
KELEIVIS
DARBO ĮMONIŲ LAIKRA4TIS

Prenumerata metama:
Amerikoj* .................................... >2.60
Kietų Amerikoje ...................... 3.00
Kanadoje  .......................... —.. 3.60

Putei Metų:
Amer.koje ••...••••••••. . >1.25
Pietų Amerikoje ......................... 1.60
Kanadoje ..................................... 1.76
Apskelbimų kainų klauskite laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
636 Broatlw*v, So. Boston 27; Maaa.

SO. BOSTON, APRIL, BALANDŽIO 25 DIENĄ, 1945
“Entered as Seeond Class Matter* February 23, 1006, at ths Post Office »> Bonton. Mass ano., a. Act oi Maich S, 1S79 
—' ■ ■ ■ - IT i i - - ---------- .. -----------------------------—

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLt

Representa over 76.000 Lithaaniaas la 
New England. and about 1,000,Mt 

in the United States

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 17. Keleivio Telefonas 
SOUth Boston 3071

THE TRAVELER---------------- LITHUANIAN VVEEKLY

Advertising Kates 
on Application

KELEIVIS 
636 Broads-ay, So. Boston 27,

Atskiro Numerio 
Kaina 6 rentai. METAI XL

Jankiai Užleido Berlyną 
Maskolių Armijai

, čiausia. nes jo tęsimas be 
reikalo žudo gyvybę. Jeigu 
rusai negali Berlyno pasiek-į 
ti. tai tegul ji paima ameri-> 
kiečiai, kurie turi milžiniš
kų oro jėgų ir šaunią armi-

-------- • ią. Bet Stalinas stačiai ko-
Stalinas triubija iš Mask- liojosi, sako Drevv Pearson; 

vos i visus keturius vėjus, stačiai Įžeidė prezidentą, 
kad jo armija jau Įsilaužė prikišdamas jam “susitari- 
Berlynan. Iš to džiaugsmo mą su naciais,” kad pasta- 
jis liepė Maskvoj šaudyt iš rieji galėtų savo armijas 
kanuolių i orą. Džiaugiasi atkreipti prieš rytų frontą 
Stalinas, klykia iš džiaugs- ir išmušti daugiau rusų. Pa- 
mo jo garbintojai komunis- galiau Stalinas pareiškęs, 
tai. kad jeigu amerikiečiai da-

Ūra už Staliną! Ura už bar paims Berlyną, tai vė- 
didiji tautų laisvintoją! Ura liau turės pasitraukti, kuo- 
tri raza! ; met rusai tenai ateis. Jalto-

Bet nepasako nei Stali- je buvę nutarta, kad tas 
nas, nei jo gramafonai ko- miestas bus rusų okupuotas, 
munistai, kad Berlyną jiems ir jis turis būt jiems atiduo- 
dovanojo amerikiečiai. tas.

“Nors oficialiai tas gal Tupmet Amerikos armijų 
bus užginčyta,” rašo iš Wa- j vadovybei buvę patarta nuo 
shingtono žurnalistas Drevv • Berlyno atsitraukti iki El- 
Pearson, “bet faktas yra j bos upės, ir jie atsitraukė, 
neužginčijamas, kad penk- Amerikos generolas Brad-

ŠITO BŪTINAI REIKA- 
LAVO STALINAS

Amerikiečiai buvo jau pa
siekę Potsdamą, bet gavo 

įsakymą trauktis atgal

BOMBANEŠIS PUOLA JAPONŲ LAIVĄ San Franciskoj Atsidarė 
Pasaulio Tautų Seimas

MUS ATSTOVAUJA 
AKREDITUOJĄS 

KORESPONDENTAS

Lenkijos klausimu Rusija 
turės nusileisti Amerikai 

«r Anglijai

kai “keleivio" 
iai skaitys šiuos

skaityto-
žcdžius.

: tikroji Lenkijos valdžia, iš
Lcnkijcs žmonių atstovų, 
kuri turėtų teisę kalbėti 
Lenki jos vardu.

.Molotovas šį panedeli
Washingtone tarėsi šiuo 
klausimu su mūsiškiu Vals
tybės Departamento virši
ninku Stettinium kelias va
landas ir išsiskyrė nieko ne-

San Francisco mieste bus nutarę, 
jau susirinkusi 40 tautų Molotovas turi atsivežęs 
konferencija, kuri ketina su savim kelis tuzinus pata-
poeėdžiauti apie 5 savaites 
o gal ir kelis mėnesius, jei
gu nepakriks.

