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Prezidentas Harry Truman 
Pareiškė Savo Nusistatymą

FRANKLIN DEL ANO ROOSEVELT

JIS EISIĄS ROOSEVELTO 
NUMATYTU KELIU

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris atvežė jam laiš

ką nuo Churchillo

laivių atsklidęs i Roosevel
to laidotuves. Eden atvežė 
Trumanui laišką nuo prem
jero Churchillo. Iš Wa- 

į sh ingtono Anthony Eden 
j vyks tiesiai į San Francisco, 
i kur jis dalyvaus Pasaulio

Prezidentui Rooseveltui i Saugumo Konferencijoj, 
mirus, jo vietą užėmė buvęs I Karas už laisvę turi eiti 
vice-prezidentas Harry S.1 tol. kol priešų neliks nei 
Truman. Missouri farmerio pėdsakų, pasakė Truman 
sūnūs. savo pareiškime.

Sudėjęs priesaiką, Tru- Kalbėdamas apie Roose- 
man pareiškė bandysiąs eiti velto mirti, Truman pasa

kė, kad “vargiai yra žmo-velionies Roosevelto pėdo
mis. San Francisco konfe
rencija busianti ruošiama 
kaip Roosevelto buvo su
planuota. Karas busiąs ve
damas iki pilno laimėjimo 
ir priešai turėsią pasiduoti 
be sąlygų, kaip Rooseveltas
reikalavo.

gus, kuris galėtų užpildyti 
tą milžinišką tuštumą, ko
kia pasidarė pasitraukus iš 
musų tarpo tai didelei sie
lai.” Nors netekome didelio 
vado ir Įkvėpėjo, vis dėl to 
visas pasaulis žiuri i Ame
riką su pasitikėjimu ir lau
kia iš jos šviesios vadovy
bės. Šitą vadovybę pasau
liui gali duoti tiktai pati A- 
merikos tauta.

Truman yra masonas, 
taip kaip ir Rooseveltas bu
vo. bet politikoj už Roose-; 
veltą dešinesnis, todėl ma
noma, kad dabartini minis-J 
terių kabinetą jis pakeisiąs.,’
Vadinami “kairiaspamiai”! 
busią pašalinti. Truman su
darysiąs “koalicijos” kabi-! 
neta iš dešiniųjų demokra
tų-ir pažangiųjų rėpubliko- 
nų. _____

Trumanas yra lėto J>udo Visi jau girdėjo apie vo- 
žmogus ir neiškalbus. Sena- kiečių skraidomas bombas, 
te jis prigulėjo prie “tylin- kuriomis jie buvo pradėję 
čiu jų senatorių. Universi- bombarduoti Angliją. Buvo 
teto nelankęs, prasilavinęs kalbama, kad tos bombos 
daugiausia pats per save. jga]į pasiekti net ir Ameri- 
Bet jisjabai laimingas. Per-_ ką. Dabar amerikiečiai Vo

kietijoj rado dirbtuvę, kur

Rado nacių fabriką 
po žeme •

Druskos kasykloj buvo ga-
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AMERIKOS PREZIDENTO MIRTIS 
NUOSTOLIS ŽMONIJAI

bombomis
Katastrofoj sužeista ir už
mušta apie 1,870 žmonių Pabaigos Šią Sąvaitę

CHURCHILL DĖLTO 
TIK IR NESKRIDĘS 

AMERIKON

Bari prieplaukoje, Italijo
je. pereitą savaitę Įvyko di-; 
dėlė nelaimė. Sprogo vienas}
Amerikos laivas, kuris buvo Į ———
prikrautas lėktuvui bombo-! Amerikos armijos Vokieti- 
mis ir amunicija. joj jau inė jo i rusams

Ekspliozijos metu prie-f skirtą zona
plaukoje buvo daug žmo- ------—
nių. civilių ir kariškių. Pra- Pereitą savaitę atėjo zi- 
nešimai sako, kad 1,867!nių. kad Maskvoj? kilo di- 
žmonės nukentėjo. Didžiu-įdėlis nerimas. Bolševikai

eitoj demokratų konvenci
joj jis buvo netikėtai nomi
nuotas i vice-prezidentus, o 
dabar visai netikėtai liko 
šalies prezidentu. Nei vie
non tų vietų jis nesiveržė, 
kuomet kiti ir per didžiau
sias pastangas negali jos 
pasiekti.

ŠĮ panedėli naujas prezi
dentas pareiškė Kongresui 
savo nusistatymą. Jis pa
kaltojo, kad eisiąs Roose
velto numatytu keliu ir sek
siąs velionies iškeltų taikos 
idealų. Jis prašo, kad ir pla
čioji Amerikos visuomenė 
tuos tikslus remtų. Pasaulio
taikai išlaikyti būtinai vrai • —
reikalinga stipri ir pastovi 
Jungtinių Tautų organizaci
ja. jis sako. Tokia organi
zacija negalės būt stipri ir 
pastovi, jeigu visuomenė jos 
nerems.

Prezidentas Truman kal
bėjo bendram Kongreso po
sėdy. kur dalyvavo visi Ka
bineto nariai. Vyriausiojo 
Tribunolo teisėjai ir sveti
mų valstybių atstovai. Jo 
kalba buvo transliuojama 
radijo bangomis visam pa
sauliui.

Jo kalbos asmeniškai 
klausėsi ir Anglijos užsie
nio reikalų ministeris An- 
thonv Eden, kuris buvo or-

tos bombos buvo gamina
mos. Ji buvo Įrengta vienoj 
kasykloj, 900 pėdų po že
me. kad alijantų orlaiviai 
negalėtų jos subombarduo
ti. Tos dirbtuvės įrengimas 
apskaičiuotas Į $10,000.000. 
Iš lauko ta vieta išrodanti 
kaip paprasta druskos ka
sykla : keli bokštai keltu
vams. pora geležinkelių bė
gių ir darbininkų namai ap
linkui. Tą slaptą fabriką a- 
merikiečiams nurodė tūlas 
Frank Comelis, gimęs A- 
merikoj, Bostono priemies
ty. bet vėliau su tėvais iš
vyko Belgijon ir galų gale 
pateko Vokietijon. Jis yra 
Amerikos pilietis.

Rooseveltas palaido
tas savo sode

BULLITT—FRANCUZŲ 
BURMISTRAS

VVilliam Bullitt, buvęs A- 
mv akos ambasadorius Mas
kvoj!. ir Paryžiuje, pereitą 
savaitę buvo paskirtas vo
kiečių n* esto Badeno bur
mistru. Bui>tt buvo francu
zų armijos kan mkas ir 
franeuzai ra miestą nzemė

Prezidentas F. D. Roose
veltas mirė išvažiavęs Į 
Warm Springs, Ga.. pasil
sėti. Vietos gyventojai bu
vo surengę pikniką ir jis 
ruošėsi važiuoti tenai pabū
ti. Viena piešėja tuo tarpu 
paprašė, kad jis prisėstų 
keliom minutėm, kol ji nu
pieš jo atvaizdą. Sėsdamas 
tarė: “Man baisiai skauda 
galvą!” Tai buvo paskuti
niai jo žodžiai. Tuoj nete
ko žado ir mirė. Jis buvo 
63 metų amžiaus.

Subatoj jo kūnas buvo 
atvežtas Į White House, o 
iš tenai, po tam tikrų apei
gų, atgabentas Į Roosevelto 
šeimynos ūki, Hyde Park. 
N. Y. Nedėldienio lytą Įvy
ko laidotuvės. Velionio kū
nas palaidotas ūkio sode, 
prie Hndsono upės

O kitas Londono dienraš
tis, “Sunday Dispatch.” pri
dūrė, kad šis esąs paskuti
nis karo nedėldienis.

Tuo tarpu vyriausis ali- 
j jautu karo vadas Eisenho
vver sako. kad karas gali 
dar užsitęsti ilgokai. Nora 
pati Vokietija ir bus su
triuškinta, tačiau vokiečiai 
turi nemažai karo spėkų I-

nusigandę, kad amerikonai, talijos kalnuose ir Norvegi- 
nepaimtų Berlyno pirma; joj. Gamfa tenai labai kai

li anglai kariškiai. Be to, JŲ- Todėl paskutinėmis die- nuota ir palanki apsigynimo 
prieplaukai padaryta dide-1 nomis rusai metę net 2.000.- karui. Vokiečiai tenai gerai 
lių nuostolių. Buvo visiškai!000 raudonarmiečių Berly- Įsistiprinę ir gali būt nelen- 
sunaikintas vienas didelis! no frontam Berlynas dabar gva juos tenai likviduoti, 
sandėlis. B" to. ekspliozija! atsidūrė taip dviejų ugnių. Tai iš kurgi Londone gau-

moj buvo civiliai, italai, lai
vų krovėjai. Yra žuvę ir ke-

iššaukė vandens antplūdį, 
kuris užliejo prieplauką ir 
daug žmonių vanduo nu
nešė Į jurą.

Sprogimo priežastis da 
neišaiškinta.

UŽMUŠTI BEI SUŽEISTI 
LIETUVIAI KAREIVIAI

Šią savaitę paskelbtuose 
užmuštųjų bei sužeistųjų 
kareivių sąrašuose iš Nau
josios Anglijos randame ši
tuos lietuvius:

Jurgis Eiaukonis iš 
verhill, Mass.. patekęs 
kiečių nelaisvėn.

Albertas Čepulis, jūriniu 
kas iš Wakefield. Mass.. su 
žeistas.

Vincas Jaruševičius iš 
Millis, Mass.. užmuštas Eu
ropoj.

Stasys Tumas is Canton. 
Mass., sužeistas Europoj.

Jonas Valantis iš Arlinę- 
ton. Mass., sužeistas Euro
poj-

Jonas Zimatravičius 
East Millbury. Mass.. 
muštas.

Jonas Zaleskas is May- 
nard. Mass., sužeistas Euro
poj- 1

Jonas Žukas is Cambrid
ge. Mass, sužeistas.

Feliksas Staliulionis iš

Prezidento Rocsevelto jau nebėra. Jis mirė staigiai 
balandžio 12 d. Šita žinia sukrėtė visą pasauli. Ji yra 
nelaimė Amerikai ir nuostolis visai žmonijai.

Jo vieton tuojau buvo prisaikintas vice-prezidentas 
Harry S. Truman.

Nors visuomenei Roosevelto mirtis buvo visai neti
kėta. tačiau jo artimieji Washingtone jau kuris laikas 

'žiurėjo Į jo sveikatos menkėjimą susirūpinę. Ypač jis su
blogo sugryžęs iš Jaltos konferencijos. Sakoma, kad ne
tiek jį nuvargino pati kelionė, kiek jį paveikė Stalino 
užsikirtimas prieš Lenkiją, kuri tiek daug yra nukentė
jusi ir vis dar kenčia būdama alijantų talkininkė. Visos 
alijantų valstybės, dagi pačios menkiausios, yra iškvies
tos i San Francisco konferenciją, o Lenkijos kėdė tenai 
tuščia, nes Stalinas nenori, kad Lenkija dalyvautų.

Rooseveltui teko kviesti vieną iš dviejų: arba Lenki
ją, arba Rusiją. Kurios gi neįsileisti?

Sakoma, kad šis klausimas jį tiek kamavo, kad Į 
smegenis išsiliejo kraujas ir Rooseveltas mirė.

Mirė didis Amerikos vadas; mirė mažųjų tautų drau
gas; mirė nuskriaustu jų viltis!

Net Japonijos valdžios galva pasakė, kad mirė di
delis žmogus.

Roosevelto prezidentavimas buvo nelengvas. Jis pa
ėmė valstybės vairą i savo rankas kuomet šalis skendo 
juodžiausioj depresijoj. Kad išgelbėti kraštą, jis pa
sikvietė savo patarėjais ne politikierius, bet sudarė mo- VVorcester. Mass.. paimtas 
kytų žmonių štabą. Tuojau prasidėjo refoirnų vykinimas. vokiečių nelaisvėn 
Ne visiems tas patiko, bet šalis buvo išvesta iš suirutės, 
sulaikytas bankų užsidarinėjimas. sutrumpintos darbo 
valandos ir darbininkams užtikrinta senatvė? pensija.

.Vos tik pradėjo ekonominis gyvenimas stiprėti, Eu
ropos diktatoriai padarė sąmokslą sunaikinti demokra
tiją. Hitleris su Stalinu užpuolė Lenkiją. Tuo buriu buvo 
pradėtas karas prieš Angliją ir Francuziją. Rooseveltas 
stojo demokratinių valstybių pusėj. Jis pradėjo teikti 
joms pagalbą. Tuomet Ameriką užpuolė japonai. Musų 
laivynas buvo sunaikintas. .Turėjom trauktis iš Filipinų.
Japonai užėmė kone visas salas Azijos pakrašty. Padė
tis išrodė tamsi ir pavojinga. Bet Rooseveltas buvo tas 
švyturys, kuris palaikė žmonių viltį, kad klastingi demo
kratijos priešai bus nugalėti ir kad visos pavergtos tau
tos bus išlaisvintos.

Ir jo žodžiai šiandien jau pildosi. Italijos diktatūra 
jau subliūško. Francuzija ir Belgija išlaisvintos. Hitle- 
rizmui ateina galas. Ateis galas ir Japonijos džingoms.

Gaila, kad Rooseveltas nesulaukė demokratijos 
triumfo šventės!

Feliksas Vencis is 
ton. Mass., užmuštas 
tijoj.
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JAPONŲ “KAMIKAZAI”
/NUSKANDINO KARO 

LAIVĄ

Japonijoj

SAKOMA, BIDDLE BU
SIĄS PAŠALINTAS

TOKIJO DEGA

ipomjoj susidarė nusi
žudėlių korpusas, kuris va
dinasi “Kamikaze" Tie 
“kamikazai” prisikrauna 
orlaivius bombų ir sminga 
su viskuo į Amerikos karo 
laivus. Žūsta pats “kamika- 
zas” ir visas jo orlaivis, bet 
laivui pridaro daug nuosto
lių. Vieną Amerikos karo 
laivą ties Okinava pereitą 
savaitę “kamikazai” nu
skandino. Žodis “Kainika- 
ze” reiškia pasiaukojimą, 
nusižudymą.

Ryšium su tuo kilo dide- ta tokio Įspūdžio, kad karas 
lis sąjūdis ir Londone. Lon-j baigsis jau šią savaitę? 
dono “Sunday Express” šitokią nuomonę anglai 

gavo iš dviejų aplinkybių, 
alijantai baigia sup-

pranešė, kad ministerių ka
binete gauta labai svarbių 
žinių. Esą laukiama nepa
prastos svarbos Įvykių. Ka
ro pabaiga galinti būt pa-ijau pasiruošęs 
skelbta bet kuria valandą.

Kaizerio našle Jan
kių rankose

Ji prašo vėliausių Amerikos 
knygų ir “tikros kavos”

Eidami per Vokietiją, a- 
merikiečiai paima daug žy
mių vokiečių. Šiomis dieno
mis Esene buvo paimtas 
“kanuolių karalius” Kruo
pas. Paskui buvo sučiuptas 
pagarsėjęs vokiečių sąmok
slininkas von Fapen. Dabai 
vėl amerikiečiai paėmė di
delį dvarą, kur gyvena bu
vusio kaizerio našlė. Ji jau 
sena moteris, bet labai do
misi politika ir karšta pa
triotė, sakosi karštai mylin
ti Vokietiją. “Technišku 
žvilgsniu, mes esame prie
šai,” ji pasakė Amerikos 
žurnalistui. “Mes esam vo
kiečiai. Jų? esat ameriko
nai. Aš myliu Vokietiją. 
Gaila, kad mirė mano vy
ras. Jis norėjo sukurti tik
rą Vokietiją...” Kai Ameri
kos korespondentas pasakė, 
kad tas noras sukurti “tik
rą Vokietiją” kaip tik ir 
pražudė Vokietiją, nes ji 
pralaimėjo jau antrą pa
saulinį karą, ir dabar ji bus 
visiškai sumušta, sena kai- 
zerienė apsiverkė. Patylė
jusi ji paklausė: “Ar netu
ri tamsta vėliausių Ameri
kos knygų politikos klausi
mais?... Ir gal turit tikros 
kavos?...”

Ji gerai kalba angliškai 
ir skaito anglų literatūrą. 
Ji gyvena rūmuose, kur yra 
80 kambarių.

Viena.
t i Berlyną. Antra, premje
ras Churchill. kuris buvo 

skristi Ame
rikon ) Roosevelto laidotu
ves, staiga savo kelionę at
šaukė. Iš to kai kurie laik
raščiai ir pasidarė išvada, 
kad bet kurią valandą gali 
būt paskelbta karo pabąiga. 
todėl Churchill nori būti na
mie.

Tiesa, karas eina prie pa
baigos. Amerikiečių armi- 
'os ima Vokietijos miestus 
vieną po kito. Belaisvių ne
spėja gabenti Į užpakalį. 
Vien tik Ruhro krašte į ke
lia- dienas mūsiškiai paėmė 
nelaisvėn 176.$$$ nacių. A- 
merikiečiai jau inėjo į tą 
Vokietijos zoną, kuri yra 
paskirta rusams. Už dienos- 
kitos jie jau susisieks su ru
sais. Bet naciai neketina 
pasiduoti. Išrodo, kad karas 
pasibaigs tik tada, kai visi 
jie bus išmušti.

Amerikiečiai paėmė 
Esseną

Armotų karalius Kruppas 
taipgi mūsiškių rankose

PRAŠYSIĄ ŠVEDIJĄ 
STOTI KARAN

Washingtone kalbama, 
kad Justicijos Departamen
to galva Biddle pats pirmu
tinis busiąs iš Trumano ka
bineto pašalintas. Išeisiąs 
taipgi Darbo Departamento 
sekretorė Miss Perkins ir 
Iždo Departamento sekreto
rius Morgenthau.

Anksti šio panedėlio rytą 
400 didžiųjų Amerikos bom 
baneŠių vėl bombardavo 
Japonijos sostinę, kuri liep- 
snavo da nuo subatos bom
bardavimo.

SVEDAI NEJLEIDZIA 
VOKIEČIŲ

Pereitą savaitę Į Švedijos 
uostą Tralleiborgą atplau
kė laivas su pabėgėliais iš 
Vokietijos, bet švedai nelei
do jiems išlipti. Švedijos

Amerikos Darbo Federa
cija ir CIO pasisakė rem
siančius prezidento Roose-! valdžia yra nutarus pabėgę 
velto Įpėdini Trumaną. lių iš Vokietijos neįsileisti. ! užpakalio

Londone kalbama, kad a 
lijantai gali paprašyti Šve
dija apskelbti Vokietijai 
karą ir išvyti vokiečius iš 
Norvegijos, no? kitaip juos 
sunku busią iš tenai iškrap
štyti O jei Švedija nenorė
sianti to daryti, tai ji bu
sianti prašoma nors alijan
tų armiją praleisti per sa
vo teritoriją, nes tuo keliu 
vokiečius galima užklupti iš

Pereitą sa\aitę amerikie
čiai paėmė jau ir Eseną, di
džiausi Vokietijos ginklų 
gamybos centrą. Didžiausi 
kanuolių fabrikai tenai pri
guli Kruppo šeimynai. At
einant amerikiečiams, pat
sai Kruppas pasiliko vietoj. 
Vienas amerikiečių laikraš
čių korespondentas buvo 
nuvykęs pas jį pasikalbėti 
ir paklausė, ką jis mano a- 
pie nacizmą. Kruppas atsa
kė pats esąs nacių partijos 
narys. “Ar tamsta nemanai, 
kad nacizmas buvo blogas 
daiktas Vokietijai?” pa
klausė korespondentas.

Kruppas atsakė, kad Į to
kį klausimą da peranksti at
sakyti. Jis galįs tik pasaky
ti, kiek gero nacizmas yra 
padaręs Vokietijai. “Argi 
ištikrujų jis yra ką nors ge
ro padaręs?” paklausė a- 
merikietis.

“Žinoma,’’ atsake Krup
pas. Ir jis nurodė, kad prie 
nacių valdžios pagerėjo dar 
bininkų klasės gyvenimas, 
išnyko nedarbas ir t.t.

Oklahomo< valstijoj per 
viesulą žu\ > 70 žmonių ir

į keli šimtai bko be pastogės.

i i j



Antrai Puiiap.»

5

KAIP GALI BUT “DLMO-Į
KRATINIAI” RINK”

TOTAI ’TAPiNĖJ 
TVARKOJ?

Al

Tokį klausimą iškėlė bu
vusieji Lenkijos seimo at
stovai. kurie da' ar randasi 
Anglijoje.

Jaltos konferencija yra 
nutarusi, kad Lenkijoj turi 
but sudaryta laikinoji va
džia, prapleciant Liublino 
“valdžią.’’ Naujosios val
džios pareiga esanti tuojau 
padalyti laisvus rinkimus, 
paremtus visuotiniu slaptu! 
balsavimu ir dalyvaujant 
visoms demokratinėms ir 
anti-nacių partijoms.

