietuvių stubas ir ren
ka pinigus ir rubus neva dėl 
lietuvių nukentėjusių nuo 
karo. Bet tikrumoje tai vi
siems yra gerai žinomas 
faktas, kad jie viską ati
duoda rusų šalpos fondui, 
kuris lietuvių niekuomet ne
šelpė ir nešelps, nes jie turi 
užtektinai savųjų. Tuo tar
pu begėdžiai komunistai, 
prašydami iš lietuvių tų au
kų sako, kad visa tai bus a 
tiduota lietuviams nukentė- 
jusiems nuo karo. Negana 
to. jie prisidengia “Sūnų ir 
Dukterų” pašalpos draugi
jos vardu, atsišaukia ir į ki
tas ne komunistų kontroliuo 
jamas organizacijas, kad ir 
jos prisidėtų prie jų apgau
lingo darbo, ragindamos 
savo narius lankyti komu
nistų rengiamą kermošių, 
kad jie galėtų geriau pasi
pinigauti. “Sūnų ir Dukte
rų” pašalpos dr-ja, komu
nistams užvaldžius, pasida
rė tikra komunistų tarnai
tė. Komunistai tuoj isteigė 
Maskvos agentūrą draugi
jos name. žinoma, jie vadi-

gali rasti ir tame pačiame . .
“L. B.” įrodymų, koks ten, n3 sukako 'jau oO metų, i 
“rojus” (kaip.jiedu susituokė ir gra-'

Kad gerb. “K.” skaityto- žiaį iki šiol gyvena. Kad ta 
jai būtumėt tikri, kad tai sukakti pagerbti, jų vaikai 
tiesa, ką aš čia sakau, tai Ona, Juozas ir Pranas 
štai paduodu ištisai iš “L., surengė savo tėveliams puo- 
B.” nr. 720 liepos mėn. š. lą.
m. vieną laišką iš Lietuvos: j Qna Gručkunienė po tė- 

Mvlimas broleli!
Tavo laiška gavau, labai a- 

čču už laišką. Sveikinu tave su

na tą agentūrą “L. B.” re
dakcija. Tavorščiui Ratom- 
skiui surengė prakalbas su
minėtos draugijos vardu. 
Raudonai armijai antru syk 
okupavus Lietuvą, šuninės 
vardu siunčiamas pasveiki
nimas kvislingui Peleckiui.

Priežastis dėl ko komunis
tai naudoja Sūnų ir Dukte
rų dr-ją yra ta. kad jie kai 
rengia kokį parengimą lite- 
raturkos arba komunistų 
vardu, tai žmonės visai nei
na, o kaip surengia pašaipi 
nės organizacijos vardu, 
kurioje priklauso daugumo
je ne komunistai, bet įvai
raus įsitikinimo žmonės, tai 
tuomet žmonės, nesuprasda
mi komunistu apgaulės, su
sirenka ir pakalbinti dėl au
kų aukauja, manydami sa
vo viengenčių reikalams, 
bet jeigu komunistai pasi

šeima ir linkiu geriausio pa
sisekimo gyvenime. Dabar pa
sakysiu apie praėjusias aud
ras. Vokiečiai laike fronto su
degino visas musų triobas Ka
pliuose. Degtukais uždegė trio
bas, mus išvarė iš apkasų j 
mišką. Ten tris paras gaudė 
mus patrankų sviediniai, už 
versdami žemėmis. Mano žmo
ną buvo sužeidę lengvai į smil
kinį. Užėjus draugams ru
sams, sugryžom namo. Ra
dom tik vieną kaminą stūk
santi. Pasilikome kaip stovim: 
basi. be drabužių. Aš su šei

ma išlikom gyvi. Pasirodo, kad 

nevertas buvau, kad viešpats 

priglaustų po juoda žeme. bet 

paliko vargti. Tėtė. amžiną at

ilsį, laimingas. Jis mirė liepos 

3 dieną. 1943 metais.” (Patar
tina Įsidėmėti ši data- T. Sv.) 

“Mama ir jos va.kai visi Lie
tuvoje. gyvi ir sveiki kol kas. 
Prakeikti vokiečiai paliko tūk
stančius be pastogės. Suvargi
no musų tėvynę. Gal tik So
vietų Sąjunga pastatys ant 
kojų. Žinai brolyti! Kad tu 
galėtum parvažiuoti, tai butų 
gerai. Dabar pas mus gera 
gyverfti. žemės nereikia pirk
ti. tik turėk norą—jos gausi 
kiek nori. Duoda triobas, gy
vulius. javų. karvių, kiaulių ir 
akėčių ir vežėčių, tik imk. Iš 

Kastutės ir Juzės paėmė ir a- 

tidavė: Kastutės — Oriškai, 

o Juzės — Liudvikui. Kastutė 

su Antanuku palindo po velė

na. Vinco, nežinau kur jis y-

bar 35c.
. Žemaitė* Raitai Karo

,ų ir tikybų istonja paduo-1 Metu. Knyga didelio forma- 
dama nuo saulės garbini-. to, dailios popieros, i- 
mo iki krikščionybės laikų. į liustruota, piešia baisius ka- 
Knvga turi 272 puslapius. ro vaizdus Lietuvoje. Kai

na buvo 50c., dabar 25c.
dievams apibudinti. Čia yra Prašom pasinaudoti pro- 
aprašyta daugiau kaip 30iga ir įsigyti gerų knygų nu- 
įvairių Lietuvos dievų, die- Į pigintom kainom, 
valčių ir šventųjų. Bet kny
ga ne religinio pobūdžio.
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno-

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

.........................................  60c.
Nuast^lio:.kosu,i°..!r.nn^nų 60c.|Arti 100 puslapių pašvęsta
Nuo vandenligės ........................ 60c. i vien tik senovės lietuvių
Nuo užsisenėjusio kataro

fever
bei hay 

85c.
Vais buvo Raginaviciute. gi-i Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 

1R76 melais firučku- ^uo visokių reumatiškų skausmų 60c.. yyrj^įcumo pataisymas
Trajankos, stambios

1UIV 1UUVU1K'* ,
nas gimęs 1870 metais. Jie
du susituokė Anglijoj. Nuo 
pat atvažiavimo Kanadon Į
Gručkunas skaito “Keleivį” 
ir neketina su juo skirtis, 
kol gyvas bus.

Juozas Gručkunas.

PAJIEŠKOMI ASMENYS

Petronėlė Cingienė. iš namų Ve- 
reckaitė, kilusi iš šuklių kaimo, Ža-1 
liosios Valse., Vilkaviškio apskr. Spė
jama. kad gyvena Chicagoj.

Feliksas ir Kazimiera, iš namų Į 
į Brazauskaitė. Grikšas. Spėjama, gy-1 
vena Chicagoj.

Anelė Sulčienė, į U.S.A. atvykusi 
prieš ar laike pirmojo karo.

Petronėlė ir Pranciška Pečkaus- 
kytės. Abi ištekėjusios ir po vyrais 
pavardės nežinomos. Spėjama, gy
vena Nevv Yorke.

Juozas šildlauskas, biznierius, gy
venamoji vieta nežinoma.

Antanas Seibutis, spėjama gyve
na Chicagoj.

Jieškomieji ar apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti į Lithua
nian American Information Center.
Sočiai* Service Bureau, 233 Broad- 
way, Nevv York 7, N. Y.

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

nuo pražilimo ........................ 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 86c.
Nęsišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn ___  85c.
Nuo surūgusio pilvo (heart burn)

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

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.. Spencerport. N. Y.

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mas*.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau Andriaus Bronei 

ikos. Gyvena Jungtinėse Valsti-į 
jose. Prašau atsiliepti:

JIEVA KARTAVICIENĖ.
6642 3rd Avė., Rosemount, 

Montreal 36. P. 2. 
Canada.

SVEIKATA—ŽMOGAUS 
DIDŽIAUSIS TURTAS

Palangos Trejos Devynerios
Yra augalinis sutaisymas; suside

da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklų ir žolių. Veikia į kūno orga
nus taip. kad pavartojus ją tūlą 
laiką žmogus gauna naujų jėgų ir 
energijos. Kiekvienas kas tik nori 
būti visados sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ . nes tai geriausis vais
tas nuo dispensijos, vidurių užkie
tėjimo. nerviškumo, stokos apetito, 
širdies supykinto, išpūtimo, pilvo su
gedimo, reumatizmo, neuralgijos, ger
klės skaudėjimo, karščiavimo, kru
po. blogo opo. berdro nusilpimo, in 
kstų ir kepenų litae. Kaina su pri

Aš Vilimas Bunney pajieškau sa
vo tėvelio, Jono Bunney. Tikroji jo 
pavardė yra Bunikis, bet jis vadi
nasi Bunney. Jis yra 5 pėdų ir 9 co
lių, šviesaus veido, rudų akių, dir
ba minkštų anglių kasyklose. Jis ap- 

j leido mus 19 metų atgal, kai aš bu
vau 6 savaičių amžiaus. Brangus tė
veli, jeigu esi gyvas, prašau atsi
šaukti — prašau verkdamas. Noriu 
pasimatyti prieš išeidamas kariuo
menėn. Motina labai suvargus. Jei
gu kas apie jį žinote, prašau pra
nešti mano motinai šiuo adresu:

ANNA BUNNEY.
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

APSIVEDIMAI

siuntimu 75c. Visu ’tnet gaunama pas 
ra. Paškevičius Jonas valsčiaus PWRAL H ERB TO 
reikalus tvarko. Kaza'kė^ičius
— policijos yfršininkaš. hai- 

la. kad tu negfcli ttorttffėsti.