Jos tikslas yra sukurti

rėjų. Jis norėjo gauti San 
Franciscos konferencijoje 
"ris balsus, taip kad galėt ą 
vieną “delegatą" įšmuge-

paratą rudaryti. tai dar di
Šis vaizdelis parodo japonų karo laivą, viišum kurio matosi amerikiečių boni-įc‘e’,s klausimas. Nes tokiai 

banešis. Laivas bėgo zigzagucTlamas. bet mūsiškis orlaivis ji sunaikino.

tadienj, balandžio 13 d., 
ant rytojaus po prezidento 
Roosevelto mirties, ameri
kiečių avangardo patruliai 
buvo jau Potsdame.”

Gi Potsdam Berlynui reiš-

ley pasakė: “Mes pasiekėm 
tam tikrą liniją, kurioj tu
rim sustoti.” Ta linija, tai 
Elbos upė. Stalinas norįs, 
kad ta upė skiltų amerikie
čius nuo rusų, nes kitaip

kia tą patį. ką Rron% Nevv t bolševikai galėtų užsikrėsti 
‘ -A J — ------- ” demokrati-Yorkui. Potsdame stovi bu

vusio kaizerio rūmai. Pots
damas — Berlyno širdis. A- 
merikiečiai buvo jau pasie
kę Berlyno širdį.

Bet jie gavo Įsakymą pa
sitraukti atgal.

Kodėl?
Todėl, kad nuramint Sta

liną. Jis buvo labai nusi
gandęs, kai išgirdo, kad a- 
merikiečiai jau Potsdame. 
Amerikos spaudoje buvo ži
nių. kad Maskvoje kilo di
delis nerimas. Bet niekas 
tikrai nežinojo, ko ji neri
mauja. Kai kas manė. jog 
bolševikai jaudinasi iš to 
džiaugsmo, kad amerikie
čiai ima Berlyną. O čia, 
mat. Stalinas jaudinosi, kad 
amerikiečiams teks garbė, 
kurios jis labai norėjo.

Drevv Pearson sako. kad 
d a gyvas būdamas prezi
dentas Rooseveltas gavo iš 
Stalino šiurkštų protestą, 
kam amerikiečiai laužą Jal
tos sutarti. Jaltoj buvę su
sitarta. kad rusai turi paim
ti Berlyną, nes jie tada bu
vo tik 30 mylių nuo jo. tuo 
tarpu amerikiečiam buvo 
net 300 mylių. Bet ameri
kiečių progresas buvo labai 
greitas, ir jie pasiekė Ber
lyną pirma, negu rusai. 
Prezidentas Rooseveltas at
sakęs. kad visiems turi rū
pėti baigti karą kuo grei-

pavojmgom 
jes idėjom.

Pasaulis turės 
badauti

Amerika negali visų tautų 
išmaitinti

General Foods korpora
cijos pirmininkas Clarence 
Francis šiomis dienomis 
New Yorke pareiškė: “Išro
do labai aiškiai, kad šiais 
1945 metais pasauliui turės 
pristigti maisto, nes viena 
Amerika negalės visų tau
tų išmaitinti.”

Kadangi viso pasaulio 
burnos žiuri Į Ameriką, ir 
kadangi musų šalis nori su 
visais dalytis, tai ir Ameri
kos gyventojai turės maistą 
taupyti. Bet Amerika bado 
nekentės, sako ponas Fran
cis. Amerikiečiai ir dabar 
da nemažai maisto išeikvo
ja be reikalo. Miesto išma
tose galima rasti pilna duo
nos, bulvių ir kitokių val
gomųjų daiktų, kuriuos Eu
ropos ir Azijos žmonės mie
lu noru suvalgytų ir apsilai
žytų. Todėl, jis sako, mais
tą reikia taupyt, nes pasau
lis badaus.

RUSŲ ARMIJA RITASI 
ANT AMERIKOS RATŲ

SMERKIA VERGIJĄ 
* RUSIJOJ

Tūli Darbo Partijos at
stovai Anglijos parlamente 
griežtai pasmerkė Rusiją, 
kuri nelaukdama karo pa
baigos pradėjo gabenti vo
kiečius “vergijos darbams” 
Rusijoj. Jeigu mes smerkėm 
nacius, kurie gabeno sveti
mų kraštų darbininkus į sa
vo fabrikus, todėl turim pa
smerkti n bolševikus. kurie 
vartoja nacių «.„..iika. pa
sakė viėnąs darbietn

Philadelphijos “Evening 
Bulletin” perspausdino ofi
cialų Washingtono raportą, 
kuris parodo kiek Amerika 
davė Rusijai drapanų, mai
sto ir ginklų, padarė išva
dą. kad Rusijos armija ri
tasi į pergalę ant Amerikos 
ratų. Ji ne tiktai važiuoja 
Amerikos ratais, bet ir 
vaikščioja Amerikos batais, 
nes Amerika pristatė raudo
najai armijai 11,000,000 
poru batų. Jeigu ne Ameri
kos avalinė, raudonarmie
čiai šiandien birtų basi

2,100,000 nacių paim- Desperacijoj naciai 
ta nelaisvėn sužvėrėin

Amerikiečių nuostoliai sie

kia 500,000 vyrų

Karo Departamento pra
nešimu, nuo pirmos invazi-.