Taigi minėti Lenkijos 
parlamentarai kelia klausi
mą. kaip dabar Lenkijoj 
gali b t laisvi ir demokrati
niai rinkimai, kuomet lais
vės ir demokratijos tenai 
nėra?

Štai jų argumentai'
“Lenkiją dabar valdo Liub

lino ‘valdžia- ir tena negali 
pasirodyt joks laikrašti.- <urio 
nekontroliuoja komur.i tai. Jo-: 
kia demokratinė pa. .ija rega 
Ii tenai pasireikšti. Visa spau
da yra valdžios kontrolėj, taip 
kaip ir \ <ose totalitarinėse, 
šalyse. \ is. radijo imtuvai y- Į 
ra atimti, žmonės ga)p klau-Į 
sytis gatvėse tiktai valdžios Į 
garsiakalbių, kurie skelbia 
Maskvos propagandą.
“Mes stebimės iš paswr ; *ro, 

kad rinkimuose dalyvauti
vįen
anti-nacių partijos,’ nes tuos 
žodžius komunistai supranta 
visai kitaip, negu juos supran
ta tikrai demokratinis pasau
lis. Kom u nis tar vadina ‘demo
kratija’ Sovietų Rusijos san- 
varka. kuri yra tikras totaii-

“Tėvynės Mylėtojų Draugija 
po senovei leis arba platins sa
vo narių tarpe vertingesnes 
ietuviškas knygas, bet šalę 

io ji griebsis ir kitokių neat
būtinų darbų. Tarp kitko mes 
esame nusitarę (nusistatę?— 
Rwi.) Įsteigti kulturini židinį 
arba muziejų, kuris globos 
svarbesnius raštus, istorinius 
dokumentus, dainų rinkinius, 
biografijas, leidinius apie Lie
tuvą ir lietuvius ir visa Lf, 
kas liečia musų kultūrą. Tekis 
muziejus, musų manymu, žy
miai pasitarnaus mums ir Lie
tuvos žmonėms.

‘‘Ištremti j Sibirą arba iš
blaškyti Vokietijoje lietuviai 
mokslininkai nebeturi progų 
darbuotis praturtinimui betų

ią mokslo ir kultūrinio lobio. 
Bile koks lietuvybės darbas ir 
progresas nėra galimas pačio
je Li-tuvoje. Priešingai, ‘sve
čiai nuo Volgos sunaikina 
kiekvieną lietuvių savistovu
mo pasireiškimą ar tai but po
etikoj ar kultūroj.
"Todėl pažvelgę plačiau, pa

stebėsim tą dideli pavojų, ku
ris išsišakodamas gręsia lietu
vių tautos gyvybei- Visomis 
pajėgomis, ką mes tik turim, 
privalome ginti tą gyvybę ir 
savistovumą, štai dėl ko Tėvy
nės Mylėtojų Draugija ir atsi
kreipia i visus Amerikos lie
tuvius. kviesdama pagalvoti,

tvELETviS, bu. BOSiuiv

DIPLOMATŲ KONFERENCIJA VVASHlNGToNL

Mūsiškis užsienio reikalų vedėjas Stettinius tariasi su svetimų valstybių 
ambasadoriais. Iš kairės idešinę sėdi: Anglijos lordas Halifax, mūsiškis Stetti
nius. Rusijos Gromyko ir Kinijos Dr. Wei Tao-ming. Pirmu kartu Stalino atsto
vas sėd: prie vieno stalo su Kinijos diplomatu. '

Amerika be Roosevelto
Balandžio 12 dieną Ame- Kaip ten bus su “Tribu- neklausąs 

rikos žmones sukrėtė šiur- ne” parama, da nežinia ir skaitąs, turėjo 
pi žinia. Tą dieną 4:35 vai. nesvarbu. Aišku tačiau, kad Rooseveltu.

INc. lb, Balandžio 18. 1945

Pesimizmo sutemos
Lietuva šiandien gyvena 

antrą bolševikų okupaciją, 
jos žmonėms gręsia viso- 

i kiausi pavojai.
■ Ryšium su tuc pas mus 
atsiranda vis daugiau nusi- 

• vy lūšių žmonių, kurie gal
voja šitaip: “Maža toji mu
sų Lietuva, ką ji gali prieš 
didelę Rusiją — nelaimė ir

.pražūtis!” i,
t - -• • - kanisIr tie žmones jiesko virs-1 

gamtinių jėgų, kurios galė
tų padėti Lietuvai. Vienas 
tų žmonių (Philadelphijos 
K. Vidikauskas) net eiles

i parašė. Jis šaukia: “Dieve, 
i sergėk Lietuvą.” Štai vie-i 
; nas punktelis:

“Gink Lietuvą. Dieve mus!
“To mus tauta trokšta.
“Nes be Tavęs ji pražus.
“Kaip auka perblokšta!...”
“Trokšta” ir “perblokš

ta” — kas nors panašaus i 
eiliavimą. Bet mintis— 
liausis jovalas... Girdi, jei;dagi

ir su nieku nesi- 
skaitvtis su

buvęs sekamas: “Lietuvai 
nei cento.”

Baisus sukis, ar ne?
Bet smetonukas žino da 

baisesnių dalykų. Esą. 1926 
metais Lietuvos “socialistai 
su liaudininkais buvo pasi
gavę valdžią.”' Laimė, kad 
jie buvę “pašalinti iš val
džios.”

“Lietuvai nei cento”—pa
sakaitė nusenusiems vai

ri tas “pasi
gavimas’’ valdžios — begė
džio melas. Smetonukas juk 
galėjo kalbėti daugiau Įti
kinančiai, būtent:

1926 metų gruodžio 17 d. 
gauja karininkų, su Smeto
na ir Voldemaru priešaky, 
nuvertė teisėtą Lietuvos vy
riausybę. Jie žadėjo apsau
got Lietuvą nuo bolševiz
mo, bet...

Bet Smetona buvo pirma
sis. kuris bėgo iš Lietuvos, 

i(kada bolševikų armija per- 
tik-Į žengė Lietuvos sieną. Bego

! Dievas neatsiki austys i Lie
tuvą, ji tuoj ims ir pražus!

Tai graibstymasis palei 
i sienas; tai baime sūdytas 
Į pesimizmas. Gyvųjų ir ko
ve jančių žmonių Lietuva

2 »
saviškius nepeisergė-

ję
K ron princas 

atviras duris.
laužiasi pro

Tiesa ar provokacija?
Amžinasis kolektorius L.

popiet mirė Jungtinių Vals- Roosevelto asmeny Ameri- Naujasis Jungtinių Vals 
tijų prezidentas Franklin ka ir visas pasaulis neteko tijų prezidentas Truman pa
Delano Roosevelt. Mirė sa- didelio vyro: neteko kaip sisakė eisiąs tuo keliu, ku-Į nieko bendro su juo neturi. Pruseika giriasi, kad Chica- 
vo vasamamvje, Wanr. tik tuo laiku, kada jis buvo riuo ėjo Rooseveltas ir jo _ . . ‘ komunktn “Vilni” cvm-
Springs. Georgia valstijoje, labiausia reikalingas. Ka- administracija. Bet ar Tru- Gcenngas jau Mejer.s į'/*

p . ras Europoje eina prie už- man pajėgs, ar galės ir no-* Naciu Vokietija turi oro' draugų ”
pasvarstyti ir imtis planuotos to kraSudbpJ- ?umušus "aci1 V.°- Į*8 “(*“ ‘'viomatijos .jėgų ministrą, storuli Her- Aišku. kaip sveikina—do-

to staigu. kraujapiunis gal kietiją, bus sumušta ir Ja- lapę Kaip Churchillas? Ar mann Goenng. Karta lis leriar
voje. Rytmety jis buvo svei- ponija; reikės spręsti pa- galės ir norės daryt reikia- pasakė:

šaulio taikos problemas. O, mos Įtakos Stalinui, kuris “Jei bent vienas alijantų
jei karo vedimas buvo ir y- yra nustatęs eiti Hitlerio ke- karo lėktuvas pasieks Ber
ia labai svarbus, tai užtik-j liais ir šuntakiais? lyną. norėdamas ji bombar-
rinti pastovią taiką yra da; . , ,__ .__ . , . .__ duoti, tari■-> J-aU

akcijos.
Baigdami savo atsišauki-‘ kas ir gajus, bet tuoj po 

ma. jo autoriai kviečia bu- pietų ėmė skųstis aštriu gal-
.nK niuose .. Vu>ius TMD narius ir veikė
t.kta, demokratines irt j,,, j draugiją at

gai ir atgaivinti jos veiklą.

MASKVA SABOTAŽUO-

vos skaudėjimu ir greit ne
teko sąmonės. Paskutiniai* w
žodžiai, kuriuos Roosevel- svarbiau. Rooseveltas buvo . Tai klausimai, kurie visus ęjinti 
tas ištarė, buvo šie:
nežmonišką galvos

JA ALIJANTŲ VIENYBĘ Jin?H ___ __ ; Žinia
Associated taiprress prane-

tarizmas; tuo tarpu visas Len- ša. jog W ashingtone ir Lon- 
kijos požemio organizacijas, dene bijomasi, kad tarp 
taip atkakliai kovojusias prieš , “trijų didžiųjų” gali Įvykti ’.vbes 
nacių okupaciją, čr net jų va-: skilimas, jeigu Maskva ne- 
dą generolą Borą. komunistai Šiliaus sabotažavus vieny- 
vadina ‘pro-naeiais’ ir ‘Hitle- bės.
rio talkininkais.’ Reč5>ia, jie Jaltos konferencija yra 
negalės ir rinkimuose daly- nutarus, kad Lenkijoj turi 
vauti. jbut sudaryta nauja vyriau-
“Tuo tarpu i; - as yra tok?.;sybė, kurion privalo ineiti 

kad visos Lenkijos orgariiza- ii* londoniskės lenkų val-
cijos yra demokratinės, iš džios atstovai. . ................ .
skyrus tik komunistus, kurie Tuo tarpu gi Maskva sten pažangieji ir laisvės dau- 
yra totalitarinės diktatūrom giasi sudrayti “naują vai- k?antie-P .^onės. Da dau- 
garbintojai. Komnnistar dabar tižią” iŠ vienų tik komunis-i|>iaa- 1^° i
areštuoja Lenkijoj buvusios tų, kurių daugumas dagi'kur!arp šiandien lenkia sa- 
požemio armijos ’-rreivrus. ku- nėra Lenkijos piliečiai, bet vo. g . a\ aršiausieji jo; 
rie kovojo prieš Hitlerį, išve- iš Sovietų Rusijos impor- Pfiesai. Net Berltna;

juos į Rusi ? :r tenai su- tusti Stalino agentai. ........“
šaudo. ' ■ ‘ ' Maskva nenori tikrųjų
“Trijų Didimjų nutarimas lenkų Įsileisti Lenkijos vai- . .. Amprik;i ,r «,anrtlPn

Jaltoj „apiako, a, i- rlžion, bijoma, kad jie nepa- gbjos parlamentas.. prašant LE£
..• tektų i San FranmNnn knn- premjerui Churchillui. nu- puolikas skaito nepriklau

ža

Pruseika gavęs almužną 
nuo pagarsėjusio komunistų 
daktaro Kaškiaučiaus; ga
vęs ir nuo cliffsidieeio K. 

a mane galėsit va--Steponavičiaus.
Goeringu. bet žy-į Kaškiaučius yra geras 

Komunistams duo- 
almužna žavėja Bim- 

s parapijonus. o daktaras 
naudos._

Kitaip su K. Steponavi
čium. Savo laiku jis buvo 
darbštus vyras ir nuoširdus 
žmogus. Kada Pruseika už-

apie jo
taleri kari----

tikėti. “Negali- 
, mas daiktas”’ — sakė vals- 

vyrai ir eiliniai pilie-

vę, jų teisę į savarankų gy- .... —
venimą. Jisai sakė, kad be 1K0 -1° ’ietoJ- 
demokratinių laisvių ir tei-: Rooseveltas buvo turtin- 
sės nepriklausomai gyventi gas žmogus, bet jis buvo 
negali but ir pastovios tai-i nuoširdus liberalas ir demo

taip ouvo pranzioje Karo 
—kaip yra šiandien?

Alijantų karo aviacija 
baigia sugriauti Berlyną, o 
berlyniečiai vis dažniau irjsimanė 

"Ar ne Me- Bimbos 
kari Berlynas iš

ciai.
Bet tai buvo tiesa—skau

di tiesa ne tik Amerikai T- būdamas I demokratų partija. Jo admi- jeri
bet visam pasauliui. Mirė tiesa, gyvas nuaamas . Jk V:CQ ki-c „PsnanMiitus’”vadas tos valstybės kuri prezidentas Rooseveltas da J11, VaCI-,a PnX1S? ei; 11 • įl-1 iai,Ia •
pastoio kelia fašSinė< T negalėjo visur ir viską pra- reformų, uz kurias a- Yra da blogiau Alijantų
pastojo Keuą ia. Etine, a ekplhė ‘ T-im Ritavo socialistai ir kiti pa- armija jau netoli Berlyno, osies valstybių agresijai: ^priSfu. Neri- žmonės. Tom X- Goeringas išdūmęs Į Bava-

sada Kongresas sutiko da-|m?m Pamosi repubhko- njos-Austrijos kalnus 
ryti tai, ko norėdavo Roose-i1?51*- P’ iesinori ir dalis pačių 

demokratų. Bet Roosevelto 
administracios žygius rėmė gui: 
organizuoti darbininkai: tik j Jje ba|javo už 
aciu organizuotiems darbi-:

kos. kratas, kekių nedaug turi garsiau šaukia
?ugrvžti i “draugo’

re gabus valstybininkas ir 
humanistas, kuri gerbė visi

globą, Steponavi
čius tam priešinosi. Dėliai 
to komunistai ji visaip nie
kino.

Pastaruoju laiku Stepona
vičius sunegalėjo. Nejaugi 
tas paveikė i jo galvoseną?

Nežinau ir taip nesakau. 
Komunistai yra dideli blo- 
feriai. kartu ir provokato
riai. Butų tikrai liūdna, jei 
taip butų, kaip sako chame
leonas Praseika.

•Teisinga pastaba
Brooklyno “Vienybė’ 

skundžiasi, kad yra žmonių, 
kurie nori pasigarsinti “ik 
dyką.” Girdi, jie kreipiasi 
į laikrašti, kad dėtų skel
bimą. visai užmiršdami, kad 

bile kuri kita*toks skelbimas turi but ap-

“Kaput” Berlynui, bus 
“kaput” ir storuliui Goerin-veltas; da daugiau kliūčių 

jis turėdavo vesdamas de
rybas su kitų valstybių vy
rais. Ir Teherane, ir Jaltoj 

ir To-D1' kitur Rooseveltas turėjo
eiti Į kompromisus. Vienas 
iš daugelio tokių pavyzdžių 

Pirma kartą istorijoj An- .Vla Pabalčio respublikos.
Amerika ir šiandien tas res-

kio vengė piktu žodžiu mi
rusiojo atminti palydėti.

tas komunistų teroras Lenki-i tektų Į San Francisco kon- P,fcmjerui 
joj pasiliaus kai ateis ‘laisvi ir ferenciją. Bet tokia jos po- traukė posėdžius, kad pa 
demokratiniai’ rinkimai, ar: litika ardo alijantų vienybę, ge’ bt1 svetimos valstybėsrus|i 
ne.“ Ir todėl Londonas jau da- Francuzijos lai-

. ,vę? Maskvai suprasti, kad k moji vyriausybė, kurios 
Šitą pareiškimą pasirašė ji tuojau privalo pakeisti .

apie 30 Lenkijos parlamen-' savo nusistatymą Lenkijos vo *a')ai — net ir jos 
tarų ir išsiuntinėjo demok- klausimu, jeigu nenori, kad į ' pareiškė nuoširdaus 
ratiniu salių parlamenta-;tarp trijų didžiųjų valstybių:gailesio- Jie

s(;momis valstybėmis, nors 
diktatūros režimas jas 

yra inkorporavęs Į sovietų
“rojų” ir neketina jų atsiža- 

santvkiai su Amerika nebu- (’ėti.

“fašistą”?
ninkams Rooseveltas laimė- Komunistams blogiausi 

seėiaffetaiį P'a- 
os šocial-

dalyko — nominacijos Wal- demokratų vadą Vaino Tan 
lacė’ui. O butų gerai, jeiįnerĮ jie apšaukė fašistu ir 
šiandien prezidento kedėje karo kriminalistu, 
sėdėtų Wallace. Jis buvo į Bet renkant Suomijos 
artimam kontakte su prezi- parlamento atstovus social- 
dentu ir turėjo daug patyri- demokratai gavo daugiau 
mo. Be to, Wallace buvo ir j balsų, negu
yra eilinio piliečio teisių gy- partija

1 t *- -ri 1 V'VlLU. A i i 1 J '
jo ketvirtą terminą. Darbi-į žmonės yra sociali 
ninkai nelaimėjo tik vienoj vyzdžiui. Sūomij<

rams. Įvyktų skilimas prieš San prezidento Roosevelto asme

TEVYNfS MYLĖTOJŲ 
ATSIŠAUKIMAS

Mums yra prisiųsta? atsi-
šaukimas j visuomenę, 
kuriuo pasirašo “T. M. 
Vadyba.”

Pažymėję kad praeity T. 
M. D. yra atlikusi daug nau
dingo darbo (ji 
Ku
kuriniais laikais 
atsišauki" o autoriai sako: 

“Taigi šiuo momentu Tėvy
nės My’ėtojų Draugija, sena 
ir patyrusi kovotoja už lietu
vių tautinį klestėjimą, vėl iš
eina į platųjį darljo la k;;. Ji 
bandys, kiek Įeis ios isgaiės, 
organizuotomis priemonėmis 
gelbėti lietuvių tautai atsilai
kyti nuo aziatiško antplūdžio, 
apsaugoti savo kultūrines y 
pa t .v bes
t4. kas jau buvo sunaikinta. 
Tai yra v.ieni svarbiųjų musų 
Uždavinių.

po
D.

Francisco konferenciją. 
VvN.shingtone ir Londone

tarp aukštųjų valdininkų e- 
są atvirai kalbama, kad dėl 
nelaimingos Lenkijos padė
ties esančios kaltos Mask
vos provokacijos.

ŠĮ ketvirtadienĮ Churehill 
ketino padaryti parlamen
tui pranešimą apie Lenkijos 

išigo darbo (ji išleido ii : klausimą. Spauda jau 
dirkos raštus), bet pas-; kalno spėja, jog jis pasakys,' 

apsnūdo, kad Jaltos nutarimas suda-

, mokėtas, nes už toki skel
bėjas; tas teises jis skelbia Maža ir to. Naujojo par i bima jie apmoka radijo va- 

Pabalčio valstybių klau-Į ne tik Amerikos liaudžiai. ’ lamento pirmininku buvo iš-Į landų' vedėjams.
Bet laikraštis visa tai pri

valo daryt už dyką. Tai ne
teisinga.

Tysliava sako tiesą. Yra 
žmonių, kurie negali su
prasti, jog ir laikraščio lei
dėjai ne dvasia šventąją y-

e nuosiniaus sjmas ir visa eilė kitų klau- bet ir kitu tautų paprastiem i raktas senas socialdemok- 
pasake, kari ?įmu bus galutinai išspręsti žmonėm, vargo pelėm ratas Fagerholmas. Iš 200
SiPVPltfk aemo i_____________ _____________________ i______r________ i o i • į ,

nyje Fracuzija neteko nuo
širdaus draugo.

Chicagos reakcininkų 
“Tribūne” niekuomet netu
rėjo gero žodžio Roosevel
tui. McCormickų šeimai, 
kuri minėtą dienraštį lei
džia, Rooseveltas būdavo 
simbolis visokio blogo. Bet 
Rooseveltui mirus ir “Tri
būne” turėjo pasakyti, kad:

busimoje taikos konferen
cijoje, bet... mirė žmogus, 
kuris ir Lietuvos žmonėms 
buvo gerai žinomas; dau-

Jo darbus Įvertins istori
. . .... . , ja. o šiuo tarpu mes reiškia-;

ryti naują Lenkijoj vyriau- ^ gniausio liūdesio, kurilves

gelis lietuvių atmintinai ži- buvo liguistas žmogus, vai 
nojo Atlanto Čarterio ir^ų paralyžiaus ligos suža- 
Keturių Laisvių Šukius.'lotas. Bet greta atsakingų 
Kaip dabar bus, mirus Roo- valstybės pareigų jam da 
seveltui? Ko sulauks Lietu- tekdavo keliauti į tolimus 
va7 , kraštus ir vesti svarbias kon-

ŠĮ klausimą reikia imti ferencijas. Jaltos konferen- 
plačiau — kaip bus su A
merika? Mums ir visiems

atstovų už Fagarholrna bal- 
Rooseveltas mirė sulau-;savo L’ž ji balsavo net 

kęs vos 63 metų amžiaus; “tautiniai demokratinio 
mirė kaip šio karo auka. Jis| fronto” atstovai!