Kaip čia dabar pas nitts 'Riks
mą! Taip kaip u&peritai frečie! 
liepos. Juškoniai rfielo nen 

kentėjo per karą. Kaimas liko 
nesudegintas. Dabar aš gyve
nu su savo šeima Juškonyse.
Taigi pasilikit sveiki. Labai 
lauksim laiško- Jumis mylin
tis brolis Juozas. IV-8-1946.“

Tikiu, kad gerb. “Kelei
vio” skaitytojai supras ge- 
riau, negu “L. B.” redakto-i
riai, ką reiškia “linksma.”S*XZSSSMSa*WW** • _ • • « I

sakytų, kad jie tas aukas a- ^aiP te'ui m,rus ir M reis-|

Jndijopų Arbatžolės
, Stebėtinai gelbsti Jfiuo prasto "vi
durių Virškinimo, ufkietėjimo, vidu- 
fių kataro, kepenų .sustingimo, taiso 

| nej*k-ų kraują, odos ligas, inks’tų 
ty-ifevimą ir moterų bėdas.

n»p pagaminti:*^ Posėn kvortos 
' Verdančio vandens įdėk pusę puodu- 
i ko arbatžolių, dėk medaus ar cuk
raus.

Kaip vartoti: Pradėk imti nuo ma
žo stikliuko iki kavos puoduko kas 
rytas prieš valgi ir vakare einant 
gulti, du kartus j dieną.

Perkant žolių mišinį visuomet pra
šyk FLORAI, HERBS, o gausi ge
riausiu. Kaina baksui $1.00.

PASTABA: Su orderiu siųskit ir 
pinigus, nes kitaip orderių nepildysiu.

Reikalaujam aeentų pardavinėti 
musų arbatą.

J. S K I N D E R,
3418 S. F-meraM Are., Chi»aęw, III.

DPI'. 5.

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

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

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

—------- £-------L---------------- - ---------------

Pajieškau appivedimui vaikino ar
ba nąįlio fąąbierio. AA' .esu 44 metų 
našlė, katras norės su manim susi- 
pežint'i, meldžiu prisiųsti savo pa
veikslą, kurį pareikalavus grąžinsiu 
Apie save paaiškinsiu per laišką.

MARY STA F FOR D, (33)
615 W. Gay St., Columbus 8, Ohio

Petronėlė Lamsargienė

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patu., imą ir busit patenkinti. (33)

PET. LAMSARGIENE 
1814 S. W«ttr St, Philadelphia, Pa-

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 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

Karas Europoje
M Berita iinoti api* karą ir kitua paaaaltt 
tryklttK tai akai tyki ta "Naujiena**.
*Nanjianoa* yni pinpae ir dldiianafaa Matai 
dlenraltie Amerikoje.
UMraiykite "Naujiena** llandiea. Weujteaq 
prenumerata metama Amerikoje (Ittmaat 
aa«), lAOOi Odeegoje ir BwopeJ> —M 

Ueeey Orderf w 4akj dqekite<

“NAUJIENOS”
# 17St Soath Halsted Stroal 

CHICAGO, ILLINOIS
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ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ

S Čiurlionienė-Kymantaitė

Kazikas Pasigadina
Žemaitiška* pasipasakojime

Ne. ne... Jė jau tas dak
tare munęs nepagydys, ta 
jau reikies grabą pasidir- 
binti, Įkapes išsiviedinti ir 
laukti, kumet čia bus gals. 
Pakyrieje unt veinuos vel
tas. Sergi, sergi, patem kon- 
trybes pritruks, kitus i ap
maudą vedi. Ka jau veiną 
kartą numirtumys žmogus. 
Kap už kuobinĮ kuokį už
kliuvęs—gyvs ir gyvs. Pa- 
sidara tik veins apmauds ir 
nebier kontrybes. Ir vvis 
saka (geruos ons vaikelis 
širdeis), tata saka:

:—Jė gyni—gyk, vo je 
dvesi—dviesk; vo tep to- 
syteis iš kerties Į kertę nier 
ni kuoke išvedima. Saka, 
pati mata, kad aš veins su 
somdininkas negaliu vis
kuo apžiuoti. Pri tuokė bu
tą rėk gaspadines ne jou- 
kams, vo vakum dar kuoks 
skruzdyns. Jė jau mirtum i, 
parvesčio ir jauna, ir su pi
nigas, ir be kuokiuos yd- 
vas.

Suprontu, kad anam na- 
bageliou pakyrieje. Bet kur 
aš dingsu. gyva i žemes ne
lįsiu. Ir tep gera, kad ons 
dalikatnus žmuogelis: ni 
kuoke skaude žuodele ne
pasaka ir ven tata leip gy- 
dyties. Kas teisybe, ta tei
sybe, nebesu tep pašonki, 
kap ka liuobu būti. Ir kas 
pasidarė, kas nepasidarė: 
nasigadina kažikas ir erana.X ----- ---------- — —

Ar čia keinuo blougas a- 
kys, ar čia kuoks žuodis,— 
kon barek žinuoti. — Kuo- 
ki tata buvau muoteriška: 
šešis pundus svieriau, ru- 
gium du puru kieliau, dum 
duodont vežimą kruoviau. 
Kas tas munei būva, tik 
paskou, ka tun vakum pri- 
visa, kap builių kere, ta jau 
iš numum nedidele kon iš
žengti begaliejau ir tep ne- 
ištižau dėlto. Krikštynuoms 
vis pati pyragus kepiau, alų 
dariau, truobas šlaviau, vo 
su krikštynuoms ilgiau ne
jaukiem, kap tris deinas. Ir 
vis tep eje par penkiolika 
metų, kap gaidiou geiduoti

Vo paskou jiem? J<agik& 
ir pasigadina fįįt* kriokiu 
pryžasteis. Jug^ei ttib mėn- 
įca dfcikta’ kad i ekėtj ikn- 
tusi išbuvau unt ronkuoBhs 
pasikuorusi puorą ad^nų. ta 
jau niekam nereikieje at
sitikti, vo atsitika. Neb ta 
moteriška palikau, pasiga
dina kažikas. Strienas kap 
privaretytas ir ta, ruoduos, 
pakulines siūlas, tep, ruo
duos, bematont nukris. Kuo- 
jes kap Įstatytas, lyk medi
nes, par keli nekon begaliu 
sulenkti. Vo galvuo cynims, 
ruoduos, kas pelutių lizdą 
traišką Įsilipęs. Tas vis dar 
butum nieką, tik ka pati šir
dis palika nebsveka: nekon 
valvyma baprijem.

Ka ir tas suskis Petris: 
jug peiminuks tebier, vo 
daugiau už munj sujied. 
Anam pusbliude kuošes ma
ža, vo ir rūgsta peina sem, 
ir salde žvalguos. Aš Į kuo- 
šę ne kon baveizu: ka ryta 
metą pusgarčę peinele su 
dvim reikelim dounas suda 
žau, ta munei lig peitų už 

* tenk tuo. Vis ta liga ton pa- 
dara.

Teisybe sakont, dabar ir 
šeimynėle nebmaža, visyms 
rėk gerkles prikimšti. Ka 
apsied stalą, kap šaša pa 
kaušĮ. Vo kam rupesnis? 
Mamale ir mamale. Vis ton 
mamai! pasikondę, neveiz 
nelabije sutvierima, ka ma

male už slenkstį jau kliun. 
Duori yr vaka, tuo negal sa
kyti; tik dar anum pruote- 
lis menkis, kap kuokim 
žvilblutių, ir omžis ne kuoks 
tier. Stapelis penkiuoliktus 
metelius užkliudė, Kotrele 
keturiuoliktus, Pranele ir 
Vuonele dvyna — tryliktus 
et, Kazelis ir Petris tep pat 
vieniuoliktus užstuoje. Juon- 
ke — devintus, Kiemelis — 
septintus, Elinele ir Juoku- 
belis apent dvyna, Marijuo- 
nele, kas ta tier, tretium me
telių, vo Paulelis su Zene- 
liu — varles gatava. Aš a- 
noudum gimus ir Įkritau i 
eketj.