Susektas nežmoniškas be
laisvių kankinimas ir 

žudymas

Ruhras užtemdė 
Stalingradą

Čia turėtų būt pastatytos 
Hitleriui kartuvės

Iki šiol Stalingradas bu-

i antrą Tautų Lygą. ar jai pa- liuot nuo Lenkijos komunis 
našią organizaciją, kuri ga- tų. Jei tas jam butų pavy

dėtų apsaugoti pasauli nuo kę. tai Maskvos agentai 
karu ateity. įl/enki.-oj butų pripažinti

Eet ar jai pavyks t«'kį a kaio Lenkijos valdžia. Bot 
ponas Molotovas trijų bal
sų San Francisco j negauna 
ir galės balsuoti tiktai vž 
save.

Rašant mums šiuos žo
džius, girdas dėl Lenkijos 
atstovybės yra užsikirtes ii’ 
da nežinia kas iš to gali iš
sivystyti. Washingtonas ir 
Londonas nori, kad Lenki
joj butų sudaryta reprezen
tacinė Valdžia^ O Rusija no 
ri. kad alijantai pripažintų 
komunistų “valdžią.” Ame
rikos spauda spėja, kad Ru
sija turės nusiieisti.

Lietuviams malonu bus iš
girsti, kad musų laikraščiai, 
kurie remia Amerikos Lie
tuvių Tarybą, turės San 
Francisco konferencijoj sa
vo oficialų atstovą. Valsty
bės Departamentas Wa- 
shingtone davė musų kores
pondentui ne tiktai manda
tą. bet ir užtikrino pirme
nybę (priority) orlaiviu į 
San Francisco nuskristi.

Musų oficialiu korespon
dentu vra paskirta p-lė M. 
Kižis, Lietuvių Informacijos 
Centro sekretorė iš Nevv 
Yorko. '

Apie tai mums pranešė šį 
panedėlį Amerikos Lietuvių 
Taryba speciale telegrama.

Ta pačia proga telegrama 
priduria, kad į Pasaulio 
Tautų Seimą San Francis
co j vyksta ir Amer. Liet. 
Tarybos delegacija, kurion 
ineina pulk. K. Grinius, ad
vokatas Wm. Laukaitis ir 
Vincas Kvietkus. Jie supa
žindins valstybių diploma
tus su Lietuvos byla ir įteiks 
pasaulio spaudos atstovams 
Amerikos Lietuvių Tarybos* 
memorandumą, kuris yra Į- 
teiktas prezidentui Truma- 
nui ir oficialiai Jungtinių 
Valstijų delegacijai.

Taigi musų tautos byla 
dėl nepriklausomos Lietu
vos atsteigimo bus gerai 
San Francisco- konferenci
joj reprezentuojama.

organizacijai yra reikalin-
jga visų valstybių vienybė,
Į o Sovietų Rusija tuo tarpu 
' vienybę ardo, nes ji užsi
spyrus reikalauja, kad bu
tų pripažinta “laikinoji 
Lenkijos valdžia,” kuri yra 
sudaryta is Maskvos agen- 
fu, dagi ns Lenkijos pilie- 
nln HTaek inortrvnae ir T Tin- 

donas tos kvislingų “val
džios” nepripažįsta. Jie rei
kalauja, kaa butų sudaryta

__ Pereitą savaitę Anglijos vo skaitomas didžiausia vo-
jos dienos iki šių metų ko-. parlamento delegacija išvy- kiečių armijos katastrofa,
vo pabaigos amerikiečiai, ko Vokietijon, kari savo a- nes tenai jie prarado 330,-,
neteko užmuštais ir sužeis-i kimis pamatyti nacių sužvė- 000 kareivių ir turėjo trauk- »/,»>- * - ~
tais 473.215 kareivių. Iš to rėjimą. Matyt, prispirti prie tis atgal. V OlflZia Į)(l€fHe
skaičiaus 79,795 buvo už- sienos ir matydami neišven-l kflSl]kl(l£
mušti, 334.919 sužeisti ir 
58,501 dingo.

