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Prezidentas Siūlo Kongresui 
Plačią Pokarinę Programą

Londone Prasidėjo Užsienių 
Reikalų Ministerių Posėdžiai

Pereitą savaitę preziden
tas Truman pasiūlė susirin
kusiam kongresui plačią po
karinę programą, kaipo ke
lią i “aukštą prosperitv.” 
Tarp kitko prezidentas siū
lo:

Išleisti įstatymą dėl be
darbių šelpimo. Kiekvienas 
bedarbis turi gauti 25 dole
rius pašalpos savaitei per 
26 savaites laiko.

Pakelti žymiai minimali- 
nį darbininkų uždarbį. (Da
bar jis yra 40 centų valan
dai).

Išleisti įstatymą apie už
tikrinimą visiems darbų ir 
gamybos plėtimą. Tas turi 
būti padaryta bendradar
biaujant privatiems įmoni- 
ninkams su vyriausybe.

Kovoti prieš visokią dis
kriminaciją darbuose ir tuo 
tikslu išlaikyti visam laikui Visa tai dėjosi Dolly
„ . _ . . r, Pond bažnyčioj. Bet ste-
Fan- Employment Practice buklai nepavyko. Pereitą
PooiĮoittcc.. ■ ... .1 savaitę barškuolė įgylė ku

Plėsti statybą. Laike de- nigą Fordą, ir už pusės va 
n,.t„ kasmet tnr, ,andos jfešimties metų kasmet turi 

būti pastatoma nuo vieno 
iki pusantro miliono naujų 
namų. Statybą atlieka pri
vatus įmonininnkai, su vy
riausybės paranfa.~* “ 

Priimti plačią viešųjų 
darbų programą. Preziden
tas siūlo vykinti Columbia, 
Arkansas ir Missouri upių 
reguliavimą, pastatyti 3.000 
aerodromų, skirti 3 bilionus 
dolerių keliams nutiesti ir 
imtis eilės kitų darbų.

Išlaikyti faunų produktų 
kainas, neleisti joms pulti, 
kaip tai buvo po pirmojo 
pasaulinio karo.

Išlaikyti prekių kainas ir 
tuo tikslu palikti kainų kon
trolę pereinamam laikui.

Prezidento programa nu
mato daugiau priemonių 
užtikrinimui krašte gerbū
viui. Jų tarpe minėtina: už
tikrinimas darbo ir galimy
bė įsikurti karo veteranams; 
rėmimas smulkaus biznio; 
greita likvidacija “karo per
viršių”; sumažinimas kai 
kurių mokesčių; davimas 
pagelbos nuo karo nukentė
jusioms šalims ir tam rei
kalui skirti arti pusantro 
biliono dolerių UNRRAi.

Prezidentui programa pa
siūlyta kongresui. Dabar 
nuo kongreso pareis, ar pre
zidento siūlomi įstatymai 
bus priimti. Kai kurie pre
zidento siūlomi įstatymai 
jau yra kongrese, juos tik 
reikia greit apsvarstyti ir 
priimti. Kol kas dar neži
nia, ar kongresas bus lin
kęs visus prezidento siūlo 
mus įstatymus priimti. Ta
tai pareis ir nuo pačios vi 
suomenės, ar ji užtenkamai 
darys spaudimo į kongresą 
kad jis nevilkintų reikalin
gų įstatymų priėmimą.

REIKALAUJA IŠDUOTI 
KARO KRIMINALISTUS

Aliantų vyriausioji tary
ba Vokietijoj nutarė kreip
tis į neutralias valstybes su 
reikalavimu išduoti ten pa 
sislėpusius įtariamus vokie
čius. J tą skaičių įeina vo
kiečių valstybės tarnauto
jai, agentai, šnipai ir pan. 
žmonės. _ „

Stebuklai nepavyko
Kun. Ford mirė nuo gyva

tė* įgylimo |

Chattanooga apylinkėje, 
Tennessee valstijoj, vietos 
kunigai suruošė didelius 
atlaidus tikybai sustiprin
ti. Per kelias savaites buvo 
laikomos misijos ir sakomi 
pamokslai. Kad įrodžius 
“bedieviams” tikėjimo galy
bę, kunigai kilnojo prieš 
žmones barškuolę gyvatę, 
tikrindami, kad gyvatė neį
gils. Kun. Lewis Ford pasa
kė vietos laikraščio repor
teriui: “Jeigu gyvatė ir į- 
giltų mane, jos nuodai man 
nieko nekenks; o jeigu aš 
mirčiau, tai jau tokia bus 
Dievo valia.”

Šitą žinią paduoda Chi
cagos “Times,” kurį mums 
prisiuntė draugas Y. B, A.

Krizis Bulgarijoje
Rusų pastatyta Bulgarijos 

komunistinė valdžia atšau
kė suktus rinkimus į parla
mentą. bet šiaip Bulgarijoj 
niekas nepasikeitė. Bolševi
kų valdžia ten tebešeimi
ninkauja, terorizuoja gy
ventojus. persekioja opozi
ciją, ir visai nemano skai
tytis su Amerikos ir Angli
jos reikalavimais.

Bulgarijos opozicija sa
ko, kad susitarimas su ko
munistais yra negalimas, 
nes komunistai nori būtinai 
laikyti savo rankose vidaus 
reikalų ministeriją ir poli
ciją. kas jiems duoda gali
mybes persekioti sau nepa
tinkamus asmenis. Laisvi 
rinkimai yra neįmanomi, 
kol vidaus reikalų ministe
rija nebus “neutralėse” ran
kose.

MĖSOS RACIONAVIMAS 
PASIBAIGS?

Nuo spalių pirmos dienos 
visoj Amerikoj pasibaigs 
mėses racionavimas, taip 
bent kalba kai kurie šalti
niai, bet galutino sprendi
mo dar nėra. Taip pat ir a- 
valynė, sako, busianti lais
va nuo spalių pirmos.

HIROSIMOS AUKOS
Japonų spaudos agentū

ra Domei praneša, kad pas
kutinėmis žiniomis iš Hiro- 
šima miesto prefektūros, a- 
tominės bombos aukų skai
čius yra toks: 66,000 žmo
nių buvo užmušta iš karto, 
60,000 žmonių mirė nuo su
žeidimų, 10,000 yra dingu 
šių, manoma, kad jie yra 
žuvę. sunkiai sužeistų yra 
14,000 žmonių ir 104,000 
žmonių yra lengvai sužeis
ti. Jei ta žinia bus patvir
tinta, tai viena atominė 
bomba bus užmušusi 136,- 
000 žmonių ir bus sužeidusi

.,118,000 žmonių.

ČIA AMERIKONAI VALDYS JAPONIJĄ

Ši nuotrauka parodo Jungtinių Valstijų ambasadą Tokio mieste. Per ka
rą “Baltieji Rūmai” tenai nedaug tenukentėjo. Bet automobiliai priešaky ma
tosi sudaužyti. Dabar čia bus generolo MaeArthuro štabo raštinė ir iš čia 
amerikonai valdys Japoniją.

BOMBOS NUOSTOLIAI 
NAGASAKI MIESTE

‘Amerikos stebėtojai lan
kė Nagasaki miestą, kur 
sprogo antroji atominė bom 
ba. Pasekmės tokios: 18,000 
namų mieste visiškai nu
šluoti nuo žemės paviršiaus, 
iš 25,000 likusių namų—vi-’ 
si vra anardvtL šešios ket-— -— —X-- —v — -- ----
virtainėsjnylios miesto plo
to visai sunaikinta. Nagasa
ki miesto valdininkai sako. 
kad bomba ten užmušė 26,- 
000 žmonių, o 40,000 buvo 
sužeisti. Dabar dar kasdie
ną miršta 10-20 žmonių. 
Manoma, kad žuvusiųjų 
nuo bombos skaičius pa
sieks 40,000.

REDAKTORIAI SĄJUN
GININKŲ ŽINIOJE

(LAIC) — Dviejų di
džiausių Lietuvos dienraš
čių — “Lietuvos Žinių” ir 
“XX Amžiaus” didžioji da
lis redaktorių laimingai at
sidūrė sąjungininkų zonoje. 
Tie gabus Lietuvos patrio
tai turėjo pakelti sunkius 
nacių kalinimus ir koncent
racijos stovyklas. Kai kurių 
sveikata gerokai palaužta. 
Gauta žinių, kad vienas ser
ga kaulų džiova ir yra pa
guldytas į ligoninę.

GEN. J. M. WAINWRIGHT 
GRfŽO

Iš Japonijos nelaisvės grį
žo į Ameriką generolas J. 
M. Wainwright, išbuvęs ne
laisvėje arti pusketvirtų me
tų. Gen. Wainwright vado
vavo Amerikos kariuomenei 
Bataano pusiasaly po to. 
kai gen. MacArthur iš ten 
buvo perkeltas į Australiją. 
San Francisco miestas pasi
tiko Bataano gynėją labai 
iškilmingai ir jam rengia
ma visame krašte labai šir
dingas pasitikimas.

STREIKAI NEMAŽĖJA

Visoje Amerikoje šios sa
vaitės pradžioje streikavo 
119,000 darbininkų. Fordo 
dirbtuvėse Detroite 22,000 
darbininkų grįžo prie dar
bo, bet daugelyje kitų vie
tų darbininkai tęsia strei- 

1 kus kovodami už naujas 
darbo sutartis ir geresnes 
sąlygas.

Amerikiečiai oku
puoja Korėją ir 

Japoniją
Amerikos kariuomenė, ly

dima karo laivų, išsikėlė 
Kerėjoj, Jinsen uoste ir tuoj 
pradėjo traukti į krašto gi
lumą okupuoti visą pietinęIZ_I\.---oreją. Japonijos oKupacija 
sparčiaT žengia pirmyn. Ja
ponų radio praneša, kad iki 
spalių 4 d. visa Japonijos, 
visos strateginės vietos bus’ 
amerikiečių okupuotos. Iki- 
šiol Japonijos okupacija 
vyksta be jokių nesusiprati
mų. japonai niekur nesi
priešina, o amerikiečiai iš
sikelia visam kam pasiruo
šę, gerai ginkluoti ir apsi- 
saugoja nuo visokių staig
menų.

RUSAI KALTINA

Rusai kaltina amerikie
čius ir anglus, kad jie ver
tę Rumunijos karalių pa
keisti Grozos vyriausybę 
Rumunijoj. Rusai sako. kad 
jie stovi “už nesikišimą” į 
Rumunijos vidaus reikalus. 
Amerikiečiai ir anglai, iš 
savo pusės, sakosi esą nusi
statę nebekęsti esamos pa
dėties Rumunijoj, kur rusų 
pastatyta diktatūra terori
zuoja kraštą, daro areštus, 
valdo pagal rusų norą ir ne
siskaito su bendra aliantų 
kontrolės komisija. Pamaty
sime, kas iš to ginčo išeis.

HIDEKI TOJO BANDĖ 
NUSIŠAUTI

Antradienį, rugsėjo JI d. 
buvęs Japonijos premjeras, 
generolas Hideki Tojo, ban
dė nusišauti. Jis bandė nu
sižudyti tada. kai Amerikos 
karo policija atėjo jį areš
tuoti, kaip karo kriminalis
tą. Tojo nenusižudė, bet 
sunkiai susižeidė. Del jo iš
gijimo daktarai abejoja.

Tojo buvo Japonijos 
premjeras laike Pearl Har- 
bor užpuolimo.

QUISLING TURĖS MIRTI
Norvegų teismas nuteisė 

Hitlerio bendradarbį Quis- 
lingą už šalies išdavystę ir 
kitus prasižengimus mirti. 
Quislingas kreipėsi į aukš
tesni teismą peržiūrėti jo 
bylą.

Gen. MacArthur paleido 
Japonijos generalinį štabą, 
įvedė spaudos ir radio cen
zūrą ir įsakė suimti, kaipo 
karo kriminalistą, Hideki 
Jojo, Japonijos ministerį 
pirmininką laike Pearl Har- 
bor užpuolimo.

ERDMONO SIMONAIČIO 
LIKIMAS

Vakarų Vokietija (LAIC) 
—Savo laiku buvome pra
nešę, kad pirmas Klaipėdos 
Sukilėlių Direktorijos pir
mininkas E. Simonaitis at
sirado Dachau koncentraci
jos stovykloje. Šiandien ga
lima duoti DaDildomu žinių. ----- ------- x--- x---------r-----

Klaipėdą vokiečiams 1939 
m. užiminėjant, Simonaitis 
su šeima persikėlė į Didžią
ją Lietuvą. Vienok, tas jo 
nuo vokiškojo keršto neiš
gelbėjo. Vokiečiams Lietu
vą 1941 m. užėmus, Simo
naitis buvo Gestapo suim
tas. 8 mėnesius išlaikytas 
kalėjime, Simonaitis, galop, 
liko patalpintas vienoje iš 
bjauriausių koncentracijos 
stovyklų Hauthausen. Kiek 
vėliau, liko perkeltas į Da
chau. Ten jį sąjungininkai 
rado.

Simonaičio ir kitų Mažo
sios Lietuvos patriotų nelai
mėje didelį vaidmenį suvai
dino tūlas vokietis. Dr. Bott- 
cher. buvusio Klaipėdos Di
rektorijos pirmininko sūnūs, 
kuris per visus vokiškosios 
okupacijos metus įkandin 
lietuviams kerštavo.

Šiuo metu Simonaitis de
da pastangas surasti savo 
šeimą, nuo kurios jis liko 
atskirtas arešto metu.

REIKŠMINGI ŽODŽIAI

Washington (LAIC) — 
Prezidentas Truman. kalbė
damas ties Baltais Rūmais 
per Japonų pergalės dieną 
j susirinkusią minią, tarp 
kitko išsireiškė: “Tai yra 
diena, kai atėjo galas fa
šizmui ir apskritai polici
niam režimui pasaulyje. Y- 
ra tai diena, kai demokrati
jos gali pradėti vykdyti sa
vo tikrąjį uždavinį, atstei- 
giant laisvą administraciją 
(free government) pasauly
je.”

AREŠTUOTAS H. TOJO

Kas darosi dabar 
Lietuvoje

(LAIC) — Vakarų Euro
poje esančio LAIC kores
pondento pranešimu, vyrų 
Lietuvoje veik neliko. Dalis 
buvo bolševikų sumobili
zuota, dalis išdeportuota 
darbams, o dalis pasitraukė 
i partizanus miškuose. Iš- 
depertuotų skaičius, kartu 
su moterimis, sakoma, pra
šoko 100,009. Vieną-kitą 
centrą išskyrus, valdžios 
periferijoje faktinai jokios 
nėra. Komunistinis elemen
tas valsčiuose bijosi net ro
dytis. Piliavos (duoklės) 
suimti veik nesiduoda. Tam 
priešinasi gyventojai ir ak
tyviai kliudo partizanai.

Kur tik gali, ginkluotos 
bolševikų gaujos plėšikau
ja, o ko paimti negali—nai
kina. Neretai įvyksta gink
luotų susirėmimų su parti
zanais. Stambesnių miestų 
krautuvėse kur nekur pasi
rodo net amerikoniškų pre
kių (matomai. iš Įend-lease 
ištek lių). V ienok, papras
tam piliečiui, jų kainos ne
prieinamos.

Skystai likęs žydų ele
mentas svajoja emigruoti į 
Palestiną.

Masinės žydų ekstermi- 
nacijos kapinynai yra ir 
Kaune — tai 9-tas, 4-tas ir 
7-tas fortai. Tai vis SS kru
vino sauvaliavimo pėdsa
kai...

Nemažą žydų skaičių iš
saugojo Lietuvos ūkininkai, 
ypač jaunesniojo amžiaus 
vaikus.

LAIC Pastaba: — Aukš
čiau paduotos žinios, visu 
šimtu nuošimčiu patvirtina 
LAIC kitais keliais gautas 
informacijas. Keliais atve
jais buvome pranešinėję a- 
pie NKVD tolydžiui Lietu
voje daromas “oblavas,” a- 
pie vis tebesitęsiančias de
portacijas, apie masinį vai
kų evakuavimą. apie komu
nistinio aparato bejėgišku
mą kovoti su vis didėjančiu 
chaosu, ir t.t.

ŽUVO RAŠYTOJAS P. 
RIMKUNAS

New York (LAIC) — Iš 
Europos mums praneša, kad 
Vienoje nuo lėktuvinių bom 
bų žuvo jaunas lietuvis ra 
šytojas Petras Rim kūnas. 
Kuri laika Lietuvoje jis yra 
buvęs akademinio jauni
mo žurnalo “Studentų Die
nos” redaktorium. Jo leng 
vu stilium rašytuosius dai
liosios literatūros kurinius 
persispausdindavo ir kai 
kurie USA lietuvių laikraš
čiai.

RUSŲ KARO SU JAPO
NAIS NUOSTOLIAI

Rusai skelbia, kad jų 
nuostoliai kare su japonais 
per kelias dienas siekė 30.- 
483 žmonių. 8.219 kareivių 

J buvę užmuštų ir kiti sužeis- 
• ti. Japonų nuo rusų esą žu- 
Jvę 100,000 žmonių.*

Rugsėjo 11 d. Londone 
pradėjo posėdžiauti Ameri
kos, Anglijos, Francijos, 
Kinijos ir Rusijos užsienių 
reikalų ministeriai. Prieš 
juos stovi eilė labai svarbių 
ir painių klausimų. Svar
biausias klausimas bus ben
dros kontrolės ir priežiūros 
įvedimas rusų okupuotose 
kraštuose, Rumunijoj, Bul
garijoj, Vengrijoj. Del Ru
munijos ir Bulgarijos Ame
rika ir Anglija yra atvira
me ginče su Rusija, kuri pa
statė ten savo lėlių valdžias 
ir dabar nori uždrausti A- 
merikai ir Anglijai “kištis” 
į tų šalių vidaus reikalus. 
Rusijos valdžios organas 
“Izviestija” kaltina ameri
kiečius ir anglus, kad jie 
reikalavę Rumunijos kara
lių pakeisti rusų pastatytą 
Grozos valdžią. Londone 
turės iškilti ir Jugoslavijos 
išlaisvinimo klausimas.

Be šitų painių Balkanų 
klausimų užsienių reikalų 
ministeriai turės spręsti tai
kos klausimą su Italija, kai 
kurių sienų išlyginimą ir

Irki « ^<^0 — n ntasl 4 1Y UIVrcUJYJO VUIIIIIVOIIį vvarujr*
mą.

Londono posėdžiai paro
dys, ar bendradarbiavimas 
su Rusija Jaltos susitarimo 
dvasioje yra galimas, ar ne. 
Jei nebus prieita prie bend
radarbiavimo, Europa pa
liks paskaidyta į atskiras 
“įtakų sferas” ir ypač ryti
nė Europa liks rusų dikta
tūros žiaurioje globoje.

JAPONAI PRAŠO BAUS
TI KALTININKUS

Japonijos antimilitaristai 
inteligentai paruošė savo 
“karo kriminalistų” sąrašą 
ir prašo amerikiečius tuos 
kriminalistus teisti, kaip ka
ro kaltininkus. Japonų pa
ruoštame sąraše yra buvęs 
ministerių pirmininkas Hi
deki Tojo ir du dabartiniai 
ministeriai.

KORĖJIEČIAI PRO
TESTUOJA

Amerikos kariuomenės 
vadas Korėjoj laikinai pali
ko Korėjos valdžioje japo
nų valdininkus. Tas padary
ta, kol bus paskirti nauji 
žmonės. Korėjiečiai dėl to 
protestuoja, jie sako, kad 
tai jiems yra smūgis į vei
dą, kai ių pavergėjai lieka 
juos valdyti po Amerikos 
kariuomenės apsauga. Del 
naujos Korėjos valdžios a- 
merikiečiai tarsis su rusais.