Teisybe pasakius, čia nu
manau aš kitą daktą jouba 
kaltą, kap tas eketelis. Ma
ta, tujau paskou būva mu
ge, vediem karvę pardouti. 
Veins latvis būva užsispy
ręs pirkti, tik nikap sulygti 
negaliejuom, diel tum pini- 
gum surokavuom, tik ons 
nenuorieji magaryčių staty
ti. Vo vedu tata sakouv. Ka 
tuokę šiemargelę, numei 
augintą, grąžę karvelę, ni 
padorumą nepadoru ba ma
garyčių išlesti. Vo tas lat
vis ir saka:

—Ja, saka, su tuokės Tel
šių pliumpes gersu aš mata 
magaryčes.

Muna širdele neišturieje 
tuo paniekinimą ir sakau 
anam:

—Je, sakau, mes pliumpe, 
ta tuos šiemargelis uode- 
guos neregiesi sava tvarte, 
— ir dar kelis žuodelius 
pridiejau, nedidele prastus, 
bet tep riktinga pasakiau, 
ons tik saka:

—Ton auksa oudegą ves
kis numei, vo tu buoba pa- 
sigailiesi.

Ton šienmargelę parda
viau žydeliou, ons lygti nu- 
lyga septynis rublius su še- 
šiuoms grivinuoms, bet ma
garyčes geras pastati. Par 
ton reikieje užtrukti lyg vie- 
luma ir tata begrjžtont ne- 
laima atsitika: apvirtuom Į 
par kasą. kap

jiqpK'<3^a, kad būva va- 
‘ •ailojoninį žjnonium ■ iš- 

’ trauke; : tfietą (čia dar
tei sutrankyti kaųla skau- 
diejej jieme munei rupieti: 
juk žinoms daikts yr: lat- 
viou žmogų sužavieti, kap 
mums nusispjauti. Tep tata 
ir atsitika: po tuos muges 
kita radaus. Galvuo už, cyp, 
skombin visuokes balsas, 
menkiausis daikts — pra- 
kaits išpil. širdis tu-tuk, tu- 
tuk, tu-tuk, vo nugarą, ruo
duos, veršis laižyte laiža:
tokei šiurpule.

Ne, misliju, čia jau ne su 
duoru. Tujau pas veiną, pas 
kitą bobą nubiegau, jiemiau 
terauteis. Ir kas kon tik pa
sakė — gieriau, tvieriau, 
žuvau. Tei šiurpule ta apsi- 
Stuoje nu leipų žiedum, vo 
šep jau Raudienes vaifeta 
liekarstas už vis jou būva 
pagelbiejuses (ka ir nedi
dele daile sakyti, bet kon 
padarysi. Rasi, kas kits 
nuories gydyteis, lai žinai. 
J-eipe tata išvirinti joudum 
vištų miešlus ir apsitverti 
paširdius. vo žosum miešlus 
išvirinus gerti ir smilkyteis 
švintintas keites. Je, tas bū
va nebloga. Tik paskou šir
dis jieme pykti, ni valgymą 
nebiprijem. Viel tata čia iš 
paširdių tuoks, kap vobuls 
karšts kelas, kelas Į viršų 
ir apent plompt atgal, ir 
viel, ir viel... Jau tikra su
pratau, ka čia ne su duoru.

AMERIKI AS FILIPINUOSE

ši nuotrauka parodo Amerikos kare tarnybos m 
nusiėmė uniformą ir suiengė maskarado vakarą nuo

otelis Filipinuose, kurios 
bodumui užmiršti.

Knygų Bargehas 
Už Pusę Kainos

Viso* knygos, kurio* žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamo* iki pusė kainos. Ka* pirk* 
už $1.00, ta* gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirk* 
už $1.50, gali pasirinkti ui $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir 1.1.

Štai čia knygų sąrašas:
AR BUVO VISUOTINAS 

TVANAS?

Bažnyčia tako, kad boro, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvunu*, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį’ Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
iš kur ėmėsi tiek varniena, kaa via* 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos_________ _______________
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai p iDD|vn crvnvčir - 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- UAKrJIAO EJE..
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jo Lis kunigas, yra nuoaasiMi 
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—t»i 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 

1 nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .............................................. 26c

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 

RIJA JUŠKEVIČIAUS 

DAINOSE.

viai

daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 50c.
KOKIUS DIEVUS ŽMONES

Nuėjau tata pas Rupeikie-, 
nę. Ba veiną gaia yra išma-' 
nonti muoteriška.

—Čia. saka. tava yr dve- 
juoki liga. ir, saka. tas su- 
žaviejims (laužuos, ir gumbs 
nuor unt smagenum užgul
ti. Saka. visa (Įeina išbūk 
unt tuštiuos. vakarą užsidek į 
dvi graminei, klaupusys pa
siimk anas Į ronkas, laikyk 
iškielusys, titep ir gieduok 
šventas geismes. Saka. tep 
nu devynium lyg dvylika 
mušont.

Tep tata ir padariau. Vei
ną adyną išklupuojau išgei- 
duojau — nieką. Paskou ir 
pradieje. Tik kelas. kelas, 
kap ons puls pro burną su

APIE VALGIUS
JAUČIO LIEŽUVIS SU 

GRYBAIS

Jaučio liežuvi reikia iš- 
virint minkštai, nulupti, iš
tepti sviestu ar margarinu 

! su kiaušinio tryniu, apibar
styti krekių trupiniais, pa- j 
dėti Į keptuvą. Įpilti puodu-; 
ką vandens, kuriame liežu
vis virė, pusę stiklo vyno ir 
puoduką supiaustytų grybų. 
Apibaretyt druska, pipirais 
ir tegul kepa karštam pe
čiuje, kol gerai apkeps. 
Duodant Į stalą galima ap
dėti čielais spirgintais gry-

, . , . , . x bais, bulvėm ar kitokiom
tuokiuoms bjaurybiems: at-; daržovėm ir žaliais petruš- 
virtau i ir išbuvau negyva ii- k lapeliais.
gą valondą. Atsirada ir Ru- ____________
peikiene, uždavė trejum de-i . . . , .. . „ .
vynerium, paguldė, pakra- Prieskoni* is žalių daržovių,

piję švęstu ondeniu ir tu
jau palengvieje. Tuo suža-į 
viejima. ruoduos, neblika. 
Tik, mata. par ton subruz
dimą tas gumbs bjaurybe ir 
užgulė unt smagenum. Ir

kurių nereikia virint

8 kvortos nunokusiu tomei-
C1U.

2 puodukai supiaustytų svo
gūnų.

2 puodukai supiaustytų
Herų.

ons įseje visus, ar kon da- 2 P^kai korninio sirupo j 
bar palika. Čia vaka pra-; 1 Puodukas mustardos
dieje blusines sirgti, tata grudel!ų j , . ,
vis kurinucm trobą, ka anci' 1Puoduko druskos

tuoki tata galvuo cypsena, 
tuoks užims. Unt abeje. ar

nesušaltum, vo nu tuo karš
tuma tas bjaury-be po ton 
muna galvelę ka doudas. ka 
doudas. kap paukštis su 
sparnas: plu-plu. plu-plu.... 
Juntu aiške, ka yra ir nebiš- 
martau, kon badaiyti. Tata 9 
buvuorn papravodiję Kuot- 
rele; kunigėlį, jiemiau anam 
ir iŠpasakuojau viskon. Sa
kau:

-Į-Tieveli, bene tamysta 
žiną kokių liekarstų.

—Nieką. saka. aš. mama
le. nežinau. Tik numanau, 
ka rėk tamysta eti pri tikra 
daktara, ne pri buobų.

—Je, sakau, iš kur aš ga
liu žinuoti, katras tikrasis?

Vo uns saka:
—Tas yr tikrus, kur gy- 

ven sava namus pas bažnv- 
čę. Visame miestalie kiti vi
si šundaktare, ar pelciere.

Kon bedarysu: ka iau 
tuoks gers žmogus saka, 
rėk klausyti. Tik jau tam 
daktarou pasakysu:

—Je gali ton bjaurybę iš 
muna galvos išmasinti tep 
kap nuors, ta jau daryk, vo 
kaukuoles skelti nedousu ir 
tiek. Nikap nedousu, geriau 
mirsu unt veltas.

Keršto Viešpats
Tiek už laisvę jau kovota. 
Lieta ašarų karčių;
Tiek gyvybių išeikvota. 
Laukta išlaisvų plačių...
Bet Europoj centralinėj 
Vis da pavergtas žmogus.
Ir da Rusčjos sostinėj 
šėlsta Stalinas žiaurus. 
Tremia, žudo keršto viešpats; 
Smurto aktas—jo tiesa... 
Tilsta šventas laisvės aidas. 
Niaukias išlaisvų aušra...

sa-

1 sukapoti žali pipirai.
1 šaukštukas juodų pipirų.
4 šaukštukai cinamono.
3 paintės uksuso.
Nušutink tomeites ver

dančiu vandeniu, suversk i 
altą vandenį ir nulupk.