“Tautiniai demokratinis
frontas — komunistų pa- ra gvvi. Kultūros ir visuo-rr* ii f* a *»*• • _

cijos metu jis buvo nuvar
gęs, sunegalėjęs. Gryžęs iš

daras. Tame “fronte” atsi
rado vos keli, kurie nesuti
ko balsuoti už Fagerbolmą. 
asmenini Vaino Tannerio 
draugą, nenorinti jokiu 
“bendrų frontų” su komu
nistais.

menes reikalams jų skiltys 
visuomet atviros, o biznio 
skelbimai turi but apmokė
ti.
Draugų sueigos proga

Gegužės 29 d. Cambrid-
Kas pasidarė, kad tie Mas ge, šalia Bostono, Įvyks Lie1 11 * X • TA l • • i y-v • •

sybę nėra Įvykintas, nes Ru- amerikiečiai

lemokratijos bei tautų lais- tos konferencijos ir duoda- 
šalininkams yra aišku? mas Kongresui savo rapor- 

kad šiame kare Amerikos tą, Rooseveltas jau negalė- 
jis kalbėjo at-

gandas kad Rmijos pareigas .. ..
gybminkai bęnkijoj pagro- kritinįoje Rva]andoje 
Be Vincenų Witosą, 70 me-| ir visll
tr amžiaus buvusi Lenkijos
premjerą, ir nežinia kur jj 
i'gabeno. Kai kas spėja,

r iš naujo atstatyti kad jis buvo išvežtas Mask
von ir kad tenai Stalinas

kvos davatkos balsavo už 
toki “fašistą*’?
Banalus plepsėtojas

Buvusio Lietuvos dikta
toriaus sūnūs Julius Smeto
na pamėgdžioja labai 
seną pasaką “tūkstantis ir 
viena naktis.” Jis užsimojo 
rašyti tūkstantį ir vieną 
straipsnį apie socialistų blo
gybes.

Kronprincas išgirdo se
nio Sirvydo pasaką, buk sa
vo laiku socialistų sukis

tuvių Darbininkų Draugijos 
suvažiavimas.

Lietuvių Darb. Draugija, 
tai buvusi “skloka,” kuria 
savo laiku didžiavosi Leo
nas Pruseika, bet vėliau ją 
prakeikė.

Į Liet. Darbininkų Drau
giją yra susibūrę tie drau
gai, kurie šiandien eina 
ranka rankon su socialisti
niu judėjimu.

Sveikinu LDD suvažiavi
mą ir linkiu jam geriausių 
pasėkų! St. Strazdas.

labiausiai neia,svv- 1OJ* Amerika ousn * * lemiantis faktorius ir prie kad taip greitu laiku netek- 
loiaiiš taikos derybų stalo. Ir lie- sim valstybės vario ir gar- 

J ‘ tuviai ir kitų pavergtų tau- bingo vyro.
tų žmonės daug tikėjosi iš Gailisi jo Amerika, gaili- 
Amerikos, bet neliko to si viso pasaulio laisvieji 

tydamas Witosą jos pirmi- žmogaus, kuris vadovavo žmonės. I>ai būna jam rami 
ninku. Amerikai ir visom Jungti- ir lengva Hvde Parko že-

Kuo tie “manevrai” pasi nėm Tautom. Net Rusijos mė.
diktatorius Stalinai, nieko St Strazdas.

gaus musų ir visų 
klausios paramos.”

Mėginsiąs sudaryti Lenki
jai “naują valdžią,” pasta- baigs, lieka dar pamatyti.

1 ■, 1h
f M u
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LIETUKŲ GYVENIMAS Į “KAS SKAITO, RAŠO
DUONOS NEPRAŠO

KUR AMERIKIEČIAI IŠLIPO

Tračias Puslapis

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
25,000 tonų drabužių nu* 

kentėjusiam* Europos 
žmonėms

New Yorke yra renkami 
drabužiai nukentėjusiems 
Europos žmonėms. Toj rin
kliavoj dalyvauja visos tau
tinės grupės, kartu ir lietu
viai.

Drabužiu rinkimo vaiusi 
tęsis per visą balandžio mė-, 
nesj. New Yorko miestui y- 
ra paskirta kvota—25.000 
tonų drabužių. Tai bus mil
žiniška krūva, jei tiek bus 
surinkta.

Brooklyno sekcijoje, kuri 
žinoma kaip Williamsbur- 
gas, drabužių rinkimo cent
ras yra Lietuvių šalpos Fon
do sandėlis, kuris įandasi 
101 Grand St.

Beje, į BALF sandėli vis 
da plaukiau drabužiai nu
kentėjusiems Lietuvos žmo
nėms. šį mėnesį BALF su
silaiko nuo drabužių rinki
mo vien tik Lietuvai, bet 
musų žmonės supranta gy
vą reikalą šelpti savo bro
lius ir seseris Lietuvoje.

Komunistai susirado 
“geležėlę”

Lietuvių šalpos Fondo 
centras pranešė, kad į Lie
tuvą jau pasiųstas pirmas 
drabužių siuntinys. Jis bu
vo pasiųstas per Russian 
War Relief organizaciją.

Išgirdę šitą žinią, komu
nistai dabar vaikšto po sa- 
liunus r jieško “debatorių.” 
Girdi, mes sakėme, kad rei
kia siųsti per Russian War 
Relief, per kuri ir mes siun-j 
čiame...

Tie rėksniai užmiršta pa
sakyt tikrą tiesą, Pernai va
sarą Russian War Relief 
organizacija nedavė užtik
rinimo, kad Lietuvos žmo
nėms surinkti drabužiai bus 
pristatyti Lietuvon. Ir Rus
sian War Relief valdyba ir 
lietuvių komunistų spauda 
tada sakė, kad drabužiai 
eina visiems Rusijos žmo
nėms.

Bet dabar Russian War 
Relief organizacijos vedė
jai davė užtikrinimą, kad 
drabužiai pasieks Lietuvos 
žmones. Todėl dabar ir bu
vo išsiųstas drabužių siun
tinys per Russian Relief.

Ta moteriškė “subytino’ 
mūsiškius

Pas Brooklyno lietuvius 
yra tokių, kurie įsikaušę 
per naktį landžioja iš vie
nos “subvės” į kitą, nesu
rasdami kelio į namus. Vė
liau, da kartą “įkaitę,” jie 
šitaip giriasi:

“Tai, brace, aną naktį 
mane pritrankė tie treinai. 
Užmigau ir važinėju...”

Šiomis dienomis buvo ki
tas panašus atsitikimas. Į 
New Yorką buvo atvykus 
Pietų Amerikos respublikos 
Colombia atstovo moteris. 
Ji užsimanė pavažinėti New 
Yorko “subvėse” ir... pa
klydo ! Vargšė nemokėjo 
anglų kalbos ir apie 18 va
landų buvo trankoma “sub
vėse.” Pagaliau, ji buvo nu
vežta į Coney Island ir ten 
išlipo.

Išvargusią moteriškę pa
stebėjo policistas ir nuvežė 
į ligoninę. Vėliau ten nuvy
ko jos vyras ir ją pasiėmė.

Su stikleliu jieško “veikėjų’

Nežiūrint to, kad musų 
komunistai nuolat giriasi 
savo “masėmis,” tų masių 
jie neturi. Ten Eyck ir Lori- 
mer raudondvaryje jau ruo
šiamos specialios “parės,” į 
kurias yra kviečiami “visi 
darbuotojai ir darbuotojos,” 
net ir maži vaikučiai, Gir-

di, visi ir visos ateikite ir 
pasilinksminkite.

Brooklynieeiai juokiasi ir 
sako: “Draugai Mizara ir 
Tuaras su stikleliais ranko
se laukia savo darbuotojų 
—kurie ten eisite?”

Beje, vienoj tekioj “parė
ję” nesenai buvo kilę “de
batai.” Pradėta stipriais žo
džiais ir, kad kiek, “deba
tai” butų užsibaigę da stip 
resnėmis kumščiomis.

Ta “konversija” — kas 
dabar kaltas?

SLA kuopose Brooklyne 
buvo tokių žmonių, kurie 
labai kaltino SLA Pildomą
ją Tarybą, ypač gi buvusi 
SLA prezidentą Bagočių. 
Jie sakė, kad SLA nariai e- 
są skriaudžiami ir kad dėl 
to esąs kaltas “tas Bago
čius.” Ot, jei bus išrinktas 
naujas prezidentas, tai bus 
kitaip.

Susivienijimas jau turi 
naują prezidentą; turi net 
ir “prezidento vajų,” bet... 
turi ir “konversijos planą.” 
Dėl to plano yra daug kal
bų, reiškiama nepasitenki
nimo — o kas dabar kal
tas? Nejaugi Bagočius?

Vienoj SLA kuopoj dėl 
to plano buvo aštrių disku
sijų. Buvusio SLA preziden
to smerkėjams šį kartą te
ko aiškintis ir turėti daug 
nesmagumo. Jie bandė tei
sinti dabartinį prezidentą 
Laukaitį, bet tuoj buvo pa
klausti: “Jei Laukaitis ne
kaltas, tai kodėl buvo kal
tas Bagočius?”

Aišku, lazda turi du ga
lus. Pirma vienu jos galu 
tie “veikėjai” mušė Bago
čių, o dabar antruoju galu 
jie patys gauna pylos.

“Tėvynė” sumažėjo
Dėl lėšų stokos nesenai 

vėl buvo sumažintas SLA 
organas “Tėvynė.” Nors 
daugelis narių savo organo 
neskaito, bet iš kai kurių 
jau teko girdėt nusiskundi
mų, kad negauną savo “pi
nigo vertės.”

Kas savo laikraštį nei ne- 
pavartęs deda į lentyną, tai 
didelį ar mažą gautų, vis
tiek nebus vertas to pinigo, 
kokį mokėjo.

Brooklyniečiai vyks i 
Bostoną?

Teko girdėti, kad gegu
žės mėnesį tūli brookiyr.ie- 
čiai darys ekskursiją, vyks 
į South Bostoną, en busiąs 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos suvažiavimas.

Brooklyno Kriaučius.

ROCKFORD, 1LL.

Netekom Vinco Ivonaičio, 
gero veikėjo ir pažan

gaus vyro

Šiomis dienomis Rockfor- 
do lietuviai neteko Vinco 
Ivonaičio-Evans, ilgamečio 
vietos gyventojo ir veikėjo.

Į Rockfordą Vincas atvy
ko 30 metų atgal ir visą 
laiką darbavosi su pažan
giaisiais lietuviais. Pirm 
karo ir pereitojo karo metu 
jisai buvo LSS vietinės kuo
pos narys. Buvo ramaus bu
do ir darbštus vyras.

Kada pas lietuvius atsira
do vadinamieji “kairiaspar- 
niai” ir vėliau komunistai, 
per kurį laiką Ivonaitis dir
bo su jais. Bet juo toliau, 
tuo labiau jam darėsi aiš
ku, kad Lenino “mokslas” 
virsta politiniu raketų. Ka
da atsirado vadinamoji 
skloka, Ivonaitis pasitraukė 
nuo komunistų ir pas juos 
daugiau negryžo. Net ir po 
to, kada užsidarė “Naujoji 
Gadynė,” kurią Ivonaitis 
skaitė ir rėmė, jis atsisakė

Rodyklė parodo viet i kur Amerikos laivynas iškėlė savo armiją Okinavos 
saloje. Japonai sako, kad iš čia amerikiečiai darysią invaziją pačion Japonijon. 
Dabar čia eina atkaklios kovos. Japonų orlaiviai atakuoja mūsiškius kaip žvirb
liai vanagą.

gryžti pas komunistus, nors dus. Todėl mes kviečiame. pinigišką fondą ir jiems pa
slaugas” Šimonis dažnai visus kareivių tėvus ir gimi- vesti.” Taigi čia neaišku, 
jį kalbino gryžti “ant tiesos nes atsiliepti, priduodant ar Kareivių Rėmėjai nori 
kelio.” Ažuot užsisakyti jų karžygių vaidus ir adresus,
“Vilnį” ar “Laisvę,” Ivo- kad galėtumėm tinkamai 
naitis užsisakė “Naujienas.” knygoje atžymėti. Priduo- 
Šimonis bandė jį pašiepti, darni karžygių vardus ma- 

Keista, kad Ivonaičiui mi- lonėkite pažymėti tarnybos 
ims tas pats Šimonis atėjo skyrių, tai yra Army, Navy, 
pasakyt “prakalbą.” Da la- Marine, Coast Guard, Air! atiduoti fondą? Tikslas tu- 
biau keista, kad Chicagos Force. Wave, Wac ar Spar.irėtų but aiškus.
“Vilnyje” pasirodė žinia a- . ' ____;
pie Ivonaičio mirtį. Gal tas Balandžio — 6 vai. vak. j 
pats Šimonis rašo, jog kai- rengiarp vajaus atzy-j 
bėtojui “buvo sunku kas ge- megmą su koncertu ir so- 
ro pasakyti apie velionio vė-' knis
lesnių laikų veiklą.” Na, tai Mes kviečiame visus De-
ko jis kišo savo nosį ten, troito apylinkės lietuvius 
kur jam nepridera?

Velionis paliko dideliam1 • •
nuiiuuinie savu __ irmyliniu
žmoną Daratą ir dukrelę

Remkime aukomis Ame- 
'rašytis i Kareivių Rėmėjų '.'Y' Lietuvių Tai>bą ir jos 
organizacija. užsimokant Centrą kuns
bent viena ‘doleri metinės pasaulyje teisin-
mokesties. Mes kviečiame La^uvą u

Birotę, taipgi du brolius, sė- auk?d daWau su,i2 . tos d’oškimu^ Iškirokite^t
šerį ir kutus gimines. Buvo^s ir ateiti i musų parengi-’ dę .. Japeli pasiųskite 
sudegintas krematonjoj, , kartu su savo auka Ameri
kai bus palaidoti skan-; dpe^ p G^bl" ko.s LietuviH Tarybos Cent-

- rui: American Lithuanian
Ccuncil, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III., U. S. A. 
Čekį arba Money Orderi ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu.

žemiau pasirašęs (usi) siun
čia Amerikos Lietuvių Tarybai
$.............. auką paremti lietuvių
tautos kovą už laisvę.

dinavu kapinėse, kur vra1 \neiP.a i , • i . , -r- ______A Krpalaidotas Ivonaičių sūnūs.
Lai būna jam lengva lais

vosios Amerikos žemė. o 
žmonai ir dukrelei reiškiu
nuoširdžios užuojautos.

Rockford ietis.

DETROIT, MICH.

Įsikūrė Lietuvių Kareiviu 
Rėmėjų draugija

Mes. American 
nian Service League. kitaip 
žinomi kaip Lietuvių Karei
vių Rėmėjai, skelbiame va
jų sukėlimui $30.000.00 dėl 
musų lietuvių kareivių. Mes 
norime juos pagerbti; mes 
norime karžygių garbei nu
pirkti ar pastatyti svetainę, 
kur jie ir mes galėtume kul
tūroje kilti.

Musų jaunuoliai aukoja 
savo gyvastis, mes galime 
paaukoti nors savo dolerius. 
Musų jaunuoliai lieja krau
ją. kad tu ir aš butume lais
vi. Jie užsipelno musų nuo
širdžios paramos.

Lietuvių Kareivių Rėmė
jai yra užsibriežę atitinka
mai priimti musų grįžtan
čius karžygius. Mes norime 
sukelti gerą pinigišką Fon
dą ir jiems pavesti. Iki šiol 
mes jau turime virš 400 na
rių ir suvirs $3,000. Mes 
kviečiame visus Detroito a- 
pylinkės lietuvius tapti Ka
reivių Rėmėjais.

Musų mitingai įvyksta 
buvusioje Lietuvių Svetai
nėje, prie 25-tos ir W. Ver- 
nor, kas ketvirtą nedėldie
nį, 1:30 vai. popiet. Atei
kite, prisirašykite.

Mes esame užsibriežę su 
rinkti vardus visų Detroito 
apylinkės lietuvių iki šiol 
pašauktų ar išėjusių musų 
šalies tarnybon. Mes rengia
mės išleisti knygą talpinant 
visus musų karžygių var-

A. Konradas. J. Šniras, J. 
Medinienė, E. Marozaitė, 
M. Mikalauskaitė, Bolys 
Walls, P. Medonis. A. Ja- 
cobs ir S. Atkočiūnas.

Be to da draugija turi ir 
komisiją, kuri susideda iš 
sekančių asmenų: Mrs. S. 
Douvan. B. Keblaitienė, 
Anna E. Rudžius, Petras 

I Medonis. Povilas Molis,* 
Justas Pilka ir J. Stanevi-

Lithua-i čius.
Nuo Redakcijos: — Šitos 

draugijos tiksluose, kaip 
jie aiškinami šiame prane
šime. yra truputis neaišku
mo. Vienoj vietoj pasakyta, 
kad ji nori sukelti $30,000 
ir už tuos pinigus “nupirk
ti ar pabudavoti svetainę,” 
o kitoj vietoj sakoma, kad 
“Mes norime sukelti gerą

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyira papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 

223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.

JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
TAUTIŠKOS. SEIMYNI3KOS IR DARBININKIŠKOS 

TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Audimo apdarais $1.25.
kiekviena* turėt, papaoM •*▼* kny vyti* minėta knyga, 

kiekvienas nusipirkęs t* kayaa paaidžiaagn. Pinigui) aeriauaia 
•»iijsi "Money orderiu.’* Poptsnnius galima siųsti tie.«io<; papras
tame konverte, bet reiki* attMai užrašyti savo ir "K^iiivi,," n<l 
rvmg ir nepamirškit prilipyt 0*8 centus markę

“KELEIVIS”
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

pastatyti kareiviams ir sa
lę ir prie to da magary
čioms pridėti “gerą pinigiš
ką fondą,” ar tik vieną iš 
tų dviejų. Jei tik vieną, tai 
kurį: pastatyt svetainę, ar

Patlėkime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

(parašas)

(adresas)

Dėkodami Tamstoms už 
kooperavimą, paliekame

Su pagarba,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas:
L, Šimutis, Dr. P. Grigaitis, 

M. Vaidyla.

Chicagos lietuviai socialis
tai išsijudino

sid iečių Petro ir Agnės A- 
levičių sūnūs Edvardas, yra 
be žinios dingęs. Gali but, 

Chicagoj gyvuoja Lietu- kad jis pateko į priešo ne
viu Socialistų Sąjungos Cen laisvę.
tralinė kuopa, bet aš nesu-j 
prantu, kodėl ji vadinamai 
“centraline.” Riek man ži-! 
noma LSS tokios kuopos: 
neturėjo. Vadinamoji cent-!
ralinė kuopa turėjo ir nu- kos Lietuvių Tarybos cent- 
merį, būtent: LSS 4-toji ras, kuris daug veikia už 
kuopa. Taip ir reikėtų ją Lietuvos išvadavimą, 
vadinti. Gai buvo pateisini- Gegužės 20 d. Chicagoje 
mo vadint ją centraline, kol Lietuvių Auditorijoj įvyks 
Chicagoj buvo Lietuvių So- jau antra lietuvių konferen- 
cialistų Sąjungos centras; tija. Kviečiami dalyvaut vi- 
bet šiandien jis yra Brook- si Chicagos ir apylinkių or- 
lyne. iganizuoti lietuviai, kuriems

Rašant šiuos žodžius, to
ji LSS centraline kuopa ren
gia prakalbas ir diskusias. 
Kalbės “Naujienų” redak
torius P. Grigaitis, gi po 
prakalbų bus diskusijos. 
(Prakalbos jau Įvykusios, 
todėl išleidžiame datą ir 
vietą. — Red.)

Tai geras sumanymas. 
Šiandien, kada pasauly vis
kas kinta, iškyla vis dau
giau svarbių klausimų, su 
kuriais reikia daugiau apsi- 
pažinti ir atatinkamai veik
ti. Manau, kad tai bus ne 
paskutinis bandymas.

Chicagoj viešėjo fotografo 
Zalatoriaus sūnūs

Prie Cermak ir Damen 
gatvių turi savo studiją se
nas chicagietis Antanas Za
latorius. Jis turi sūnų Ro
maną, kuris tarnauja armi
joje. Šiomis dienomis Ro
manas buve parvykęs į Chi
cagą, aplankyti tėvą ir ki
tus gimines. Paviešėjęs vėl 
gryžo i tarnybą Californi- 
jes valstijoje.