PASKOLA ANGLIJAI

Anglai veda derybas Wa- 
shingtone dėl dvejų bilionų 
dolerių paskolos. Paskola 
jiems būtinai reikalinga, 
bet anglai nesutinka mokė
ti už prašomą paskolą 2 ir 

, nes tas dviems me
tams sudarytų apie 100 mi
lionų dolerių išlaidų. Ang
lai taip pat nesutinka už 
gaunama paskolą keisti sa
vo socialinę ir užsienių pre
kybos atstatymo programą.

i
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i APŽVALGA I
sijai tokią milžiniško didumo 
dovaną, reliktu Stalinui įsakyt. 

Vienas lemiamų “ginklų” kad jis ištrauktu savo armi- 
antrame pasauliniame kare jas, šnipus ir budelius iš Lie

tuvos ir kitur ir leistų žmo
nėms patiems susitvarkyti ir 
gyventi laisvu ir nepriklauso

DĖDES ŠAMO DOVANOS

buvo Amerikos ekonominė 
galybė. Karą laimėjo Ame
rikos dirbtuvės, laboratori
jos, farmos. Galinga pro
dukcija nulėmė karo eigą, 
užtikrino pergalę ir gali už
tikrinti taiką pasauly. Vie
nas Amerikos gamybos pa
sireiškimų buvo ir “nuomos- “Christian Science Moni- 
paskolos” pagelba. duota tcr” praneša Įdomią žinią. 
Amerikos sąjungininkams. Amerikos naftos kompani- 
Viso tokios pagelbos Ame- ja, Sinclair Oil Corporation, 
rika davė sąjungininkams nustebino visą pasauli; ji iš-. 
už 43 bilionus dolerių. Kaip gavo iš Abisinijos imperato-i

mu gyvenimu.

I KĄ JIE IŠMAINĖ AT
LANTO ČARTERI?

liaus naftos koncesiją visoj? 
to lėlės imperatoriaus impe-Į 
rijoj. 350.000 kvadratiniu

matyti iš prezidento Truma
no pareiškimo, Amerika už 
tą pagelbą nesitiki nieko 
gauti. Pagelba bus nurašv- mylių plotas dabar yra ada
ta i karo išlaidas, kaip ir ras Amerikos naftos kapi- 
visos kitos karo išlaidos, talui: jieškok. gręžk, valyk 
Vienintelis užmokestis už tą ir pardavinėk brangų garc- 
pagelbą yra PERGALĖ. Del I tos turtą — naftą ir skelbk 
to daugelis žmonių piktina-) pasauliui, kad demokratija 
si. Pavyzdžiui, Chicagos 
“Draugas’’ dsl to sako:

“Jei Didžioji Britanija. Rusi
ja ir kitos tikrai nuoširdžiai 
vertintu Amerikos milžiniška

susilaukė naujo laimėjimo. 
Atlanto Čarteris, nelemtos 
atminties dokumentas, ka
daise skelbė, kad žaliavų 
šaltiniai bus prieinami vi
soms tautoms, o dabar Sin-

paramą, jos pačios savo m.- ciaįr Oil Corporation uždė- 
ciatyva pasisiūlytų iki centui jo savo leteną ant visos A- 
skolas atmokėti. Nėra klausi- bisinijos naftos šaltiniu ir 
mo apie tai, kaip greit jos tai pašvilpk Į Atlanto Čarteri. 
gali padaryti, bet svarbu, kad, S. Monitor” ta proga
but atsilyginta. To reikalauja: pastebi, kad Abisinijos naf- 
dėkingumo ir džentelmenišku- j ra jau ne pirmą kartą vai- 
mo jausmas. dina didelį vaidmenį tarp

tautinėj politikoj. Prieš 10Žinoma, tokį griežtą rei
kalavimą statyti nėra nei 
mažiausio pagrindo. Karas 
nėra “biznis,” todėl ir karo

KELEIVIS, SO. BOSTON

PASIRAŠO KAPITULIACIJOS DOKUMENTĄ

Reginys ant Amerikos karo laivo “Missouri,” ant kurio japonai pasirašė 
savo pasidavimo dokumentą. Amerikos laivyno admirolas Nimitz taiDgi pri
deda savo parašą. Pirm jo pasirašė gen. MacArthur. vyriausias .Amerikos ka
ro jėgų vadas Pacifike.

Lietuvos Klausimas
Prieš pora savaičių Ame-Į ja ir pagaliau, kada nors at-

T • • nr* V i • 1T 1 x • * T* •rikos Lietuvių Taryba 
nešė musu visuomenei

i pra-ieityje. su Vokietija. Taip 
i. kad į paskaidžius taikos sutarčių

Kas Sąvaite
Stalino “prezentas” Jaltoj (vis dažniau ir griežčiau kal-

,7 , . x • -ba apie kovas prieš reakci-
V aisty bes sekietonus p. ja apįe kjasju kOVą ir t.t.

Bjmes musų spaudos atstu- ka<la
vams pranese tokią naujie- -<d,augas.. Bimba ims tar-

f n3; , , .. . , ’ kucti tuos savo parapijonus,
Jaltos konferencijoj j kurie “klasių kovos princi- 

yo duotas pasižadėjimas, pus»» išmainė i automobi- 
kad Rusija gaus pietini Sa-Jiaus keturis ratus 
Chaimą n; Kurdų salas, ku- Taip buvo 1929-32 me
nas iki šiol valde Japonija, tajp gab but jr (jabar.

Taigi, taigi! O kiek čia' Maskva to nori, o jai ne
senai buvo sakyta, kad Jai- gi priešinsis, šunelis ir mu- 
toje nedaryta jokių slaptų
sutarčių ir neduota jokių 
pasižadėjimų!...

Deja, buvo slaptoji diplo-

šamas savo pono batus lai
žo...
‘‘Ką su jais daryti?”

matija, Stalinas gavo nau- Francios kvisHn Piel..
J?lX™a,-oi-si- 1439 re Lavai laukia bvJos. Ko- 

istorija kartojasi. munistai reikalauja. kad jis
metais demokratija pirko nubaustas, “be jokio
“taiką musų kartai, bet vo- iiėiimo ”
kiečiu diktatūros i-udsnuki*^ į/", . ‘
jai įbruko antra pasaulini) kadaise Stalinas

* ‘Įnesigailėti komunistų. Pirm
dešimties metų, kada Lavai 
buvo Francijos premjeras ir 
pasirašė sutartį su Rusija, 
jis skundėsi, kati Francijos 
komunistai tnikdo apsigin-

karą.
Ką jai įbruks rusų dikta

tūros raudonsnukis?
Tikietas į Sibirą

, tuos rinkimus stebėti ir kad 
i patys “rinkimai” nebūtų 
'perdaug jau sukti, veidmai
niški. Bet Amerika nereika
lauja atstatyti kalbamuose 
kraštuose spaudos laisvę.

Lenkų tremtinės vyriau
sybės armijoje buvo pra
vestas savo rūšies plebisci
tas. Škotijoje, Vokietijoje, 
Francuzijoje ir Italijoje len
kai kareiviai buvo apklau
sinėti, ar jie norėtų grįžti į 
savo gimtąją šalį, kurią 
šiandien valdo Maskvos di
riguojami kvislingai.

metų tas pats imperatorius, 
prieš pat italų įsiveržimą į 
jo imperiją, buvo suteikęs

„era_ uiai.is, tune. ir Karu naftof konįesia ėje sįkeįtęs.” reikėtų
kTaįkaičiuSi “negalima vo imperijos 'ienai ameri’ koks tas “nusistat- 
sakyti: tiek daviau, tiek ir 
grąžink. Po pirmo pasauli
nio karo Amerikos sąjungi
ninkai buvo skolingi musų

paskaidžius taikos sutarčių'demokratines piliečių teises, Tik menka dalelytė len- 
“ Amerikos nusistatymas dėl sudarymą, kyla klausimas, visų partijų, susirinkimų ir kų kareivių pasisakė už grį- 
Lietuvos nėra pasikeitęs.” kurioj taikos sutartyje gali žodžio laisves. O be tų lais- žimą. Milžiniška dauguma 
Ka tas reiškia? kilti Lietuvos klausimas?! vių. be pilietinių teisių ga- lenkų pasakė taip:

Mes nenorim tikieto i Si-

imperijos
naftos kompanijai 

(Standard Oil). Tada ta 
koncesija sukėlė audrą:
nrntPCtavn ancrlai nrntocta.vw«« ▼ Vi V
vo ir Valstybės departamen
tas, c Mussolini su kardu tą 
koncesiją panaikino... Da
bar C. S. Monitor sako:

“Pranašaujama, kad kaip tik 
bus atsipeikėta po netikėto 
smūgio, teks laukti didelių ko
mercinių ir diplomatinių pa

šaliai “tik” kiek daugiau 
10-ties bilicnų dolerių ir 
buvo pasižadėję sumokėti, 
bet nieko nesumokėjo ir ne
galėjo sumokėti. Todėl ir 
P? šio karo nė viena šalis 
niekada nepajėgtų grąžin
ti “nuomos-paskolos” sko
lų. Statyti tokį reikalavimą} sėkmių, nes Anglija, Rusija ir
butų 
nė.

ekonomiškai nesąmo-

Bet nuomos-paskolos lik
vidavimą galima butų ir 
reikėtų surišti su pokarinės 
taikos išlaikymu ir užtikri
nimu teisingų santykių val
stybių tarpe. Nurašymas 
skolų be jokios kompensa- 
cijos^ dargi be derybų ir be 
bandymo įgyvendinti skelb

kit! Amerikos naftos interesai 
jau senai visai neslėpė, kad 
je yra suįdominti naftos šalti
niais Abisinijoj...”

PILIETINIS KARAS 
JUGOSLAVIJOJE

Pirma negu džiaugtis,!Greičiausiai jis galėtų kilti rantijos. rinkimai, su Ame- 
kad “nusistatymas nėra pa- aptariant taikos sutartį su. rikos žurnalistais, ar be A- 

inoti. Vokietija. Bet taika su Vo-jmerikos žurnalistų, bus tik- 
nusistatymas

ra. Mes žinome, kad
rika “pripažįsta” Lietuv _ _
Washingtone yra Lietuvos į spręstas Potsdame, todėl ir) tos tarimais ir, reikia paša- To “rojaus nenori ir sim 
pasiuntinybė, o New YorkeILietuvos klausimas vargu kyti, tie tarimai jų perdaug'.tai tūkstančių lietuvių, ku- 

vra Lietuvos gali iškilti greitu laiku tarp

birą... 
Lenkų

klavimui.
“Ką su jais turiu daryti?” 

—klausė Lavalis.
“Aišku, gali juos sušau

dyti!” — atsakė Stalinas.
Komunisto galva Stalinui 

nebrangi. Jis pats irgi šau
dė komunistus, Kamenevas. 
Zinovjevas ir kiti senai pa
siųsti pas Abraomą... 
Chicagoj vaidinasi

Chicagoj gyvena vienas 
A nis Rūkas. Musų draugų 
dienraščiui “Naujienoms” 
jis bando įrodyti, kad Lie
tuvai gręsia dideli pavojai.

‘ ‘ ir
tremtiniu būklė

ir Chicagoj 
respublikos konsulatai. Išei
tų. kad Amerika skaito Lie-

tautinėse derybose.
Išvvkstant valstybės sek-

tuvą nepriklausoma valsty-< retoriui į Europą. Amerikos
Į be

Kaliu su tuo Amerika 
pripažino Sovietų Sąjungos 
sieną esant į vakarus nuo 
Karaliaučiaus. Jei Sovietų 
Rusijos siena yra už Kara
liaučiaus, tai kaip gudrus 
žmonės gali įsivaizdinti ne-

spauda buvo painformuota, 
kad musų valstybės sekre
torius stengsis Londone tai
kinti. tarpininkauti, derinti 
ir kaip nors kitaip lopyti į- 
vairiu valstybių santykius, 
priešingumus, nesutikimus 
ir ginčus. Šitokia evangeliš- 

priklausomą Lietuvą Sovie-į ka dorybe apsiginklavęs 
tų ribose? Ar nėra kartais j musų valstybės sekretorius 
taip. kad AVashingtone vai- vargu ras progos, dar ma-| 
dininkai skaito Lietuva “ne-

rie šiandien skursta vakarų 
Europos valstybėse.
Politinis “kiškio pyragas”

Bostono “Herald” bend
radarbis Paul Mallon sako, 
kad musų politikierių kal
bos apie sumažinimą paja
mų mokesnio yra tik politi
nis “kiškio pyragas.” Kitaip

Jugoslavijos socialistų va
das. Živko Topalovič, Jugo
slavų Bendrojo Nacionali-
Sio. P’™i"!nkas-

tn ii. kreipėsi į aliantų vynausy-tų ne “geradarystė,” bet iš-., , ,
siža,Įėjimas skelbtųjų karo be9 au plačiu. memorandn- 
tiksių ir prisipažinimas prie mu’- k“name J,a ls<lesto

dėtį Jugoslavijoj ir prašo 
pagelbos demokratijai atvisiško politinio nesugebėji

mo panaudoti savo galią • , T
geram tikslui. Tuo žvilgsniu ?arp kirto
galima tik pritarti to paties 
‘Draugo” nuomonei

“Su lend-lease rišasi ir kitas; 
laba: svarbus klausimas—tei
singos ir pastovios taikos at
statymo klausimas.
“Prieš kalbant apie dovanas 

britams, rusams ar kitiems, 
Amerika turi turėti garanti-

memorandume 
skaitome:

“Jugoslavijoj mažuma valdo 
ginkluoto teroro pagelba. Ta 
mažuma juo toliau, juo ma
žiau begali krašte atstatyti 
taiką ir ramu gyvenimą. Tero
ristinio režimo vadai gins sa
vo režimą ir savo pačių galvas 
iki pat galo, kaip tą darė na-

priklausoma.” o VVashins’ 
tono žmonės Potsdame skai 
to ją esant Sovietų Sąjun
gos ribose. Išeina painiava, 
kuri nesidaro aiškesnė, kai 
ją kas nors pradeda aiškin
ti.

Šias dienas Amerikos val
stybės sekretorius išvyko į 
Europą į penkių didžiųjų 
valstybių užsienių reikalų 
ministerių posėdį Londone. 
Užsieniu reikalų ministerių 
taryba Londone turi tikslo 
rinkti medžiagą busimai tai
kos konferencijai. Pirmiau
siai ji turės paruošti taikos 
sutartį su Italija, vėliau su 
Balkanų šalimis, su Suomi-

žiau jis turės nore ir jau vi-j stovi, Lietuvos klausimas is- 
sai neturės praktiškos gali- kils tiktai tada. kai Ameri- 
mvbės iškelti Lietuvos klau-'ka ir Anglija dėl kokių nors

nevaržo.
Lietuvos klausimas. Jal

tos tarimų politikos šviesoje, 
yra praktikoje išspręstas.
Lietuva pripažinta Rusijai, 
bet tas pripažininmas dar 
nėra pasakytas. Amerikos 
valstybės vyrai pasakė “A,” 
bet dėl kokių tai sumetimų 
nenori sakyti “B.” Iš čia ir
visa painiava. Lietuva pri-!sakant.' jų žadinvs tik sap- 
pažinta rusams ir kartu ji j ne radinys 
“pripažįstama” nepriklauso-) Mallono’ supratimu, mo- 
ma valstybe. • kesniai nebus sumažinti, y-

Kaip šiandien reikalas pač gi “pay-as-you-go” mo
kesnis. Pernai musu valstv-
bės iždinė gavo 45 bilionus 
doleriu pajamų mokesnio

simą ir pastatyti jį svarsto
mų klausimu dienotvarkėm 
Bet ka tokiame atsitikime

dalybų, susikabins į imty- šiemet ji gausianti tik 36
nių glėbius su Sovietų Ru 
sija. Tas nebūtinai reiškia

reiškia Lietuvos teoretiškas karą, gali ir be karo santy- 
pripažinimas? kiai “išsiaiškinti,” jei Ame-

Amerikos valstybės vyrai rika bus pasiryžusi tuos 
dabar vvksta į tarptautines santykius aiškinti visomis 
derybas'su Jaltos kilpa ant 'priemonėmis, nevengiant nė 
kaklo. Jie gali judėti tiktai i savo militarinės galybės, 
tiek. kiek miuncheniška i Lietuvos klausimas gali 
Jaltos kilpa jiems leidžia. | iškilti ir dėl Rusijos vidaus 
O Jalta buvo galutinas At
lanto Čarterio palaidoji
mas. išsižadėjimas visų tų 
aukštų obalsių, kurie karo 
pradžioje buvo skelbiami

Tik iš i-usų pusės nesą to
kių didelių pavojų.

YVell, yra žmonių, ku
riems vaidinasi “labai bai
sus” ir “labai malonus” da
lykai — ką dabar padalysi.

Bet ar Anis Rūkas žino, 
kad laikraštis netinka sap
nams aiškinti? Tam yra 
sapnininkas!
Geras sąrašas, bet nepilnas

Chicagos komunistų “Vil
nyje” vienas pisorėlis rašo:

“Nacių kriminalistų sąra
še yra Rudolf Hess, Franz 
von Papen ir Karl Doe- 
nitz”...

Girdi, tai “geras sąrašas.”
Geras, bet jis nepilnas. Į 

tą sąrašą reikėjo įtraukti ir 
StalinorDŽHgasvilio vardą.

Stalinas juk' buvo tas. 
kuris pasirašė “krauju ce
mentuotos sąjungos” paktą, 
jo ir Hitlerio legionai kartu 
mėsinėjo Lenkiją.

bilionus, nes plinta nedar 
bas. O išlaidų busią apie 50 
bilionų. Vien nuošimčių už 
jau turimas skolas reikės 
mokėt į šešis bil. dolerių 
kasmet.

Dėdės Šamo skolas mokė-) Jų demokratija 
sime ne tik mes; mokės mu 
sų vaikai ir vaikų vaikai.

įvykių. Pergalinga Rusija 
tik iš tolo žiūrint yra “mo
nolitiška” ir baisiai galinga. 
Viduje ji pradeda gyventi 
pokarini krizį. kurs gali at

Kam tas paikas juokas?

vadas kreipiasi į pasaulio 
demokratijas pagelbos savo

ja. kad tikra-' nuoširdžiai bus *?* kraštui. Jugoslavija per ka-, . , , ciu vadai, neatsižvelgdami it , . . . ® r ..kooperuojama taikos darbuo- ___ rą baisiai nukentejo. ji su
dėjo daugiau aukų kare.se. Turime pripažinti, kad lig- 

šiol to reikalingo nuoširdumo 
bendradarbiavime nėra. Tokia 
Sovietų Rusija ne tik savo 
žmonėms nežada duoti Ketu
rias Laisves, apie kurias Pre
zidentas Rooseveltas taip drą
siai ir garsiai kalbėjo, duoda
mas jai karo pabūklus, mais
tą ir kitką. bet ji siekia vis 
daugiau kraštų užgrobti ir sa
vo totalitarinę sistemą arba 
'raudonąjį fašizmą’ užmesti. Ji 
tebelaiko pavergusi Baltijos 
valstybes, tebekankina ir te- 
bežudo jų žmones; jj tiesia sa
vo nešvarias rankas pasmaug
ti demokratiją Balkanuose, 
Lenkijoje ir kitur.