Tuomet sukapok jas ir su
maišyk su kitais daiktais. 
Sukapok i sterilizuotus stik
lus, uždaryk aklinai ir pa
statyk vėsioj, tamsioj vietoj.

Kaio pikeliuot binzus

binzu4 kvortos supiaustytų 
anksčių.

6 puodukai uksuso- 
1 puodukas rudojo cukraus.
1 šaukštukas druskos.
1 o šaukštuko pip-’rų.
1 šaukštukas allspice.
1 lazdelė cinamono.
1 šaukštukas čielų gvazdikų. 
Pavirink binzus su drus

ka kol suminkštės. Kiekvie
nai kvortai vandens dėk 
šaukštuką druskos. Nukošus 
supakuok i sterilizuotus stik 
lūs. Kitus priedus sumaišvk 
atskirai, užvirink ir užpilk 
ant binzų. Uždaryk karštus.

RUSAI GEKTŽMONK

Iš Austrijos sostinės Vie
nos, Associated Press ruę- 
piučio 7 d. pranešė tokią ži
nią.

Vienas Austrijos laikino
sios vyriausybės pareigū
nas šiandien pareiškė, kad 
jis protestavo dėl raudono
sios armijos kareivių daro
mų moterų žaginimų Aust
rijoje. Į šitą skundą rusai 
atsakė :

“Musų kariuomenė yra 
ne toki, kaip SS. Tie žagi-

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAI S VIETININKAS?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bej 
anjonai, egiptėnai, chaidai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kias jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga staml i ir labai užimanti. 
Taiai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
MATERIALISTIŠKAS 

ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
i, 1 
nuoti-

žudė jas, o mes nežudome, „ , ,,u Paraše kun. M. Valadka. KnygSJUSU moterų. i drųsiai kritikuoja Romos Katalikų _ _
Tas pareigūnas prie to bažnyčios autoritetų ir faktais paro- lizofijos'mokslų. Jei nori žinoti, kaa

men atcakvmn tipk • kad ->is nCra ^ks Kristaus vį- f!mdo pasaulyje įvairiausius nuoti-rUSU atSaKymO pdSaKc uei(. tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.2* Kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
“Tas tiesa, jie nežudo mu- Kalba labai lengva. Knyga protau-
sų moterų.
duktė, jo žodžiais, išsigel-

Tn nuroimirm KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jotiems darbininkams neapkai- 
1O pat eiguliu STATYDAVO SAU ŽEME nuojama. Kaina .......................... 25c.

Labai įdomus senovės filosofų da-bėjo nuo išžaginimo tiktaiJ apie “žem^ invalidų. ‘Pagal SOCIALIZMO TEORIJA, 

jž? . , r •• , - daugeli autorių paraše Iksas. Antra Sis veikalas trumpais ir aiškiaisdėka tam. kad JI DUVO UZ- knygutės dalis yra; "išvirkščias mo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
cimptuci antklode ir rusai ts,as arba Ka‘P Atsirado Kalbos.” draugijos formos, ir kodėl turės būti SimetUSl antRlUUę u IU.MI ParaA- z Aleksa pakeistas kapitalizmas Kaina 25c.Parašė Z. Aleksa.

40 pusi............................................. 10c.kareiviai ją palaikė už la
bai seną ir ligotą, bet kita XIH|L1STAI 
moteris tame pačiame ruime Ttagedija trijuose aktuose, 
buvo išžaginta 40 kartų.

Viena graži jauna mote
ris iš amerikiečių okupaci
jos zonos pasakė, kad rusai 
žagindami moteris

Vei-

DELKO REIKIA ŽMOGUI 

GERT IR VALGYT?

kalas perstato nužudymų caro Alek- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
sandro II. I^bai puikus ir nesun- noriai, 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- 
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c. duoda daugiau spėkų, kitas ma

žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
TABAKAS. druskos ir kitų jjanašių dalykų? Ko-

j.v . . .. . - , Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- da reikia .V?el>aI9 ? šituos klausi-
džia lytines Ilgas ir pndu- kimėsrukę! Pagal A. Apolovę ir knygutės.Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. 

- rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass^ KUNIGŲ CELIBATAS.

oinimn ’’ . _ ** knygele parodo, kodėl RomosgmimO. ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
--------------------------- Vieno akto vaizdelis ir monolo- išaiškinta visa jų bepatvstės istorija,MI'VTE'PVę eas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- jo9 pasekmės ir doriškas dvasiškijoa
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Amerikoje dar yra 19 -Salomėja”
valstijų, kur moterys nega- Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- paltų į i 

, ;• • • i • . • -• nui ealva. Drama viename akte. Da- kun. Geo

H
, . . -__ • • i__ .• nui galva. Drama viename akte, pabūti prisiekusios teisėjos rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- 

(juries). Tos valstijos ran- tetų kiekvienam perskaityti. 25c. 
dasi ir pietuose, ir vakaruo- “O. s. s.”
se, o čia, netoli musų, New Arba Šliubinė Iškilmė. Vieno ak- 
TT , . . ,, , to farsas, labai juokingas ir gerasHampshire ir Massachu- perstatymui. Kaina ................... 15c.
setts, irgi, matomai, skaito, dėl pinigų 
kad moterų sprendimas nė- Trijų aktų ir septyn 
ra toks “teisingas,” kaip vy- v^vv.a¥raK,V;JoIstojų’

septynių scenų dra- 
parašė A. A. 

Kaina ........................... 35c.teisinga:?, v v-
rų. Bet daugumas valstijų KARts stOTAIiog 
taip nemano. Šias dienas vieno akto drama, 
dar viena valstija pakeitė vokiečių miiiUristų žiaurumų ir n«-
savo nuomonę dėl moterų ....... 20e.
vertingumo būti jūrėmis. SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

^tlja yra Alizona. Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
Kada paseks kitos atsiliku- klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-
<sin<; tnmp rpilralo9 ““ kata,>kas ir socialistas. TarsiėSIOS lame 1 eiKaie. _ E. Vandervelde. vertė Vardraas.

■'' *,4 k4—e. Kaina ».. • • • —, .m . 10c.

Žvirbliai jų bijo

Kalbasi dvi kaiminkos a- 
pie savo sodus ir darželius. 
Viena sako antrai:

—Kodėl nepastatai bai
dyklės nuo paukščių; tie j 
nelabieji tamstai visas vyš
nias nules.

—Tai kad nereikia—sako 
antroji — aš arba mano vy-' 
ras. mes visuomet esame 
darže.

RACIONAVIMAS

Raudonos stampes iš 4-tos 

knygutės

Q2 •iki U2 galioja iki rugp. 31 
V2 iki Z2 
Al iki EI 
F1 iki KI

rugsėjo 30. 
spalių 31 

Iyapkričio 30'

Eglutė, no musų moteris ir paskui

Mėlynos stampės iš 4-(os 

knygutės

Y2. Z2. Al. BĮ. C1 iki rugp. 31 
DI iki H1 ’’ ’ nigs. 30 
Ji iki NI ” ” spalių 31 
Pi iki Tl ” Lapkričio 30

Cukrus

5 svarus cukraus galima 
pirkti už stampę 36 iš 4 kny
gutės iki rugpiučio 31 <1.

Avalinė

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

nupuolimas. Šių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
telis, dukterjs ir mylimosiom :iepa- 

_ų giobų. i šrašė 
•. ToevnsenJ Toj, D. D., su-

lietuvino Ferdinand de Saatogjtia.
Kama ........................................... z6e.
KODĖL Aš NETIKIU 

I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jta 
negali tikėti. Pilna argumentų, kuri, 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 20c.

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

fononės kuria per amžius? šį intri- vaizduojanti poHtiškai-eKoiu.miškų kiau
tinių aiškina garsui.-* Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ................................... JOe.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvienų išgelbėt nuo
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šio* kny
gos autorius parodo, kad 
visa Ui yra melas ir ap
gavystė, mb ii*fci sė
tai nėra. Jbai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pakis,
ga. Ir pridėtas 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 ccntaL 

Knyga
»io” Kaygyna.

<M BROADWAT,
BO. BOSTON. BASS.

Taipgi ir pat 
A. M. MITBLIONI

7747 Navy Avumm,
Detroit, Mich.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa, j Kanau* tos 

knygos neįsileidžia.Lat>ai jia-kinga a« 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nu<> prieš su- 
Ivėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 

- taus. Įgijęs ši* knygų niekas ne.-igai. 
lės. 3ŠŽ puslapiai. Kaina .... I..11* 
KUR MUSŲ BOČIAI

GYVENO? ”•

' Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ........................ 25c.
DZ1AN BAMBOS SPYCIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

MONOLOGAI IK ,

DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų inonolo-

S
ir deklamacijų. Visokios temos:

rbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra m- 
gerinta laida. Kaina .................... 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1 > Na- 
sšsitikintis Vyras; (2> žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekt*. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kias prietarus, burtus ir tt. .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.