Beje, Zalatorius turi ir 
kitą sūnų. Vytautą, kuns ir
gi tarnauja karo jėgose, be
rods. Georgia valstijoj

Vagišiai grąžino savi
ninkui $12,000

Chicaga yra visokių siur- 
pryzų ir kaprizų miestas. 
Jei netikite, štai jums pa
vyzdys:

Iš Equity Management 
Corporation saugiosios spin 
tos šiomis dienomis dingo 
už 12,000 dolerių karo pa
skolos bonų ir apie 400 do
lerių pinigais. Nustatyta, 
kad bonus ir pinigus išvo
gė nežinomi piktadariai.

Savininkai manė, kad bo- 
nai ir pinigai yra dingę, bet 
išėjo kitaip. Netikėtai tos 
firmos prezidentas Marvin 
O’Brien buvo pašauktas te
lefonu ir kaž keno balsas 
jam pasakė:

“Nebandyk spėlioti, kas 
tamstą šaukia. Geriau nu
eik į X gatve ir ten rasi tai, 
ko esi netekęs...”

O’Brien nuėjo į nurodytą 
vietą ir rado dėžę, kurioje 
buvo už 12,000 dolerių ka
ro paskolos bonų.

Apie keturis šimtus dole
rių pinigų vagys pasilaikė 
sau.

Žuvę ir sužeisti lietuviai 
kareiviai

Karo departamentas pa 
skelbė naują užmuštu ir su 
žeistų kareivių sąrašą, ku
riame radau sekamų chica- 
giečių lietuvių vardus:

Užmuštas karo veiksmų 
metu Adolfas Kučinskas, 
kurio tėvas Adolfas gyvena 
Marųuette Park kolonijoj; 
Antanas Edikauskas, kurio 
sesuo gyvena Bridgeporto 
kolonijoj.

Sužeisti lietuviai karei- 
į viai; Vincas Cienkus. iš No. 
j Side; Karolis Tulčius, iš 
! 18-tos gatvės; leitenantas 
• Albertas, iš Brighton Park.

Da vienas lietuvis, north-

0

Įvyks antra lietuvių 
konferencija

Chicagoj randasi Amen-

rupi Lietuvos ateitis ir jos 
žmonių laisvė.

Konferencijos dienotvar
kė numatyta tokia:

1. Paminėti Lietuvos Stei 
giamojo Seime 25 metų su
kaktį.

2. Kreiptis į Amerikos 
vyriausybę, kad ji sudalytų 
galimybes laisviems rinki
mams Lietuvoje.

3. Prašyti alijantų, kad 
jie užtartų teriojamą Lietu
vą — neleistų bolševikiš
kiems okupantams žudyti 
musų brolius ir seseris Lie
tuvoje.

4. Jieškoti kelių ir būdų, 
kad butų atidaryti keliai į 
Lietuvą ir kad Amerikos 
lietuviai galėtų sušelpti Lie
tuvos žmones tiesiai, be jo
kių trukdymų iš okupantų 
pusės.

Ryšium su ta konferenci
ja šiomis dienomis Chica
goje įvyko platus veikėjų 
pasitarimas.

Valdininkai jau svarsto 
tranzito klausimą

Buvau rašęs, kad Chica
gos miestas nori išpirkti e- 
levatorių, gatvekarių ir bu- 
sų kompanijų savastis. Iš
pirkimą autorizavo valsti
jos seimelis ir šiomis dieno
mis buvo valdininkų pasi
tarimas. Tarėsi valstijos 
gubernatorius Green, Chi
cagos majoras Kelly ir tei
sėjas Igoe.

Kas nutarta, žinių da nė
ra. Bet jau aišku, kad an
ksčiau ar vėliau tranzito 
reikalus tvarkys pati mies
to valdžia.

Iš to bus naudos gyven
tojams, nes privačios kom
panijos juos išnaudoja.

Chicaga turės kareivių 
kapines

Valdžia planuoja nupirk
ti didelį traktą žemės neto
li nuo Chicagos ir įrengti 
kareivių kapines. Manoma, 
kad jose bus palaidota apie 
200,000 žuvusių kareivių. .

A. K. Lietuvis.

IŠ OKINAVOS JANKIAI 
ŠOKS JAPONIJON

Dabartiniu laiku didžiau
sia kova su japonais eina 
dėl Okinavos salų, kurios 
guli netoli Japonijos. Japo
nai gina tas salas kaip pa
šėlę, nes jų vadovybė sako, 
kad iš šitų salų jankiai šok
sią pačion Japonijon.

v.okCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
f.ANTSEN

VIRTA MALONI IR ŠILTA

VUokių Gėrimų. Alaus* 
gardžiai pagamintu Vai*

?iu ir Užkandžių.
Cm gaunama ir "KELEIVIS** 

• vnuai, nurrirriais.

90 MILLBURY STREET
woKvf»TRR. MASS.
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Reino Prūsija ir Saaras

ir kiti, yra patekus i 
alijantų žnyples: ji apsup
ta. Ar daug vokiečiu spėjo 
ištrukti, da nėra žinių, i
tai nėra labai svarbu. Dau; Pareinę. Birželio pabaigoje 
svarbesnis dalykas yra ta?, išėjo paskutinis franeuzas 
kad Vokietja prarado to- ir Parėmė buvo perleista 
kias sritis, kurios šėrė Hit- tuometinei vokiečių vyriau- 
lerio armijas, aprūpindavo sybei.

KELEIVIS, 8a BOSTON,

Francuzijos premjeras Tar- 
dieu davė Įsakymą, kad 
francuzų armija apleistų

jas kanuolėmis, tankais ir 
kitais pabūklais. Be Saaro 
geležies ir anglies, be Ruh
ro milžinišku dirbtuvių Vo-

Tas pats atsitiko su Saa
ro kraštu. Einant Versalio 
sutartimi, Saaro kraštas bu
vo pavestas franeuzams 15

— be Ruhro 
čių Vokietija

saaro

—Tegul bus pagarbintas.' —Ale kai kada. Maike. 
vaike! tai vuodegą užsiriečia aukš-

—O kui- tėvas buvai pra 
puolęs pereitą savaitę?

—O. kodėl tu toks ceka
vieno, nei kito. Rusai oku- paskelbti balsavimai, lei- 
pavo Rytų Prūsiją, gi A- džiant gyventojams pasisa- 
merikos ir Anglijos armijos kyti: (1) ar jie nori but 
užėmė Pareinę. nepriklausomi; (2) sudaryt

Pareinės Prūsija sudaro uniją su Francuzija: (3) ar

Reino gal bus padaryta tas 
pats, kas jau kartą buvo da-' 
ryta su Saaro kraštu. Jei 

. . . . .. . . ... . taip, tai Vokietija neteks
Hitlerio gengstenai be- tuometinis Anglijos premje- pramoningiausių sričių, ir 

doje. Kiek pirmiau Vokieti- ras Lloyd George ir J. V. g pirmaeilės valstybės ji 
ja neteko pramoningo Sau- prezidentas Wilsonas. Ga- liks tik antraeile ar trečia- 
rc, o dabar ji yra netekus lų gale francuzai nusileido. eįie valstybe. Tai bus skau- 
ir Ruhro srities. Rašant Buvo nutarta, kad Pareinė dj bausmė už Hitlerio ir jo 
šiuos žodžius. Ruhro sritis bus alijantų okupacijoje
kurioje randasi tokie pra- per penkioliką metų. Bet ir 
moningi miestai, kaip Esse- šio . kompromisinio plano 
nas, Duseldorfas, Duisbur- vėliau teko atsižadėti. Jau 

1930 metų gegužės mėnesy

kietiją bus bejėgė. Tiesa, metų terminui. Tai buvo 
kuliam laikui ji da galė< padaryta dėl to, kad pirmo- 
laikytis: ji da turi ištekliuj jo pasaulinio karo metu 
ir kitų dirbtuvių šalies vi- vokiečiai naudojosi Fran- 
duje. Bet neilgam to už- euzijos rezursais, ir kaip 
teks. Ką bedarytų likusiu atlyginimą už tai francuzai 
dirbtuvių vedėjai, ką beda- gavo Saarą, kuris labai tur
lytų Hitleris ir jo generolai tingas gamtos turtais. Sa-

tyn.
—Taip. tėve, pasitaiko ir 

stebuklų.
—Dabar aš noriu pa- 

—Ne aš vienas toks žin- klausti tavęs, Maike, da vie- 
geidus, tėve. Visi tavo drau- r.o dalyko. Kai aš gulėjau 
gai norėtų žinoti, kas su ta- paežery ir žiurėjau aukš- 
vim atsitiko. tyn, tai mačiau varną skren-

—Na, jeigu jau svietas dant. Ji skrido dr nuskrido, 
tiek daug apie mane klapa- Bet iš mažų dienų Lietuvoj 
tijasi, tai pasakysiu, kad aš aš da atsimenu, kad dabar- 
buvau pavožnoj kompani- iiniu laiku varnos deda ir 
joj. peri kiaušinius. Vadinasi,

—Gal policijos nuovadoj šita varna, ką aš dabar ma- 
už grotų? j čiau. irgi turi turėti kur

—Ne, Maike: aš buvau nors iizdą. Bet jeigu žemė 
nuvažiavęs Į Vašinktoną i sukasi taip smarkiai, kaip 
ant Ruzvelto pakasynų. mokslas sako. tai aš nega-

—Ar tėvas nemeluoji? liu išfigeriuoti. kaip ta var-

įr
yra pasmerk

ta susmukimui.
Ruhro sritis yra dalis to

žemės ploto, kuiis žinomas 
da ir kitu vardu — Parei- 
nės Prūsija. Jei Rytų Pru- 

! sija buvo Vokietijos maisto 
aiuodas, tai Pareinės Prūsi
ja buvo vokiečių industri
jos ir karo galybės centras. 
Dabar Vokietija neturi nei

ko. kad 1931 metais toje 
srityje vokiečiai iškasė 11.- 
367,000 metriškų tonų ang
lies. 1,515,429 tonus gele
žies ir 1,539,346 tonus plie
no.

Saaro kraštą valdė spe
cialė Tautų Lygos komisi
ja. sudalyta iš penkių as 
menų. Iš anksto buvo sutar- 

kad išsibaigus 15 metų 
teiminui. Saaro krašte bus

9.462 keturkampių mylių 
plotą, kur 1933. metais gy
veno apie 8.000.000 vokie- 

' čių. Nors Pareinės Prūsijoj 
dirbamos žemės nedaug, 
vos 43 nuošimčiai, bet ji y- 
ra vidutiniai gera; ten au
ga rugiai, kviečiai, miežiai, 
avižos ir bulvės. Be to. Rei-

—Nausa! 
žvt.

Galiu pasiba- na. nuskridus taip toli, ga 
lės atgal sugryžt ir surasti

—Bet prezidentas Roose- savo lizdą. Juk žemė per
tą laiką bus jau nusisuku- 

kur.
veltas buvo dar gyvas, kaip 
tėvas prapuolei.

—Olrait, Maike. jeigu jau' —Tėve, tu varna nebuvęs, 
tu nori padaryt iš manęs'negali to suprasti. Bet ji ži- 
rr.elagj. tai aš pasakysiu ta- ■ no kiekvieną medį ir kiek- 
tikrą teisybę, kad buvau iš- vieną sklypą žemės. Kaip 
važiavęs Į laukus žuvauti. J jurininkas vidurnakty vai- 

—Laukuose, tėve, niekas ruoja savo laivą sekdamas 
nežuvaųia. Žuvaut galima žvaigždes, taip varna va- 
tik vandeny’. duodamosi visokiais me-

—Jes. Maike, ale vandens džiais ir akmenimis suran- 
ant stryto nėra: reikia išva- da savo kelią, 
žiuot Į laukus. Taigi aš taip —Na. tai denkiu tau,
ir padariau. Prisikasiau Maike. kad tu man tas dan- 
sliekų. pasidariau meškere gaus tajemnyčias taip gra- 
ir ištraukiau pas ežerą. Kai i žiai išklumočijai. Aš galė- 
Įleidau slieką ir pradėiau i siu dabar ir kitiems pasaky- 
vandeni žiūrėt, tai Į mano ti. ką tu man išvirozijai. 
galvą atėjo labai moksliška -----------------

kažin

mislis
—Tėvas sakvk mintis, ne 

“mislis.”
—Olrait, Maike. tegul 

bus mintis.
—O kodėl ji moksliška?
—Ji moksliška valuk to.

Maike, kad mokslas sako, 
jog žemė yra apskrita ir 
smarkiai sukasi. Ar ne 
taip?

—Taip, tėve.
—Taigi man ir atėjo i 

galvą klausimas: jeigu že
mė yra apskrita, kaip koks Fb.?/X" 
kamuolys, ir jeigu ji suka- ! u
si kaip kokia ripka, tai ko- R ‘ 
dėl ji neištaško vandens iš 
ežero?

—Vanduo neišsitaško dėl
to, tėve, kad žemės jėga T. . . 7................
traukia jį prie savęs. Dėl \aiP I,n™a vokiečiai eme 
tos priežasties visi daiktai svetimų valstybių zmones 
laikosi prie žemės. Pavyz- darbams Y okietijoj, . taip 
džiui, pakelk akmeni nuo dabar rusai ima vokiečius 
žemės ir paleisk iš ranko- darbams Rusijoj. Washmg- 
Jis nukris žemėn. Kodėl s;, tono žiniomis, rusai isgabe-
nepasilieka ore? Todėl, ka ’ ™ J? nam^ Jau į7O:°2?, 
žemė traukia jį prie sav'v. i kiečių. Sakoma, kad del ši

ito masinio žmonių deporta-
—Dabar aš suprantu 'vimo Washingtono diplomą 

Maike. Čia yra Dievo gal;-;tams jau pradeda skaudėt 
bė. Dėl to ir visos karvi galvos. Jie negali tokiam 
vuodegos kabo žemyn. I smurtui pritarti, ir nežino

—Iš dalies dėl to. tėve. kaip jį sulaikyti.

SNIEGO PŪGOS IR 
POTVINIAI

Kansas. Oklahoma, Mis
souri ir Arkansas valstijose 
dabar siaučia dideli potvi
niai. kuiie kilo dėl smarkių 
liūčių. Geležinkeliai išplau
ti, tiltai sunaikinti, šimtai 
farmų ir miestelių apsemta 
vandeniu. Tuo tarpu Colo
rados ir Wyomingo valsti
jas ištiko didelės sniego 

ir ėmė kelias dienas 
laiko iki žmonės išsikasė iš

RUSAI IMA VOKIEČIUS 
DARBAMS

uz
gaujos nuodėmes.

Bet tai bus ne viskas. Vo
kietija gali da netekt visos 
Rytų Prūsijos ir geros da
lies Silezijos. Visą pajūri, 
pradedant nuo Karaliau
čiaus ir einant iki Odero u- 
pės, norima atiduot Lenki
jai; taip pat ir dali Silezi
jos. Tai busiąs atlyginimas 
lenkams už tas teritorijas, 
kurias nori pasiimt Stalinas.

Aišku, netekus Silezijos, 
Rytų Prūsijos ir visos Pa
reinės, Vokietija bus labai 
susilpninta ir nubiedninta. 
Prie normalių aplinkybių 
šitoks darbas skaitytus i la
bai skaudus. Bet naciai juk 
davė pavyzdį aršiausio pa
sauly žiaurumo, ir vargiai 
kas protestuos, jei Vokieti
ja bus apkarpyta. Kas vėją 
sėja. tas audrą piauna—sa
ko lietuvių patarlė. Vokie
čiai plėšė svetimus kraštus, 
terorizavo ir badu marino 
tų kraštų žmones. Taigi, te
gul jie dabar paragauna sa
vos medicinos ir jie neturės 
teisės skųstis, neras užuo
jautos.

Hitleris per metų metus 
skelbė smurto evangeliją. 
Vokiečių tautai jis žadėjo 
duoti naujų erdvių rytuose 
ir vakaruose, pietuose ir 
šiaurėje. Žadėjo, bet neiš- 
tęsėjo — Vokietija pralai
mi karą ir turės da mažiau.

nori gryžti prie Vokietijos.
Naciai pradėjo agituoti, 

kad Saaro krašto gyvento
jai dėtųsi prie Vokietijos.
Naciai vartojo ne tik spau
dą ir kalbėtojus, bet naudo- 
jo ir gengsterius. Nacių 
priešininkai buvo žudomi. 
Galų gale, milžiniška dau- 

krašto 
dė-

' no ir Moselle upių klcniuo- guma balsų Saaro 
se vokiečiai buvo Įsitaisę1 gyventojai pasisakė už 
didelius ir gražius vynuo- iimasi prie nacių \okieti- 
gynus. Toji žemė vokiečiui jo
daug reiškė. Kaip jau 
me, rvtiniame Reino šone
yra pramoninga Ruhro sri
tis, kurios fabrikai kasmet 
duodavo virš 25 milionų to
nų geležies ir plieno, taip
gi cino, švino, vario, gyvsi
dabrio ir kitų 
karo reikmenų.

Po pereitojo karo francu

sakė-' Saaro kraštas sudaro vos 
737 keturkampes mylias. 
Pirm šio karo ten gyveno a- 
pie milionas žmonių. Tai 
nedidelis plotas žemės, bet 
labai turtingas.

Dabar Vokietija vėl jo 
modernaus neteko ir, kaip išrodo, il

gam laikui. Labai galimas 
daiktas, kad po šio karo vi-.
sas Saaro kraštas ir

No. 16, Balandžio 18, 1945

JANKIAI MOKINA HEIDELBERGĄ

..s Jk

Heidelbergas buvo pagarsėjęs vokiečių mokslo 
centras. Dabar jis amerikiečių rankose. Juokdariai 
sako: Heidelbergas mokino vokiečius, dabar jan
kiai mokiną ji. ,

Įdomus Dalykai
Vaikas su “pelėdos akim’’ rinktas Zachary Taylor. Sa- 

vietą, kaip prezidentas,vo
jis turėjo užimti 1849 metų 
kovo 4 dieną. Bet kadangi 
tą dieną pripuolė sekmadie
nis, tai prezidento inaugu
racija turėjo Įvykti kovo 5. 
Bet su kovo 4 diena baigė
si senojo prezidento Polko

1928 metais Amerikos 
spauda paskelbė tokią sen
saciją :

Ellis Island ateivių priė
mimo stotyje buvo sulaiky
tas jaunas italų kilmės ber
niukas. atvykęs pas savo 
tėvus, kurie tuomet gyveno ^terminas ir Jungtinės Vals
Hermine miestely, Pennsyl- 
.'anijos valstijoj.

Gydytojai apžiurėjo ber-

tijos liko be prezidento. 
Kad valstybė neliktų be

galvos, senatas paskyrė se
niuko akis ir. nieko blogo natorių Atchiscną ^bglaiki- 
neradę. rengėsi duot leidi mu prezidentu.” Bet nuo 

negu turėjo, o jos fiureris, mą važiuot i Herminą. Bet sekmadienio iki pirmadienio 
susilauks negarbingo gaio. staiga vienas daktaras pa-'jis miegojo, o panedėli bu- 
Jam teks viso labo tik še- stebėjo, kad berniukas eina vo Įvesdintas jau tikrasis 
šiatas pėdų erdvės ir tai — lyg neregis, apygraibom. prezidentas.

Dar kaitą berniukas bu- Reiškia, liglaikinis pre- 
vo apžiūrėtas. bet nieko ne- { zidentas visą savo terminą

po žeme.
Nieko pasauly nėra amži-
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kad die-nais. Neliko Mussolinio dik 
taturos, neliks ir Hitlerio.
Galų gale neliks ir Stalino 
diktatūros. Ateities žmonės 
su pasibaisėjimu skaitys a- 
pie tuos laikus, kada trys 
diktatoriai sukurė antrojo 
pasaulinio karo gaišius, nos metu žmogų padaro ne-

zai spyrėsi, kad visos že
i mės i vakarus nuo Reino u- Pareinė — bent iki belgų 
!pės butų priskirtos Francu-i sienos — teks Francuzijai, 
zijai, ar bent kad iš Parei-! kaip atlyginimas už nacių, 
nės Prūsijos ir vadinamojo padalytus nuostolius. Kitos 

galPalatinato butų sudalyta 
pusiau nepriklausoma vals
tybė. Bet tam pasipriešino

niukas prisipažino:
nos metu jis negali matyti. Rn1ZPV);kn; rPkrii/tin- bet nakti matas viską ge- DW9eVlKOl reKCUlUO-
riavsia. : ja lenkų moteris

Buvo nustatyta, kad vai- ______
kutis turi “retinochcrioidi- 

ligą — tokią, kuri die-,uo

pražudydami milionus gy
vasčių ir sunaikindami už 
bilionus doleriu turto.