. “Prieš duodant Sovietų Ru-

nieką ir nebodami kokių pa
sekmių tatai duos kraštu:. Gy
ventojai gali gintis prieš tą 
teroristini režimą tiktai gink
luotų partizanų veiksmais. Pi
lietinis karas krašte nesiliaus, 
kel tas teroristinis režimas lai
kys valdžią...
“Jugoslaviją valdo diktato

riška komunistų partijos val
džia su komunistų partijos ar
mija. partijos teismais, parti
jos policija, partijos spaudos 
monopoliu, partijos mokyklo
mis ir poetine veikla. Toje 
valdymo sistemoje joki opozi
cija negali pasireikšti, dargi 
jei ta opozicija sudaro didelę 
gyventojų daugumą...”

kaip Anglija ir kaip Ameri
ka. Nuteriotas. išnaikintas 
kraštas ir dabar neturi lais
vės ir ramumo. Amerika ir 
Anglija gali padėti tam ne
laimingam kraštui išsiva
duoti iš teroristinio smurti-i rialistų
ninku režimo. Ar jos tą pa
darys? Jos privalėtų tą pa
dalyti, dargi einant Jaltos 
susitarimu, kurs buvo numa-

Jalta buvo viešas Amerikos į nešti laisvę rusų paverg- 
pasisukimas i įtakų sferų 
politiką. į “Realpolitik,” o 
tai reiškia ir į Lietuvos ne
priklausomybės palaidoji
mą.

Išeinant iš Jaltos imperia
listinių tarimų ir imperia
listinių dalybų. Amerika da
bar pripažįsta Balkanus,
Pabaltijo šalis ir visą rytų 
Europą esant Rusijos įtakos 
sferoje. J šitą šventą impe- 

principą Amerika

toms tautoms.

AR ŽINOT, KAD
Cigareto degantis galas 

turi 1,200 laipsnių Fahren- 
heito karščio.

Toliausia į pietus esantis 
Jungtinių Valstybių miestas 
yra Key West, Floridoje.

nemano kėsintis ir žada jo
jo laikytis. Visa, ko galin
ga, demokratiška Amerika 
norėtų, tai kad Balkanuose

tęs bendrą aliantų priežiu- ii’ kituose Europos lytų 
rą, kad laisvė butų atstatyta Į kraštuose rusai leistų , pra- 
Jugoslavijoj. Jugoslavija) vesti tariamai “laisvus” rin-
nėra priešo šalis. Ji sąjun- kimus. Ir dėl tos rinkimų 
ginklas. Bet ji, kaip ir laisvės Amerika nestato
Lenkija, po didelių aukų perdaug reikalavimų: už
karę, dabar kenčia rusų pri- tektų kad rusai įsileistų ke- 

Jugoslavijos socialistų mestą diktatūros režimą. Jis Amerikos žurnalistus

Septynių dienų savaitė 
pirmiausiai atsirado vaka
rinėj Azijoj.

Vienas “Sandaros” bend
radarbis rašo:

“Kadangi Lenkijos atsto
vybė ir konsulatai Suv. Val
stijose uždaryti, tai ar ne-

_ i vertėtų lenkams pasirinkti 
S. Drg. gavo jajj<inu atstovu p. P. 

Žadeikį?”
Girdi, tai butų “nauja is

torinė unija, naudinga a- 
biem pusėm.”

Tai ne unija, bet neiš
mintingas šaipymasis. Kam 
tyčiotis iš kaimyno nelai
mės? Ar “Sandaros” bend
radarbis nežino, kad ir mu
sų tėvų kraštui gręsia pa
vojai? Ir musų atstovybė 
gali but uždaryta...

šiandien, daugiau negu 
kada nors pirma, mes pri
valome but drausmingi.

. . .. , , Mažiau tokių “džiokų.”Arktiko srityse ledo sto
ris yra tarp 5 ir 10 pėdų. Vėl pradeda zylioti

Geru skaitytoju yra skai- e.r! k °’ komun'f^'
tomas tas, kuris per minutę «r!zta > , Per,°df .
gali ištarti nuo 250 iki 300 T,e krykšti demokratai 
žodžių.

Vienas komunistų galvo
čius šitaip aiškina demok
ratiją :

“Demokratija žodis nie
ko nereiškia. Svarbu tai. 
kas valdys fabrikus ir kito
kį turtą. Tas yra pagrindi
niu dalyku.” (“Vilnis”).

Right! Demokratija tik 
tada. kai turtus valdo ko
munistas...

Bet tuomet ėriuką dras
kantis vilkas irgi tinka but 
demokratu—taip ar ne?

St Strazdas.

ARIZONOS SIAMO 
DVYNUKAI MIRĖ

Ruepiučio 26 d. Arizonos 
valstijoj, netoli Phoenix 
miesto, gimė dvi suaugusios 
i krūvą mergaitės dvynu
kės. Daktarai bandė išgel
bėti mergaičių gyvybę, bet 
rugsėjo 10 d. jos mirė ligo
ninėj. Tokius suaugusius į 
krūvą dvynukus vadina 
“Siamo dvynukais,” pagal 
du broliu iš Siamo krašto, 
kurie užaugo suaugę į kru- 

ir klasių vienybės apaštalai v^'
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NEW YORK, N. Y.

Mirė Anicetas B. Strimaitis; 
palaidotas Mahanoy City 

kapinėse

Pereito trečiadienio rytą 
“Keleivis” gavo sekamą te
legramą :

“ši antradienį, 9 valandą 
vakare, mirė Anicetas B. 
Strimaitis, sulaukęs 70 me
tų amžiaus; mirė savo na
muose, Woodhavene. Iki 
rugsėjo 7 d. velionis bus lai
komas Garšvos koplyčioje. 
Tą dieną jis bus išvežtas Į 
Mahanoy City ir ten palai
dotas. — M. J. Vinile**.”

Kada gavom šią telegra
mą, musų laikraštis jau bu
vo atspausdintas ir atiduo
tas paštui.

Anicetas Strimaitis savo 
laiku buvo labai darbštus 
žmogus. Per kuri laiką jis, 
berods, priklausė Lietuvių 
Socialistų Sąjungai. Vėliau 
iš jos pasitraukė ir visą lai
ką dirbo su sandariečiais. 
Beje, savo laiku Strimaitis 
buvo Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje centro sekreto
rius.

Jaunystėje Strimaitis ra
šinėjo eilėraščius ir vaizde
lius, bendradarbiavo “Tė
vynėj.” “Vienybėj,” dabar
tinėj “Sandaroj” ir velionio 
Olševskio “Lietuvoj.”

HARRISBURG, ILL.

Prieš 35 metus Harrisbur- 
ge ir jo apylinkėse buvo ga
na didelė lietuvių kolonija. 
Apšvietoje lietuviai tada 
stovėjo žemai, nes laikraš
čių žmonės neskaitė. Aš su 
kitu draugu tada nutarėme 
užrašinėti žmonėms pirmei
viškus laikraščius. Aš pats 
turėjau įgaliojimą užrašinė
ti “Kovą,” “Keleivi,” o pas
kui ir “Naujienas.” Todėl 
nors ir gana pavėluotai, bet 
noriu pranešti apie vieno 
mano prikalbinto ilgamečio 
“Keleivio” skaitytojo mirti. 

Mirė Petras Vaitkevičius
1945 m. gegužės 24 die

ną mirė čia sulaukęs 64 me
tų amžiaus Petras Vaitke
vičius, ilgametis “Keleivio” 
skaitytojas. Iš Lietuvos ve
lionis paėjo iš Suvalkų rė- 
dybos. Slabados parapijos. 
Iš Lietuvos pirma atvyko i 
Du Bois. Pa., ten vedė ir. 
kiek pagyvenęs, 1907 me
tais atsikėlė gyventi i Har
risburg, III., kur ir išgyveno 
iki mirties. Iš amato velio
nis visą amžių buvo anglia- 
kasis. Jis užaugino dvi duk
teris ir du sūnūs. Dukterys 
dabar ištekėjusios, sūnus 
vedę. Vyresnysis sūnūs tar
nauja armijoj, randasi Fili
pinų salose, todėl ir i tėvo 
laidotuves negalėjo pribūti. 
Visa velionies Vaitkevi
čiaus šeima išauklėta pa
vyzdingai, o pats velionis 
Petras buvo ramaus budo 
žmogus ir su visais kaimy
nais sugyveno labai gražiai.

Kadangi velionis Petras 
buvo mano labai artimas 
kaimynas, tai iš jo girdėda
vau. kad jis turi Amerikoje 
giminių. Todėl jei kas iš gi
minių norėtų platesnių ži
nių apie velionies gyveni
mą ir mirtį, tai gali kreip-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCE8TER, MASS.

tis į jo našlę (Mrs. K. Vait- 
kevich, 828 W. Park Street,' 
Harrisburg, III.).

Velionis Petras “Keleivį*^ 
skaitė virš 30-ties metų. • 
Kada liga ji suspaudė, jis; 
vis dar mėgdavo skaityti 
“Keleivį” ir įdomaudavosi 
žiniomis.

Aš nuo savęs tariu: Ilsė
kis, Petrai, amžinai, o jus, 
sūnūs ir dukterys ir Tu, jo 
gyvenimo draugė Katrė, ne-1 
liekite ašarų, nes žmogaus 
toks jau likimas—kas gims
ta, tas turi ir mirti.

Chas. Vachunas.

N. S. PITTSBURGH, PA.

North Sidės “Lietuvių Die
na” su komunistais

Rugpiučio 26 d. buvo su
rengta, taip vadinama North 
Sidės “Lietuvių Diena” ben
drai su komunistais. Tikre
nybėje tai buvo piknikas 
arba išvažiavimas į Frank
lin Grove. tik užvardintas 
“lietuvių diena.” Jos pelnas 

‘skiriamas Deshon ligoninei,! 
kuri randasi Butler, Pa. ir j 
yra valdžios užlaikoma kai
po kareivių ligoninė.

Šiais metais ta “lietuvių 
diena” buvo nelabai skait
linga, nepaisant to fakto, 
kad jau gasolino galima 
gauti kiek nori ir automo
biliais važinėti kur tik nori.
Šiais metais joje atsisakė 
dalyvauti į Dangų žengimo 
lietuvių parapija. Matomai, 
North Side katalikai prade
da suprasti, kad lietuviams 
nepridera dalyvauti bend
ruose parengimuose su Lie
tuvos pardavikais komunis
tais ir jau pradeda atsipa- 
laidcti nuo p. Mažuknos 
peršamos bičiulystės su tais 
svetimos valstybės agentais.

Praeitais metais dalyva
vo katalikai kartu su komu
nistais. Kaip tenka girdėti, 
tai ir Sūnų Lietuvos D-jos! 
dauguma darbštesr.iųjų vei-j 
kėjų nepatenkinti komunis-į 
tų talka tokios “lietuvių die
nos” rengimo. Pradeda da- 
siprotėti, kad iš lietuviškų 
bolševikų nėra jokies nau
dos.

Mat. visą didžiausi dar
bą lietuvių dienos rengime 
atlieka Sunu Liet. D-ja. oi 
komunistai, būdami bendra-' 
me rengimo komitete, pasi-, 
ima dalį neužpelnytos gar-! 
bės. Visiems vra žinoma,! 
kad komunistai neturi io-j 
kies publikos. O jei ir atsi
lanko keletas raudonukų i 
kokį bendrą parengimą, tai 
tik kad parodyti save. pa-Į 
platinti bolševikišką propa
gandą. pardavinėjant ko
kius tikėtus ir kaišiojant pu
blikai savo laikraščius. Ko-Į 
munistai tokiuose parengi
muose save dolerių nepra
leidžia.

Žinoma, yra visai kitoks 
dalykas, i ei koks parengi
mas būna matuškos Rusijos 
naudai. Tada bolševikų vai- 
skas yra sumobilizuojamas 
iš visos Pittsburgho apylin
kės ir iie tada savo dolerių 
nesigaili.

Vienas juckdaris man 
kaitą sakė: “Jei nori komu
nistus sutraukti į lietuvių 
dieną, tai turi skelbti, kad 
parengimo uždarbis bus ski
riamas ne Deshon ligoninei, 
bet Rusijai ir i parengimą 
atnešti raudonas rusiško ka
zoko kelnes ir skelbti, kad 
tai maršalo Stalino dovana 
yra atsiųsta, tai pamatytum, 
kaip visi lietuviški bolševi
kai iš visų kampų sugužėtų 
į parengimą ir praleistų vi
sus savo dolerius.” Ar taip 
iš tikrųjų butų, aš nežinau, 
bet niekam nėra jokia pa
slaptis, kad lietuviškiems 
bolševikams vra arčiausiai 
prie širdies Rusijos reika
lai.

Northsidietis.

IŠ JAPONŲ SOSTINES BELIKO TIK GRIUVĖSIAI

Štai kaip šiandien išrodo ta vieta, kur da nesenai stovėjo Japonijos sos
tinė Tokijo. Dabar tenai riogso tiktai kiuvos pelenų ir griuvėsių.

KONSULU DIENA DUT- 
CHESS APSKRIČIO 

PARODOJE

Dutchess County paroda 
Nevv Yorko valstijoj minėjo 
100 metų jubiliejų nuo isi- 
steigimo. Jos rengėjai dėl 
tos priežasties pakvietė vi
sų valstybių konsulus Nevv 
Yorke aplankyti parodą, 
Rhinebeck, N. Y. ir paskel
bė rugpiučio 30 d. Konsulų 
Diena. Dalyvavo apie 40 
konsulų, tarp jų ir Lietuvos 
generalinis konsulas Jonas 
Budrys.

Poughkeepsie gelžkelio 
stoty konsulai buvo sutikti 
to miesto maioro ir Darodos

JIEMS REIKALINGA MUSU PAGELBA

Karo baisenybėms pasibaigus, milionai žmonių dar tebėra ašarose, milionai benamių, milionai neda- 
valgę, milionai be drabužių. Tik dabar šalpos įstaigų žmonėms pavyksta pamatyti tuos baisiuosius regi
nius! Čia buvo gražus miestas, sunkiai dirbančių žmonių išstatytas, dabar jo vietoj—tik griuvėsiai. Vie
toj linksmų žmonių—ašarose paskendę. Vienintelė jų viltis—tai mes. amerikiečiai. Mes jiems teikiame 
pagelbą. Renkame ir siunčiame vaistus, drabužius, apsiavimą ir patalynę, kad gyvi išlikę galėtų pasau
liui vėl būti naudingi. Kenčia šimtai tūkstančių lietuvių, jiems reikia greitos pagelbos. Kreipkitės ir i ki
tataučius, prašykite ių talkos. Rinkite ir siųskite drabužius, apsiavimą ir viską, ką gaunate, į United 
Lithuanian Relief Warehouse, 101 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

komiteto. Automobiliais vi
si nuvyko į Hyde Park, kur 
pasveikino ponią F. D. Roo- 
seveltienę ir atidavė pagar
bą mirusiam Valstybės Pre
zidentui, papuošdami jo ka
pą gėlėmis. Iš ten vyko ap
žiūrėti parodos. Apžiūrint 
parodą musų konsului buvo 
ir maloni staigmena. Inter
national Business Machine 
Corporation skyriuje kon
sulams buvo pademonstruo
tos dvi naujausios rašomos 
mašinėlės, operuojamos 
nors ir po senovei, panelių- 
mašininkių, bet elektros pa
gelba su įvairiausiais pato
bulinimais. Pav., laiškai ga-' 
Ii būti rašomi iškarto su 20:

kopijų. Demonstravo dvi 
panelės, žinoma, parinktos 
konkurso keliu.

Įsižiūrėjęs į panelių vei
dus general. konsulas priė
jo arčiau ir paklausė: “Ar 
jus negalėtumėt man tą pa
aiškinti lietuviškai?’’ Pane
lės net pašoko. Atsipeikėju
sios pasakė savo pavardes: 
Stella ir Mary Pajunaitės. 
iš Clęvelando, jau astuoni 
mėnesiai dirbančios šioje 
kompanijoje.

Užsisakykite dideli “Ke-! 
lei vio” kalendorių 1946 m.

HARTFORD, CONN.

Sustojo darbai

Pas mus šiuo laiku daug 
žmonių yra be darbo. Dau
guma dirbtuvių visai susto
jo. Kitos kad ir dirba, tai
visai mažai, nes dauguma į ,n-žino, kaip karas pra
dariau buvo karo reikalams.!sidėio ir “nebeatsimena. 
Vienok žmonės perdaug ne- kad karo pradžioje Hitleris
nusimena. Visi džiaugiasi 
bile tik karas pasibaigė. 
Daug žmonių čia buvo at
važiavę dirbti laikinai. į ka
ro darbus, tai dabar, dar
bams sustojus, tie visi vėl 
išvažinėja. Be to, čia yra; 
gana daug komunistų, tai 
manoma, kad daugelis jų iš
važiuos į Rusiją. Jie dažnai 
kalba, kad Rusija yra ge
riausia kontrė pasaulyje, tai 
nejaugi jie dabar butų to
kie kvaiši ir nevažiuotu į tą 
geriausią kontrę išsidžoinin- 
ti ten esamu rojų? Kai ku
rie Hartfordo bolševikiški 
frontovikai tiek Įsikarščia
vo, kad net redaktoriams 
pradėjo rašinėti grasinan
čius laiškus. Aš patarčiau 
bolševikams mažiau karš
čiuotis ir daugiau skirit lai
ke ir jėgų savo pasekėjų ap
švietimui. Kartais tenka iš 
tų bolševikų pasekėjų girdė
ti tokias kvaišus nuomones, 
kad net nebolševikui sarma
ta už juos darosi. Nesenai 
girdėjau, kaip viena bolše
vike pyko ant Amerikos val
džios, kodėl ji neįsako vo
kiečių iššaudyti, jie esą tiek 
žmonių Rusijoj išžudę.

Į tai viena moteriškė pa
stebėjo. kad ne tik Rusijoj, 
bet ir Lenkijoj vokiečiai 
kartu su rusais daug žmo
nių išžudė. “O kada kas 
Lenkijoje žmones žudė?”— 
sušuko ta bolševike. Jai bu
vo paaiškinta, kad karo pra

džioje vokiečiai ir rusai 
bendrai užpuolė ant lenkų, 
juos žudė, kraštą naikino, 
vežė žmones į prievartos 
darbus. Tą dari vokiečiai, 
tą pat darė ir rusai. Bolše
vike net išsižiojo tą išgirdu
si. Ji taip yra apšviesta, kad

įr Stalinas buvo dideli bi
čiuliai ir bendrai mėsinėjo 
savo kaimynus...

Nekomunistė.

CHICAGO, ILL.

Nesenai čia mirė Nekal
čiausios Panelės parapijos 
klebonas, J. D. O’Neill. Jo 
parapija buvo Highland 
Parke. Fo jo mirties buvo 
spėjama, kad jis palikęs a- 
pie 5,000 dolerių turto. Bet 
patikrinus, tas turtas pasi
rodė daug didesnis. Viso 
uraboščiaus palikimas sie
kia 268,000 dolerių! Nei pa
ti, nei vaikai, kam gi jam 
tie pinigai? — klausia pa- 
rapijonys, kurie per 30 me
tų stebėjo klebono dūšių 
ganymą, bet vargu kada 
spėjo, kad jų praboščius 
butų tiek vilnų prisikirpęs.

Man tas Įvykis duoda i- 
kvėpimo parašyti tokias ei
lutes:
Bet miršta ir tie kunigėliai, 
Neišgelbsti nė jų pinigėliai. 
Palieka jie savo turtus ki
tiems.
Iš ko būna juoko visiems.

A. Armin.

PHILADELPHIA, PA.