Tt kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM
D-rSs F. Matulaitis Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

EILES IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsniu, juokų ir tt.

KaiPuikiai iliustruota. Kama 26c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių val
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oartkaityti mtų knygutę. Kama ĮSe. 
“Keleivis,” S36 Bro«dwsy, 

Seath Boston, Mes*.
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Septintas puslapis

Rusai žygiuoja...
nori apiplėšti musų sąjungi
ninką Kiniją? Tolimuose 
Rytuose Japonijos likimas 
yra išspręstas be rusų. Sta
linas tik paskubėjo i “už- 
baigtuvių puotą” ir i daly
bas grobiu. Atominės bom
bos sprogimas paragino Sta
liną skubėti j kruviną da
lybų puotą. Todėl ne apie 
Japoniją dabar reikalas ei
na, bet apie Kiniją.

Kinijai gresia Lenkijos 
likimas. Rusijos diktatūra 
senai žiuri j Kiniją, kaip Į 
savo “ekspansijos lauką.” 
Rusija atplėšė nuo Kinijos 
Mongoliją. Rusija 1929 me
tais mušė kinus dėl Man- 
džurijos gelžkelio. Rusija 
remia šiaurės Kinijoj komu
nistinį režimą, kurs atskyrė 
nuo Kinijos didelį plotą že
mės su 80,000,000 gyvento
jų kinų. Rusija vienaip vien 
kėsinasi ginklu ir propagan
da į Kinijos Turkestaną. 
Rusija reiškia pretensijas į 
kinų apgyventą, turtingą 
šalį — Mandžuriją, kur gy
vena 39,000,000 kinų. Rusi
ja reiškia noro pasiglemžti 
Korėją, kur gyvena 18,000,- 
000 kinams artimų žmonių 
korėjiečių.

Tolimuose Rytuose su ra

Stalino armija pakilo į 
karą prieš Japoniją. Su dai
nomis ir minių šukavimais 
raudonoji armija traukia į 
Mandžurijos laukus “užmė
tyti japonus kepurėmis.”
Prisikėlęs Kuropatkinas ei
na atkeršyti už Mikės Pas
kutiniojo gėdą.

Stalinas traukia ne prieš 
galingą Japonijos imperi
ją. koki ji buvo prieš kelis 
metus. Ne. Kol Japonija 
buvo galinga, Stalinas darė 
su ja nepuolimo sutartį, ku
ri ir dabar dar tebegalioja.
Stalinas eina mušti jau su
muštą Japoniją. Jis eina “į 
talką” pribaigti perblokštą 
japoną. Stalinas eina suva
ryti peilį į nugarą kaimynui, 
kuriam dar tik vakar jis da
vė žvejybos koncesijas ir 
naftos šaltinius Sachaline.
Stalinas eina grobio dalin
ti*.

Japonija yra sumušta, 
bejėgė, bombų išardyta. Ja
ponijos laivynas guli jurų 
dugne. Japonijos miestai y- 
ra griuvėsių krūvos. Atomi
nė bomba galutinai išspren
dė karą ir pastatė japonus 
pęieš pasirinkimą: tuoj pat 
pasiduoti ar išnykti kaipo 
tauta. Japonija už savo ag
resijas, už kaimynų puldi-'sų įsitraukimu į karą prieš 
nėjimus, už besočių impe- japonus, prasidėjo didžio- 
rialistų kraujo ir geležies sios pasaulio dalybos. Spren 
politiką moka tūkstančiais džiasi didelės, turtingos, bet 
lavonų, griuvėsių krūvomis nevieningos ir militariniai 
ir begalinėmis visų savo gy- į silpnos kinų tautos likimas, 
ventojų kančiomis. Ir kaip Ar Kinija bus laisva? Pagal 
tik tuo metu, kada viskas 
baigta, ateina “taiką mylin
tis” Stalinas, kaip juodvar
nis prie dvėselienos, pasiso
tinti, pasipelnyti amerikie
čių krauju ir gauti “už pa
gelbą” daugiau nuomos pa
skolos, gauti kreditų ir pa
laikų ne tik iš japonų, bet 
ir iš musų sąjungininko Ki
nijos.

Karas yra toks biaurus 
biznis, kad į moralę čia nie
kas nežiūri. Jei rusai, suva
rydami peilį į paguldyto ja
pono nugarą, mums padeda, 
tai ir gerai. Kai tas pats ru
sas suvarė peilį į paguldyto 
lenko nugarą, mes buvome 
pasišlykštėję, o kai Mussoli- 
nis suvarė panašų peilį į 
perblokšto francuzo nuga
rą. mes baisiai piktinomės.
Viskas savo vietoj ir viskas 
pagal- reikalą.

Klausimas betgi yra ne 
tame, koki iš to viso reika
lo “moralė,” bet visai kitur.
Klausimas yra tame, ką ni
šai nori gauti už savd pavė
luotą pageii&ir Vž nubalg- 
tuvių skerdynes? Ar jle-tio? 
ri Sachalino, Mandžurijoš,
Korėjos, Port-Arturo, Šiau
rės Kinijos? Ar Stalinas 
Mandžurijos fronte rusų dar 
bininkų ir valstiečių krauju 
užmoka už gautą “nuomos- 
paskolos” pagelbą, ar jis,

atsakymą į šitą klausimą, 
reikės spręsti Potsdamo biz-

kraustys, nes jau vienus 
metelius mums buvo leista 
tame išsvajotame rojuje pa
gyventi. Artinantis frontui 
daugelis lietuvių, labiausiai ; 
iš inteligentų, atsiminė; 
1940-1941 metus, ašaroda
mi apleido tėvynę ir išsi
skirstė po platų pasaulį, ne
žinodami kas jų laukia. 
Daugelis žuvo nuo vokiečių 
kruvinos rankos, kiti nuo 
bado koncentracijos lage
riuose. .

Nyborgo apylinkėj randa
si 23 lietuviai. Kitur neži
nau, nes susisiekimas sun
kus. Darau žygius atvykti 
Amerikon arba Anglijon.

Šiuo kati sudie. Laukiu 
atsakymo. Prašome nors se
nų laikraščių, nes lietuvių 
raštu netur ime.

J. M.
ART. STASYS PILKA 

VOKIETIJOJ

Vienas Amerikos karei
vis, pfe Juozas Burdulis, 
parašė savo giminėms Bos
tone laišką; sakosi esąs Vo
kietijoj, Deggendorfo mies
tely. Deggendorfe ir apy
linkėse, jo žiniomis, randa
si apie 2,000 lietuvių. Lietu
viai esą organizuoti į savo 
pašalpos draugijas, gyvena 
skurdžiai, bet stovyklose 
šiaip taip maitinasi. Deg
gendorfe esąs ir artistas 
Stasys Pilka, kurs kartais? 
lankėsi Amerikoje.

BAISI ŽYDŲ TRAGEDI
JA EUROPOJ

New York (LAIC)—A- 
merican Jewish Committee 
duomenimis, Europoje, šio

nį ir didžiųjų demokratijų• karo išvakarėse, buvo pri 
vadų politinę išmintį.

Laiškas iš Europos
“Keleivio” skaitytojas p. 

J. Snapkauskas iš Cambrid
ge, Mass. gavo laišką iš Eu
ropos nuo vieno savo drau-"» » » W-1 c*______gu ir maiuuiai iciuu jį iii ui ii;
paskelbti. Laiškas bus įdo
mus ir musų skaitytojams. 
Jis skamba:

Mylimas jaunystės drau
ge!

Sveikinu tave kartu su 
žmona ir namiškiais ir lin
kiu jums ir ateityje džiaug
tis ta laime, kuri jus ikšiol 
lydėjo. Aš, žmona ir jau
niausias sūnūs, po ilgos ir 
vargingos kelionės per ug
nį ir durnus, pasiekėme Da
niją, kur dabar ir gyvena
me internuotiems lageryje. 
Tarptautinio Raudonojo 
Kęyžiatiš žinioje, Nyborgo 
mieste. Lietuvą turėjau ap
leisti dėl dvejų sumetimų: 
1) bolševikams artėjant vo
kiečiai varu išvarė ir 2) bi
jojome prie bolševikų pasi
likti, kad nenukankintų, 
kaip ir pirraiaus nukankino 
tūkstančius tautiečių. Esu 
nusistatęs, kaip ir kiti lietu
viai, nebegrįžti Lietuvon, 
kol Azijos piratai neišsi-

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė virių, kaip Lietuva likos paliuo- 
auota ii po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos rū
belius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mu jo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mulių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuria apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina............................................................f 1.00

KILKI VIS
636 Broadway, St*. Ifcmton. Mass.

KELEIVIS, 50. BOSTON
=as-. ii ■ f~

TRUMaNIENĖ SVEIKINA KARŽYGĮ

Prezidento žmona Trumanienė su savo mergaite 
sveikina Kansas City Amerikos karžygį Eisenhowerį.