K. V.

regiu. Dėl to vaikas ouvo 
pavadintas su “pelėdos aki
mis.’’

Berniukas buvo sulaikytas 
ir grąžintas Italijon.

Saugokitės Penici
lino Raketierių

‘Uksuso upė” Pietų 
Amerikoje

visa Spekuliantai ruošiasi daryt 
“stebuklingus vaistus”

Pareinės žemės gal teks 
Belgijai ir Olandijai. O su 
Ruhro sritimi Į rytus nuo

"OKINAWA—SVARBUS PUNKTAS"

Šiame braižiny parodyta Okinavos salų grupė, 
kur dabar eina atkakli kova su japonais. Iš tų salų 
amerikiečiams bus arti pati Japonija, Formoza ir 
kitos japonų pozicijos. Viršuje pažymėtas uostas 
Dairen—tai buvęs Rusijos Port-Arturas

New Yorko gydytojas, 
Herman Goodman, šio

mis dienomis viešai Įspėjo 
žmones, kad jie saugotusi 
naujos rūšies raketierių. 
kuriems rupi pasipelnyti iš 
lengvatikių. Dr. Goodman 
sako, kad tūlos kompanijos 
ruošiasi daryt “stebuklingą 
tootpast’ą.” kramtomąsias 
gumas, bandažus ir kitką, 
turinčius peniclino.

Kol kas. penicilino gamy
bą kontroliuoja valdžia ir 
sunku jo gauti. Po karo gal 
bus kitaip. Valdžiai jau ne
reikės penicilino ir, jei ne
bus Įstatymų, kurie penici
lino vartojimą kontroliuos, 
“stebuklingų vaistų” ga
mintojai tuo naudosis, sta
tydami Į pavojų žmonių 
sveikatą.

Dr. Goodman sake. kad 
penicilinas yra tikrai geras 
vaistas, bet jo vartojimą tu
ri nustatyt gerai patyręs gy
dytojas. Imti peniciliną bi
le kada ir bile kiek—pavo
jinga. Be gydytojo priežiū
ros vartojant visokias “pas
tas” ir kitką, žmogus tik 
sugadins sveikatą, kurią jis 
nori pataisyti.

Dr.

Colombijos respublikoje 
vra upė, kuria vietos gyven
tojai vadina El Rio Vinag- 
re — uksuso upė.

Upės vanduo taip rūgš
tūs, kad joje negali but jo
kia žuvis — tuoj gaišta.

El Rio Vinagre praside
da kalnuose, netoli Ekvado
ro respublikos. Ji turi 680 
mylių ilgio ir visur jos van
duo nepaprastai rūgštūs.

Paslaptis yra tokia, kad 
ta upė prasideda prie vul
kano Puraco. Upės vanduo 
ra užteršiamas sieros ir

hidrochlorino rūgštimis.

Paukštelis be sparnų

Naujojoj Zelandijoj yra 
aukštis, kuris neturi jokių 

sparnų. Zelandijos gyvento
jams jis yra žinomas kaip 
“kivi-kivi”—nuo garsų, ko
kius duoda paukštelio čirš
kėjimas.

Paukštelis turi labai stip
rias kojas ir ilgą snapą. Min 
ta daugiausia vabzdžiais ir 
kirmėlėmis. Ji galima užtik
ti didesniuose miškuose.

Prezidentas, kuris pramie
gojo visą terminą

Liublino bolševikų radi
jas paskelbė šitoki Įsakymą 
Lenkijos moterims:

“Plečiant visuotinę karo 
tarnybą moterims, visos mo
terys, gimusios 1922, 1923, 
1924 ir 1925 metais, kurios 
dabar gyvena Varšuvos vi- 
durmiesty, privalo užsire
gistruoti policijos centrai i- 
nėj. Maršalkovskos gatvės 
95-tame numery. Kurios ne
užsiregistruos, bus baudžia
mos pagal Kariuomenės 
Baudžiamųjų Įstatymų Ko
deksą. Rekrutų ėmimo ko
misijos pridabos, kad visos 
moterys nurodytuose apsk- 
ričiuose butų užsiregistra
vusios.”

Štai ką reiškia bolševikų 
atneštas “išlaisvinimas.” 
Užėmę svetimą šalį ir tuo
jau ima savo vergijon jos 
gyventojus. Net moterims 
grąsina baudžiamais armi
jos Įstatymais, jeigu jos ne- 
užsiregistiuos.

Klausimas, kas davė bol
ševikams teisę verbuoti sve
timos valstybės piliečius? 
Juk Lenkija da nėra prie 
Rusijos prijungta. Ji skai
tosi savystovi valstybė.

Patys bolševikai kėlė di
džiausi lermą prieš nacius, 
vadino juos “karo krimina
listais,” kam ima svetimų 
valstybių piliečius savo tar
nybai, o dabar jie pralenkia 
da ir nacius!

Jeigu jie šitaip elgiasi 
Lenkijoj, tai savaime su
prantama, kad ir Lietuvoje 
nekitaip jie daro. tik iš Lie
tuvos negaunam žinių.

Ar jūsų sunus tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
jis greičiau sugryžtų? Tai 

| remkite musu šalies 
pastangas

Jungtinės Valstijos kartą 
turėjo prezidentą, kuris vi
są savo terminą išbuvo lo
voje, miegojo.

Daugelis žmonių tam ne
tikės. O buvo šitaip:

1848 metais Jungtinių 
Valstijų prezidentu hnvn iš

JAPONAI NORI TAIKY
TIS SU KINAIS?

Kiniečių delegacijos San 
Francisco konferencijai pa
tarėjas Ku sako, kad japo
nei senai jau siūlą Čiang 
Kaišeko valdžiai susitaikyt’ 
ir baigti kara
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FLORIDOS LIETUVIŲ 
“INFORMACIJOS 

CENTRAS”

Miami, Florida

Kadangi žiemas laiku
Floridą atvažiuoja lietuvių 
iš tolimų vietų jieškodami 
čia poilsio ir šiltų siūlės 
spindulių, ir kadangi atke
liavusiems iš toli dažnai čia 
susidaro sunkenybių kol su
siranda kambarius, o kar
tais reikia pakelti net dide
lių nemalonumu, tai Miami 
miesto lietuviai nutarė Įs
teigti čia organizaciją, ku
li rūpinsis priimti atvyku
sius čia svečius ir patar
nauti jiems kuo galima.

Organizacijos nariai: An
na Jennings, Viola C 
Julia Kardak, Paul ir Eva 
Usonis, Martha Zailskas, 
Antanina Colney, Maiy Są

narys, taipgi SLA 200 k p. 
naiys. Berods, priklausė ir 
kitose trijose organizacijo
se. Pagerbdamos mirusi na
rį tos organizacijos nupirko 
po gražų gėlių vainiką.

Juozas Narmontas buvo 
gimęs Lietuvoje* Marginin- 
kų kaime, Židikų parapijo
je. Į šią šąli atkeliavo 1901 
metais ir piimiausia apsigy
veno Bostone ar netoli Bos
tono, kur nemažai darba
vosi “Keleiviui,” kada pas
tarasis buvo suorganizuotas. 
Buvo nuolatinis “Keleivio” 
skaitytojas. Taipgi skaitė 
“Naujienas.” Da prieš mir
tį jis patarė, kad jo myli
ma žmona niekada nesiskir
tų su tais laikraščiais. 

Velionis Juozas Narmon- 
ttrell^tas gyveno Detroite jau nuo 

1915 metų. Čia jis turėjo 
dideli būrį draugų. Paliko 
liūdėti mylimą žmoną Pra-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

YANKIAI VALO FRANKFURTĄ

Šis vaizdelis parodo Amerikos kareivius valant pa
imtą Frankfurto miestą. ,

“Taigi matom, kad lygiai gu parašyti į agrikultūrosj siųsti. Apie kompostą mes 
ciu Dat budu žmonės ‘nu- departamentą, kad prisius- Įdėsime gerą straipsnį “Ke

tų brošiūrą apie vaisme-' leivin,” Patartume ji išsi- 
džius, jie tenai nežinos ką kirpti ir pasidėti

vickas.' Pauline Slavinas, nę ir keturias dukteris, is 
Laura Kata, John Banys, kurių trys jau vedusios, o 
John Bubnis, Julius ir po- jaunesnioji gyvena su ma- 
nia Laudzen. Anthony ir myte.
ponia Kaminskas. Dr. ir Lai būna jam lengva ii 
ponia Wm. Bulerich. Mary sėtis laisvos Amerikos že 
Lopsha, Walter Yankus. mėje. O velionio žmonai ir
..... ,T. . . • dukrelėms reiškiu nuoširVeikianti Miami Lietuvių džios užuojautos.

Informacijos Centro komi- _ rnj
sija: Paul Usonis, Telefo- ___________
nas 2-9576; John Bubnis.
Tel. 2-6975; Dr. Wm. Bu
lerich. Tel. 4-1070.

Kurie nuvažiuosite į Mia
mi. Floridą, informacijos 
tikslais kreipkitės i tos ko
misijos narius.

Ponia Martha Zailskienė 
gana plačiai aiškino apie 
šios
ma Lietuviu Misijai

mes neturim. Ar mes vadin
sime utarninką utaminku. 
ar antradieniu, vistiek čia 
bus tas pats iškraipytas ru
sų “vtomik” ar lenkų “vvto- 
rek.”

Šia proga galima paste
bėti, kad ir anglo-saksų var
dai savaitės dienoms nėra 
labai tikslus. Pavyzdžiui, 
nedėldienis . pas vokiečius

Kas Mums Rašoma
Sako, “Keleivis’’ vertas de

šimteriopai daugiau

Draugas J. Puskunigis iš 
Clevelando prisiuntė S3.00 
prenumeratai ir rašo:

“Artinantis Velykoms, 
‘apdumojau.’ kad Maikio

tokiu pat budu žmonės 'nu 
balsuodavo’ už Smetoną, 
kaip ir už Staliną — vis 
99.9% balsų! Na, ir ‘valio . 
Stalinas!’

“O kas tik šitai durnai 
propagandai nepritaria, 
Stalino gončai visus aploja 
‘Hitlerio agentais’ ir jo ‘ge
nerolais.’

“Daugiausia šitų šmeižtų 
ir pravardžiavimų tenka 
‘Keleiviui’ ir ‘Naujienoms.’ 
Mat, šitie laikraščiai yra 
vedami apsišvietusių žmo
nių, patyrusių laikraštinin
kų, kurių Stalino karabel- 
ninkai negali sukritikuoti, 
todėl svaidosi šmeižtais. Kai 
išsikolioja, tai geriau jau
čiasi.

“Negalėdami parašyti 
rimtos kritikos, Maskvos ba
rabanščikai rašo savo orga
nuose kvailus feljetonus ir 
pravardžiuoja Lietuvos ne
priklausomybės gynėjus 
‘generolais.’ Generolai yra 
organizatoriai. Bet kas or
ganizavo armijas maršuot į 
Washingtoną ir koliot pre-, 
zidentą Rooseveltą. kam jis' 
muša Hitlerį? Jie ir Cleve
lande buvo suorganizavę 
kelias bobelkas, kurios ir 
pantaplius nuplėšė bemar- 
šuodamos ir bešaukdamos: į 
‘Yanks are not coming!’

“Bet jos numaršavo, ro-' 
i dos, vos tik iki Painsville.
| Ohio, ir buvo savo ‘genero
lų’ atšauktos atgal, nes Hit-

Su jungiu Karo Pasaulį

Pokmka ir Kntika
Dėl savaitė* dienų pava

dinimo

vadinasi Sonntag. kas reiš-i Tėvui reikia naujos pypkės, leris, kuris tada gulėjo su 
kia saulės dieną. Anglų todėl rasite šiame laiške tri- Stalinu vienoj lovoj, išspy-i 
Sunday reiškia tą patį. Na. rublę. Tikiuos, kad tėvas rė savo frentą iš bendro

Paklauskim bet kurio 
organizacijos svarbu- vaįk0< kuris lanko mokyklą, 
rietuvių Misijai vv a- kUi j yra pirmuitnė sąvaitės n,mas. 

shingtone. J. Bachuna< ku- diena, jis, be abejo, atsakys, 
ris daug rūpinasi Lietuvos jęa(j pirmutinė diena yra ne- 
reikalais, taipgi daut kai- deldienis. antra — panedė- 
bėjo: jis pranešė, kad Mia- jj
mi lietuviai surinko ir, ro- įr paskutinė savaitės die- 
dos, jau pasiuntė p. Balu- na

Bet pastatykim tą klausi
mą bet kuriam lietuvių: 
dienraščiui, o gausim atsa-' 
kymą, kad pirmutinė diena j 
yra septinta (sekmadienis), 
antra diena yra pirma (pir
madienis) ir t.t. Septintą ar
ba paskutinę savaitės dieną! 
jie vadina “šeštadieniu.”

Aš nesuprantu, kam šito
kiu skaičiavimu apgaudi
nėti save ir klaidinti skai
tytojus.

Mano manymu, savaitės 
i dienos turėtų but vadina
mos vardais, o ne skaičiuo
jamos nuo pirmos iki sep
tintos, nes jeigu savaitės

_____  šventadienį vadinti “sekma-
Nesenai čia mirė Juozas; dieniu,” tai turkas “sekma- 

Narmontas. senas Detroito; dieniu turėtų vadinti pėt- 
nvcią, o žydas subatą. nes 
tai jų šventadieniai.

Taigi, kad išvengus nesu
sipratimų. reikėtų vengti 
kelių “sekmadienių” vienoj 
savaitėj. Visos civilizuotos 
tautos turi savaitės dienoms

kodėl viena savaitės diena 
turėtų but vadinama “sau
lės diena,” ypač kuomet ji 
būna apsiniaukus ir saulės 
niekas nemato, o kitos ne? 
Senovėj, kuomet anglo-sak- 
sai tą dieną garbindavo 
Saulės Dievą, toks pavadi- 

buvo suprantamas. 
Šiandien gi jis jau neturi

vėl per metus pas mane lan
kysis. nešdamas teisingas 
žinias ir atmušdamas lietu
viškų Maskvos agentų už
gaidas sunaikinti Lietuvos 
valstybę.

“Tiesą pasakius. ‘Kelei
vis’ yra dešimteriopai dau
giau venas, negu mes už jį 
mokam. Jeigu tokie gelton-

guolio ir pradėjo jį smaug
ti.

“Ot, draugučiai. parašy
kit keliatą ‘feljetonų’ apie 
savo ‘generolus.’ kurie mo
bilizavo jus didžiajai ofen- 
syvai prieš Rooseveltą.

John Puskunigis.”

ciui Londone anie $200.
Taigi linkėtina, kad ši 

pirma organizacija taptų 
stiprus pagrindas, ant ku
rie butų galima sukurti stip
rią Miami lietuviu koloniją.

Mrs. M. Colney.

Nuo Redakcijos: .Tri tas 
Floridos Lietuvių “Informa
cijos Centras” yra į turtas 
ištikrujų patarnavimo tiks
lu. bet ne išnaudojimo su
metimais, tai jį galina pa
sveikinti.

DETROIT, MICH.

Mirė Juozas Narmontas

o vis dėlto iis nė-’lapiai, kaip Stalino agentų 
- .ra pakeičiamas. Kodėl? To- mazgotės, kainuoja po $6 

lis. ir t.t. Subata yra septm- ^1, kad nesimato reikalo, ir daugiau, tai ka kalbėti 
' apįe toki pirmos rūšies laik- 

Tą patį reikia pasakyti ir?ra5ti kaip ‘Keleivis!’ 
apie lietuviškus dienų pa-

REDAKCIJOS

• Verždamiesi pirmyn, Amerikos karo vienetai visuose 

pasaulio frontuose tiesia laidus, stato stulpus ir sujungia 

telefonus. Jie sujungia tisą karo pasaulį.
Pagaminti telefono j.engimą šitai milžiniškai siste

mai yra pirmos svarbos karo darbas. Aišku, jis didelis. 

Pagaminti instrumentus, skaidlentes. laidus, radaną. elek

triškus šaudymo taikyklius ir slaptus karo įrankius, ta: 
vis telefono pramonės darbas.

Todėl namams stinga reikalingų Įtaisymų. Todėl tūks

tančiai aplikantų Naujoj Anglijoj turi laukti telefono.

Bet tuo tarpu mes dalinsime esamus įtaisymus kiek 

tai bus galima.

Mes dėkingi kad ap’ikantai tatai supranta ir laukia. 

Mes pasistengsime jiems už tai atlyginti kai tik bus ga

lima greitu patarnavimu.

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAS

gyventojas. Buvo pašarvo
tas Bružo koplyčioje ir pa
laidotas Evergieen kapinė
se. M. L. Balčiūnas kapinė
se pasakė gražią kalbą, api
budindamas velionio dar
bus ir jo praeitį. .

Narmontas buvo Lietuvių; vardus, reikėtų ir mums pa- 
Socialistu Sąjungos 116 kp. daiyti reformą^ As nezi-

___________________; nau, kas verčia lietuvių
dienraščius laikytis dienų 
numeriavimo.

Tie patys dienraščiai da-
-------— ro sieninius kalendorius ir

Negalima skelbti, kad “jie*- kiekvieną savaitę pradeda 
koma darbininkų” ; nedėldieniu. Reiškia, nedėl------ i dienis pas juos yra pirmuti-

Federalės valdžios pa-; nė savaitės diena. Tai kodėl 
tvarkymu, laikraštis negali; ęj jie vadina ji “sekmadie- 
dėti skelbimų iš kitų mies-, niu”? Paskutinė savaitės 
tu. kuriais yra jieškomą vy-i diena, kuri iš eilės yra ly- 

, giai septinta, pas juos va
ške lbimą: dinasi “šeštadienis.”

Ar tai ne juokinga?
' F. Zavist.

rų darbininkų. 
Galima priimti

tik tada. kada darbdavis 
gyvena tame pat mieste.; 

laikraštis eina. Bet ir!

nrasmps.I--------- Arra A IZVM 4 I 
/i/ oam iusu.

‘Tik vienas dalykas su
tai
tai

vadinimus. Jeigu kas prasi- ... 
manytų naujų dienoms var- Keleiviu yra sunkiau,
du, visi darvtu iš to juokus. 'as- . a( *ai jis ateina.

" ima keturias ar pen

S. Ormanienei. — Lietu-j 
vių kalboj neturime jokios; 
brešuraitės apie žemės ūkį. 
Anglų kalboj draugė galė
tum gauti tokios literatūros', 
iš Pennsylvanijos agrikultū
ros departamento Harris-

NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY

WATERBURY, CONN.

Minėsime Lietuvos Stei
giamąjį Seimą

Kias valandas koI jį įsskai-: Į-?ul.g pa, nemokamai. Bet 
tai, nes kai pradedi skaity- .valdžios leidžiami spausdi- 
u. tai negali atsitraukti. O ■ nįaj yra iabaj specifiški, tai 

Į į carbą reikia Keltis anksti,į yra> jje skiriami tiktai vie- 
kuriamnešauni įssimie-

(r

Pranešam vietinei ir apy
linkės lietuvių visuomenei, 
kad SLA 11 kuopa ir Lie
tuvių Ukėsų Nepriklauso
mas Kliubas rengia masinį 
mitingą Lietuvos Steigiamo
jo Seimo 25 metų sukakčiai
paminėti. Mitingas įvyks; kiems 
gegužės 6 d., 2 vai. popiet,
Kliubo salėj. 44 Green St.

tai žmogų 
goti.

“Kas kita su Brooklyno 
mazgote, kurią Stalino a- 
gentai už dyką siuntinėja. 
Ją peržiūri į 5 minutes, su
vynioji bulvių lupynas, ir ji 
tuoj eina galan ‘jardo.’

“Atrodo, kad lietuviš- 
Stalino gončams že-

mė slysta iš po kojų. Štai

nam kuriam tikslui. Bend
rai apie viską juose nerašo
ma. Jeigu .draugė nori in
formacijų apie vaismedžius, 
tai turi aiškiai nurodyti, a- 
pie kokius vaismedžius — 
obelis, pyčes, vyšnias ar ki
tokius. Net apie vieną vais
medi yra keliatas rankvedė- 
lių. pavyzdžiui: kaip pyčes 

i auginti, kaip pyčes purkšti.

kur laikraštis eina. Bet ir j Nuo Redakcijos: Musų 
tuomet prie skelbimo turi draugas Zavist sako tiesą, 
but padėta pastaba, ksd dėl, kad dienų pavadinimas pas 
lo darbo darbininkas turimus nėra tikslus. Bet čia ne 
kreiptis ne tiesiai Į darbda- dienraščiai kalti. Gyvenda- 

" ^mP^'-rnem mi daug šimtmečių tarpe 
■ q.,c.e ... . ■ slaviškų tautų, lietuviai na-

laigi {įrašome is kitų sisavmo iš jų daug netiks* 
iniestu mums tokių skelbi-; luinų, tarp tu ir savaitės 
mų, kuriais jitskoma darbiu dienų pavadinimą. Nusikra- 
ninkv nesiųsti. . , „ I tyti to nelengva. nes kito-

AaministT«cija.į vardų toms dienoms

Kalbės adv. F. J. Bago
čius iš Bostono. Dr. Vinikas 
iš Neu Yorko ir vietiniai 
kalbėtojai: kun. Valantie- 
jus. majoras Monagan ir ki
ti. Aleksandro J. Aleksio 
vadovaujamas parapijos 
choras dainuos.