Vieno kliubo bėdos
Vienas smarkus

njiuuoo
lietuvių 

pakliuvo į be
das. “Keleivyje” kartą bu
vo aprašyta vieno kliubo 
“kultūrinė” veikla, bet tada 
to vieno kliubo vadovai 
baisiai ant “Keleivio” pyko. 
O dabar teismas pasakė 
tiems komunistnoiantiems 
kliubo vadovams savo “nuo
monę.” Teismo nuomonė 
kliubo neriams kainuos 600 
doleriu pabaudos, neskai
tant Jaisnio suspendavimo 
dešimčiai dien" ir neskai
tant teismo r- nu vokalo iš
laidų.

Tcs bėdas dar nėra vis
kas Tae pats HiuLrs turės 
ir daugiau trobelių su mies
to teismu dėl to kliubo 
“kultūringų parengimu.” A- 
pie tai ir apie visas kitas to 
smarkaus “kultūrinio” kliu
bo bėdas parašysiu plačiau.

A. S. Žabaldokas.

Į r a i r e n y b ė s
Gyvatės nuodai, perleisti 

Ultra-Violetine šviesa, pa
sidaro nepavojingi žmogaus 
sveikatai.

—o—
Korėjoj esąs paprotis, 

kad vyras susitikęs savo 
moterį ant gatvės, nuduoda 
nepažįstąs.

—o—
Barškančios gyvatės per 

metus paveda 2-3 vaikus, o 
kartais ir keturis.

Uodų padaryti nuostoliai 
ir jų kontroliavimas Jungti
nėms Valstybėms per me
tus kaštuoja 145.525.000 
dolerių.

Armijoje patilta, kad 
juodukai (negrai) mato 
naktį geriau, negu baltieji 
kareiviai.

Yra sakoma, kad Einštei
no relatvvumo teoriją su
pranta viso tik 14 žmonių 
pasauly.

i J. D. T.
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Kristijonas Duonelaitis

—Ar žinai, Maike. ką aš 
sumislinau?

—0 ką?
—Aš pastanavijau eiti 

teisybės jieškoti. Jau prisi
pyliau džiogą snapso ir nau
jus padnackus pridėjau. Gal 
ir tu, Maike. eitum su ma
nim Į tą kelionę?

—0 į kurią pusę tėvas 
manai eiti?

—Ir aš pats nežinau. Ei
siu per žmones ir klausinė- 
siu, kur dingo teisybė ant 
svieto.

—Tėvas nori Diogeną pa-
n">o<Y/4-Jinti ?

—O kas tas Diogenas?
—Diogenas, tėve. gyveno 

senovės Graikijoj da Kris
tui negimus. Jis buvo ap
driskęs, suvargęs, nedaval- 
gęs, miegodavo šiukšlyne ir 
vis sakydavo, kad pasauly 
nėra teisybės.

—Tai jis buvo toks pat, 
Maike. kaip aš.

—Labai panašus, tėve.
—Ar jis buvo generolas?
—Ne. kariškių jis nekęs

davo.
—O išsigert mylėjo?
—Ne. Kas kitiems patik

davo, jis tą smerkdavo. Ir 
todėl jam išrodė, kad pa
sauly nėra teisybės. Da ir 
šiandien yra sakoma, kad 
Diogenas su žiburiu jieško- 
jo teisingo žmogaus, paseno 
fcejieškodamas ir mirė nesu
radęs.

—Ar tai tu rokuoji, Mai
ke. kad ir aš teisybės nesu
rasiu ?

—Ne, tėve. nesurasi.
—Na. tai kaip galima ant 

svieto gyventi be teisybės?
—Bet kaip tėvas teisybę 

supranti?
—Gal aš nežinau. Maike. 

l as vra teisybė, ale aš ži
nau, kas yra neteisybė.

—O kas?
—Ogi paimkim, vaike, 

kad ir tuos zdraicas, ką ga- 
rieb's vadina karo kirmina- 
1 irtais. Norvegijoj toks išda
vikas buvo Kvislingas. Jis 
pardavė savo kontrą Hitle
riui ir pats nuėjo jam slu- 
žyt. Dabar gazietos rašo. 
kad norvegų sūdąs nusudi
jo jį ant smerties už tokią 
išdavystę. O Kauno Padlec
kis. ka pardavė Lietuvą 
maskoliams, gyvena sa; 
fry.

—O kokią iš to išvadą t? 
vas darai?

—Valuk mano išvados 
Maike, tai toks biznis yr? 
didelė neteisybė. Aš sakau 
taip: jeigu bus pakartas 
Kvislingas. tai turi but pa
kartas ir Padleckis. Juk jie 
vienodi galvariezai.
.—Ne, tėve, ne visai vie

nodi. Kvislingas parsidavė 
vokiečiams iš kalno, da 
jiems Norvegijon neatėjus, 
o Paleckis nuėjo rusams 
dirbti tik tada. kai Stalino 
armija jau užėmė Lietuvą. 
Tai nemažas skirtumas.

—O iš kur tu žinai, Mai
ke. kad Padleckis nebuvo iš 
kalno Stalino šnipams par
sidavęs? Aš vokuoju, kad

yra
ir

teks pat

metais ten buvo įkurta lie
tuviška seminarija (kursai), 
kur paruošdavo pastorius 
lietuviškoms parapijoms., 
Tais laikais vokiečiai rytinę 
dabartinių Rytprūsių dalį 
vadindavo “Lietuva,” o ka-l 
dangi gyventojai ten buvo 
išimtinai lietuviai, tai ten 
reikalingi buvo kunigai, 
kurie mokėtų lietuviškai. 
Toje seminarijoje mokėsi 
lietuvių kalbos ir K. Duo
nelaitis. Karaliaučiaus uni
versitetą Duonelaitis baigė 
1736 metais. Jis mokėjo kai 
bėti lietuviškai, vokiškai, 
franeuziškai, ir mokėjo se
nąsias kalbas: lotynų, grai
kų ii- hebrajų.

Baigęs universitetą Duo
nelaitis pirma dirbo kaipo 
privatus mokytojas, 1740 
metais gavo mokytojo vietą 
Stalupėnų bažnytinėj mo
kykloj, o 1742 metais toje 
mokykloje buvo paskirtas 
direktorium. Sekančiais me
tais jis buvo paskirtas pas
torių į Tolminkiemius. kur 
jis išgyveno iki savo mir
ties, 1780 metais.

K. Duonelaitis buvo di
delių gabumų žmogus. Jis 
nesitenkino pastoriaus dar
bu parapijoj, bet. kaip dau
gelis tų laikų daugiau išmo
kslintų žmonių, bandė už
siimti mechanika, stiklų te
kinimu (optika) ir studija
vo fiziką. Jis dirbo ir mu
zikos instrumentus ir pats 
buvo muzikos mylėtojas; 
įis yra parašęs muziką ke
lioms dainoms, bet iš jo 
kompozicijų nieko neužsili- 
ko iki musų laikų.

K. Duonelaitis nebuvo 
maištininkas, jis nešaukė 
baudžiauninkų valstiečių 
nusikratyti baudžiavos jun
go. bet jis ne buvo nė ponų 
pastumdėlis. Jis mokėjo lai
kytis nepriklausomai su šio 
pasaulio galingaisiais. Jis 
sakydavo, kad “laimingiau
sia yra ta parapija, kur nė
ra karališko valdininko.

JAPONAI MIRŠTA IŠ BADO

Tūlas lietuvis nusiskun
džia. kad mes neturime gar
sių rašytojų. Girdi, kur mu
sų Puškinas. Mickevičius, 
Byronas, Longfellovv’as ir 
panašus garsenybės? Berei
kalingas nusiskundimas. 
Mes turime vieną rašytoją 
milžiną, kurs yra senesnis 
ir už Puškiną, ir už Micke
vičių ir už Longfellovv. Tai 
yra musų Kristijonas Duo
nelaitis, Mažosios 
rašytojas.

K. Duonelaitis gyveno 
18-tame amžiuje. Jis gimė 
1714 metais sausio 1 d. ir 
mirė 1780 metais vasario 18 
d. Duonelaitis gyveno labai 
audringame laike. Jo am
žiaus gale iš Franci jcs jau 
putė revoliuciniai vėjai, o 
iš Amerikos buvo atėjusios 
žinios apie “kolonistų” su
kilimą prieš Anglijos kara
lių ir apie susikūrimą nau
jos valstybės, kuri pasiva
dino Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis. EuropojeDuo- 
nelaičio laikais ėjo žiaurus 
karai. Prūsijoj tuo laiku 
viešpatavo karingas kara
lius. Fridrichas Didysis 
(1712-1786), kurs buvo įsi
vėlęs į daug karų ir vedė 
vieną ilgą karą. vadinamą 
“septynių metų karu.” Ta
me kare rusai buvo užėmę 
visą lytinę Prūsiją. Buvo 
po rusų valdžia ir K. Duo
nelaitis ir iš tų laikų yra už
silikęs linksmas pasakoji
mas, kaip K. Duonelaitis 
“garbino” šventąjį Alek
sandrą Nevskį. kuri dabar 
bolševikai Rusijoj vėl labai 
aukštai garbina ir net to 
“šventoje” medalius dalija 
kareiviams už pasižymėji
mus mūšiuose.

Kristijono Duonelaičio 
laikai buvo dar ir tuo pažy
mėtini, kad tada vokiečiai 
jau "buvo pradėję labai 
smarkiai vokietinti Mažąją 
Lietuvą. Jie siuntė į prūsų 
karalių valdomą Lietuvą 
vokiečius kolonistus ir sten
gėsi žmonėms įpiršti viską 
vokišką. Daug vėliau rusai 
tą pati darė rusų valdomoj 
Lietuvoj. Duonelaičio lai
kais Lietuvos valstybėj vieš
patavo didelė vidaus suiru
tė. Lietuva ir Lenkija, ba
jorų valdomos, buvo pate
kusios į vidaus anarchiją, o 
gobšus kaimynai tykojo jas 
pasidalyti. Dar Duonelaičiui 
tebegvvenant įvyko pirma
sis Lietuvos padalijimas.

savo laiko didžiuosius įvy
kius, ne karalių Fridrichą, 
ne Pugačovo maištą Rusi
joj ir ne maršalą Suvorovą, 
kure Pugačovo maištą nu
slopino kraujo juroje. Duo
nelaitis nerašė apie didžiuo
sius karus, karalius ir pa
saulio galiūnus. Bet jis rašė 
apie lietuviško kaimo gyve
nimą, apie buro-ukininko 
vargus, bėdas, rupesnius, 

Lietuvos i džiaugsmus ir linksmybes.
Duonelaitis rašė apie gam
tą. apie gražų pavasarį, a- 
pie vasaros darbymetį, apie 
rudens gerybes ir apie šal 
tosios žiemos “narsus.” ku 
rie rūstaudami grįžta ir 
žmones gąsdina. Duonelai
čio aprašymuose gamta yra 
gyva, ji juokiasi, linksmi
nasi, rūstauja ir verkia. K. 
Duonelaitis yra musų liau
dies poetas ir — labai dide
lis poetas. Jei Duonelaitis 
butų rusas, jo raštai butų 
garsinami, kaipo rusų raš
liavos pažibą; jei jis butų 
franeuzas. vokietis ar ang
las, jis butų vienas iš pasau
linių klasikų: apie jį žino
tu kiekvienas raštuose ap
siskaitęs žmogus. Bet Duo
nelaitis buvo mažos tautos 
didelis giesmininkas, todėl 
platusis pasaulis apie jį ma
žai ką žino, o tūlas ir lietu
vis apie fl tik iš ketvirtų ar 
penktų lupų yra girdėjęs, 

—o—
Kristijonas Duonelaitis 

gimė naujų metų dieną 
1714 metais, Lazdinėliuose, 
?alia Gumbinės miestelio. 
Mažojoj Lietuvoj. Jo tėvai 
buvo ūkininkai. Tėvui mi
rus paliko motina su septy
niais vaikais ir nemažai 
vargo gaspadorystę vesda
ma. Kristiicnas buvo nuvež
tas mokytis į Karaliaučių.' 
kur geri žmonės jam išrū
pino vietą Kneiphofes baž
nytinėj mokykloj. Mokslas 
ten nieko nekaštavo, o mo
kiniams buvo duodamas 
valgis ir visas užlaikymas, 
bet jie turėjo eiti į bažny
čią giedoti ir, jei pasitaiky
davo numirėlis, mokiniai 
turėjo padėti jį atgiedoti 
bažnyčioje. Mokyklos gyve
nimas buvo kietas, valgis 
prastas ir pasakoja, kad 
kartą jaunasis Kristijonas 
buvo apalpęs iš bado.

1732 metais Kristijonas 
Duonelaitis įstojo į Kara
liaučiaus universitetą ir ten 
mokėsi teologijos ir senųjų 

Karaliaučiaus uni 
buvo mokoma ir 

aprašė ne lietuvių kalbos. Dar 1718

Amerikiečiai dabar duoda pagelbą badaujantiems 
japonams, šioj nuotraukoj matosi vienas japonas mirš
tąs iš bado.

Įdomus Dalykai
FBI PIRŠTŲ NUO

SPAUDOS
kur kitokio budo nebebuvo 
nustatyti žuvusiojo kareivio 
tapatybę.

FBI pirštų nuospaudų 
rinkinys patarnauja žmo
nėms jieškant savo dingu
sių giminių, arba visokiose 
nelaimėse. Bet svarbiausias 
FBI pirštų nuotraukų tiks
las yra apsaugoti visuome
nę nuo blogų žmonių, kri
minalistų, šnipų ir kitokių 
kenksmingų gaivalų. Su pa
gelba savo rinkinio FBI per 
metus suranda ir padeda 
nustatyti tapatybę virš 15,- 
000 prasižengėlių. FBI sa
vo pirštų nuospaudų rinki
niu aptarnaują visa šalies 
policiją, teismus ir kitas pa
našias įstaigas.

Visas FBI milžiniškas 
pirštų nuospaudų rinkinys 
yra taip laikomas, kad ja
me per kelias minutes gali
ma surasti jieškomą nuos
paudą su visomis turimomis 
žiniomis apie nuspaustųjų 
pirštų savininką.

Prieš karą FBI dalindavo
si pirštų nuospaudomis su 
kitų šalių policija. Tas buvo 
daroma sekant “tarptauti
nius’’ kriminalistus. Ir da
bar. nežiūrint karo. FBI da
linasi savo žinioje esamo
mis pirštų nuospaudomis su

FBI turimas 100,000.000 
piritų nuospaudų rinkinys 
“atstovauja” 55 milionus 
žmonių. Mat. daugelis žmo
nių turi po kelias piritų nuo
spaudas. Žmogus, kurs tar
navo valdžios įstaigoje, o 
paskui tarnavo armijoje, 
turi dvi piritų nuospaudas.

Kaip sakyta, svarbiausias 
pirštų nuospaudų tikslas y- 
ra palengvinti sekti krimi
nalistus. Pasirodo, kad 70 
nuošimčių suimamų krimi
nalistų turi savo “rekordus” 
policijoj ir. žinoma, turi an
kstyvesnes piritų nuospau
das. Kas kartą pakliūva į 
policiją dėl kokio nore pra
sižengimo. jo piritų nuo
spauda lieka visam amžiui 
FBI rinkinyje. Jei tas pats 
žmogus kur nors padaro ko
kį “trobelį,” piritų nuo
spaudos pasako, kada ir kur 
jis anksčiau buvo susidūręs 
su policija ar teismais.

FLIS.

Federalinis Investigacijos! 
Biuras (FBI) nesenai pra-Į 
nešė, kad jo “identifikacijos! 
skyrius” jau veikia 22 me
tus. Per tą laiką jis turi su
rinkęs apie 100 milionų pir
štų nuospaudų. Tai yra di
džiausias tos rūšie? rinki
nys visame pasaulyje.

Pirštų nuospaudos kol 
kas yra vienas iš tikriausių 
būdų nustatyti žmogaus ta
patybę. Mat, kiekvieno žmo
gaus pirštų linijos yra kito
kios ir todėl pagal pirštų li
nijas lengviausiai yrą žmo
gų “identifikuoti.” Pirštų li
nijos nesikeičia su žmogaus 
amžių, jos pasilieka tos pa
čios per visą žmogaus gy
venimą. todėl jų pagelba 
lengva yra nustatyti žmo
gaus tapatybę ir praėjus ei
lei metų.

Amerikos ginkluotose pa
jėgose visi kariai duoda sa
vo pirštų nuospaudas, ku
rios yra laikomos tam tik
rame rinkinyje. Su pagelba 
tų pirštų nuospaudų buvo 
nustatyta tapatybė kareivių 
įvairiose karo nelaimėse.

zdraica.
Kvislin-

us
kaip 
gas".

—Gali but, bet nėra Įro
dymu.

____IvnL’iom Eiocni rio t i.i

Įrodymai? Ar francuzai tu
re *’o Įrodymu.- kad jų star
kas generolas parsidavė 
Hitleriui iš kalno? Neturė
jo. Jie ir nesakė, kad jis iš 
kalne parsidavė. Jie tik sa
kė. kad jis nuėjo naciams Į 
talką, kai jų vaiskas iau bu
vo užėmęs Francuzija. Ir 
už tai jie dabar nusudijo jį 
sušaudyt. Na. tai kodėl Pad-

tas norvegų

gy vas.leckis vaikščioja 
Kur gi čia teisybė?

—Tėve. politikoj teisybės 
nėra. Kas turi galią, tas 
vykdo savo valią. Lietuvoje 
šiandien viešpatauja bolše
vikai. todėl ka jie nori. tą 
ir daro. Jeigu ių 
nai susmuks, kaip susmuko 
nacių viešpatavimas, tada 
Paleckio kompanija susi
lauks tokio pat likimo, ko
kio susilaukė Norvegijos ir 
Franci jos išdavikai.

—Vot, Maike. tada ir bus 
teisybė ant svieto!

—Tėvui tas išrodo teisy
bė. bet Paleckiui—ne.

—Ar tau jc butu iškada? 
—Ne tame dalykas, tėve. 

Aš tik noriu tau irodvti, kad 
tokio daikto, kain absoliuti 
♦eis v r ė, pasauly nėra. Kas 
vienam išrodo teisybė, ki
tam tas gali išrodyt didžiau 
šia nnteisvbė.

—Veidiminut, Maike. Aš; 
noriu pamislyt, kaip tas ga
li but.

—Gerai, tėve, pagalvok.

Daug matė ir daug pergy-- kalbų, 
va.dzia te-! veno k. Duonelaitis. Bet sa-i versitete 

vo raštuose jis

PIKTA"*Pili KARAS 
BOSTONE?

Vienoj Kast Bostono val
gykloj buve nušautas italas 
Joseph Barresi. 35 metų vy- 
•as. čovikas pabėgo.

Policija mano. kad Bar- 
resi b’n-n piktadariu ka»-o 
auka. Nušautasis per kelis 
-tvertis sėd ė m kalėjime, 
^tapoma, kad ii nušovė k”, 

nors piktadarių gengės
narys.