Britų okupuotoj V okietijoj

RinkimaiAustri j o j
Atidarius duris i “ iš va-j plėšta, yra ta, kur ne rusai, 

duotą Austriją.” sužinome.| bet amerikiečiai nacius iš
kart prie bolševikų Austri-! varė. Tai yra Linz miestas 
joj jau įvyko vieni rinki- ir apylinkės. Ten fabrikai 
mai. Austrijos dirbtuvėse, i galės vėl dirbti ir žmonės 

į kol kas, rodos, tiktai Vieno- galės maitintis, o rusų nu- 
ije įvyko darbininkų tarybų šluote j dalyje žmonės turės 
i arba įmonių komitetų rinki- : kentėti.
i mai. Rinkimai įdomus tuo,' Rinkimai i darbininkų tą
kart bolševikai juos gėdin-1 ry bas atsibuvo tik atėjus ra
gai prakišo. Austrijos dar-Įsams. Dabar bolševikų par- 
bininkai, nusikratę nacių tija vargu begautų ir tuos 
jungo, visai nepuolė į bolšt-|5G balsų. Rusų plėšimai ir 
vikų glėbi, bet laikosi savo j moterų žagi mina i yra men-

New York (LAIC)—An
glų korespondentas McFee 
Kerr, tarp kitko, praneša, 
kad britų okupacinė valdžia 
nepersenai sutiko vokiškos 
policijos pareigūnus aprū
pinti šaunamuoju ginklu.

skaitoma arti 9,000,000 žy- Iki šiol vokiškieji policinin- 
dų. Čia, matomai, įskaitomi į kai buvo ginkluoti vien laz- 

3,500,000 Rusijoje gyve-1 domis. Šis naujas patvarky-įr
nusių žydų. Šiandien Euro
poje, SSSR neskaitant, beli
ko vos 1,200,000 žydų. Tuo 
budu. apie keturi milionai 
nekaltų žmonių liko hitleri
ninkų išžudyta. Žydų trage
dijos mastui suprasti pri
minsime, kad iš 263,000 žy
dų, gyvenusių prieškarinėje 
Lietuvoje, per 3 nacių oku
pacijos metus, išžudyta arti 
170,000. kas sudaro arti 70 
nuošimčių.

Neosionistų galva Palesti
noje Dr. L Alturm autori
tetingai nurodo, kad žydų

mas, kaip praneša korespon
dentas, yra iššauktas vis ne
sibaigiančio okupacinėj zo
noj chaoso, banditizmo ir 
tebevykstančių “displaced 
persons5" tarpe neramumų.
Kai kas iš benamių asme
nų turi prisislėpę ginklų.
Sakysime, Bart Ojenheim 
nepersenai buvo nužudyta 
net 11 vokiškųjų policinin
kų.

Iš pranešimo sužinome, 
kad repatrijavimas benamių 
franeuzų. olandų ir belgų 
jau kaip ir baigtas. Dabarti- 

tragedija dar nėra baigta. niu Ini^u intensyviai vykdo- 
Tarp 80 ir 90 nuošimčiui11?^ evakuaumas rusų, ku- 
(Rusija neįskaitoma) liku- ne’ atrodo, tun repatriavi-
sių žydų yra pasiryžę, ir tai I P!0 Prie? V1SUS
nepaisant legaliai ar nele- kitus. Tarp kitko, butų \al- 
gaiiai. iš Europos emigruo- j z?n0]-,e Pakaitoma
ti. Su Hitlerio pranykimu, P26’0(>0 lenkų, neskaitant
anti-semitizmo sėkla anaip- bHvu®1^ belaisvių, kuriems ----- —_
tol nėra išnykusi. ‘ l'"’: ?aiP ,ir nebuvo leista grįžti Rytinių metu, kaip spaudo- 

Tebegyvendama nema- - *enkų kariuomenę. je, taip jr pasikalbėjimuose,
žesnę masinės eksterminaci- Apskritai paėmus, likusių dažnai keliamas klausimas, 
jos tragediją, mažoji lietu- benamių padėtis toli gražu kodėl neįleidžiami užsienio 
vių tauta ne tiktai gerai su-1 dar nėra stabilizuota: vieni;korespondentai į Lietuvą, 
pranta žydų tautos tragedi-; Į Latviją, Estiją ir kitas bol

ševikų okupuotas sritis. Ko
munistuojanti spauda giria
si, esą, tuose kraštuose vyk-

ją. bet ir nuoširdžiai jiems baigta, ir po šiai dienai vis 
užjaučia. Kaip žinome, lie- dar Lietuvos žmonės tebe- 
tuvių tautos golgota nėra žudomi.

senos socialdemokratų par
tijos. Iš apytikrių žinių ma
tyt, kad komunistų partija, 
nežiūrint i rusų okupaciją 
ir į rusų pastatytą vyriausy
bę, surinko tiktai 5 % darbi
ninkų balsų. Socialdemok
ratų partija gavo nuo 60 iki 
70% balsų ir likusieji bal
sai teko krikščionims demo
kratams, kurie dabar vadi
nasi “Volkspartei,” arba 
liaudies partija.

Austrija dabartiniu metu 
stovi prieš baisiai sunkią 
ateitį. Austrijoje ėjo smar
kus mūšiai ir daugelis dirb
tuvių buvo sugriauta. Bet 
karo griuvėsiai nėra viskas. 
Kaip tik į Austriją atėjo ni
šai, iie tuoj pat pradėjo ga
benti iš likusių fabrikų ma
šinas į Rusiją. Vienoje ir a- 
pie Vieną visos pramonin
gosios sritys liko apiplėštos, 
kai kurios dirbtuvės stovi 
uždaros ir negalės nieko 
dirbti, nes rusai išgabeno 
mašinas. Rusai sako, kad 
jie “už reparacijas” ima 
mašinas, bet tai buvo daro
ma taip, kad Austrijos pra
monė, yra susmukdyta. Ka
da ji atsistatys ir kaip turi 
maitintis išvaduotos Austri
jos žmonės?

Viena prieš karą turėjo 2 
milionus gyventojų ir turė
jo didelę pramonę. Dabar 
tos pramonės nebėra, o gy
ventojai vis dar tebėra. Ru
sai apvalė ne tiktai Vieną 
ir priemiesčius, bet ir kitus 
pramonės centrus Austrijo-

ka propaganda.

Įvairus budai drabu
žiams rinkti

savo valia traukia į rytus, 
kiti ir vėl “per žaliąją sie
ną” bėga iš rusų okupuotos 
zonos.

Iš kitų šaltinių patyrėme, 
kad britų okupacinėje zo
noje yra nemažas skaičius 
benamių ir iš Pabalčio, ku
rių tarpe ir lietuvių. Jie 
vienbalsiai pareiškė nenorą 
grižti į pavergtą tėvynę.

Tuom tarpu jie yra iš
skirti į atskirą grupę ir ap
gyvendinti, neretai, kartu 
su estais ir latviais, kas cen
truose. kas stovyklose, kas 
atskirai vienkiemiuose. Su 
įprastu tvarkingumu, lietu
viai organizuojasi į komite
tus ir savyšalpos centrus, ^je: Wiener Neustadt ir 
Nusiskundžiama nepakan- Graz, du didesni pramonės
karnų maistu, kuris prilygs
ta vokiečių nustatytai nor
mai (teoretiniai—1150 ka
lorijų). Su tuo skirtumu, 
kad vietos gyventojai visuo
met turi galimybės maistą 
pagerinti bei paįvairinti, o 
atbėgėliai — ne.

KODĖL NĖRA KORĖS- 
PONDENTŲ BALTUOS 

VALSTYBĖSE 
New York (LAIC)—Pas-

centrai, vra apvalyti nuo 
mašinų. Rusai turėjo kelis 
mėnesius laiko “išvaduotus” 
austrus “vaduoti” nuo ma
šinų ir nuo jų duonos.

Vienintelė pramonės sri
tis, kuri paliko rusų neapi- 

domi plataus masto sociali-

BALF surinktos žinios 
parodė, kad nors Amerikos 
lietuvių kolonijos labai uo
liai dirba gelbėdamos rū
bus rinkti nuo karo nuken- 
tėjusiems lietuviams, bet ne 
visur naudoja tas pačias 
priemones tikslui siekti.

Vienose vietose skyriai, 
parapijos ir draugijos gavo 
vietos amerikiečių spaudos 
ir radijo talkos daugiau, ki
tur mažiau.

Kai kurie miestai nemo
kamai davė sunkvežimius 
(trokus) rūbams rinkti, ne
lietuvių kilmės amerikiečiai 
gausiai aukojo, kitur lietu
vių dosnumas pasiekė aukš
čiausio laipsnio rubus ren
kant.

Kai kuriose vietose nau
dota taip vadinama “Block 
System”: rūbai rinkti nu
statytu planu iš kiekvieno 
miesto kvartalo namo. Dar 
kitur, žmonės patys savano
riai dirbdami, pagal savo 
planą, dar daugiau rūbų 
surinko.