Kam iš musų šiandien ne
rupi musų brolių ir seserų 
likimas Lietuvoje! Kentėda
mi baisų skurdą, vargą ir 
badą, jie turi vilčių, kad 
mes jiems padėsime. Visų 
ju akys atkreiptos i Ame
rikos lietuvius: jie laukia iš 
musų pagalbos. Taigi musų 
pareiga yra visiems susirin
kti i šita mitingą ir apsvars
tyti, kokiu budu mes galim 
jiems padėti. Priimsime ata
tinkamų rezoliucijų ir nu
siųsime kur reikia.

Visus kviečia rengimo 
komisijos vardu.

Stasys Senkus.

McNUTT IŠŽUDYTŲ 
VISUS JAPONUS

Žmogaus jėgų kornisi ios 
pirmininkas McNutt sako. 
kad japonų tauta turėtą 
išmušta iki paskutinio jano-
no. Kitaip 
nebusią

jie spardosi ir, kaip pak\ ai- j^p kovoti su pyčių gręži 
sę. pravardžiuoja visus he- ku, kaip gydyti pyčių radasę. pi
tuvius ‘naciais’ ir ‘fašistais’, 
kad šie nenori nei Hitlerio 
nei Staiino jungo. Ir jie no
rėtų svietui įkalbėt, kad su 
Lietuva jau viskas baigta. 
Tačiau matyt, kad jie pa 
tys tam netiki. Nes jeigu jk 
tikėtu, kad su Lietuva iš
tikiu jų viskas baigta, tai kr 
jie taip dūksta? Jie tik ki
tiems nori įkalbėti, kad Lie
tuva ‘nusitarė' Įsirašyti Į 
Stalino ‘šeimą.' Žinoma, tai 
vra tik piemenų pliauška
las.

“Visi žinome, kad ir Sme
tona ‘nusitardavo’ sau 99% 
balsų pritarimą, bet ištikru- 
ių turėjo tik ?>0,000 gink
luotos kariuomenės ir 6 tan
kus. kurie jį palaikydavo. 
O Stalinas atsiuntė Lietu
von pusę miliono ginkluotų 
kareivių ir 2.5' d tankų, ir 
taip pat 99.9' ‘nusitarė” 
‘dėtis i io šeima.’

š VOTIMS SV EIKATOS

šaltinis Sveikam-, 
laibai naudinga ir t. 
vienuose namuose, 
lai medicinoj ir try<i 

u i. mis. šaknimis. Su ii 
w ■ lų ir receptu, su

pasmilv t-irp’bčs
1

sutaisyti
centų.

i-ls s

pydiml, -
J. , 

K m. t
-XI N 
lo \'

•ai tokia knyjja. 
lėtų rast - kiek- 

V prašyti a u {fa
mo būdui zole- 

,miteliu p .veik- •
.rodymą-s kaip

..ime. Kaina <>5 
Irt,

'KR.
< hi. ii o lll.

jį puvinį; Įvairios pyčių lū
šys — kiekvienam reikalui 
vis atskiras rankvedėlis.
. Tas pats apie obelis, apie 
kriaušias, apie slyvas ir ki
tus vaismedžius. Todėl, jei-

paūeškoūmai
Pajieškau brolio Juozo Bernoto, jo 

unaus Edvardo ir dukters Ajtnės. 
Kitąsyk gyveno Brooklyne. bet buvo 
švažiavę dirbti į Kentucky kasyk

las. Jau 15 metų negaunu apie juos 
žinių. Busiu labai dėkingas jei kas 
man apie juos praneš, ar gal jie 
patys malonės atsiliepti. (21)

MR. THEOFIL BERNOTAS, 
2351 Gascon St., Montreal, Canada.

Pajieškau draugių ir draugu, su 
tūriais norėčiau susirašinėti. Aš esu 
fyvenęs Cincinnati, Clevelande ir 
daltimorėj. I-ibai norėčiau gauti 
aišku nuo draugių ir draugų.
C. R. VISCOUNT. T-S, R-3490512

Stm. C-2 IzK-kboiime IT, 
Columbus, Ohio.

Pajieškau draugų Petro Gaidelir 
ir Juozo Kuraičio, su kuriais 1928-t) 
metais gyvenau Edmontone. Kana
doje. Girdėjjau, kad Petras Gaidelis 
dabar gyvena apie Bostoną, o Juo
zas Kuraitis palfko Edmontone. No
rėčiau kad jie atsilieptų, arba kad 
kas kitas malonėtų pranešti man jų 
dabartinį adresa. Irt,

PETER LAI.MAN.
2238 Caniff. Hamtramck 12. Mich.

Pajieškau savo dėdžių ir tetulių 
Bliuvų, gyvenančių Jungtinės*- Vals
tijose.

P
Z»» l.niv.-

MIKšloNI.š. 
Ave.. rorm i<- 

< a nada.

(Ifi,

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

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadvvay, So. Boston 27; Mass.

Karas Europoje
f« kara ir kitu* pasaulisJai aorlta iinoti apia karą 

įvykius, tai skaitykit* “Naujienai".

•Naujienos" yra pirmai ir didžiausiai Uehrrią 
idianraitb Amerikoje.
Ulairaiykite "Naujiena*" iiandien. Naujieną 
prenumerata metama Amerikoje (iiimant CU-

0, 06.00. Chicagoje ir
Money Orderj ar iekj siųskitei

"NAUJIENOS"
17S9 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

i i i
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II. IflCHELSONIENt.

G r e t e
Jieva Simonaitytė

(Ištrauka iš nebaigto romano “Vilius Karalius”)

(Tąsa) ir daugiau pradeda Grėtėl
—Grėte, tau jau laikas užgaulioti Mačkienę. Nors’ 

tekėti, — primena Mački?- Grėtė jau pažįstama kaip 
nė. Pasirodo, ji besanti pir- atstati mergaitė, kuri savo 
šlienė. burną kaliais nei kiek ne-j

Grėtytė tyli, tarsi negir- valdo, bet prieš piršlienę.— 
dinti. Atsako tarnaitė: mano Mačkienė,—ji turėtų

—Pripiršk, kaiminka. pri- kiek kitaip pasielgti, 
piršk Grėtei ką nors tokį. —O taip: tu tvirtini. Po-i 

—Ką kitą pripirši, jei nei vilo Jonis esąs gražus, jo 
vyrą. Sakyk, Grėtike, ar no- ūkis geras, didelę valtį jis
rėtum eiti už Povilo Jonio? 

—Ką? Už ko?
—Ar Povilo Jonis tau n -

patinka?

turįs. Lyg kad aš nei Jonio, 
nei jo padeirės nepažinčiau. 
Gali Jonį kokiai aklai viš
tai pripiršti, kun nemato jo

—Kad jau geresnio neži- kumpųjų kojų ir kad jis 
nai, tai verčiau nieko nes; - žvairakis. O jo ūkis... Kodėl 
kytum, — subarė tarnaitė nepasakai teisybę, kad jis 
piršlienę. praskilęs. Ar tu dar nežinai,

—Kodėl?—užsigavo Ma* kad jo valtis jau senas die-j 
kienė: — ko trūksta Joniui? nas užstatvta už skolas? Tu
Apsilaižydamos mergt s 
puola ant jo. Tik jis neima 
nei vienos.

—Tai ko jis laukia?—pr.

žinai, bet nori nutylėti ir dar 
vieną moteli nelaimingą pa
daryti. Manai, aš tam gau
siu iš tėvo dalies, kad ją

klausė Grėtė: — bene m;-i mesčiau tyčia į vandenį. To- 
nęs? kius melagius reikia su šluo-

—Taigi,—patylom užtik- ta nuo angos pavyti, 
lino Mačkienė. Kad Mačkienė* "butų tyčia

Mergaitės pradėjo juol:- piršti atėjus, tai ji nusispiau- 
tis. Grėtė greit nutilo, tik tų ir išeitų. Dabar ji tik nu- 
tarnaitė negalėjo nusira- sijuokė, apsimesdama esanti 
minti. linksma.

—Tegu jis ima tą mer-' —Visa kas tik juokai. — 
gaitę, kurią prigavo, o ne- tarė ji pagaliau. Bet širdyje 
jieško kitos.—pareiškė Plo- ji pradėjo vis daugiau ir 
nikė. daugiau krimstis: jai taip

—Kaži. ar Peleikikės vai- į akis pasakyti, kad ji nie
kas nuo Jonio? ilagė. Fui! Biauru. Tiesa y-

—Ne, kur jau! Ir tu tiki ra, kad reikia pagirti ir vie- 
jo melams. Nekenčiu tokių ną ir antrą peršant. Reikia 
vyrų, kurie taip užsigina, kiek melsvesnėm spalvom 
Juk jis norėjo Peleikikę visa nupiešti. Bet taip nuo

1/oin filr vailrac atci. v/ rvciij-r vin vainctc cirrKoc m siunti ii Har nipk-Q---------llivaisvrva Ji v«c*---------a* va iv< a a v. a-a ta

rado, taip jos ir nebenori, da nėra melavusi. Tai įsi- 
Šaiposi ir darkosi iš jos. Tai vaizdavusiai Grėtei reikėtų 
man vyras! Fui. pasakyti, ko ii, rodos, visai

—Ką čia apie tai bekal- dar nežino, kad jos tėvas 
bėti. Jis jai užmokėjo, ir da- apylinkės juokdarys. Jai 
lykas jau atliktas. reikėtų priminti ar paklaus-

—Dabar jau atliktas. — ti, ar ji bent žino. kas ios 
įsikišo tarnaitė į ginčą:—ir motina... Povilo Jonis, vai- 
imkime kitas išvadžioti. ku būdamas, yra sukatą tu- 

—Kam duodasi suvadžio- rėjęs, tai dėl to jo kojos 
ti tos mergos. Kam puola kiek kreivos. Bet nedaug, 
jos taip ant vyrų? Kas to nežino, tas nei pa-

—Ne visada puola mer- stebėti nepastebi. Taip pat
gos ant vyrų, dažniausiai 
yra priešingai.

—Juk Povilo Jonis pats 
sakė, kaip Peleikikė pas jį 
atbėgusi.

—Povilo Jonis yra mela
gis, ir gana. — atsakė Plo-

MADOS KEIČIASI GREITAI

Čia matosi keii vėliausios mados pavyzdžiai. Iš kairės, šlebė vakarui; vi
dury, sportui: dešinėj, iš ryto atsikėlus.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

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

Štai čia knygų sąrašas:
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO-
RIJA JUŠKEVIČIAUS

_ . .. . u k ' DAINOSE.Bažnyčia sako. kad buvo. o moks- i
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai Jei nori.žinoti, kaip senovėje lietu- 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- 

• kelias dienas visų veislių gyvur.us, gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- Labai užimanti ir pamokinanti kny-
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? ga. Su paveikslais. Kaina ____ 50c.
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa vis*
sėmę apsemtų? Kur tas vanduo da- BYLA DETROITO RATALI- 
a; yru ? Kaip iš Nojaus šeimynos if it CIT ^APIAI IC'rAFC 
. .r: , ut-irasti po tvano juodveidžiai ©VFVlAtiloi AIO.

r i-itų veislių žmonės ? šitie ir šim-į Dalijant Detroito lietuvių socialis-
k.tų klausimų, } kuriuos negali tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 

susyti jokis Kunigas, yra nuosakiai kunigo pakurstyti brostvininkai už- 
r aiškiai įsdestyti _ šitam veikale, puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia- 
Knyga be ga.o ,domi Kas žodis-tai fistai ;škėlė užpuoiiUams bylą, kuri 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- šioj kny^tej aprašyt£ su vi.
mgų argumentas griuvu Mokslas ir sai' „į*rdaįs [r iždininkų
mokslas nuo pradžios iki galo. parodymais. Kaina ................... 26c.Kaina ............................... Zoc.

AK BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

MATERIALISTIŠKAS 

ISTORIJOS SUPRATIMAS.

APIE VALGIUS. GIMTADIENIO DOVANA 
| TĖVELIUI

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? *

Parašė kun M Valadka Knvira Ši knygelė aiškina proletariato fi-
, • d ir . lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kasdrąsiai kriukuoja Romos Katalikų gįmd0 pasaulyje įvairiausius nuoti- 
baznvcios autoritetą ir faktais naro- kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
■ .o. kad j.s nėra joks Kristaus vie- Kalba labai lengva. Knyga protau- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 jantiems darbininkams neapkai -

nuojama. Kaina ......................... 25c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PEKSI-

STATYDAVO SAU ŽEMĘ SOCIALIZMO TEORIJA, 
l abai įdomus senovės filosofų da- «. . . ...

leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal . v®*ka.as trumpais :r aiškiam 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra **ktai» parodo, kaip iki šiol keitėsi 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- draugijos formos, ir kooei turės būti 
kslas arba Kaip Atsirado Kalbo6.“ Pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c. 
foarp^lZ‘ Akk£a- 10c B2LKO REIKIA ŽMOGUI

į . ' ........................................GERT IR VALGYT?
NIHILISTAI Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

Tragedija trijuose aktuose. Vei-

VALGIAI IŠ BUROKU 'tinka prie keptos avienos, 
zuikienos ir stirnienos. . .. Ldl™ .

žino 3. Virintus ir smulkiai. C1.utew_1S Barre Plains, Mass.,

, , . . - i v. norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus,kalas perstato nužudymą caro Alek- dėl ko j nori;^, LMį, f ,
saadro 11. Labai puikus .r nesun- žmojfus silpsta? ir dėlko vienas n*j. 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Is stas duoda daugiau spėkų, kitas ma-

Raulinai- c1S°iT-*kalaUJ?,™°S Ž? ypat0^ žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,; So. Boston, 1913, pusi. 61...........25c. druskos ir kitų panašių dalykų? Ko-
T \ B 'K \S ■,an’ reikla Peba!ū’ šituos klausi-“Kiekviena lietuvė . ns-uns. __ _ • ,v • • . y i •• įAi-i - v t fpvplilii ...... _ . _ mus suprasi tiktai is sios knygutės.kaip išvirti burokus — na- sukapotus burokėlius gali- “r,,**** te veltui ntiu Kaip JIS zmonems kenkia. Liau- Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

sakys skaitytojos. ma vartoti kaip. tirštimus :'3 metams jo grattdięmo
Ne ne visos moteivs ta- prie karstos mėsiskos sriu-. R*y£a* kun pripuola baian- K stiklelis, s«. Boston, Mass,

tai žino- - sako War'Food bos, vpač tokios, kurioj vi- 19 d., ir linki jam dar m> n,., rusi. e.................. 25c.
J--------------... ---------------- pagy- ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. . e
VPTlti Vieno akto vaizdelis ir monolo-J°s Pasekmės ir donskas dvasiškijos

. . ... j gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- 255“?“^ . Šių knyga turėtų per-
Mes irgi sveikinam drg. tuvaitė. So. Boston, Mass.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ši knygelė parodo, kodėl Romo*

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
ios Dasekmės i r ' k-a c /i . V»

ino” — sako War Food bos, vpač tokios, kurioj vi- ,įzl° 19 «•’ ir. . 1 
Administration ekspertai. > rė rūkytas kumpis ar šolde-' metV laimingai pi 
Ir jie duoda šitokių nurody- ris: bet reikia įdėt rūgščios! ’
mų - __ _ ĮS-metenOS. Bu^ labai geia . Ranlinuiti L-m-ic m-» lŠiTm..* pusi? 23.'’ . ..TT.. 10c iaurik*it’s- kūne geidžiti, kad jų mo-Burokus reikia virinti sriuba. Joną Kaulinaitj, kuns mo-, • - .......................terįs, dukterų ir mylimosios iepa-
čielus ir neskustus. Vand,. 4. Smulkiai sukapoti vi- dukt«'! ir,u iv Jo. Kjf.’ĄTTSJSSS’&%. i',"^
nį reikia pasudyt. Puodas rinti burokėliai puikiai tin-; K - -------
turi būt uždengtas. Ir reikia -a ir šaltbarščiams, kurie 
saugot, kad burokai nepe: - daromi šitokiu budu: visų 
virtų, nes pervirinti jie pa- nirma smulkiai sukapoja 
sidaro vandeningi, nega - burokėlius, paskui sutrina 
dus ir prie to da netenka su drtiska svogūno laiškus

ir sudeda i burokėlius: pas- _
km* inianctn švipžin acmrko- mena VVamer 1S- ECOlSe, Tnjų a.ctų ir septynių scenų dra- ____ _____na ma rSo kur virt bu' Mich.. atnaujindama pre-» KįRfil ''ŠATAI NYKSTAT
paima rašalo. Kur Virė DU- ’ , J VetK>s- Kaina .......................... Kur nyksta visi tie lobiai, kariuos
rokėliai, iplaka rūgščios yumeiaią Kanu pi įsiurue is- KArės nuotakos žmonės kuna per amžius? šį intri-
smetonos ir užpila ant bu- karpą iš vietinio laikraščio, vieno akto drama, vaizduojanti
re kėliu; įdeda uksuso. kad»^.uns. aPras2 J0S SUrfiL V‘" laimingą ’mote^nkims£rumą ,r ne’ «*Wemokratų teoretikas Kari Kauta-
butų tinkamas rugštumas, ir ™ausl . sarzentą Albertą Kaina .......... 20c. y- ................ 10c-
nasudo kiek reikia. Jei no- »vamerj, kurio vadovauja- socializmas ir religija. imi? r ita c atn onta

skaityti kiekvienas vyras, tesąs ir

daug vertingų vitaminų.

nui gaiva. Drama viename akte, pa- t«?<i’nand de Šamcgiha.
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- ............................................. 2C-e.
tetų kiekvienam perskaityti. 25c. KQD£L NET,KJU
“O- S. S.“ | dievą*

Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak- *
to farsas, labai juokingas ir geras Laisvamanis čia pasako, kodėl jiaskaitvtoia ir perstatymui. Kaina .................... negali tikėti- Pilna argumentų, kurių

.. , . _ . - v T,, ., nesumus joks jėzuitas. Kaina t<>«šio skyriaus rėmėja, Philo-;DĖL pinigu knygutės .......................... 20c.

VISA GRUPĖ APVAI
NIKUOTA

“Keleivio”

Jauniems burokėliams tu
rėtų užtekti nuo 30 iki 4 5 
minutų virinimo. Burokėlių 
lapams ar batviniams ui - 
tenka 10-15 minutų.

Senus burokus reikia v:- 
rinti nuo valandos iki į 
antros.

Safetau^eM^'k/cTni'vi“ iki- p'at’ šilknies> bct. Ha idė/krapITkuriuos ga- darbo, visa grupe buvo ap-
_ apie pusantro colio k< *. 1 ijma* įtrinti kartu su svo- dovanota Service \Vreath

įr viena akis liko tuokart 
pagadinta. Bet jau toks 
biaunis jis neatrodo, kaip

na mergelė jo jam pavydė
tų. Ūkis. tiesa, turi kiek 

nikė: — tegu jis bus ir sujskolos. Bet kelintasis uki- 
sauksu apipiltas, aš niekada; ninkas neturi šiandien sko- 
•uz jo neičiau. los?...

Mačkienei vis dar neaiš-
ku, kodėl. Juk jis ir gerai 
atrodąs ir ūkis geras, dide
lę turįs valtį. Ne kiekvienas 
šiperninkas turįs tokią di
delę valtį, kaip jis.

Popiet išvažiavo į pamarį 
su žlugte. Grėtė su tarnaite 
kaži ką šnibždėjosi, paskui 
kiek garsiau prabilo:

—Visa kas gerai, tik jis 
turi usua. Nedideli, maži u-

—Aš niekad už šiporiaus siukai. bet tačiau yra usiu-
neisiu.

—Ak, tik dėl to, kad jis 
šiporius?

—Tik dėl to...
Grėtė nebenori ilgiau gin

čytis. Jai nuobodu ir stačiai 
koktu apie Povilą kalbėti.

—Tada aš pripiršiu kitą...
—Nieko nepiršk, aš nieko 

nenoriu. Kai man reikės, aš 
pati prisipiršiu. Kam man 
reikia tarpininkų? 0 dar 
tokių, kaip Mačkienė.