CORREGIDORO DIDVYRIS

Užsisakykite dideli “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

Čia parodytas amerikiečių generolas Wainwrighth", 
kuris karo pradžioje narsiai gynė Corregidoro tvirtovę 
Filipinuose. Kai pasibaigė maistas ir amunicija, japo
nai paėmė jį nelaisvėn. Dabar amerikiečiai jį išlaisvi
no. Čia jis parodytas Yokohamos viešbuty. Japonė pa
davėja laukia, ką jis lieps atnešti valgyti. Pamąstęs, 
generolas pasakė • “O, kaip aš norėčiau ham and eggs ’”

o
apie savo profesijos priete- 
lius kunigus. Duonelaitis 
buvo ne labai aukštos nuo
monės. Jis sakė, kad kuni
gai daugiau myli vilnas, ne
gu avis. Jis taip apibudina 
tų laikų kunigų luomą:

“Mano laikuose jau atsirado 
žmonių (kunigu tarpe), ku
riems rupi ne avis, bet tiktai 
jų vilnos. Jei apie ką nors dar 
būdavo kalbama (kunigų su
eigose). tai daugiausiai apie 
padidinimą ir pakėlimą pelno 
ir kas kart vis rečiau girdėti 
dievobaimingų ir rimtų kal
bų. Kada susieidavo tokie že
mės turtais apsirūpinę kuni
gai, tai retai išgirsdavai juos 
kalbant apie mokslus arba pra
kalbas ; bet apie pajamų pa
gerinimą ir apie žemės gery
bes kalbėdavo kiek tik lenda.“

Laike septynių metų ka
ro Mažoji Lietuva buvo ru
sų okupuota. K. Duonelaitis 
nuo rusų slapstėsi Romin- 
tės giriose, kurios ir šio ka
ro eigoje pagarsėjo labai 
kruvinais mūšiais tarp rusu 
ir vokiečių. Rusų okupaci
jai užsitęsus teko pabėgė- 
’iams grįžti namo ir gyven
ti po naujais ponais. Vieną 
kartą kunigas Duonelaitis 
gauna iš rusų kariškos vy
riausybės įsakymą švęsti 
šventojo Aleksandro Nevs
kio šventę, atlaikyti bažny
čioj pamaldas ir pasakyti 
apie tą rusų šventąjį pa
mokslą. Duonelaitis įsakytą 
dieną prabilo į savo parapi- 
Įonis šitaip:

“Man yra įsakyta iš dabarti
nės aukštosios valdžios pager
bti šventąjį Aleksandrą Nevs- 
kj. Jis gal buvo ir geras žmo
gus, bet aš jo nežinau. Neži
not nė jus: todėl mes geriau 
apmąstysime žodžius evange
listo Motiejaus 4.14:

“Aleksandras kalvis man 
daug bloga padarė. Viešpatie, 
užmokėk jam sulig jo darbu. 
Nuo jo saugokis, nes jis musu 
žodžiams priešinosi.“

Tuo Duonelaitis ir pabai 
gė “pagerbimą” rusų šven-

tojo. kurį į-usų okupacinė 
valdžia norėjo išgarsinti 
per okupuotos šalies bažny
čias. Laimė, kad tada rusai 
neturėjo dar savo NKVD, 
nes pO tokio pamokslo da
bar Duonelaitis atsidurtų 
labai šaltoj vietoj.

Kaip sakiau, Duonelaitis 
nebuvo maištininkas. Jis bu
vo valstiečių baudžiaunin
kų dainius. .Jis puikiose ei
lėse aprašė valstiečius to
kius, kokie jie buvo. Jis kar
tais nusiskundžia baudžia
vos sunkumais, bet dėl pa
čios baudžiavos neteisingu
mo nekelia balso. Tai jau 
toki valia Aukščiausiojo... 
lis bara bernus, kad jie :>er- 
laug didelių algų nori, ba
ra visus už girtuokliavimą, 
už pamėgdžiojimus vokie
čiams, už vokiškos kalbos 
vartojima. už keiksmus ir 
pliuškiavimus. Savo sociali
nėmis pažvalgomis K. Duo
nelaitis buvo susigyvenęs 
su tada buvusia tvarka ir 
nesvajojo ką nore keisti ar 
kurstyti kitus prie permai
nų. Ne to mes ir jieskome 
Duonelaičio eilėse. Bet kas 
neri pažinti, kaip lietuviai 
“būrai’’ gyveno prieš 200 
metų Mažojoj Lietuvoj, 
skaitys Duonelaiti. Kas no
ri gražių, jausmingų gam
tos ir žmonių
Duo^l-dcio

MAIKIO TĖVUI PO
penkinę:

nepakeis

aprašymų — 
“Metų” nieks ■

J šėlaini*. ’

Šie draugai prisiuntė iMaikio 
Tėvui po penkinę:Simon Vonigas iš New Haven. Conn.. G. Mačys iš Brooklyno. P. Stonis iš Walpole, J. Bartkus iš Great Neck ir John Yakas, iš Chicagos.

Už*i*akylrit dideli “Ke- 
leivio” kalendorių 1946 m-
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Kinijos derybos |
Generalisimo čankaišekas 

pasikvietė deryboms Kini
jos komunistų vadą. Mao 
Tsetung. Praneša, kad de
rybos su komunistais užsi
tęs virš dviejų savaičių.

' taip pat į Tilžę ir Karaliau
čių.

Iš to matyti, kad “Lietu
vos” oro susisiekimas yra 
tik skyrius prie rusų civili
nės aviacijos, o to skyriaus 
vedėju rusai nematė net rei-

v j- • • j -j kaio paskirti lietuvi. Jį ve-basadonai Madride prane-,, 1r4““ .‘da ruse Stnsina.se diktatoriui Frankui tuoj. ____________
pat ištraukti ispanų kariuo
menę iš tarptautinio Tan- 
žyro miesto Afrikoj. Ispanų 
spauda protestuoja, bet ka- 

i riuomenė ištraukiama.

Ispanija protestuoja
Anglijos ir Francijos am-

Belgija valosi
Belgijoje gaudomi ir tei-, 

siami visokieKvislingai, ku- Singapore anglų 
rie tarnavo vokiečiams lai-' Po trijų su puse metų ja
ke okupacijos. Šiomis die- ponų okupacijos, didelis 
nomis už šalies išdavystęį Tolimųjų Rytų uostas ir 
sušaudytas stambus koliabo- tvirtovė Singapore vėl yra 
racionistas, Dr. Albert Ro- anglų rankose.
cour. --------

---------- į Vatikanas tariasi
Popiežius priėmė pasikal

bėjimui italų komunistą 
Eugene Reale, kurs ką tik 
liko paskirtas Italijos amba
sadorium Maskvoje. Apie 
ką popiežius kalbėjo su ko
munistu — nežinia.

Mariampolės cukrau* 
fabriką* sunaikinta*

(LAIC) — Tremtinių in
formacijomis, Mariampolės 
cukraus fabrikas liko visiš
kai sunaikintas. Tuom tar
pu, neturime žinių kokio li

Redakcijes Atsakymai.
Svirpliui—Apie tai, kaip 

Stalinas organizavo banko 
apiplėšimą Tiflise 1907 me
tais, plačiai buvo rašyta A- 
merikos ir Europos spaudo
je. Litvinovas buvo ir areš
tuotas, kai mėgino tuos pi
nigus Francijoj iškeisti.

Ant Suomijos (Finlandi- 
jos) Stalinas buvo užpuolęs 
grobimo tikslais

J. Chesaičiui — Kada bus 
galima važiuoti i Lietuvą,

PAJIEŠKOMI ASMENY!*

Elzbieta Nakrošytė-Levičienė, gy
venusi Chicagoj.

Mykolas Nakrošis, sūnūs Adomo, 
gyv. Chicagoje.

Veronika Janušonytė - Nakrošienė, 
duktė Mikalojaus, gyv. Chicagoj.

Fricas Čarfeteris, iš Vilkaviškio. 
Jonas Jakubaitis, Kudirkos-Naum.

apskrit.
Gudaitytė-Šneiderienė, Sakių apsk. 
Antanas Barstys, Kauno apskr.

gyv.

kimo susilaukė du kiti cuk- mes nežinome. Kadangi 
raus fabrikai: vienas Pa- Lietuva yra rusų okupuota.

Cechų politika
Čechoslovakijos preziden 

tas E. Benešąs reikalauja, 
kad sąjungininkai netruk
dytų cechams išsiųsti i Vo
kietiją virš dvejų milionų 
“zudetų” vokiečių ir neišti
kimus vengrus.

ventyje (Šiaulių apskr.), ki
tas Panevėžyje.

Laiškas iš Europos
Musų skaitytojas Felix 

Dabzinskas gavo iš Vokie
tijos nuo savo giminaičio 
laišką. Mes tą laišką skel
biame ištisai, apleisdami 
vardus, kad nedavus bolše
vikams Lietuvoje progos 
persekioti ten likusius žmo-

ci .j . nes. Laiškas skamba:
As esu J. G. sūnūs. Prisi- 

Vokietijoj pradedama menu seniau mano tėvukai 
su Tamstoms susirašinėda-

tai pareis nuo Rusijos val
džios, kada ji pradės leisti 
žmones vykti į Lietuvą ap
silankyti ar apsigyventi. 
Kai rusų valdžia atidarys 
kelią i Lietuvą, mes prane
šime.

Japonu pasidavimas
Gen. MacArthur praneša, 

dak iki spalių mėnesio vi
durio 7 milionai Japonijos 
pasidavusių karių bus de
mobilizuoti ir siunčiami na
mo. 7 milionai pasidavusių 
karių yra didžiausias skai
čius pasaulio istorijoj.

Įvairenybes
Kuomet baltieji kariavo 

su indijonais šioje šalyje, 
indijonų stovyklose rasdavo 
prezervuoto sūrio, daiyto iš 
buivolų pieno.

skaldyti didieji dvarai ir 
dalyti vokiečiams, išvaly
tiems iš Lenkijos. Pradžią 
daro Saksonija, kur visi 
dvarai virš 100 hektarų yra 
skaldomi i 12 hektarų u- 
kius.

vo. Nuo to laiko prabėgo 
daug dienų. Įsisiūbavusios 
karo audros nutraukė ryšius 
su Jumis. Tos pačios karo

Saharos dykuma apima 
apie 3.000,000 keturkampių 
mylių žemės plotą ir yra di
džiausia dvkuma ant viso

audros išblaškė musų šeimą! musų žemės kamuolio, 
po visa pasauli ir mes nie
ko nežinome vieni apie ki
tus. Mano tėvai liko Lietu
voje. Mano seserį A. Z., jos

-o-

Į jurų dugną
Senas anglų laivas, pri

krautas nuodingų dujų. bus! vyrą J. ir jų šešių metų duk-
Amerika grąžina

‘Valstybės prokuroras T.
C. C lark praneša, kad A-į išvežtas i juras ir paskan- relę A. rusai bolševikai išve 
merika išsiunčia į Vokieti-'dintas. Anglai taip prade- ,, j
ją buvusį vokiško “Bundo”Ida naikinti iš karo atliku-
vadą Amerikoje. FritzĮsias nuodingąsias dujas, ku- 
Kuhn. ‘rių nėra kur dėti.

Vienatinis pasauly gyvis 
—žmogus turi savo kūne 
alkoholio.

Iš Okupuotos Lietuvos
Sumaitotas muzėjus

Z. Balevičius aprašo “bu
vusį’’ Kaune karo muzėjų

ja vojna,” kuri su lietuvių 
tautos išlaisvinimu neturi—— — «-^-«w***^* saaaaiavt X
nieko bendra. Po to “tėvy
nės karo” Lietuva yra ru 

iš-

ze 1941 m. birželio 14 d. 
Kur išvežė ir už ką? To nie
kas nežino. Tom dienom 
iie išvežė iš Lietuvos apie 
40,000 žmonių. Mane liki
mas atbloškė į Vokietiją. 
Lietuvoje palikau žmoną ir 
devynių mėnesiu dukrelę. 
Čia gyvenu jau vieni metai. 
Apie savo artimuosius nie- 
L." r v noomuii i I mtuvo »Yzxnr*»i_

uolumu. i L.ivtuvd j”

šių tol. kol ji neatgaus savo 
savarankiškumo.

Mieli nepažįstami gimi
naičiai! Bukite tokie malo-

Anot statistikos žinių. 
Nevada valstijoj ant kiek
vieno šimto moterų išpuola 
124 vyrai.

Antanas ir Teodora Uksas, 
Chicagoj.

Boleslavas Rozenbergis, gyvenęs 
New Yorke.

Povilas Vaitiekūnas, Biržų apskr. 
Agota ir Teodora Vaitiekūnaitės. 
Teodora Meiliunaitė-Tidipatumis, 

gyv. Chicagoj.
Pranas Čemauskas, Šakių apskr. 
Antanas Čemauskas, Šakių apskr., 

gyv. Quebec, Canada.
Juozas Karaška, sūnūs Juozo, Vil

kaviškio apskr., gyv. Detroite.
Ona Karaskaitė, gyv. Wilkes-Bar- 

re, Pa.
Ona Vizrauskaitė-Gavelienė, Vil

kaviškio apskr., gyv. New Yorke.
Pijus Maknavičius, Vilkaviškio ap

skričio.
Jonas Jurkšaitis, iš Kybartų.
Ona Adelė Ciganaitė, Šakių apsk.. 

gyv. New Yorke.
Adomas Jacius, Kauno apskr.
Ona Ciganaitė-Jurgelevičienė (Ann 

Georgei. Vilkaviškio apskr., gyvenu
si Pittsburghe.

Jonas Miržvinskas, Rokiškio apsk. 
Riva-Sara-Leja-Matas Frylander, 

iš Šeduvos, gyv. Pittsburghe.
Marijona Zaveckienė, Budavonio 

kaim., gyv. Brooklyne.
Antanas Jakaitis, Slabądų kaim.. 

gyv. Brooklyne.
Agota Vaitiekaičiutė-Lopetienė, 

iš Vilkaviškio, gyveno Canadoj.
Karolis Vestfalis, Tauragės apsk., 

gyv. N'orfold, Va.
Anelė Stonytė, Tauragės apskr.. 

gyv. Chicagoj. '
Jonas Brokas, Vilkaviškio apskri

čio, gyv. E. Detroit, Mich.
Agota Brokaitė-Matulaitienė. Vil

kaviškio apskr.. Poolville, N. Y.
Veronika Brokaitė-Milius, Vilkaviš

kio apskr., gyv. Detroite.
Kazys Bindokas, Vilkaviškio apsk., 

gyv. Detroite.
Juozas Grigaitis, Vilkaviškio apsk. 
Jieškomieji ar apie juos žinantieji 

maloniai prašomi atsiliepti j LITH- 
UANIAN AMERICAN INFORMA
TION CETER, Sočiai Service Burean 
233 Broadway, New York 7, N. Y.

Juozas Vilkaitis, gyv. Floridoj. 
Adelė Vaicekauskaitė, Vilkaviškio

apkr., gyv. Chicagoj.
Andrius Mikulskis, Vilkaviškio ap

skrit.
Juozas Baršauskas. Seinų apskr., 

gyvenęs Chicagoj.
Mikas Januševičius, Biržų apskr., 

gyv. Chicagoje.
Alfonsas Mykolaitis, Kėdainių ap

skrit., gyv. N’evr Yorke.
Jonas Mankus, Šiaulių apskr., gy

venęs Chicagoj.
I Addfina Vazytė, gyv. Detroite. 

Alfonsas česna, Raseinių apskrit., 
gyv. Chicagoj.

Vincas Augustaitis, Vilkaviškio 
apskr., gyv. Waterbury, Conn.

Marija A ugustaitytė- Vaitkevičienė, 
Vilkaviškio apskr., gyv. Waterburv.

Kazys Jurkūnas, Vilkaviškio apsk., 
gyv. Waterhury.

Stasys Siurna, Panevėžio apskrit. 
šiuma, Panevėžio apskr., gyvenęs

Kanadoje.
Jonikis.
Marcinkevičiai.
Ema Kazokienė, Tauragės apskr. 
Vincas Gricius, Telšių apskr., gyv.

Chicagoj ar New Yorke.
Antanas Jokūbaitis, iš Rusijos, gy

venęs Springvale, III.
Stasys Draučikas, Šiaulių apskr,

gyv. Bayonne, N. J.
Jieškomieji ar apie juos žinantie

ji maloniai prašomi atsiliepti į: 
Lithuanian American Information

Center, Sočiai Service Burean. 
233 Broad»ay. New York 7, N. Y.

APSIVEDIMAI
Įdomi ir graži dama, vidutinio »m- 

Aliu na Jurkunaitė.^gyv.Waterburv ziaus, jįeško pažinties su įdomiu vy
ru, taipgi vidutinio amžiaus. Rašyti 
galima lenkiškai, rusiškai ir angliš
kai, su pirmu laišku įdedant ir savo 
atvaizdų. Laiškus adresuoti šiaip: 

MISS ANNA GREGORY,

Elena Jurkūnaitė, Waterbury.
Sofija Vezienė, gyv. Detroite. 
Aleksandras Vėžys, Detroite. 
Vilius Žemaitis. Šilutės apskr., gy

venęs Toronto, Canada.
Pranas žvirdžinas, iš Šiaulių, gyv.

Bostone. •
Matas Surdokas,, iš Mariampolės.

1818 Prospect Avė., Apt. 1 H,
Bronx, N. Y. (40)

Tel. TRemont 8-4999.

GEROS KNYGOS

NUPIGINTOS VASAROS LAIKUI

Vokiečiai ta .muziejų buvo "^ okupanto p». iš-
^xlęk£\^rssa£'naud<)iama-» « taU‘
tuviu tautos kovomis dellgn^apersek,OJama ir nal' n\s: Pabėkite mu gugiži 
Klaipėdos ir. bendrai, prieš 
vokiečius. Dabar vėl atėjo

mano

“Jie” skraidys orurusai ir jie tą muzėjų bjau
roja savaip. Muzėjus dabar 
perkrikštytas, jame bus “is
torijos. tėvynės karo. gink
lo ir karo technikos sky
riai.” Ir jame nebus nič nie
ko. kas primena lietuvių 
tautos kovas prieš rusų o- 
kupaciją. prieš misų bolše- yra I. V. Strišina 
vikų antplūdį 1918-19 me-j 
tais. Kaip gali okupantas 
leisti rodyti lietuviams lie
tuvių kovas prieš tą oku
pantą? Nuo karo veiksmų 
muzėjus šiek tiek nukentė- 
’o, bet daugiausiai nuosto
lių jam padarė vokiški ir 
maskoliški okupantai.

Lakios
tomskio

vaizduotės Ro- 
propagandistai

skelbia, kad Lietuvoje rusų 
kvislingai “daugiau skrai
dys lėktuvais.” Vilniuje ru
sų yra įkurtas “civilinės a- 
viacijos būrys.” Jo vedėja

Kada Z. Baleckas rašo a- 
pie “tėvynės karą.” jis turi 
galvoje įusų “otečestvenna-

Pagal Strišinos pasakoji
mą Lietuvoje orlaiviai .kas
dieną vežioja paštą į kai 
kuriuos miestus: Vilnius- 
Panevėžys - Alytus- Mariam- 
polė. Kai įstaigoms reikia 
pasiųsti kokį valdininką, or
laiviai ir jį nuveža. “Greitu 
laiku” ta leidė žada gauti 
daugiau lėktuvų, tada pra
sidės keleivių vežiojimas o- lės. Linkiu 
į-u iš Vilniaus į Maskvą, o1 laimės

noti... Pajieškokite 
sesers.

Čia. kur gyvenu, Olden- 
burgo mieste, yra apie 1.000 
lietuvių. Viso Vokietijoj lie
tuvių yra gal apie pusę mi
liono. Visų musų didžiausias 
troškimas: laisva, neprik
lausoma. demokratinė Lie
tuva. Visu musu šių dienu*. *- 4- 4.

didžiausias rūpestis, kaip ir 
kur gyventi iki to laiko.