Vienur mus veikėjai mo
kėsi iš kitų tautų, kitur mu
sų tautiečiai pamokė kitus 
ir net kitiems fondams pa
gelbėjo rubus rinkti.

BALF rūbams rinkti va
jų leista tęsti dabar, pasi
baigus bendrajam rūbų va
jui (National Clothing Col- 
lection).

Pradžioj, kol oras karš
tas, vyksta vajaus pasiruo- 
šiamieji darbai; vajus, nu
matoma, bus labai gyvas 
rugsėjo mėnesyje, orui at
vėsus.

BALF skyriams ir geibs
tančioms draugijoms palie
kama pilna laisvė naudoti 
vietos sąlygoms sekmingiau-

niai pertvarkymai ir t.t,, bet] sius budus rūbams rinkti, 
matvt kari tai tik rJUidnnfvr^KurioS kolonijos pagei

dauja daugiau ir platesnių
matyt, kad tai tik raudono 
sios propagandos burbulai. 
Jei tikrai butų ten kuo pą- 
sigirti, bolševikai nebijotų 
įsileisti užsienio korespori? 
dentų. Tikrovėje, ten vyks
ta areštai, nekaltų žmonių 
masiniai trėmimai, rekvizi
cijos ir t.t. žodžiu, pagrin
dinė rusifikacija. Del tos 
priežasties užsienio kores
pondentai ir neįsileidžiami.

rūbų ,Vajaus darbui spartin
ti/ prašomos kreiptis j Unit
ed Lithuanian Relief Ffend 
of America, Ine., 19 West 
44th St.. New York 18, N. 
Y. Tel. MU 2-8062, arba j 
United Lithuanian Relief 
Warehouse, 101 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. Telef. 
EV 8-6203.

de jie pridėjo žodžius' ><i- 
vo laiku” (in due course). 
Dabar yra proga Korėjai 
duoti laisvę, bet ar atėjo 
tas “laikas”? Atrodo, kad 
Korėja, kaip Lietuva, lais
vės dar greit nematys.

.beno Rusijon

ISLINGAS TEISME

IntradienĮ Oslo mieste 
lidėjo Vidkun Quislingo 
mas. Pagal to išdaviko 
Brdę kaliais dabar va
line visus šalies išdavi- 1 “kvislingais.” Vidkun 
sling po ano karo buvo 
ievikas ir Noivegijoj pa
sėjo, kaip “Maskvos a-

!tas.” o vėliau nuėjo tar
ti Hitleriui. Dabar atėjo 
galas

ALIANTAI PRIŽIURĘS 
GRAIKIJOS RINKIMUS
Graikų laikinoji valdžia 

pakvietė aliantus prižiūrėti 
jos vykdomus demokrati
nius rinkimus. Amerika ir 
Anglija pakvietimą priėmė, 
bet Stalinas atsisakė.
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Vietines Žinios
LIETUVAI REMTI D-JOS li Lietuvai Remti Draugi-

PIKN1KAS jos Bostono skyriaus 
susirinkimo

Visas pelnas eina lahdary- 
, bei, šelpimui Lietuvos

žmonių
Pereitą penktadienio va

karą Sandaros svetainėj. So. 
Eostone, Įvyko Lietuvai R. 
Dr-jos 2 skyriaus susirinki
mas. Pirmininkavo šio sky
riaus pirmin. p. Tuinila. raš
tininkavo sekr. p. Mereške- 
vičius.

Buvo tartasi kaio geriau

Rugpiučio 26 d. Chauncy 
Lake Parke, Westboro,
Mass. Įvyks didelis ir sma- 
dasi netoli didžiojo vieš- 
gus piknikas. JĮ rengia Lie
tuvai Remti Draugija. Pik
niko vieta labai graži, prie i pasidarbuoti Lietuvai Rem- 
puikaus ežero, o pasiekti-ti Draugijos piknike, kuris 
ją irgi labai lengva, ji ran- ivvks šio mėnesio 26 dieną, 
dasi prie pat didžiojo vieš- Chauncy Lake Parke. West- 
kelio tarp Bostono ir Wor- boro. Mass. Kadangi visas
cesteno.

Šiame piknike bus trum-
pelnas skiriamas Lietuvos Į 
reikalams bei sušelpti lietu-

pa kalbų programa. Pikni- vius nuo karo nukentėjusius, 
ke dalyvaus ir Bostono “Ga- i todėl susirinkimas pageida- 
bijos” choras, kurs padai- Į vo. kad kievienas narys ir 
nuos keletą dainų. ne narys prisidėtų prie šio

Visas šio pikniko pelnas i darbo — dalyvautų pikni
yra skiriamas labdarybei— 
nuo karo nukentėjusių Lie
tuvos žmonių šelpimui. Tad 
visų pareiga dalyvauti ir 
prisidėti prie šio kilnaus 
darbo.

Piknikas prasidės lygiai 
pirmą valandą popiet.

Laukiama daug svečių iš 
Bostono, Worcesterio ir ki
tų kolonijų.

Sužeistas Juozas Lekys

Pereitą savaitę Bostone 
automobilis sunkiai sužeidė 
Juozą Leki, musų visuome
nei žinomą pažangiųjų san- 
dariečių veikėją. Nelaimė Į- 
vyko praeitos savaitės ant
radieni beinant Lėkiui per 
gatvę. Ligonis gydosi na
muose. Linkime greit pa
sveikti. Rep.

Riaušės arklių lenktynėse

Suffolk Downs arklių 
lenktynėse šeštadienį pava
karėj Įvyko kruvinos riau
šės. Lenktynių lankytojai ir 
laižytyninkai pakėlė protes
tą pribš vieno arklio “John- 
ny Jr.” diskvalifikavimą. 
Lankytojai skaitė, kad to 
arklio pašalinimas iš lenk
tynių yra neteisingas, ypač. 
kad tas arklys “turėjo” lai
mėti lenktynes.

Riaušės prasidėjo nuo 
mėtymo butelių Į teisėjus ir 
pasibaigė visuotinu pogro-

ke ir pasidarbuotų, kur bus; 
reikalas, aptarnavimui pub
likos.

Planuota kaip padėti cen
trui ateinanti rudeni rengia
mame šios draugijos naujų 
narių gavimui ir organizavi
mui naujų skyrių vajuje.

Susirinkimas padėkojo p. 
Tuinilai už jo dideli darbš
tumą šios draugijos naudai] 
ir kad jis tiek daug pasidar-' 
bavo pereito draugijos sei
mo surengime. P. Tuinila. 
Anestai padedant, rūpinosi 
ir valgiais, ir gėlimais ir 
darbininkais, ir garsinimais, 
ir svečių priėmimu. Jam taip 
uoliai pasidarbavus. nuo I 
seimo vakarienės draugijai; 
liko gražaus pelno.

Buvo tariamasi, ką šis 
skyrius galėtų surengti ru
deniui atėjus, kad žmonės 
butų patenkinti ir kad lik
tų pinigų Lietuvos tremti
niams sušelpti. Buvo tarta
si pakviesti jaunimo ratelį, 
gal jie jau ‘turi koki veika-! 
lą pasiruošę pastatyti. Kas 
daugiau turi kokių sugesti
jų tuo klausimu, prašomi 
pateikti kitame musų sky
riaus susirinkime, kuris bus

kada kūrėsi Haffenreffer & Co„ Ine., apie Tremont Streetą sukosi sociali* 
Bostoso veikimas. Tenai gyveno žymiausi miesto piliečiai ir stovėjo svar
biausi Naujos Anglijos kultūros ir pasilinksminimo centrai.

kad ir yra užsilikę keli pirmųjų istorinių' pėdsakų, primenančių senąjį 
Ik»stoną. žymesnysis Tremont Street is yra virtęs jau didžiąją komercijos 
gatve, šiandien per valandą Tremont Strettu pravažiuoja daugiau vežimų, 
negu Septyniasdešimtais metais pravažiuodavo p;r mėnesi. Panašiai au- 

ir Haffenreffer & Co.. lnc„ ką Kiminą PICKWICK ALE. Tarp di
džiųjų Amerikos bravorų ji užima žymią vietą.

SEVENTY-EIFTH ANNIVERSARY YEAR
BREWED BY HAFFBfREFIFBR 8 CO., Ine., Boston, Ma**., MEWERS SINCE 1870

Lankėsi svečiai

Keleivio redakcijoj pir
madieni lankėsi svečiai iš 
Bridgeport. Conn. drg. Pet
ras Einoris su žmona ir duk-

tas. Laimei, sužeidimas nė-! 
ra sunkus, o trokas tai jau 
lengviau pataisomas daly
kas. Rep.