Mačkienė dedasi nesupy
kusi, bet jos širdyje verda. 
Pyktį prikandusi, ji klausi-

kai.
—Ūsai ne barzda. — at

sakė tarnaitė: — o kad ge
rai sutarsita, tai jis ims ir 
nusiskus.

—Na, kažin!
—Ale aišku!
—Jo smakre .vra duobė, 

o ta man be galo patinka. 
Jis atrodo toks... toks... ne
žinau, kaip čia pasakyti...

—Ne tik ta duobikė sma
kre, bet jis visas tau patin
ka. Dyvai. kad tie ūsai tau 
dar trukdo.

apie pusantr 
prie buroko, tuomet lik- 
daug daugiau raudom- 
spalvos.

Kartais raudoni burokui 
i verdant nublunka ir pasid; - 
ro blyškiai melsvos spalva. 
Tai reiškia, kad vanduo .- 
ra perdaug “kietas,” per
daug jame alkalino. Toki:;: . 
atsitikime į verdantį vand< - 
nį reikia Įdėti truputį i*ue>- 
ties, tokios kaip uksusas a 
ba lemono sunka. Uksus; 
netiktai apsaugoja būro ; 
spalvą, bet ir jų skoni pa
taiso.

Išvirusius burokus tu ’a 1 
užpilkit šaltu vandeniu, tuo 
met labai lengvai nurimai s 
jų žievė.

Iš burokėlių galim, 
daryti gerų valgių. C 
rodysim jų keturius:

1. Išvirintus burokėlius 
suraikykit plonom oi-siū 
lėm ir sudekit į molini ; 
stiklinį indą; taip pat - 
raikyk it žalią svogūną ii

pa
nu

Mačkienė ištempė ausis ___
nėja, kodėl Grėtė nemegs- Ir ji vėl neiškenčia nepra-1 kartu sudekit: paskui’užv 
tanti tarpininkų. Juk ji ne-; dėjusi piršti. i rinkit pusiau vandens
galinti visų jaunųjų pažinti 
ir negalinti pati pasisiūlyti. 
O ji, reiškia piršlienė, nu
einanti šen ir ten ir taip 
gaunanti pažinti visokių 
žmonių, tinkamų ir netin
kamų jaunikių.

Dabar Grėtė supykusi at
rėžė dar griežčiau:

—Piršliai visi yra mela
giai, ir tu, Mačkienė.

—Kaip? — Vis daugiau

gunų laiškais, šaltbarščiai 
bus gatavi.

Dabai- kiekvienam valgy
tojui įdeda Į lėkštę kietai 
išvirintą ir nuluptą kiauši
nį, perplauna ji į keturias1 
dalis ir užpila šaltbarščiai. 
Jie valgomi su karštom bul
vėm. Tai yra labai geras 
valgis vasaros laiku.

dekoracija. Visi grupės na
riai dabar gali nešioti tą 
dekoraciją ant rankovių.

Prieš įstosiant į karo tar
nybą, Albeitas priklausė 
prie vietinio laivininkų kliu
bo ir jau buvo pasižymėjęs 
vairuotojas.

Pekla
Vadui Mirus

Neša karstą uždarytą. 
Kraujo spalvos orą skaldo, 
Liūdni aidai rrrrti skelbia 
Ir dangus nubudęs verkia. 
Kai minia nubudus lydi

Į kapyną...
Pas iškastą žemėj duobę 
Vėjas mintį padalijo, 
žaibas ugnį atlakino.
Saulė žemę pabūdavo—
Ir liepsnos iškilo stulpas

Nematytas.
Butkų Juzė.

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

—Ar šulmistrukas? , uksusu, pipirais ir lapeliai 
—Taip. taip. šulmistru- atvėdinkit ir užpilkit art 

kas,—pasišaipė Grėtė. | burokėlių. Už kelių dien i
—Ak. tas gražus vaiki- bus labai geras priedas j : • 

nas! Vokietukas. Tavo ma- mėsos.
ma. manau, nedraustų tau; 2. Išvirintus burokėli-, s!
rengtis vokiškai. Juk ji pati smulkiai sukapokit. prid< - 
kitą kartą buvo voki'ka. kit druskos, pipirų, svie.<e! 
Taip, šulmistrukas "ražus, paspirgintą svogūną, tm; - 
Kai jis juokiasi, jo skruos- tį uksuso ir rūgščius Smi 
tuose duobės. tonos. Duoti karštą prie-

(Bus daugiau) keptos mėsos. Labai gerai

Kaž Kodėl?
Kaž kodėl.
Kaip tik,išvystu 
Jį malonų, skaistų.
Aš visa,
Lyg saulė švystu;
Man veidai užkaista,
Ir širdis krūtinėj ima 
Daug smarkiau tvaksėti, 
Tr tik noris tarp jaunimo 
Vien į jį žiūrėti?
Kaž kodėl?

Janonis.

Mėsai ir riebalams
Raudonos stampos T5, 

U5, V5, W5 ir X5 pasibai
gia balandžio 28 dieną. Y5 
ir Z5 galioja iki birželio 2.

Raudonos stampos su 2-ra 
numeriu nuo A iki J2 galio
ja per visą šitą ir ateinantį 
mėnesį.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams

Mėlynos stampos C2, D2. 
E2, F2 ir G2 pasibaigs ba
landžio 28 dieną.. Suvarto
kit jas kol tebegalioja.

Cukraus stampa
No. 35 pasibaigs birželio

2 dieną.
Čeverykams

Stampos su orlaiviai Nr 
1, 2 ir 3 iš Trečiosios kny
gutės geros neribotam lai
kui.

Pirkit Karo Bondsus Ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo

A. M.
Parašė
METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima « 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavyste, aas paklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
p riki*, dabar kspsstal aa* 
ga. Ir pridėtas “psklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centst

Kayga
vio” Knyi

•M BBOADWAT,
80. BOSTON, MASS.

Taipgi ir paa 
A. M. MTOUONl

7747Jisvy Avame,
Dstrsit, Mieli.

&aą tos
juokinga su

perstatsn-
------.-------------------------- prieš su-

10c. tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kair.a ____>;.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

džian bambos spyčiai.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ns- 

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

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

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

uisitikintis Vyras; (2) žydinti Giria; 
(8) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

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

EILftS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų val
kams. Kss vrs arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvą is, būtinai turėtų 
nerskaityti šitų knygutę. Kaina 10c.
“Keleivis,” 636 Broadvmy, 

South Bocton, Ma««.
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PAMOKINIMAI
Kaip Daromas 

Kompostas
1. Apie trąšas bendrai

Kiekvienas gyvis savo gy
vybei palaikyti reikalauia 
tinkamo maisto. Negauda
mas maisto, jis miršta. Kiek 
vienas augalas, kaip gyvas 
daiktas, irgi reikalauja mai
sto. Tą gerai žino ūkininkai; 
iš prityrimų: geresnis der
lius esti patręštoje dirvoje 

Kokias gi medžiagas au
galas maistui vaitoja? Pa
minėsiu čia tik svarbiausias 
jų, kurių dažniausiai dirvo
je trokšta. Štai jos: azotas 
(jo daug salietroje), fosfo
ras (jo daug zuperyje), ka
lis (randasi kalidruskoje ir 
kitur) ir kai kur kalkės 
(vopna).

Trąšos, kurių sudėtin Įei
na visi minėti elementai 
vadinasi visapusėmis, pil
nomis trąšomis; gi kurios 
turi tik vieną minėtų ele
mentų, vadinasi vienpusė
mis. čia aš noriu pakalbėti 
apie vieną visapusių trąšų 
—kompostą.

2. Kokia medžiaga tinka 
kompostui

Ūkyje atsiranda daug vi
sokių atmatų, kurios gali
ma sunaudoti dirvoms tręš
ti. Piuvenos, durpės, me
džių lapai, Įvairios daržų ir 
laukų piktžolės, skudurai, 
kaulai, pelenai, šiukšlės, 
šarmas, sugedęs maistas, 
duobių dumblas, suodys ir 
tt. gali būti sunaudoti kom
postui. žodžiu, nėra tokios 
medžiagos, kurios negalė
tume sunaudoti kompostui; 
gal tik akmenys bei plytga
liai sudaro išimtį. Visos tos 
medžiagos turi daugiau ar 
mažiau augalo maistų, ir ne
turi žūti. kadangi visos jos 
duoda brangią trąšą.

Kiekvienas pažįsta nema- 
! lonų mėšlo dvokimą: vežant 
mėšlą, jis už rnailės jaučia
mas. Tai amiakas — svar
biausia mėšlo dalis. Jo svar
biausia sudėtinė dalis—azo
tas. Tas pats amiakas išsi
skiria punant viršminėtoms 
atmatoms. Kad jis neišga
ruotų į orą. reikia prie mi
nėtų atmatų pridėti medžia- 
gų, kurios surištų (sugertų, 
surinktų) tą išsiskirianti a- 
miaką.

I mis bakterijomis užsikrečia'
! komposto krūva; bakteri-j 
jos sparčiai vystosi ir varo 
puvimo darbą. Žemė apsau- 

I goja krūvą nuo išdžiūvimo. . 
Puvimas gi gali eiti tik e- 
sant pakankamai drėgmės. 
Durpės ir dumblas maišosi 
krūvon tuo pačiu tikslu.

4. Komposto paruošimas
Kompostas yra mišinys Į- 

vairių atmatų.
Vienos atmatos — kaip 

žolės, žmogaus išmatos, pū
na labai greitai: kitos — 
kaip piuvenos, ragai — iš
lėto pūna; kraunant kom
posto krūvą, tas reikia atsi
minti ir medžiagas taip su-

5. Komposto krūvos 
užlaikymas

Sudėjus krūvą, kas savai
tę ar dvi palaisto ją vande
niu ar pamazgomis, kad 
greičiau putų.

Po kokių dviejų mėnesių, 
kada krūva susigulės, pa
tartina ją perkasti ir išmai
šyti sausas dalis su pūvan
čiomis.

Juo greičiau susiguli ir 
blogiau pūna komposto me
džiaga, tuo dažniau krūvą 
reikia perkasti ir laistyt.

Perkasant komposto kro
vą, patartina primaišyti me
džio pelenų arba kalkių. 
Kada krūva susiguli, tai jos 
gilumon vanduo nepersisun
kia ir puvimas lėčiau eina.

krauti (sumesti), kad leng -į Tokiuose atsitikimuose da-j 
vai minančios medžiagos romą taip: imama baslys ir 

padaroma krovos viršuje 
keliatą skylių. Į tas skyles

vai punancios medžiagos 
skatintų sunkiai punančių 
medžiagų puvimą. Dar ge
riau iš karto sudaryti dvi 
krūvas: vieną — iš sunkiai 
punančių medžiagų, kitą— 
iš lengvai punančių.

Pats komposto krūvos pa
ruošimas atliekamas tokia 
tvarka. Vėsioje, sausoje.

tada pilamas vanduo, šar
mas, srutos ar kitoks skys
timas.

Kai komposto krova jau 
apipūva ir joje pasidaro 
juodžemio, tai galima apso
dinti ją agurkais ar arbu-

vietoje parenka komposto žais. kurie prilaikys kruvo- 
kruvai vietą. Ji turi būti ne- je drėgnumą ir duos gerų 
toli nuo tų atmatų šaltinio, vaisių.
kurių kompostui vartosime. Jeigu kur yra privatinė 
Parinktoje vietoje nuima išeinamoji vieta, kur žmo- 
nuo žemės velėną ir išlygi-'nių išmatos susirenka tam 
na vietą, o po to jau krau-į tikroj skrynioj ar bačkoj, 
na komposto krovą. Visų tai ir tas išmatas galima 
pirma sumeta apie sprindi versti i komposto krūvą, 
storumo geros daržo ar Reikia prakasti komposto 
skiedryno žemės sluoksnį: krovoje duobę, išmatas jon 
ant jo — apie 2 calius pė-; suversti ir pridengti žemė- 
lenų ar kalkių sluoksnį: mis.
paskui gerai susmulkintas v ,
ir sumaišytas įvairias atma- “^ada kompostas buna

- - - - aat»v*l'tas; paskui — vei žemes ar =*---------
durpių sluoksnį, vėl pelenų Kaip įlgai reikia kompos- 
ar kalkių, vėl atmatų ir t.t. to krūva laikyti, kad gali- 
iki 4 pėdų aukštumo. Sume- ma butu ją naudoti kaip

Iš visu tų medžiagų rei.| f us kiekvieną sluoksnį, .iį gatavą trąšą?
... • * ilaisto ar vandeniu, ar sru- t i,u.kia pagaminti naują me

džiagą. kuri teigiamai veik
tų į dirvą; o tas veikimas 
pasireikš, kuomet tos me 
džiagos perpus.

3. Apie puvimą
Mokslininkų nustatyta, 

kad kiekvienas puvimas iš
šaukiamas labai mažu gy
viu ; tie gyviai taip maži, 
kad akimis nematomi; va
dina juos grybeliais ir ba
kterijomis. Jeigu kurioje 
medžiagoje visai nebus tų 
gyvių, ta medžiaga nepūs: 
juo daugiau’ bus tų gyvių, 
juo greičiau eis puvimas. 
Taip pat nustatyta, kad 
daug geriau veikia augalą 
mėšlas ar kompostas, kuo
met jo puvimą vykdo ne 
grybeliai, o bakterijos.

Su. BOSTON. Septinta* Puslapis

AMERIKIEČIŲ INVAZIJOS LAIVAS

Čia matosi amerikiečių laivai su kareiviais, kūne šiomis dienomis Įsiveržė 
Į Okinavos salyną, Japonijos panosėj.

pradėti naują krovą. o per-' 
eitų metų kr; a tegul sau 
pūva.
7. Kur geriausiai kompostas 

tinka?
Kaipo trąša, kompostas 

yra neblogesnis už mėšlą.' 
Kartais dar ir geresnis. To
dėl jis tinka visokiai dir
vai ir daržams, bet geriau
siai tinka sodams ir pie
voms. Sode jo užpilama a- 
pie medžius ir apkasama 
taip, kaip ir mėšlą. Pievose' 
gi jis barstomas pavasarį 
ant viršaus ir grėbliais ar 
ekėčiomis lengvai išlygina
mas. Daržovėms taipgi var
tojamas pavasari, nors ga
lima ir rudeni vartoti.

Agr. J. Petraitis.
Nuo Redakcijos: “Kelei

vi” skaito daug ūkininkų ir 
šiaip lietuvių, kurie turi 
daržų prie savo namų. Daž
nai gaunam iš jų paklausi
mų. kaip pasigaminti trą
šų bei komposto. Taigi jų 
informacijai dedame čia 
argronomo Petraičio strai
psnį. Dabar kaip tik laikas 
apie tai pagalvoti, nes tuoj 
atsiras piktžolių ir kitokios 
žalios medžiagos, kurią bus 
galima vartoti kompostui.

Iš Plataus Pasaulio
Liberališki vėjo ma

lūnai Amerikoj

Amerika nerems Ki
nijos komunistų

Junano provincijos komu
nistai nori turėti saviški 

“Tito”

Nevv Yorke yra leidžia
mas savaitraštis “The Nevv 
Republic.” Jo leidėjai

laisto ar vandeniu, ar sro- j šitą klausimą bendro 
tomis nuo skalbiamų dra- atsakvmo negalima duoti. 

o panų. Dar geriau laistyti Kada kompostas pasidaro 
_ mėšlo srutomis, jei kas jų gatavas, tai priklauso nuo 

j turi, nes su jomis įnešama į0? kokiOs medžiagos tenai 
daugybė bakterijų. Krovos vra sudėtos. Mat, vienai 
viršus padengiamas durpių medžiagai suputi užtenka 
sluoksniu, kurs irgi palais- 2-3 mėnesiu, o kitai reikia
tomas.

Komposto krūvos platu-
2-3 metų.

Apskritai betgi galima
mas dažniausiai vartoja-! pasakyti, kad kompostas 
mas apie 8 pėdų: aukštu- buna gatavas tada. kai vi- 
mas apie 4 pėdų. Ilgumas
priklauso nuo medžiagos 
kiekio: juo.daugiau medžia

sos sudėtos jin medžiagos 
visiškai supu va ir. pavirsta 
į smulkų juodžemį. Todėl 
kas metai nereikia i tą pa-

žeme komposto apačioje či« ,k™v« 'vrsti- nes
deda: (1) kad iš punanėiopi ™oatos Pr?<ledant vls nau' 
kruvos vanduo teišplautų medžiagos, puvimas
maisto medžiagos ir (2) pu-'T"'D

gos, juo ilgesnė krova.

vimui paskatinti. Geroje 
daržo žemėje vra labai 
daug puvimo bakterijų. To-

niekad nesibaigs. Kožną 
komposto krūvą reikia 
krauti tiktai vieną vasarą. 
Sekančią vasarą reikia jau

ATSTEIGIAMI GERI 
SANTIKIAI SU 

ARGENTINA

Argentina buvo “ištrem
ta” iš Amerikos respublikų 
šeimynos per 13 mėnesių, 
nes jos valdžia sėbravosi su 
“ašies” valstybėmis. Dabar 
ji apskelbė toms valsty
bėms karą. todėl Jungtinės 
Valstijos ir kitos šito kon
tinento respublikos atstei- 
gia normalius su ja santi
kius. Manoma, kad Argen
tina dalyvaus ir San Fran
cisco konferencijoj, jeigu 
ta konferencija ištikrujų su
sirinks.

, Laikraštis yra geriausia 
j dovana, kurios jūsų draugas 
į negalės užmiršti. Užrašyki- 
! te jam “Keleivį.”

Spaudos buvo pranešimų, 
kad Kinijos komunistai ve
da derybas su Čiang Kaiše
ko vyriausybe. Ir Kinijoje 
buvo iškeltas “demokratiš
ko liaudies fronto” obalsis. 
Ryšy su tuo dabar paaiškė
jo gan įdomių smulkmenų. 
Pasirodo, kad kinų komu
nistai šituo obalsiu bandė 
įsigyt Amerikos pagalbos. 
Trumpai sakant, jie tikėjo
si gauti iš Amerikos ginklų 
ir amunicijos neva kovai 
prieš japonus, bet ištikrujų 
jie tuos ginklus butų atsukę 
prieš Čiang Kaišeko vyriau
sybę.

Washingtono vyriausybė 
tačiau nepadarė taip, kaip 
padarė Churchillo vyriau
sybė, kuri davė ginklų Ju
goslavijos komunistiškų te
roristų vadui “Titui.” Ga
vęs ginklų, komunistų “mar 
salas” “Tito” pirmiausia 
užpuolė ne vokiečius, bet 
Michailovičo vadovauja
mus četnikus, o šiandien te
rorizuoja visus Jugoslavijos 
žmones.

Dėl Kinijos komunistų rė
mimo šiomis dienomis gau
ta papildomų žinių. Ameri
kos ambasadorius Kinijai, 
generolas Patrick Hurley, 
pareiškė dėsiąs pastangų 
atsteigimui nacionalės vie
nybės pas kinus. Bet kol to
kios vienybės nebus, Kini
jos komunistai negaus iš 
Amerikos nei ginklų, nei a- 
municijos. nes davimas 
jiems ginklų reikštų forma
lų pripažinimą komunistų 
režime. Amerika turi ryšių 
tik su Čiunkingo vyriausybe

ir tos politikos ji laikysis at 
eityje.

Pasakyta diplomatiškai r** fah°’ kad jie esą
ir mandagiai: Amerika ne-' dejnokiatai 11

___„ K-S______ v: liberalai. Bet Šiomis dieno-
New Republic” davė 

keistą editorialą. Jame eina 
kalba apie busimą Jungti
nių Tautų organizaciją pa
saulio taikai išlaikyti, ir iš
vedama štai kokia mintis:

rems Maskvos pakaliku Ki
nijoje! ‘ mis

ALIJANTAI OPERUOS
VOKIETIJOS INDUS

TRIJĄ

ir

“Tikrenybėje klausimas 
eina ne apie didžiųjų vals
tybių galimybę kištis i ma- 

Yorko žurnalistas ŽUJU tautų vidaus reikalus, 
Walker paskelbė bet aPie išmintingą naudo

jimą jėgos, kuomet mažos 
tautos vidaus politika suda
ro pavojų taikai.”