įleiskite paklausti, kaip 
Tamstos gyvenate. Kaip su
nai. dukros, gal yra kuris 
Europoj? Prašau nuo ma
nęs juos visus sveikinti ir 
prašyti, kad jie man rašytų, 
man butų įdomu su jais su
sipažinti. Lai rašo

Iš nemažos poros žuvų, 
angliškai vadinamų stur- 
geon, esą galima gauti apie 
100 dolerių vertės ikrų.

—o—
Trys milionai keturkam-

niii mvlin ’žomoc nu virčiunc|zxx^ IIJJ HM JZM T II
dar neištirta. Daugiausiai 
tokių neištirtų vietų randa
si Pacifiko pakraščiuose.

Normaliai žmogaus pul
sas muša: ką tik gimusio 
kūdikėlio — 150 kartų per 
minutę, o sulaukusio senat
vės vos tik 67 kartus.

—o—
Taip vadinami boobab 

medžiai, augantys Afrikoj, 
esą kartais storesnį negu 
Californijos didmedžiai.

—o—
Pirmutinė knyga atspaus

dinta Amerikoje buvo už- 
l vardinta “Escola Espiretucl 
de San Juan Climaco.”

J. D. T.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers, Agotos Sc- 

anglu beskienės, po tėvais ji vadinosi Ago- 
■■ ta šimokaitvtč. Gyvena Chicagoj, betkalboje, jei lietuviškai ne-! nežinau adreso. Gal ii pati ar kas

moka. Labai lauksiu Žine- kitas malonės atsiliepti. 
Jums visiems

G. J.
JONAS ŠTMOKATTTS.

51 Valley St., M'allingford, Conn.

GALAS JAPONIJOS IMPERIALIZMUI...

stalo guli pasirašyti japonu pasidavimo dokumentai. Ties jais stovi vienintelis japonu dignita- 
ilinderiu rakoje (’ilinderis—šermenų ženklas. Taip, plėšrusis Japonijos imperializm e -usilmikoAnt 

ras su cilindi 
galo

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Gyvulių Protą* — D-ro 
Zell’o mokslinės studijos a- 
pie gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimtį. Pavyz
džiui, kodėl šunelis loja ant 
mėnulio? Ką reiškia arklių 
bailumas? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greitai ap- 
janka? Ar lapė ištikrujų y- 
ra tokia gudri, kaip žmo
nės apie ją mano? Kodėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 
sayo priešų, o kiti bėga? Ir 
daug kitokių dalykų. Kny
ga didelio formato, 212 
puslapių. Kaina buvo $1.25, 
dabar tik 65c.

Biblija Satyroje—Tai yravrs
knyga, kur Biblijos pasako-

! jimai yra atvaizduoti juo-
. . .... j kingais paveikslais. KainaAukso Altoriukas, maldų knygele, , ° 4.J1,

Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido DUVO ClaDaT tlK OUC
viršeliais ...................................... $1.75

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

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

Raktas į Gyvenimų, atsidaryk du
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba 
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

saka ................................. ....... 25c.
Grigorius, gražus skaitymai 30c. j
Užkeiktoo 3 karalaitės
Keliauninkai j Palestinų
Davatkų Gadzinkos ...
Dvarinė Pana. graži apysaka 25c.
Ragana, tikras atsitikimas .. 35c.
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir 

žvaigždes .................................... 10c.
Virėja-Kepėja, Vaikų Augintoja ir 

Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel
nai ant Gedimino kalno Birštone, su 
meilužės paveikslu ................... 25c.

Salemonas. laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės ............. 25c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno 

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

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

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

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

kupčius ............................................ 50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c.
Gromatos į Lietuvų. su dainelėm,

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

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

i Skausmingų mėnesinių reguliatorius
........................................ 60c.

Nuo dusulio, kosulio ir mainų

Kokiu* Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus ir 
pamokinantis leidinys. Die
vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini
mo iki krikščionybės laikų. 
Knyga turi 272 puslapius. 
Arti 100 puslapių pašvęsta 
vien tik senovės lietuvių

dievams apibudinti. Čia yra 
aprašyta daugiau kaip 30 
įvairių Lietuvos dievų, die
vaičių ir šventųjų. Bet kny
ga ne religinio pobūdžio. 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios pa
veikslu. Kaina buvo $1.00, 
dabar tik -50c.

Sielos Balsai—Jono Smel- 
storiaus dainos ir eilės. Kny
ga gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Žemaitė* Raitai Karo 
Metu. Knyga didelio forma
to, ant dailios popieros, i- 
liustruota, piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c., dabar 25c.

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

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mas*.

25c.
30c.
20c.

asthmos ................................... 60c.1
Nuo vandenligės ....................... 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

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

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

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

žulio, Rožės, Paiiių, Poison įvy, gy
do visokius skaudulius, apdegimus
ir tt. ........................................ $2.25'
Paiiių arbata arba mostis . 85c.

M. ŽUKAITIS, (41)
3*3 Dssa i:t.. SpnKurtart, N. Y.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunama* “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mas*.

Karas Europoje
M aorite itaoti apt* karą lr kitas 
įvykta*, tei įkaitykite “Naujiena*".

"Naujienos" yra pirmas Ir didžiausias 
d lauraitis Amerikoje.
Ufctraiykita "Naujiena*" Nandtea. Naujienų 
prenumerata metama Amerikoj* (iiimant Ch6» 
aagg), 66.00. Chicagoje ir KuropaJ* 6666, 
Mansy OrderJ ar iekj siųskite*

‘‘NAUJIENOS”
17W 8outh Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

i
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Mykolas Vaitkus.

PETRIUKAS
(skaudėjo, kad jai neteko 
mokytis, o šis štai rubuilis 
eis mokslus!... Na, ką jau 
bepadarysi! O tiesą pasa
kius, ji butų baisiai bijojusi 
eiti i mokyklą, nors už
mušk!... Ir koks gi drąsus 
tas kelmukas! Jam lyg nie
kur nieko!... O vis tik jis 
reikalingas jos malonės...

Petriukas keliasi

Petriukas besimaudąs Mi
nijoj. Buvęs panėręs, o da
bar štai beskubąs išnerti i 
viršų — tankiai kabina ran
kutėmis ir spirtas kojikė
mis, kaip kopėčiomis lipda
mas aukštyn... Kad tik kva
po užtektų... Vandens žals
vumas eina vis šviesyn... busimasis kunigėlis!... Ir at- 
Paviršius vis artyn... Ir štai į sijei(io jai širdelė:
—galvutė kyšt iš vandens. t XT . ..., ... . . — i —Nu, gerai, gerai! susu-Petnukas žvilgt į vieną. Ruošiu.
žvilgt į*kitą šalį — nagi. sa
vo siaurojoj lovelėj bega
lis... Vadinas, tik pabudęs 
iš sapno...

A—a! šiandieną — pir-

Ir, pasiėmusi senas iš- 
laužtadantes šukas, ėmė be 
pasigailėjimo raunamai akė
ti broliukui galvą. O kudlos 
buvo senai bekirptos ir be-

mąkart į .mokyklą!.... Taip šukuotos. Vyrui ir ašaros a-
rupėjo laiku atsibusti... Ir 
bene laiku ir atsibudęs: dar 
negirdėti troboj kalbanti*; 
vien mama virtuvėj kartais 
tarkšteli kokiu indu... tur 
but, mama... Kaip gerai; Ji 
ateis manęs žadinti, o aš 
jau busiu atsikėlęs!

Ir jis vikriai išsirito iš lo
velės, vienmarškinis, pasi
trynė kumščiukėmis akutes, 
sugreibė Į glėbį kelinaites, 
kojines ir kurpikes ir atsi
sėdo ant lovelės krašto... 
Skaniai pasirąžavo ir gar
siai nusižiovavo... Darytis 
ar dar prikristi?... Ne! juk 
šįryt reiks eiti į mokyklą!... 
Darytis! greičiau! greičiau!

Beregint užsimovė keli
naites, atsisėdo apsiauti, nu
sižiovavo ir susimąBtė... ar 
snustelėjo... Po valandikės 
atsimerkė, truktelėjo visu 
kūneliu, ryžtingai papurtė 
galvą ir ėmė šarpiai autis... 
Apsiavė. Ar čia kalbėt po
terius, ar ne?... Nebėra lai
ko!... Gal nusiprausti?... 
Kad taip nesinori!... Bet juk 
eisiu į mokyklą!... Ką veik
si! Kad reikia, tai reikia... 
Ir jis nenoromis eina prie 
prausiamojo dubens, pavy
džiai pažiūrėjęs į gretimą 
lovelę, kur saldžiai tebemie
ga sesikė Karutė... Bepigu 
jai: ji galės šiandien nesi- 
praususi palikti... Bet ji neis 
į mokyklą, o aš eisiu! S5r-

kyse pasirodė. Bet jis tyli 
ir kenčia: reikia! mokykla!

Pagaliau puoša baigta. 
Vyras išdidžiai žygiuoja 
prie stalo. Tikras ponaičiu
kas! bent pačiam taip ro
dos.

Petriukas pusryčiauja
Tėvas su Lenksandra be

sėdinčiu jau prie stalo ir be
srebiančiu kažką kvapiai 
garuojantį. Petriukas nurijo 
seiles.

—Paskubink, Petri! pa
vėluosi — kilstelėjęs galvą 
nuo savo lėkštės ir nurijęs 
šaukštą karšto viralo, burb
telėjo vaikui tėvas.

Brolis Leksandra nesitei
kė nė žvilgsnio mesti ma
žiukui. Pikta jam: štai tas 
snargliukas pradeda moky
tis mokykloje, kai jis pats, 
vyriausias sūnūs, paliks mo-

JUODA SPALVA TINKA JAUNOMS MOTERIMS

Rudens metu jaunos moterys geriau mėgsta juodą spalvą, negu kitokią, 
šitame vaizdely matom t ris pavyzdžius, kur juoda spalva dominuoja.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trura- 

, ant laikui yia nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 

uz $I.bO, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
vi $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit ai $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir t. L

Štai čia knygų sąrašas:
Ati BUVO 

IVANAS?

vistotinas ! LIETUVI V ŠEIMYNOS 1S”O- 
! Kl J A JCSKEVIC1AUS

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- i 

las sako, kati nebuvo. Jeigu buvo, tai , 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i i

DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu-

aeiias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu* 
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da- > 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos . KOKIUS DIEVUS ŽMONES 

galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai poiv,, ųpvni'siE's 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- , GARBINO StNOYEJE. 
tai kitų klausimų, j kuriuos negali ■ Panašios knygos lietuvių kalboje

viai gyveno, tai perskaityk si*» kny- 
£4- Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos im kelis vyrus. 
Labui užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveiksiant. Kaina ____ 60c.

MES—JU VILTIS džiųvę pagalviai bus šva-i RUGPIUČIO 14-TA 
rus ir minkšti. (1945)

Jei kartais nuo ilgo var- ---------
tojimo pagalvių impilai yra Aušta laisvas rytmetėlis, 

labai suteršti, tuomet geriau Nuo pečių jau kris našta; 

plunksnas išpilti ir vien tik
im pilus gerai ištrinti. Bet 
jeigu impilai labai seni ir 
nešvarus, tuomet geriau 
plunksnas perpilti į naujus 
impilus.

Ten, kur buvo namai, da
bar tik griuvėsiai... Akys. 
kuriose buvo gyvybė ir no
ras gyventi, dabar ašarose... 
Tėvelis, kuris buvo šeimos;

k/i“ 
vii-

globėju, lietuvių priešų 
žinkur išvežtas. Nebutu
ties net gyventi, jeigu ni-

APIE VALGIUS
Ryžiai su tomeitėm

1 didelis svogūnas.

2 vidutiniai žali pipirai.

nigų argumentas griūva. Mokslas ir ; vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko. 
mokslas nuo pradžios iki galo. • kius jie santikius su žmonėmis turė-

................................................ 25c. |ft>. Knyga stamti ir labai užimanti.
AR KOMOS POPIEŽIUS YRA ! l‘kra tlkejra“» Ls;or,-ia- »E00

KRISTAUS VIETININKAS? MATERIALISTIŠKAS
kun. M. Valadka. Knyga ISTORIJOS SL PRATIMAS.

Romos Katalikų gį knygele aiškina proletariato fi- 
bažnyčios autoritetų ir faktais paro- lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.26 kius, tai perskaityk šitų knygelę.

Kalba labai lengva. Knyga protau- 
KAIR SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jantiems darbininkams neapkai- 

STATYDAVO SAU ŽEMĘ nuojama. Kaina ................... .. 25c.
Labai įdomus senovės filosofų da- crkT'i A1 T7«n TrnDii. 

leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal OVVIAUZJHU 1 LUKU A. 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
Ilsias arba Kaip Atsirado Kalbos.” draup-iioa iv InrLe Knf-i
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi............................................... 10c.

DfiLKO REIKIA ŽMOGUI
NIHILISTAI GERT IR VALGYT?

Tragedija trijuose aktuose. Vet-
Valg-yt ir gert reikia dėl to, kad 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 
So. Boston, 1913, pusi. 61...........25c. staa duoda daugiau spėkų, kitas ma

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

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi- 
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 5?ya AuP£asl 13 knygutes,
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- D-raa G-mus. Kama .. 15c,

S m.,Spuk,1fliS3.s’:.B”“"'.Ma26į. kunigų celibatas.
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
Vieno akto vaizdelis ir monolo- ^aiškinta visa. jų bepatystes istorija, 

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- J®8 Pasekmes ir doriškas dvasiškuos 
tuvaitė. So. Boston, Mass. nupuolimas. . Šią knygą tūrėtoj per-

i a rase 
(Irusiai kritikuoja

draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

Džiaugias visi mus žmoneliai— kalas perstato nužudymą caro Alek 
• sandro II. Labai puikus ir nesun

Nauja bomba išrasta!

Tas žiaurusis japonukas 

Persigandęs sudrebėjo: 

Prašo švedo jį sutaikint— 

Pasiduoti prižadėjo.

Saulės vėliavą nuleido.

Baltu skarmalu mosuoja... 

Netikėtai mus užpuolė.

' DaBar rankas mums bučiuoja.

Į
; Hirohitas. japų dievas.

2 šaukštai sviesto ar marga-i Baltu žirgu jodinėjo:

rino.

1914 m.., pusi. 23. ................... 10c. skaityti .kiekvienas vyras, tėvas U
jaunikaitis, kūne geidžia, kad jų mo.

“SALOMĖJA” terįa, dukterįs ir mylimosios uepa-
Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- <?.kunigų ^globą^ Parašė

nui galva. Drama viename akte, pa- _x xf’’. TO*
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- uetcvino Ferdinand de Samcgitoa.
tetų kiekvienam perskaityti. 25c. Kaina ........................................... 25c,
• o. s. s.” KODfiL AS NETIKIU

Arba Sliubinė Iškilmė. Vieno ak- | DIEVĄ?
SJ^ui18 Kamjrkln^ ir Laisvamanis čia pasako, kodėl Jb
pe.sca.jmui. Kama ................... loc. negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
DĖL PINIGŲ nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa

Trijų akių ir septynių scenų dra- knygutės ....................................... 20e«
ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. _
Večkys. Kaina ............................ 35c. KURGI VISA TAI NYKSTA?
KARĖS NUOTAKOS - Kn* tie.lobįai’A1Fnri??

... ., . - . - žmones kuria per amžius? ši mtrt-
drama, vaizduojanti grojantį politiskai-ekonomiškų kiau- 

vokiečių militanstų žiaurumą ir ne- gim* aiškina garsuis Vokietijos so- 
lanningą moterų likimą. cialdemokratų teoretikas Kari Kautai
Kaina .............................................. 20c- ky. Kaina ............................... 10e,
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

labai įdomi knygutė šituo svarbiu BIBLIJA SA'lYROJĘ 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą toa 
nas katalikas ir socialistas. Parašė knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 379 puikiais paveikslais, perstatan- 
Kam* .............................................. 10c. čiais įvairius nuotikius nuo prieš su

tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 
------------------------------------------------------- taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai

lės. 382 puslapiai. Kaina $1.00

I Kad Ameriką užpultų.

Savo žmonėms Įkalbėjo.

Sakė gausią jie čia grobio. 

Skrynias aukso parsiveš, 

lr paėmę musų sali, 

Ponavoti čia galės.

G vidutinės tomeitės.

2>/o puoduko vandens.

1 puodukas nevirtų ryžių. 

Pipirų ir duonos trupinių. 

Paspirgink supiaustytus

kyklos nelankęs... Savo lai-Ha?J?in?ieji...Het^'iaLišblf^ 
ku tėvas norėjo jį leisti mo
kytis, bet jis pats nenorėjo.
Už jokius pinigus! juk toje 
mokykloje taip sunku, taip 
baisu!... Lupo jį tėvas, kaip 
šunį, kad neklauso: bet jis 
užsispyrė — ir tėvas nusi
leido, ypač kad Leksis ne
sibijojo jokio juodo ar sun
kaus darbo, o turėjo aukso 
nagus — didelė paspirtis £eri*s 
šeimai... Vyrukas dabar gai
lis. Pavydas jį griaužia...

1 kyti po visą Europą, 
lauktų ir nesitikėtų pagel
bos iš Amerikos. Mes jų a
vilti negalime! Mes jiems(žalius pipiras ir svogūną 
padovanosime šiltų drabu- svieste ar margarine. Supilk 
žiu ir avalinės, kad šią ži •- nuplautus ryžius ir išmai- 
mą jie tikrai nesaltu. -Mes šyk, kad sugertų visą svies- 
nepamirsime nė išvežto te- Sudėk nuluptas supiaus- 
velio: surasime jį ir jam tytas tomeites ir užpilk van- 
padovanosime gerus batu-, deniu. Uždengus pavirink

drabužius, o 
sau nusipirksime kitus

dutė jam didvyriškai tvakr.-ĮBet dabar jau per vėlu... O 
jei ir galėtų dar mokytis, 
kažin ar pasiryžtų: toks ne
įkopiamas kalnas atrodo 
jam tas mokslas.

tįelėjo, ir jis ėmė praustis 
Tikras vyras!*.. O vis tik 
kakliuką nenusimazgojo. O 
auselės ir užaūsiai — nė į 
galvutę neatėjo.

Berniukui besišluostant, 
tėtis kiust pro duris.

—Petriukai! kelkis!... A! 
jau ir nusiprausęs! Vyras 
busi, ne kogalis!.. Eikš! ma
ma duos pusryčių... Pašar- 
puok! tuojau į mokyklą ei
siva.

Petriukas užsivilko nau
jąjį švarkelį ir buvo jau be
einąs į dideliąją troba pus
ryčiauti, tik atsiminė dar 
esąs nesusišukavęs... Vaje, 
ką daryti? Juk tokiam pa
šiurusiam papurusiam eit į 
mokyklą negalima!.,. O kas 
sušukuos?... Beje, Juzė yra 
kur nors priemenėje, ma
mai padeda...

Ir Petriukas bėga į prie
menę.

—Juze, sušukuok man 
galvą!

—O ką? į mokslus eini, 
o ir galvos dar nemoki su
sišukuoti! Tokia tavo ta ir 
galva!

Petriukas iš begėdiško 
pykčio buvo jau beprade
dąs žliumbti: jį, moksleivį, 
drįso taip išniekinti! O ne
galima atmonyti — paskui 
nebešukuotų...