NAMAS IR 25 AKRAI MIŠKO

RADIJO PROGRAMA

rugsėjo 7 d.. Sandaros sve-Per^m^. Einorių šeima ato
minėje. K. stūgauja, tai atlankė Bosto

ną ir apylinkes. Drg. Eino-
Pacifike dingo T. Rubikas

Tarnas Rubikas, West 
Hanoverio gyventojas, ga
vo pranešimą iš karo depar- 

mu. Riaušininkai daužė, de- tamento. Kad jo sūnūs Ta
gino ir laužė kas tik pakliu
vo. 34 vietose buvo padegti 
automobiliai, standai ir 
šiaip kas tik galima buvo 
uždegti. Buvo iškrušta dau
gybė langų ir iš viso septy
ni žmonės buvo sužeisti.

Riaušės buvo nuramintos 
su pagelba 150 poliemonų, 
sušauktų iš viso Bostono. 
Policijai padėjo militarinė 
policija. Riaušininkų buvo 
keli šimtai žmonių. Suimta 
už riaušių kėlimą 7 žmonės. 
Keli policininkai gana skau
džiai nukentėjo, o vienas 
žiūrovas. visai nekaltas 
žmogus, gavo su buteliu Į 
akį. Du policininkai buvo 
sunkiai sužeisti ir guli ligo
ninėj. .

Riaušės buvo nuramintos 
nevartojant šaunamo gink 
lo. Riaušių pasekmėje teis
mas turės aiškinti kaltinin 
kus ir kelis aršius karšta 
galvius sporto mylėtojus ga 
nubaus už mėtymąsi tuš
čiais-buteliais Į valdžios at
stovus ir lenktynių teisėjus

Po Įvykusios nelaimės 
lenktynių lauko pareigūnai 
sako, kad riaušių galima 
buvo išvengti “su trupučiu 
ku takto.’’ Kam to takto 
truko, gal paaiškės teisme. 
Bet taip visuomet yia. po 
nelaimės kiekvienas žino, 
kaip galima buvo nuo nelai
mės apsisaugoti

leivį. Linkime smagiai pa
atostogauti.

Adv. A. Olis iš Chicagos 
pereitą savaitę lankėsi Bos
tone ir pereitą pirmadienį 

mas Vytautas Rubikas, ju-Į^UV0 atsilankęs Keleivio

Lietuvių Radijo Korpora 
cijos programa ateinantį ne 

.. dėldienį iš W0RL stoties, 
,'i? ta proga atsinaujino ke-įg^g kilociklių, tarp 9:30 ir

T,„V,™ o™™, r\'l W:30 bug tokia.

rininkas ant naikintuvo. Į redakcijoj 
dingo be žinios mūšyje prie*
)kinawos. Jaunasis Tarnas 
Rubikas stojo prieš tris me
tus savanoriu Į karo laivy
ną. dalyvavo mūšiuose Af
rikos, Sicilijos, Italijos ir 
Francijos invazijose, plau
kiojo su konvojais i Rusiją 
ir paskutiniu laiku buvo 
Pacifike. Jis buvo 31 metų.
Tėvas T. Rubikas gyvena 
W. Hanovere. turi mažą 
farmukę. pats yra darbo in
validas. T. Rubikas skaito 

Keleivį” jau 40 metų. nuo 
pat pirmo numerio.

Automobilio nelaimė

Sandariečiai rengia pikniką

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

1— Muzika
2— Dain. Antrinett Roach 

iš Stoughtono.
3— Pasaka apie Magdutę 
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu’ WORL Sta-' 
tion. Lithuanian Program. 
Boston, Mass. S. Minkus.

Praeitą savaitę automobi
lio nelaimėj buvo sužeistas 
So. Bostono biznierio Jono 
Stonio sūnūs Jonas. Nelai
mėj buvo aplaužytas Stonių 
lengvas trokas ir juo važia
vęs jaunasis Jonas sužeis-

NAIKINAM BRUDĄ

(Buę Extermination)
Naikinam blakes. tarakohus, žiur

kes, peles ir t.t. Nei rūpesčio, nei 
vargo. (33)

DL'DLEY ENTERMINATING CO.
91 Maywood St„ Roxbury. Mass. 

Tel. GARrison 3552

Rugpiučio 19 d. A. L. T. 
Sandaros pirmas apskritis 
rengia pikniką. Vieta pa
rinkta Keistučio darže,Oak- 
land Grove, E. Dedhame. .

Piknike dainuos Gabijoj 
choras, bus žaidimų ir, ži
noma, gėrimų su užkan^ 
džiais. Rengėjai tikisi turė^- 
ti daug svečių ateinantį sej 
kmadienį po pietų Keistuči 
darže. ,

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

NATIONAL PARKE, MON’TELLO, MASS.
— Rengia —

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

kartu su pirmojo ir dabartinio karo veteranais pasisve
čiuoti, atnaujinti pažintis ir maloniai laiką praleisti. Bus 
žaidimų, kontestų, dainų, muzikos, užkandžių ir gaivi
nancių gėrimų, 
.tursų unt veitas.

Majoras Kerrigan dedĮ" 
pastangų, kad miesto valdj 
ba išleistų įstatymą Eas 
Bostono gatvekarių susisit 
kimui praplėsti. Jisai pl« 
nuoja pratęsti greitojo tranl 
zito liniją nuo Marvick ^n| 
iki Day Sq.

1
(34)

RUSAI GERI ŽMONES

Reikalingos Moterys
Dišių plauk

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

i gi. Kreiptis tuoj pas

BLINSTRUB’S
304 Broadway, So. Boaton

___•• • t
t •

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boaton
Pristato toniką, vyną ir vi«J- 

’.ios rūšies alų baliams, vestu- 
«ms i namus ir sales. (-)
Savininkai: ’ .

Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
KEAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roibury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPiYS) ; f

LIETUVIS GYDYTOJ AŠ
Valandos: 2-4 ir 6-S 

Nedėliotu is ir ft v»ut»d»eniaia;
nuo 10 iki 12 ryto j

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Central H*. 

CAMBRIDGE, MASS.

REIKALINGA VIETA DEL 
VAKACIJOS

Noriu važiuoti ant vakacijų 
pas paprastą farmerį. kur gali
ma gauti ruimas, pieno, sviesto, 
sūrio ir kiaušinių. Malonėkite 

. atsišaukti šiuo adresu: (33)
! .J. Narvish. 212 So. lst St.,

Kreiptis: 405 Stafford St* i „ i i ,, xr -v
VVorcester X Mass. 437) Brooklyn 11, N. Y

Tel. 28624 ' Gyt, 81188
• Dr Joseph A Gaidis
Į OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
noo 2 iki 6 
nuo 7 iki 9 

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

AKIŲ DAKTARAS
* Ištaisau defektuotas aki3 ir tinka- 
, mu laiku sugrąžinu šviesa. tšeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAHRENCE. MASS.

ai

KETVIRTIS" KOMPANIJA
Gavom didelį siuntinį

BULOVĄ, GRUEN ir LONGINES LAIKRODŽIŲ

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

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

visokių dovanų bei prezentų
Taisėm, mainom ir perdirbant į naujausią madą 

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

312 Broadway, South Boston, Mass.
Tel. SOU-4649

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą *•" 
silpnėjime. Gyvenimo perai 
moterų. Moterą ir Vyrą H 

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: noo 10 iki 12 

ano 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HL'NTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonoealth 4578

Tel. ŠOU. 4645
Take advantage of CASPER’S 

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

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

Glamorious Surroundings.
at , , ,

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broad»ay. South Boston, Maso.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Tel. SOL' 2805

DAKTARAS • • I
J. L. Pasakantis

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:

Noo 9 ryto iki 7
Seredomis:

Noo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY

Keršto Viešpats
Tiek už laisvę jau kovota. 
Lieta ašarų karčių;
Tiek gyvybių išeikvota. 
Laukta išlaisvų plačių...
Bet Europoj centralinėj 
Vis da pavergtas žmogus.
Ir da Rusi jos sostinėj 
šėlsta Stalinas žiaurus. 
Tremia, žudo keršto viešpats; 
Smurto aktas—jo tiesa... 
Tilsta šventas laisvė--, aidas, 
Niaukias išlaisvų aušra..

Iš Austrijos sostinės Vie 
nos, Associated Phess rua 
piučio 7 d. pranešė tokią ži 
nią.

Vienas Austrijos laikine 
sios vyriausybės pareigi 
nas šiandien pareiškė, ka 
jis protestavo dėl raudone 
sios armijos kareivių darc 
mų moterų žaginimų Aust 
rijoje. Į šitą skundą rusa 
atsakė:

“Musų kariuomenė yra 
ne toki, kaip SS. Tie žagi-

Eglutė. no musų moteris ir paskui

60 SCOLLAY SQUARC. Room 27 
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki t.

Geriausia Užeiga Vyrama ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to-J 
limas vietas.
Saugi priežiūra, k«in« prieinama 
326 BRCADWAY,

SO. BOSTON, M A 33. 
Tel. SOUtb Boston 4«I8
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