Išeina nei vienas, nei du. 
Lenkija ir Pabalcio respub-

Vokiečiai gaus algas, o pel
nas eis j reparacijų fondą

New 
Danton
tokią naujieną:

Iš “labai patikimų šalti
nių” esą sužinota, kad po 
šio karo visą Vokietijos in
dustriją paims į savo ran- .. ....
kas trys didžiosios valsty- bkos šiandien yra bejėgės; 
bės — Jungtinės Valstijos, Jnesudaro jokio pavojaus 
Anglija ir Francuziją. Bus taikai, bet Pabalcio valsty- 
sudaryta speciali Industri- bes Stalinas skaito dalimi 
jos Taryba, kurion įeis A-i imperijos, o Lenkijai 
merikos, Anglijos, Francu- J\s .n_?n užkarti Liublino 
zijos, Belgijos. Olandijos, i kvislingus. fr tie bb?ra- 
Norvegijos ir Danijos in- bski vėjo malūnai tikrina, 
duštfialištai. nėra didžiųjų kišimosi

Toji taryba nustatys Vo- Į silpno kaimyno vidaus rei- 
kietijos fabrikų gamybos; kalus, tik išmintingas nau- 
kokybę ir kiekybę. Kartu, ujimas jėgos... 
bus nustatytos ir vokiečių-
darbininkų algos, kokias' BUS MAŽIAU CUKRAUS, 
jie turės gauti. O pelnas, SVIESTO IR MĖSOS
kokį bus galima padaryti, --------
eis į reparacijų fondą, kaip i Amerikos žmonės jau da- 
atlyginimas už vokiečių pa- bar skundžiasi negauną mė- 
darytus nuostolius. sos, bet tai yra tik pradžia.

Karo administracijos vadas 
Olmstead praneša, kad šią 
vasarą bus da blogiau. Jo 
apskaičiavimu, 1945 metais 

, amerikiečio porcija bus ma- 
Washingtono žinios sako, žesnė bent septyniais nuoš.,

Tai reiškia, kad Vokieti
jos fabrikantai neteks pel
nų ir, kas svarbiausia, ne
galės ruoštis naujam karo i.

kad cukraus stoka gali už
sitęsti ilgai da ir po karo, 
nes jo gamyba nukrito ir 
Porto Rikoj ir Louisianoj. bus 83 svarai per metus. 
Todėl cukraus kortelės ne--Tai yra mažiau, negu vidu- 
busiančios panaikintos iki Į tinė anglo porcija.
1947 metų. Tiktai pasibai- Busią mažiau sviesto, cu

negu buvo 1944 metais. 
Olmstead sako, kad vidu

tinė mėsos porcija šįmit

gus karui su Japonija, kai 
bus galima atvežti cukraus 
žaliavos iš Filipinų, padė
tis galėsianti pagerėti.

kraus ir ryžių, nes armijos 
reikalavimai esą padidėję. 
Be to, Amerika turi maitin
ti badaujančią Europą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
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 revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paiiuo- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo a p skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvų-, tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos m bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričiui Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia 

mo jo Seimo nutarimai, taikos sutartis su 1*>I ševikais. sutartis su latviais, aprašymas vis., mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iš vidaus.Kaina.......................... $1.00
KELEIVIS

636 Rroadway, So. Boston. Mass.

Standing Firm on
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A lt un tas
CAMBRIDGE LIETUVIU 

ŽINIOS

BOSTONE VEIKIA SLAP
TAS FANATIKŲ 

KULTAS?

SAUKIA LIETUVIŲ DAR
BININKŲ DRAUGIJOS 

SUVAŽIAVIMĄ

Ar jau prigijo komunistų 
“ištiesta ranka”?

KELEDflS, SO. BOSTON.

; Suvažiavimas prasidės 10 
vai. ryte. Vakare toje pat
svetainėje bus 
delegatų pagero
ketas.

No. 16, Balandžio 18, 1945

azmonys— 
imui ban

Jisai turįs ryšių su paslap
tinga mirtimi dviejų brolių i

Bostono policija jieško i 
slapto fanatikų kulto. Ji’ 
mano. kad toji religinė or
ganizacija turi ryšių su pa
slaptinga minimi dviejų 
broliu. \Villiam ir Walter 
Bills.

Abudu broliai buvo rasti 
negyvi, vienas upėje, antras 
paupyje, peiliu subadytas. 
Ir vienas ir kitas misteriškai 
dingo, nesakęs kur eina. A- 
budu buvo jauni vyrai — 
William 24 metų, o Walter 
tik 20 metų amžiaus.

Broliai Bills’ai lankę slap
tos organizacijos mitingus, 
kurios būklė esanti “kur, 
nors” Bostone. Kur — nie-j 
kas nežino.

Policija spėja, kad ta fa
natikų organizacija gali tu
rėt apeigas, kurios reikalau
ja žmogiškos aukos. Arba 
galėję būt taip. kad broliai 
Bills’ai neišlaikę jos “sek
reto” ir dėl to buvo nužu
dyti.

Ar pavyks tą fanatikų or-} 
ganizaciją rasti, jei tokia 
ištikrujų yra. da nežinia.

Posėdžiai bus Liet. Piliečių 
D-jos svetainėj. Cambridge

Atostogauja draugų Bra
zaičių sūnus

Reikalingas Barberisli METŲ LIETUVIŲ RADIO KORP. 
PROGRAMŲ SUKAKTUVIŲ

KONCERTAS
Darbas pastovus. Kas no

rit pasidaryt gerą algą, at- 
sišaukit tuoj. Geros kainos 
ir darbo valandos. Pusę die
nos uždarom kas savaitę. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
parašykit man: (17)

LEO SILKIN.
783 Main St., Cambridge, Mass.

Banketas Lietuvių Piliečių 
Kliubo nariams

.... ~ , ... . Gegužės 6 d. Lietuviu
pokilis. Tai buvo išleistu- Kliube ivvks banketas. Tai 
vės kliubiečio Edvardo Tu- bus metinis banketas, bet 
rausko. kuris vra pašauktas kliubo nariai turės mokėt i- 
Į karo tamybą. Per kelis ^angą, po $1.25 nuo ypatos. 
pastaruosius metus Edvar- Cambridge Amer. Lietu- 
das bu'-o kliubo finansų )Vių Piliečių Kliubas gerai 
raštininkas. Dabar jis turi j lafkosi, nes da.ro gerą biz- 
skirtis su savo gyvenimo nj į. kartą | metus sav:o na- 
drauge ir dviem vaidučiais. rįanis galėtų suruošt nemo-

Programą atidarė Povilas lkamą banketą. Trys ar ke

Balandžio 8 d. Cambrid
ge Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėj buvo — IR —

KOMEDIJA
u]

Liet. Darbininkų Draugi
jos centro sekretorius drg.
P. Kriaučiukas šiomis die
nomis Įpareigojo tos drau
gijos 21 kuopą paskirti spe 
cialią komisiją, kad paimtų statė Edvardo dėdę. Bet‘pa- 
svetainę ir paskirtų laiką: sirodė. kad jis vra ne dėdė, 
LDD kuopų atstovų šuva-J 0 pusbrolis! 
žiavimui. Į Budinga, kad vakaro dar-

SuSvažiavimas Įvyks ge-jbininkai buvo visi komunis- 
gužės 20 d.. Cambridge. Į tai ir jų moterys. Man yra 
Mass.. greta Bostono. Am. žinoma, kad Turauskai sto- 
Lietuvių Piliečių Kliube. ja už nepriklausoma ir de- 
823 Main St. Pradžia 10 v.
iš ryto.

Ta pat proga kuopos 
skiltoji komisija nutarė su
ruošti nažmoni-banketą pri
ėmimui LDD kuopų atsto
vų, kurie atvyks iš kitu

‘PASAULIS BE VYRŲ'
— įvyks —

SEKMADIENI, BALANDŽIO 29-TĄ 1945 M.
3-čią vai. po pietų

GAVIN SCHOOL SALĖJE 
kampas Dorchester St, F—7th Sts, So. Boston. Mass.

BOR1S BEVERAGE CO.

Rudokas ir jos vedėju per-

ir
mokratinę Lietuvą, o komu
nistai yra nusistatę Lietuvą 

pa-; paaukoti maskoliams. Tu
rauskai remia Bendrą Lie
tuvių šalpos Fondą, o 
munistai ji fašistuoja.

ko-

ŠĮ pokili ruošė ne kliu 
miestų. Pažmonys bus su-jbas, bet asmeniški draugai.
ruoštas toje pat svetainėje, 
tuoj po suvažiavimo, rodos.
5 vai. vakare.

LDD 21 kp. komisija da
rys viską, kad suvažiavime
dalyviai butu tinkamai ori-, - , j i ■ ■■ ■ r» na gint demokratiją nuo vi-įmti ir pavaisinti. Rep. ,r . ... ,.__________ šokių diktatoriškų banditų.

Linkiu

Išrodo, kad tarp jų pateko i 
ir komunistai. Argi tai reik
štų. kad Bimbos tiesta ka
talikams ranka jau prigijo? 

Edvardas Turauskas išei-

tun šimtai dolerių išleisti 
metinei iškilmei butų ne
daug, nes per metus laiko 
padaroma tūkstančiai dole
rių pelno.

Reikia pasakyti, kad šis 
kliubas turi tinkamą gaspa- 
dorių, kuris sugeba gerą 
biznį daryti. Bet labai ne
gražu. kad ir musų kliube 
atsirado tokių, kurie bando 
pakišt koją gaspadoriui. pa
tys trokšdami gaspadoriaus 
vietos. Dėl tos gaspadoriaus Į 
vietos jau antri metai eina 
kivirčai. Vienas asmuo, ku-! 
ris daugiausia priekabiavi-j 
mų daro, pats tai vietai bu
tų netinkamas. Kliubo na
riai turėtų daiyt galą tiems 
kivirčams. Vietoj gero jie 
daro tik gėdą.

Žinių Rinkėjas.

Lankėsi inžinierius Kar
bauskas iš Chicagos

Musų draugai Brazaičiai, 
kurie gyvena Dorchesteiy, ‘ 
susilaukė brangių svečių. 
Šiomis dienomis grvžo iš 
kariuomenės Brazaičių vy
resnysis sūnūs ^Valteris ir 
tuo pat metu grvžo jauna
sis sūnūs Edmundas. \Valte-; 
ils tarnauja armijos signa-i 
listų korpuse, yra technicalį 
seargent, Edmundas yra ju-1 
lininkas. Abudu turi ato-i 
stogas.

ŠĮ penktadieni Brazaičių Į 
sūnus gryžta Į tamybą. Lin
kiu jiems geriausio pasise
kimo ir sveikiem gryžti pas; 
tėvelius. Rep

jam laimingai už
baigti savo misiją ir vėl su- 
gryžti pas saviškius.

Report.

Pagerbs SLA 371 kp. nau
juosius narius

Balandžio 22 d. Piliečių 
Kliubo svetainėje, 823 Main 
St.. bus pažmonys. Jis yra 
ruošiamas pagerbimui nau-

Nuskendo Bostono 
laivas

žvejų

Legislatura pagerbė mirusį 
prezidentą

Pereitą savaitę “Keleivio” 
redakcijoj lankėsi p. Anta
nas R. Karbauskas-Kirby.
Jis yra pramoninio saugu
mo inžinierius ir yra atsiųs
tas čionai Employer’s Lia- 
bility Assurance Korporaci
jos susipažinti su saugumo jų narių. Komisija deda vi- 
priemonėmis Bostono in- sas pastangas, kad šis paž- 
dustrijos Įmonėmis. įmonys gerai pavyktų. Mat.

Inž. Karbauskas-Kirby y-; pereitame SLA vajuje kuo- 
Amerikoje gimęs ir au- pos organizatorius drg. Mar

Prcspect Įlankoje. Ka-i 
nados pajūryje, pereitą sa
vaitę sudužo ir paskendo 
Bostono žvejų laivas Sem- 
per Paratus. Laivas užbėgo 
ant povandeninių uolų ir 
bangų buvo sudaužytas. 7 
Įgulos žmonės spėjo išsigel
bėt valtele. Per dvyliką va
landų jiems teko grumtis su 
bangomis, kol pasiekė saus-
žemi.

Laivasra Amerikoje gimęs ir au- pos organizatorius <irg. Marį Laivas buvo naujutėlis.; 
gęs lietuvis, da jaunas vy- tin gavo apie 60 naujų na- tik pirmą kartą paleistas Į, 
ras. bet gražiai kalba lietu- rių. Tuo tikslu ir_ ruošiamai >wos-kelionę.
viškai ir labai draugiško į šis pažmonys. Bus atliktos! ---------- :-------
budo vyras. Jis parodė sa- tam tikros ceremonijos ir 
vo jaunos žmonos ir dviejų visi naujieji nariai gaus 
dukrelių atvaizdus ir sako. į specialius ženklelius, 
kad žmona stengiasi ir dūk- Yra kviečiami dalyvauti
reles lietuviškai išmokyti.t ir nuu um™jdeldienj iš WORL stoties, 

950 kilociklių, tarp 9:30 ir

RADIJO PROGRAMA

Pereitą penktadieni Mas
sachusetts legislatura turė-į 
jo nepaprastą posėdi miru
siam Jungtinių Valstijų pi e 
zidentui pagerbti.

Velionio atminčiai buvo 
pasakyta atitinkamų pra
kalbų ir priimta rezoliucija.

Massachusetts valstijoje' 
da nebuvo tokio atsitikimo, 
kad legislatura pagerbtų 
mirusi prezidentą.

Lietuvių Radijo Korpora
kitų SLA kuopų nariai.

; Prie motinos joms nevalia; Pažmonys prasidės 5 valan ~ - «>
' kitaip kalbėti, kaip tik lie- dą vakare, 
tuviškai. Bet. sako, kaip tik . , .
mergaitės atsiskiria nuo mo- Saukia 
tinos — tuojau ir angliškai.

LDD 71 kuopos 
narių susirinkimą

arp
10:30 ryto, bus tokia

Stepas Navickas turi 
Hitlerį bakse

“Keleivio” redakcijon a- 
nądien atėjo musų kaimy
nas Steve Navickas, kuris 
dirba draugo A.. Aleknos 
Flood Sąuare Hardvvare 
krautuvėje, po pažastimi 
laiko pusėtiną baksą ir sa
ko: “Ar norit pamatyt Hit
lerį?”

“O kur jis yra?”
“Jis čia. šitame bakse.”
Ir tai sakydamas Navic

kas atidarė baksą. Bakse 
pasirodo iš bronzo nulietas 
Hitlerio biustas. JĮ prisiun
tęs jam iš Vokietijos švoge- 
ris Laučka.

Ot. sako. reikėtų gaut tik 
Mussolinio ir Stalino snu
kius, tai butų pilnas dikta
torių kompletas.

Jurgiui Streimikiui laiškas 
iš Argentinos

“Keleivio” ofisan yra at
ėjęs iš Argentinos uuigiui 
gtreimikmi laiškas nuo 
Kastanto štreimikio. Laiš
ką galima atsiimti bet kada.

Inžinieriaus Karbausko
tėvas yra pastovus “Kelei-: • •• 1 • .VIO 
savo
Į Bostoną, kad būtinai ap

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.

tel 2MS24 Gp. 81122

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
noo 2 iki 8, 
nuo 7 iki 9. 

Seredom * iki li 
ir susitaroa.

\KIV DAKTARAS 
ištaiso defektuotai akis ir 
-nu laiku augrųiina 
•minuoju ir priakiria

*14 Summer Street,
lavvrence. mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 *. BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Maaa.
TaL Parkvay 1233-W

VIENYBĖS MOTERŲ GRUPĖ, 
iš Brooklyn. N. Y., loš komediją “Pasaulis Be Vyrų”

“PASAULIS BE VYRŲ” komedijoj dalyvaus Vienybės! 
Moterų Giupė. svetės iš Brooklyn, N. Y., kurios prijuo
kins visus su komedija, kurią ilgai po parengimu su ma
lonumu prisiminsite.

DR. D. PILKA
Ofiso Valanda*: noo 2 iki 4 

ir noo 7 iU 8.
506 BROADWAY '

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1SS9

✓

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNT1NGTON AVIU 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtb 4570

1. Muzika.
2. Albina Bucevičienė iš. 

Balandžio 22 d. Piliečių i So. Bostono padainuos solo.
Kliubo svetainėj (823 Main j 3. Jeannette Visockiutė iš: 
St.) įvyks Lietuvių Darbi- Allstono ir Joan Kasper iš į 

So. Bostono padainuos- du
etą.

4. Pasaka apie

skaitytojas ir jis Įsakęs j nįriu 5Usi;i
sunui kai sis važiavo:,.inkiį,as. P*aJdžia 2 vai. „„

lankytų “Keleivio” redakci
ją. Mums buvo malonu
juo praleisti pusvalandi. irįnkimas

po,
pietų. \ ra kviečiami daly-: 
vauti ir LDD simpatikai. 

su'Tai bus labai svarbus

Katedroj bus pamaldos 
už Lietuva
(Skalbimas)

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad balandžio 22 dieną 
šv. Kryžiaus katedroj Įvyk

Tel. ŠOU 2305

DAKTARAS

J. L.Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Magdutę. į

parašykite
nusiųskite

Po programos 
-avo Įspūdžius ir 

, šiuo adresu* W0RL Sta- 
te<°įtion, Lithuanian Program. 

Boston, Mass. S. Minkus.

SUS1-

Beje, ryšium su tuo 
patirti, kad Cambridge A- 
merikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje yra šau
kiamas Lietuvių Darbinin
kų Draugijos suvažiavimas, 
kuriame dalyvaus LDD kuo
pų atstovai ir iš kitų mies-

NAMAS PARDAVIMUI

pamaldos už Lietuvą, kurio- tų. Iš Nevv y orko atvyksta
se dalyvaus pats arkivysku
pas Cushing.

Dabar tų iškilmių rengė
jai papildomai praneša, kad 
tos pamaldos prasidės 4 va
landą popiet. Pamokslą apie 
Lietuvos, taipgi ir kitų mažų 
tautų likimą po karo pasa
kys ark. Cushing. Juozas 
Žemaitis iš Worcesterio ves 
masinį giedojimą, o R. Juš
ka pritars vargonais.

Rengėjai prašo, kad i tas 
iškilmes susirinktų ko dau
giausia lietuvių, nes da pir
mu kaitų katedra yra ati
daroma užtarimui už Lietu
vą. Tikimasi, kad iš kitų 
kolonijų organizacijos at
vyki in corporp

Katfedia randasi airi W a- 
shington streeto, apie 1400 
numerį, netoli nuo Dcn ei St. 
kanp". V žiunjant ehvtted 

'traukiniu, i eikia išlipi ant 
į Dover St stotie*

ir LDD 
nariai.

Centro Komiteto

Namas turi 17 kambarių 
išnuomavimui. 2 toiletai. 1 
maudynė. Nebrangus. Tele- 
fonuokit Cap. 1997 arba at
eikit pažiūrėt: 83 Green St.. 
Bostone. (18)

TUOJAU REIKALINGOS
MOTERYS VALYTI VAGONUS

Darbas dienom. Pilna 48 valandų savaitė. Mokestis 
gera. Geros darbo sąlygos.

Kreiptis pas:
Employment Office, Waiting Room, North Station

arba
Railroad Retireirent Board. 115 High Street, 

Boston. Mass.
BOSTON .& MAINE RAILROAD

CASPER’S BEAUTY SALON
73t; BR0ADWAY

Special—Every Monday, Tuesday. Wednesday

Permanent
Snampov and individually styled Hair-do $1.50 

EXPERIfcNCLD > AMCUF.IST ALWAYS PRESENT 
lei.-phnie: ŠOU 4645 No Appointment Nceeaaary

vpeit IAui'sitaj Migius

PRANAS STANKŪNAS,
Operos Artistas, bass-baritonas iš Brooklyn, N. Y.

Koncerto programą išpildys žymus dainininkas, PRANAS 
STANKŪNAS, iš Brooklyn. N. y’.. Operos Artistas; Bi
rutės Radio Choras, duetai, trio ir solistės dainuos skam
bių lietuviškų, negirdėtų dainelių: taipgi piano duetus 
paskambins Nancv Namaksiutė ir Valentina Minkienė.

Lietuvių Radio Korp. nuoširdžiai kviečia visus lie
tuvius atsilankyti Į ši puikų parengimą, kuriame pralei
site laiką linksmai ir kartu susitiksite su draugais.

Brangus Radio Klausytojai: Jus girdėjot mus per 
paskutinius 11 metų kas sekmadienio-nedėlios rytą 9:30 
iki 10:30 vai. ryte per radio stoti WORL. dabar MUMS 
ir MUSŲ DALYVIAMS butų labai malonu susitikti as
meniškai su JUMIS per ši parengimą.

VALENTINA MINKIENĖ—Muzikos Vedėja, 
STEPONAS MINKUS—Programų Vedėjas.

UT L i 2 PGeriausia Užeiga Vyram* ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Roma 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2271

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Daro Kraujo Patikrinimų

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiaa 
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

Tel. TRObridge 633A

Dr. Joha
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Vslandoa: 2-4 ir 6-6 

Nedėliomia ir Šventadieaiaia: 
10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
op. Inman st. arti Central i 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Imrared 
Movera)

Perkraustom
Aa pat ir i to
lima* vietas.

«aur< priešinta,
326 BR0ADWAY.

SO. BOSTON,
TaL SOUth Bastos MIS

»