Bet Juzė vamtelėjo ne iš 
piktumo: tik toks jau jos 
liežuvis: šiaip ji broliuką 
myli, tik truputį širdį su-

Petriukas sėdos prie sta
lo šalia tėvo tiesiai prieš 
brolį, ėmė dailųjį savo me
dinį šaukštą, kurį jam buvo 
padovanojęs viską mokąs 
dėdė zakristijonas, ir pasi
sėmė viralo iš bendrojo du
bens. Vaje, rugienė klecky- 
nė gausiai užbaltinta pienu 
—mėgiamas Petriuko val
gis: kleckiukai kieti, kaip 
akmenukai, bet kąsti malo
nus, o gomuriui skanus. 
Tad ėmė berniukas žvaliai 
samstyti, kramtyti ir gar
džiuotis. O kartkartėmis, ką 
daręs ko nedaręs, vis žvilg
čioja į brolį. Tas sėdi paniu
ręs ir piktai srebia kanko- 
lynę, niekur nesižvalgyda
mas, kartkartėmis rankove 
nusibraukdamas prakaitą 
nuo kaktos.

—A—a! — žiūrėdamas į 
jį, džiūgauja Petriukas. — 
Pavydi? ką?... Gerai tau! 
Siautėk, kiek vien įtelpa! 
O aš eisiu į mokyklą!... Tu 
mane stumdydavai ir kumš
čiuodavai... O aš busiu mo
kytas !

(Bus daugiau)

Užsisakykite didelį “Ke- 
leivio” kalendorių 1946 m.

patys
. na ;-

jus, madnus ir sezonui pri
taikytus. BALF sandėly g 
1C1 Grand St.. Brocklyn 1 *,
N. Y. laukia drabužių, ava
linės — laukia visko, ko 
žmogui apsirengti nelaimėj 
reikia. Iš savo apylinkės ki
tataučiu ir saviškių surinki
te drabužius ir pasiųskite 
šiandien!

lėtai kokia valandą. Kaip 
lyžiai bus minkšti, suversk 
i sviestu pateptą keptuvą, 
apibarstyk duonos tvupi- 
niais ir apdėstyk sviestu ar 
margarinu. Pakepink karš
tame pečiuje.

Malta jautiena su 
daržovėm

Perlų Uostą naktį puls.

Visus laivus nuskandins,

Mus belaisviais padarys, 

i Visą laisvę panaikins.

Bet nabagas apsiriko.

Kad pradėjo jis kariaut; 

šiandien verkia, ašaroja:

Reiks Amerikai tarnaut!...

Mus .Amerika teisinga:

Ji nei vieno nekliudys.

Bet kas jąją užkabina.

Tą tikrai ji sunaikins.

Prisiuntė B. Girskienė.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO? n

KAIP SKALBTI PAGAL
VIUS. NEIŠIMANT 

PLUNKSNŲ

1 svaras maltos jautienos.

1 didelis žalias pipiras suka

potas.

2 sukapoti svogūnai.

2 puodukai virtų ir nuo koto 

nuskustų komų. <

4 nuluptos ir supiaustytos 

tomeitės.

Sviestuotų duonos trupinių ir 

pipirų.

Paspirgink riebaluose su
kapotą pipirą ir svogūną, 
sudėk mėsą ir viską paspir
gink. kad gerai aprustų. Da
bar dėk į keptuvą eilę pa
spirgintos mėsos, eilę kor
nų ir eilę supiaustytų to- 
rneičių. Apibarstyk druska, 
pipirais, ir vėl dėk eilę mė
sos, komų ir tomeičių. Taip 
kartok iki sudėsi viską. Ant 
pat viršaus turi but tomei
tės. Viršų apklok svieste ar 
margarine išmirkytais duo
nos trupiniais ir kepink vi
dutiniam karšty, kol viršus 
gerai apms.

MOTERYS KASYKLOSE Pekla
Pagalvių impilus reikia 

karts nuo karto išskalbti, 
nes jie susiteršia vasaros 
metu nuo prakaito ir ilgo 
vartojimo. Kartais ant jų 
gulėjo ligonis, sergantis už
krečiama liga. todėl yra 
daug sanitariškiau netik už
valkalus permainyti, bet ir 
impilus su plunksnomis iš
valyti.

Žinoma, pagalvius gali
ma duot išvalyt tam tikroms 
skalbykloms, bet galima 
gerai išskalbti ir namie, li
tai galima padaryti neišė
mus plunksnų iš impilų. bet 
kartu visą pagalvį išvalyti.
Reikia pripilti didelį ceberį 
šilto, bet ne karšto vandens, 
pridėti muilo miltelių ir ge
rai rankomis išplakti, kad
muilas suputotų. Įdėjus pa- Per šimtą metų įvyksta 
galvį, reikia jį kilnoti ir ge- 66 pilni saulės užtemimai, 
rai išmankštyti. Paskui, iš-j bet daugelio jų žmonės ne
plovus keliuose šiltuose van-' turi galimybės stebėti, nes 
denyse, reikia padžiauti įvyksta arba toli šiaurėje ar 
lauke ant saulės ir vėjo. Iš- i pietuose.

Iš Rusijos praneša, kad 
ten po išvadavimo Donbaso 
anglių kasyklų Ukrainoj, 
moterų skaičius anglių ka
syklose nuolat auga. 1940 
metais buvo išleistas dekre
tas, kurs panaikina draudi
mą moterims dirbti kasyk
lose po žeme, bet tas dekre
tas visgi buvo numatęs, kad Į 
moterys negali dirbti kaipl 
angliakasiai. Sunkusis dar-į 
bas kasyklose turėjo būti 
atliekamas vyrų, o moterys; 
turėjo būti naudojamos tik
tai pageibiniams darbams/ 
Tikrenybėje moterys dirbai 
Rusijos kasyklose visus dar-; 
bus.

1944 m. gmodžio mėnesį 
komunistų partija buvo su
šaukusi moterų kasėjų kon
ferenciją, kurioje dalyvavo 
moterys anglių klodų grę
žėjos ir ramstininkės (tim- 
berers). Konferencija įvyko 
Gorlovkoj, prie Stalino mie
sto. “Trud,’’ Rusijos valdiš
kų unijų laikraštis praneša, 
kad visoj eilėj anglių kasyk
lų moterys sudaro 50-60Ur 
visų darbininkų ir jos dir
ba visus darbus. “R. A.”

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.
Paraše

M. METELIONIS.

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

el-

kad toj vietoj, kn 
ja sako buvus kitąsyk

ga. Ir pridėtas “peklos** 
žemėlapis tatai patvirti
na.

25 centai.

•M BBOADWAY,
80. BO8TON, MASS.

Taipgi ir paa
A. M. MBTKUONl 

7747 J4avy Aveaae.
Detroit, MUb.

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

DŽIAN BAMBOS SPYCIAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne. 

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo-
Sir deklamacijų. Visokios temos) 

rbininkiškos, revoliucionieriškoe, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvame- 
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina................... Mte,

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

nšaMkintis Vyras; (2) žydinti Giriai 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt .... lBe. I

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM 

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

EILES IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 28e.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių val
kams. Kas yra arba tikisi kada nore 
būti kūdikių tėvais, butinai turėta 
oenkaityti šitą knygutę. Kaina 10e. 
“Keleivi.,” 63$ Broadvray, 

5o«th Boeton, Mėsa.
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Atomų Bomba
tr* — • ■ ■, ■ ■ ■

Amerika ir Anglija turi į savo atstovus į Amerikos, 
savo rankose atomų bombos Į Anglijos, Rusijos, Kinijos, 
paslaptį. Atominės bombos ~ ~ J’“1"
jau yra išbandytos. Visas
pasaulis dabar gali stebėti, 
kas pasidarė iš dvejų Japo
nijos miestų, Hirosimos ir slaptai, ar nerengiama ko-

KAI KARAS JAU PASIBAIGĖ

Francijos ir kitų šalių dirb
tuves, laboratorijas ir Įstai
gas tikrinti, kas ten daro
ma ar nesiginkluojama

Nagasaki. Tie miestai buvo 
“sulyginti” su žeme, o su 
tais miestais ir jų gyvento
jai buvo sunaikinti, baisiai 
sužeisti ar paliko be pasto
gės ir darbavietes.

Atomų bomba yra. Ji su
rasta, išbandyta ir gali bet 
kada vėl pasirodyti kur nors

kis nors netikėtas užpuoli
mas prieš kaimynus. Bet 
Jungtinių Tautų Organiza
cija tokios teisės neturi. Ru
sija, pavyzdžiui, nenori Įsi
leisti Į savo šalį ir i rusų ka
riuomenės okupuotas teri
torijas net paprastų spau
dos atstovų, o ką jau bekal
bėti apie kontrolierius’. To-

Kada
galėsiu gaut
telefonai

prieinami. Jie neturėtų terš-| 
ti musų poilsio vietų, van-į 
denų, vakacijų centrų.

Mes turėtume perstatyti 
daugelį iš musų uostų, do
kų. Reikėtų išvalyti daugu
mą musų miestų “down- 
town.” nutiesti ten parkus, 
pastatyti aerodromus.

Musų miestai daugumoje 
turėtų būti visiškai persta
tyti, jų pakraščiuose turėtų 
stotis nauji miestai, planin-

Drabužiu Rinkimas
Drabužių siuntiniai plaukia: žiu ir avalynes ypač rude-

--------  nį ir žiemą. Labai naudin-
Kai tik buvo paskelbtas gi megstiniai, vilnonės ko-

naujas drabužių rinkimo jinės, šilti baltiniai.
vajus, BALF skyriai ir lie
tuvių šalpos darbą remian
ti visuomenė atėjo talkon. 
BALF sandėlin (101 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.) kas
dien plaukia pundai suaugai pastatyti, erdvus, sveiki, |kotu drabuži ‘

ir vėl griauti, deginti, ardy 
ti ir naikinti. Ką daryti sulpei atidavimas atomų bom- 
tos bombos paslaptimi? i paslapties tokiai valsty

bei reikštų, kad ji su ta
paslaptimi

Amerikoj ir Anglijoj gir
dėti visokių balsų. Vieni 
žmonės mano, kad bombos 
paslaptis tiktai laikinai yra 
Amerikos ir Anglijos ran
kose. Praeis keli metai, ki
tos valstybės irgi suras tos 
bombos paslaptį, pasidirbs 
tokių bombų ir bus pasiruo
šusios mesti jas ant savo 
priešų miestų. Todėl tie 
žmonės mano, kad geriau 
butų bombos paslaptį per
leisti naujai sukurtai Jung-

bomba darys, ką norės, jo 
kios kontrolės nebebūtų.

Amerikos ir Anglijos vy
riausybės mano, kad Jung
tinių Tautų Organizacija 

’r turi turėti teisę naudoti a- 
tominę bombą, jei ta orga
nizacija ras reikalinga su
drausti kokį nors agresorių, j 
Bet atomų bombų paslap
tis turi likti Amerikos ir 
Anglijos rankose. Galutinai 
tą klausimą spręs Amerikos

,. * qn . n . ... kongresas ir Anglijos par-urnų Tautų Organ.zacijas. lam|ntas. refkiJa mįnv. 
Ta organizac.ja turėtų lai-,tj kad Amerika ir A ,įja
kyti bombą savo rankose ir 
saugoti pasaulio taiką. Jei 
kur nors atsirastų koks tai

atomų bombos paslapties iš 
savo rankų nepaleis.

Atominė bomba iškėlė irikos ardytojas tarptautinėj idomu k]ausi Kai 
organizacija galėtų su ato-,žjn- -nk, Jamvbį
kose:rdvto?a°suPdTut« S’-.'“ugelyje failų yra privačių 

ką atstatyt ir pasauly oz-fda ^nk, fabrik į 
viešpatautų kone amžina k'itos

dirbtuvės yra atskirų imo- 
nininkų rankose. Kaip su a- 
tomų bombos gamyba?

Užtenka klausimą iškelti, 
kaip tuoj girdime iš visų 
pusių atsakymą, kad atomi
nės bombos gamyba, gamy
bos paslaptys, patentai ir
V1C1 nvirif mani — į▼ xoi pircva^ai jvs gčiiny u ai j
turi būti valstybės rankose.} 
Tiktai valstybė turi būti tos 
baisios paslapties saugoto
jas, o jei jau tą baisią bom
bą reikia gaminti, tai tiktai 
valstybė turi ją gaminti. Tai 
yra pirmas atsitikimas išra
dimų istorijoj, kad naujai 
išrastas daiktas savaime 
pereina į visuomenės nuo
savybę, nes butų pavojinga 
tą išradimą patikėti priva
tiems asmenims. Privačios 
atomų bombos gamybos tik
rai nebus. “Free enterprise” 
čia neveikia. A. B.

taika.
Bet taip manančių žmo

nių nėra daug. Žinoma, tos 
valstybės, kurios atominės 
bombos paslapčių neturi, jos 
tokiam planui tikrai pritar
tų. Ir suprantama kodeL Jei 
atomų bombos paslaptys 
butų Jungtinių Tautų ran-

fz\c? noclontve kuifri nm_ 
nvrv;, pačia° pi i-

einamos ir visoms valsty
bėms, kurios Jungtinių Tau
tų Organizacija sudaro. O 
kas tai yra ta Jungt. Tautų 
Organizacija, kaip ji buvo 
įkurta San Francisco mies
te? Ji yra penkių didžiųjų 
valstybių koalicija. Prie tos 
penkių didžiųjų koalicijos 
yra prisidėjusios kitos pa
saulio valstybės, bet tos ki
tos valstybės neturi ten be
veik jokio balso. Viską 
sprendžia ir, sprendžia vien 
balsiai, penkios didžiosios 
valstybės. Be tų penkių di
džiųjų valstybių Tarptauti
nė Organizacija negali nič 
nieko daryti. Todėl ir ato
mų bombos paslaptis tos or
ganizacijos rankose reikštų, 
kad tą paslaptį turėtų visos 
penkios didžiosios pasaulio 
galybės.

Tai nebūtų didelė bėda, 
jei Jungtinių Tautų Organi
zacija turėtų teisę kontro
liuoti visas valstybes, siųsti

Užsisakykit didelį “Ke
leivio” kalendorių 1946 m.

LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesinis paveiksluotas. 32 puslapių 

žurnalas. Kaina metams SI.00.
Adresas: (50)

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 N. 6th St., Philadelphia, Pa

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 viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip 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
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir ii vidaus.
Kaina........................................................... $100
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S IANDIEN, PIRMU KARTU po daugelio metų, 
ij Kompanija ir kiti Bell Systemos skyriai deda 
vnas pastangas, kad išpildyti civilius užsakymus.

Westem Electric, gamybos kompanija, užveda 
visas mašinas telefono reikmenims gaminti. New 
i'ngland Telephone and Telegraph Company sta
to visus savo žmones prie telefoną Įvedimo.

Ateina ir jums telefonas.
Bet ims dar daug mėnesių iki išpildysim visus 

reikalavimus, ką turim ant rankų.
Dalykas tame, kad mes pradedam su trupiniais. 

Nes per keturis metus telefonai buvo gaminami 
vien tiktai karo reikalams. Ne vien tik aparatai, 
bet skaidlentė, vielos, laidai ir kitokie daiktai 
reikalingi telefono įvedimui.

Dabar yra daugiau 100,000 reikalavimų telefo
no. Kad juos išpildyt, turėsime statyti fabriką, 
kurio pakaktų didesniam miestui kaip Providence, 
R. I. Naujoji Anglija turės daugiau telefonų, 
negu kada nors.

Iki Naujų Metų mes manom įvesti visus dabar 
užsakytus telefonus, išskyrus gal tik tokias vie
tas, kur reikia statyti centralines. Yra vietų, 
kur tenka daryti labai painias skaidlentes — rei
kia net naujas patalpas statyti naujoms skaid- 
lvntėms.

Tas darbas jau pradedamas ir mes įvesime tele
foną visiems, kas tik nori — atsteigsime normalu 
Bell Systemos telefono veikimą, ir da pagerinsim 
jį. Mes grąžinam normalų veikimą civiliams rei
kalams tokiu pat spartumu, kokiu buvome jį per
ved? karo tikslams.

su patogiu susisiekimu.
.Miestų tvarkymas turėtų 

būti pakeistas, atskiri kai
myniniai miestai, kurie dar 
nėra sujungti, turėtų susi
jungti į “metropolijas” dėl 
planingo tvarkymosi, mo
kesčių suvienodinimo ir ki-

Ir šiame vajuje pirmiau
sia pasirodė BALF 1 sky
rius. Mt. Carmel, Pa. šio
mis dienomis iš ten atplau
kė beveik 4,000 svarų siun
tinys.

New Yorko apylinkėje 
bene pirmoje vietoje žy- 

tų panašių reikalų. Miestui giuc ja Maspethas. Jau ke- 
perstatymas turėtų siekti Į lis kartus iš ten atgabenta

KW ENCUMt TELEMIME 8 TELE6MPI Cl

planingos decentralizaci 
jos,’’ kur atskiri miestai 
tvarko savo vietos reikalus, 
bet bendriesiems tikslams 
jungiasi į platesnius viene
tus su savo artimiausiais 
kaimynais.

Vien statyba gali užtik
rinti darbo tūkstančiams 
darbininkų ilgus metus. 
Statyba, kaip žinoma, “duo
da darbo” visai eilei pramo
nės šakų. Kai statyba eina, 
visas ūkis juda.

—o—
Tokį pokarinės statybos 

planą man teko patiekti, 
Vermonto CIO unijų vardu, 
tos valstijos pokarinio pla
navimo įstaigoms. Kas iš to 
siūlymo išeis, nespėliosiu, 
bet šiandien ir aklas mato, 
kad Amerika turi darbo, 
čia yra galybės darbo, tik 
reikia noro, plataus užsimo
jimo ir planingo vykdymo.

A. Jenkins.

po kelis šimtus svarų.
Brooklyno visuomene irgi 

smarkiai išsijudino. Kasdien 
atgabenama sandėlin pun
dai drabužių ir avalynės.

Parama plaukia ir iš to
limiausių vietų. Štai, Los 
Angeles, Cal. lietuviai per 
šv. Kazimiero par. atsiuntė 
400 svarų. Šv. Petro ir Po
vilo parapija iš Grand Ra- 
pids, Mich. — 84 dėžės. Ci
cero, III., lietuvių parapija 
ir BALF 14 skyrius — 3,077 
svarus.

Kun. K. Strimaitis iš Al- 
bany atsiuntė 445 sv. New- 
ark, N. J., BALF skyrius 
beveik kas savaitė siuntinė 
ja po keletą šimtų svarų.

Chicagos BALF apskritis 
atidarė nuolatinį centrelį, 
kur drabužiai priimami kas
dien. Tokie centreliai vei
kia Philadelphijoje, Wilkes- 
Barre, Shenandoah, Bosto
ne, Worcestery ir kitur. 

Plėskiine darbą

DACHAU STOVYKLA

BALF skyriai, parapijos 
ir visa eilė šelpimo darbui 
gelbstinčių draugijų šiomis 
dienomis gavo naujų plaka
mų (posters), naujų brošiū
rėlių (folders) raginančių 
dovanoti ir rinkti rubus, a- 
valynę ir patalynę nuo karo 
nukentėjusiems lietuviams. 
Didžiuosius plakatus ir bro
šiūrėles prašoma paskleisti 
ko daugiausia tarp ameri
kiečių. Didžiaisiais plaka
tais gali būti papuošti krau
tuvių langai, salės, klubai 
ir kitos viešosios įstaigos. 
Brošiūrėlių formatas tinka 
10 numerio vokams; siunti
nėdami savo reikalais laiš
kus, malonėkite Įdėti ir bro
šiūrėlę vajaus reikalais, ma
lonėkite paprašyti biznio, 
profesionalių ir visuomenės 
įstaigų pagelbėti.

Po mažą kiekį esame iš- 
siuntinėję ir kortelių prie 
rūbų prikabinti, National 
War Fundo vajui ženklelių
)rie laiškų lipdyti ir ženk- 
ų prie automobilių ir namų 
angų klijuoti.

Išsiųsta ir atspausdintų 
sandėlio adresų kortelių. 
Jei turite surinkę drabužių, 
avalynės ar kitokių reikme
nų nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams, malonėkite tuoj 
supakuoti, užlipdykite ad
resą ant pundo ir sųiskite: 
mažesnius pundus paštu, 
didesnius Railway Express, 
o didelius — geležinkeliais 
freight. Visus rubus prašo
me siųst į United Lithua
nian Relief Fund of Ameri
ca, Ine. Warehouse, 101 
Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y., Tel. EVergreen 8-6203.

K o k arine dtaiyoa
Dabar daug kalbama apie džia, valstijos, miestai, pri-

pokarinius darbus, apie 
“planavimus” ir panašius 
dalykus. Iš vienos pusės A- 
merikai gręsia nedarbo pa
vojus, daugelis darbininkų

vačios statybos įmonės, gy
ventojų koperatyvai turi vi
si išvien imtis to darbo ir’ 
planingai jį pravesti. Pri
vačios statybos įmonės ta-

Vokietija (LAIC) — Da- 
cnau ROnc^ntravijus 
loję vieno kalinto lietuvio 
pranešimu, iž 4,000 per ka
rą ten uždarytų Lietuvos 
žydų gyvais išliko vos apie 
1,500.

BALF vadovybė labai 
dėkinga tiems geradariams, 
kurie prie drabužių ir batų( ,
pasistengia atsiųsti dar iri Musų dziure. kurią su-
po gabalą muilo, stalą, afe-1*“0., '''y1'1“ >Ta

kjtu re,-_ j palaikas žydų ir krikščionių 
misticizmo — kas nors pa
našaus i dvyliką

tų, sagų, diržų ir 
kalingų daiktų.

Atsimintina, kad šiuo me
tu daugiausia reikia drabu-

į dvyliką genčių, 
dvyliką patriarchų ir dvyli
ką apaštalų.

baukštosi. kad jie neturės'me atstatymo darbe gali 
pastovaus darbo. Iš kitos 5 puikiai bendradarbiauti su 
pusės Amerika per karą pa-, valstybės ir visuomeninėmis 
rodė tokią gamybos galybę, j įstaigomis ir organizacijo- 
kad butų stačiai beprotys-i mis. Privatus įmonininkai 
tė. jei ta turtingiausia pa-}gerai padalytų, kad dėtųsi
aulio šalis nesugebėtų duo

ti savo žmonėms darbo ir 
žmoniškų uždarbių.

Negalima sakyti, kad A- 
merikoj darbų nėra. Čia tik 
pažymėsiu vieną sritį, kur 
mus laukia didelis darbas.

Amerikos nesugebėjimas 
parūpinti krašto gyvento
jams padorių moderniškų 
butų yra vienas iš didžiau
sių musų civilizacijos truku
mų. Pažiūrėkime i musų 
miestų “slums,” į purvinus 
priemiesčius, į gyventojų su
sikimšimą kai kuriuose mie
stuose ir pramonės centruo
se. ir tuoj įsitikinsime, kadi
čia yra tikriausias įrodymas 
musų didžiausio nesugebė
jimo.

Amerika turi imtis dide- 
‘ lės rekonstrukcijos. Reikia 
'panaikinti “slums” decent
ralizuoti miestus ir reikia 
parūpinti visiems gyvento
jams, nežiūrint jų pajamų 
dydžio, sveikus, modemiš
kus butus. Programa turi 
apimti kaimus ir miestus, ji 
neturi aplenkti nei vieno 
miesto, nei vieno pramonės 
centro, nei vieno Amerikos 
užkampio.

Miestų apvalymas 
nesveikų gyvenamų namų 
turi prasidėti tuoj pat. Per 
dešimtį metų planingas A- 
merikos perstatymas turi 
būti pravestas.

Bendras darbas
Amerikos gyvenamų tro

besių perstatymas yra visų 
reikalas. Federalinė val-

širdingai į tos plačios pro
gramos vykdymą ir užmirš
tų savo seną karą prieš vie
šąją statybą. Darbo čia yra 
visiems.

Valstybė turi ateiti į pa
geltą statybos koperaty- 
vams, kur gyventojai nori 
koperatyviniu budu statytis 
sau namus.

Planai plačios statybos 
išvystymui turi būti sudaly
ti tuoj pat. Tie planai turi 
apimti visą šalį ir numatyti 
atstatymo pravedimą per 
dešimtį metų. Planavimas ir 
žemės užpirkimai reikia 
pradėti tuoj pat. Jei kai ku
riose vietose yra reikalinga 
federalinės valdžios pagel
ba, ji turi būti tuoj pat už
tikrinta.

Musų miestų planavimas 
turėtų būti drąsus ir pla
taus užsimojimo. Jis turi ap
imti plačias “metropolijų’* 
sritis. Jis turi numatyti pra
monės centrų, ligoninių, mo
kyklų, gyvenamų butų ir 
poilsio vietų planingą atsta
tymą ir perstatymą. 

Pramonės centrai

Planavimas ir statyba ne- 
nuo turėtų aplenkti pramonės į- 

monių. Kur tik fabrikai ir 
dirbtuvės yra netikę, nesvei
ki, nepatogioj vietoj ar 
šiaip su kokiais nors truku
mais, jie turėtų būti persta
tyti, perkelti į patogesnes 
vietas. Turtingiausios pa
saulio šalies fabrikai gali 
būti šviesus, sveiki, patogiai

TEISINGAS PATARĖJAS
"Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties įr sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. •/' *. 4v*»jTai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. "Teisingas Patarėjas” atsakys jums net Į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas "sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina "Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meili ir ii kur ji pa

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

sė,” karia seniaa naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinia žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydn*«’ 
Ryžią barstymas jauniems ant 
vą? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tėkšti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo iaimš ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

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

r»i-

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

Kodėl tūlos mot 
kad ir labai noril 
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko* 
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis

kas reikia žinoti, ksd vaikai bąlą 
sveiki ir grąžąs? Kaip turi uisilai-
Kyu nėščia moteris? Kaip reikia 
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtą bot ui

ti raus ta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

i visus šiuos klausimus “Teisingas 
Pataršau” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais. 22S 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

noterys netari vaiką, 
i ? "Teisingas Patarš-

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatas “bezual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina f 1.60 Užsisakykit “Teisingu 
Pstariją.”

KELEIVIS
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Žinios
Svečias iš Vermont 

valstijos
Šuo išgelbėjo šeimininkės 

gyvastį

MASINIS MITINGAS

\ ietims BALF skyrius 
iJLošia masinį susirinkimą 
I jnktadieni, rugsėjo 14 d., 

vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, E ii* Silver Sts, So.

LIETUVAI REMTI D-JOS 
PADĖKA

Kalbės adv. Ant. Mileris 
is ^o'rče^terio. Taipgi kal
bės ir vietiniai kalbėtojai. 
Bus dainų programa.

BALF skyriaus valdyba, 
kurios pirmininku yra Dr. 
P.’ Jakimavičius, nuoširdžiai 
kviečia visus, kurie užjau
čia nuvargintai Lietuvai ir 
ios žmonėms nuo karo nu
kentėjusiems, šiame susi
rinkime dalyvauti.

Nei Įžangos, nei aukų rin
kimo nebus. Visi galėsime 
pasiklausyti kalbų ir pasi
tarti kaip mes galim pagel
bėti tiems nelaimingiems 
musų broliams ir seserims, 
išblaškytiems po pasauli.

Rengėjai.

Rugpiučio 26.d. Lietuvai 
Remti D-jos 2-ro skyr. val
dyba išleido dešimts bran
gių dovanų. Už tas dovanas 
ji surinko $95.50 aukų. Pa
čios dovanos buvo suauko
tos ir valdyba šiuomi reiš
kia širdingos padėkos au- 
kuotojams: Kaziui Pratapui 
už gintarinius karolius $50 
vertės; Aleksui Witkui už 
rašomą aukso plunksną $7.- 
50 vertės; p-niai Kropienei 
už brangius stiklus $20 ver
tės ir kitiems aukavusiems 
mums dovanų. Taip pat ta
riame ačiū visiems, kurie 
prisidėjo prie šito šalpos 
darbo.

L. R. D-jes 2 skyr. vardu.
S. Michelsonas. 

J. P. Tuinila.

Haverhill lietuvių kliubas 
bėdoje

Iš Liet. Remti Draugijos 
susirinkimo

Praeitą penktadienį Lie
tuvai Remti D-jos 2-ras sky
rius Bostone turėjo savo su
sirinkimą Sandaros svetai
nėje. Dalyvavo gražus bū
rys narių. Susirinkime nu
tarta aktingai dalyvauti 
BALF rengiamame drabu
žių vajuje ir į to vajaus ko
mitetą nutarta pasiųsti du 
atstovus nuo draugijos. At
stovais išrinkti ponia A. Ja
nuškevičienė ir p. Tarutis.

Visi draugijos nariai pa
sižadėjo patys vajaus darbe 
pagal išgalės dalyvauti.

Susirinkime buvo praneš 
tą dar negalutina atskaita iš 
Liet. R. D-jos rengto pikni
ko, prie Chauncv ežero, rug
piučio 26 d. Viso piknikas 
davė pajamų virš tūkstančio 
dolerių. Atskaičius išlaidą: 
liks gražaus pelno labdarin
gam draugijos tikslui.

Susirinkimas paskyrė ko
misiją ruošti rtidens pramo
gą Bostone. Komisijon įėjo 
ponia A. Januškevičienė, 
M. Mereškevičius ir J. Ste
ponaitis. Narys.

Haverhill policija iškėlė 
bylas dviem , kliubam — 
Larchmont kliubui ir Gedi
mino kliubui. Pastarasis 
randasi 324 River St.

Abudu kliubai kaltinami 
tuo, kad nesilaikė V-J die
ną išleistų patvarkymų. Po
licija sako, kad rugpiučio 
14 d. abejuose kliubuose 
parduota svaigieji gėrimai.

Larchmont kliubas užda
rytas dviem savaitėm, nuo 
rugsėjo 4 iki 18 d. Laisnių 
komisijos pirmininkas Re- 
gan sako. kad lietuvių kliu
bas busiąs “cenzūruotas.”

Žuvų vakarienę LDD 
21 kp. nariams

Greater Boston United War 
Fund ruošiasi vajui

Greater Boston United 
War Fund prašo mus pra
nešti, kad spalių 1 dieną 
prasidės jo vajus, kuris tę
sis iki spalių 17 d. Vajaus 
tikslas yra sukelti Bostono 
apylinkėj $7,750,000 dėl ka
ro nukentėjusiems žmonėms 
šelpti. Europoj, Kinijoj ir 
Filipinuose yra milionai 
žmonių, kurie neturi iš ko 
gyventi nei kuo apsirengti. 
United War Fund renka pi
nigus jiems sušelpti. Šitą va
jų remia visos darbininkų 
unijos.

Grįžo Cambridge lietuvis 
Kanišauskas

Pereitą ketvirtadieni mu
sų Įstaigą aplankė svetys iš 
Vermont valstijos, drg. A. 
Jenkins-Jankauskas — CIO 
unijų pirmininkas Yermon- 
te. “Keleivio” bendradarbis.

Darbo Dienos proga Jan
kauskas buvo nuvykęs Į 
Lawrence, aplankyti žmoną 
ir kitus gimines. Grįždamas 
Į Vermontą jis aplankė ir 
musu ištaiga.

10.000.000 bušelių kviečių 
Europai

Bostono prieplaukos va
dovybė praneša, kad per šių 
metų septynis mėnesius iš 
musų prieplaukos pasiųsta 
Europon net 10,000.000 bu
šelių kviečių. Po New Yor
ko prieplaukos Bostonas y-J 
ra antrasis prieplaukos mie-: 
stas. davęs Europai tokį di-l 
deli kieki kviečiu.

Rugsėjo 5 d. “Keleivio” 
patalpose įvyko LDD 21 kp. 
valdybos posėdis. Be kitko 
jame buvo nutarta suruošti 
žuvų vakarienę musų kuo
pos naujiems nariams pa
gerbti. Mat, šią vasarą į 
LDD 21-mą kuopą įstojo 
geras būrys naujų narių.

Vakarienė įvyks rugsėjo 
16 d. Cambridge Liet. Pil. 
kliube. 823 Main St. Pra
džia 6 vai. vak. Nariams su
teikiama teisė atsivesti ir 
svečių.

Žuvų pagavimu rūpinsis 
draugai Šmitai, Jonuška, 
Ramanauskas, Andriukaitis 
ir kiti.

Lietuvai Remti D-jos 2-ro 
skyriaus dovanos

1

Lietuvai Remti Draugi ios 
2ras skyrius išleido 10 do-: 
vanų. Tai įvyko Draugijos 
piknike, rugpiučio 26 diena.' 
Lake Chauncy parke, ,West- 
borc, Mass.

Dovanas gavo sekantys:
1- mą dovaną, gintarinius 

karolius, gavo Mary Bla
žys, Worcester, Mass.

2- rą dovaną, rašomąją 
plunksną — Steve Kontau- 
tas, So. Boston, Mass.

3- čią dovaną, cigaretams 
dėžutę — S. Zaveckas, So. 
Boston.

4- tą dovaną, napkinų se-

Pereitą penktadienį 
New Yorko prieplauką at
vyko laivas sų Europos ka-. 
ro veteranais. Tarp jų buvo tą — J. Tolacka. Randolph,

Mass.
5- tą dovaną, paveikslui 

rėmus, — Mrs. G. Kropas. 
So. Boston.

6- tą dovaną, Peach Bran- 
dės bonką — J. Mačionis,

Pakraščių sargybos žmo- Worcester. Mass. 
nes juroj surado dviejų 7-tą dovaną, pasigražini- 
Oceanographic Instituto! mui setą — J. Jasiunas, iš 
mokslininkų lavonus — Ha-' Dcrchester. Mass. 
yerio ir Halversono. Pasta- 8-tą dovaną, ąsotį su stik- 
rojo žmonos dar nesuranda- lais. — A. Dion. \Vorcester. 
ma 9-tą dovaną, Jelly Set,—

Mokslininkai buvo iš- J. Bratėnas. Šo. Boston, 
plaukę į jurą maža valtele. 10-tą dovaną, metalinę 
Juroj juos užklupo audra, lėkšte daržovėms — p-nia 
,p>ette valtį n visi žuvo ; Vasiliauskienė iš Norwood. J

vienas Cambridge lietuvis, 
Aleksandras Kanišauskas.

Rado juroj prigėrusius 
mokslininkus

Charlestowno gyventojaį 
Nellie Nutter gali but dė
kinga savo šuneliui “Red.” 
Nieko blogo nemanydama 
Nutter ėjo skersai gatvę.. 
Staiga prišoko šuo ir ją tem
pė atgal. Veik tuo pat me
tu praūžė didelis trokas, su
sisuko ir atsikorė i netoly- 
mą namą. Troko šoferis bu
vo praradęs kontrolę. Šuo. 
matyt, tą pastebėjo ir išgel
bėjo šeimininkės gyvastį.

Gambridgiečių žiniai
Pradedant su šia savaite 

“Keleivį” galima nusipirkti 
pas Povilą Gaigalą, Park 
Lunch, ant Cambridge St.

RADIJO PROGRAMA

PARSIDUODA GARAŽIUS

Reikalaukit specialių 
cukraus racijų

Vyriausybės patvarkymu 
šeimininkės gauna specia
lių cukraus racijų vaisių 
prezervams daryti. Kainų 
administracijos ofisas pra
neša, kad rugsėjo 14 bus 
paskutinė diena aplikaci
joms įteikti.

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

1___ \T 1171 Vii

2— Dain. Emilija Burbu
lienė iš So. Bostono ir Ona 
Savičiunienė iš Roslindale.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion. Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

Garažius su moderniškomis maši
nomis, išdirbtas biznis per 25 me
tus. 15 mylių nuo Bostono ir ant 
main kelio. Parsiduoda todėl, kad 
sūnūs žuvo kare, o tėvas VTonas ne
apsidirba.

Norintieji smulkesnių žinių kreip
kitės asmeniškai ar laišku i “Kelei
vio” ofisų. Laiškus pažymėti K. N.

(39)

NAMAS IR 25 AKRAI MUKO

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

Kreiptis: 405 Stafford St. 
Woreester 3, Mass. (37)

REIKALINGOS DARBININKĖS

KEIKIA LANGŲ VALYTOJŲ 
Gera proga išmokt pastovų darbų. 

Gera Mokestis
American Cleaning Co., Ine.

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

Reikalingos Moterys
Dišių plaut

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

BLINSTRUB’S 
304 Bro*dway, So. Boston

P
BORIS BEVERAGE CO.

Moterys ar merginos prie siuvimo 
rankų darbo (su adata) Kingston 
Clothing Co. dirbtuvėj. Gera proga 
išmokti gerų ir lengvų darbų, ir tas 
darbas pastovus. Kreipkitės į Kings
ton Clothing Co. dirbtuvę, 383 Al- 
bany St., Bostone, ant 3-čių lubų. 
Arba patelefonuokit C. Petrauskui 
po 6 vai. vakaro. Tel.: GENeva 1208.

• (37)

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

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

Savininkai :
Jonas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

m
kada buvo įkurta Haffenreffer & Co., Ine., Naujoji Anglija buvo veikliau- 

sis banginių medžiojimo centras. Banginių taukai buvo labai reikalingas 

tepalas smulkiai mašinerijai ir kitiems pramonės bei namų tikslams.

įdomi banginių pramonė Amerikoj liko tik atmintis. Jos vietą senai jau 

užėmė aliejaus versmes, kurios duoda tūkstančius kartų daugiau aliejaus, 
negu buvęs veiklus banginių medžiojimo laivynas. Per 75 metus, kuomet 
banginių gaudymo pramonė nyko, Haffenreffer & Co.. Ine.. PICKWICK 

ALE aludariai, nuolatos augo per depresiją ir gerais laikais, iki užėmė į 
svarbią vieta tarp didžiųjų Amerikos bravorų.

HAFFENREFFER « CO., Ine., Boston, Mos*., BREWERS SlNCE 1870

KETVIRTISirKOM P A N IJ A
Gavom didelį siuntinį

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

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

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

Taisom, mainom ir perdirbant į naujausią madą 
laikrodžius, žiedus, plunksnas ir kt.

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

Tel. SOU-4649

OCR POI.ICT
“The purpoMF of the Asooeiatfon shall 
be to help preserve the Idealo and 
traditi<in> of onr ennntry. the United 
States of Ameriea. to revere Its laws 
and in«nire ofhers to rf"p<-et and obey 
Ihem. aini In ali vrays to aid in makinir 
fhi« conntry ereater and better"" *

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broad way
SOUTH BOSTON. MASS

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

W’est Roabury, Maaa.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA*
■ Ofiso Valandos: nao 2 iki 4

ir ano 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

"h

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE, MASS.

r Tel. 28624 Gyv. 31132

Dr Joseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaisau defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street
LAWRENCE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą 
silpnėjime. Gyvenimo permainą
moterą. Moterą ir Vyrą ligas 

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4570

Tel. ŠOU. 4643
Take advantage of CASPER’S 

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

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $50 
Luaurious Waves Set While You Relax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broadway. South Boston, Mam.
Hours: 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro K ran jo Patikrinimą
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Tč!. SOUth Bcctas 4618
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