Jei skaityti amerikiečių 
nuostolius visuose karo 
frontuose ir vandenyne, tai 
nuo pat karo pradžios iki 
balandžio 7 d., jie siekė jau 
arti miliono vyrų, būtent 
912.478.

Priešo nuostoliai daug 
didesni. Vokietijoj nuo in
vazijos dienos iki šiol ali
jantai vien tiktai nelaisvėn 
paėmė 2.100,000 nacių. Vie
no tik Ruhro krašte jankiai 
į porą savaičių paėmė ne
laisvėn 375.000 Hitlerio ka
reivių. Iš viso balandžio 
mėnesyje amerikiečiai paė
mė 900,000 belaisvių ir dau
gybę karo medžiagos.

27/100 bombų su nuo
dingom dujom

Naciai buvo paruošę jas 
prieš alijantus

Amerikiečių devintoji 
šai’vuočių divizija netoli nuo 
Leipcigo paėmė nacių arse
nalą, kur rado 90 milžiniš
kų sankrovų su amunicija ir 
nuodingomis dujomis. Vie
noj sankrovoj buvo 27,000 
bombų su nuodingais ga- 
zais. Tai parodo, kad na
ciai buvo pasii-uošę vartoti 
nuodingas dujas. Jeigu jie 
nedrįso paleisti jų darban, 
tai tik dėl to. kad amerikie
čiai su anglais sunaikino jų 
aviaciją. Nacių generolai 
žinojo, kad kontroliuodami 
orą. alijantai galėtų dujo
mis išnaikinti visą jų veislę.

Oklahomos, Arkanso ir 
Missouri valstijose siautusi 
šiomis dienomis audra nu
sinešė daugiau kaip 100 gy
vybių

giamą sau žlugimą. Hitlerio dabar ctalmgiadą uz
banditai tiek įsiuto, kad ne- . . Ruhras, kui amen- 
laisvėn paimtus žmones pra- kieftcl3! apsupo ir sunaikino 
dėjo gyvus deginti uždarv- 400,000 nacių armiją. len 
tose patalpose. " tlk nelaisvėn buvo paimta

Pats vyriausis alijantų! tųkst&neiai yokie-
karo vadas, gen. Eisenho- cnL Jr. tel padaryta į porą 
wer, prašė Churchilla. kad.53'3.1^- ka* Stalingrade 
tokia komisija iš Anglijos, J™31 metus l31’
butų atsiųsta pamatyti pasi-!ko-
baisėtinus naciu darbus. .. e Stalingrade vokie

čių nuostoliai buvo tik zmo- 
“Jokie žodžiai negali ap-. nėmis. kai tuo tarpu Ruhro 

sakyti to pasibaisėjimo,” pa i krašte jie neteko didžiausių 
sakė Churchiil parlament*5,: fabrikų, kurie aprūpindavo

kasyklas
Kompanijos tada pasirašė 
sutartį su mainenų unija

Nuo balandžio 1 dienos 
tarp minkštųjų anglių kasė
jų ir kasyklų savininkų ėjo 
derybos dėl naujos darbo 
sutarties, ir vis negalėjo su
sitarti Angliakasiai buvo 
metę darbą, o anglis reika
linga karo pramonei ir ge
ležinkeliams, Valdžia nete
ko kantrybės ir paėmė 235

koki mes jaučiam matyda- jų armiją svarbiausiai" ka-Į kasyklas savo kontrolėn. Už 
mi tų žvėriškumu Įrodymus, ro pabūklais. j kelių valandų kasyklų kom-
kuriu kasdien vis daugiau ,
išeina aikštėn.” Netekdami Ruhro. naciai

Vokiečiams jau paskelb- npteko ne tiktai 400.000 ar
tas alijantų įspėjimas su! nil,io:-. bp.. neteko u kaio 
prezidento Trumano, Chur- Praip.f,nes- Be n.e ka‘
chillo ir Stalino parašais.: P3”11 •?" ’^ab- Taigi. pa- 
kad už belaisviu kankinimąpydami Ruh> n kvartą ame- 
iržudvma kaltininkai turės rikAPC 131 s,,fl*VP vokiečių
atsakyti savo galvomis. irj militanzmui mirtinga smu- 
paprasti Hitlerio bernai bus! Pia Bwv° galutinai su-
baudžiami lygiai kaip jų triuškintas Hitlerį". Oa ir
vadai. Jie negalės išsiteisin- j kartuvės jam turėt,, h,,t pa- 
ti. kad jie turėję pildyti sa- Į statytos, 
vo viršininku isakvmus.

Belseno belaisvių stovyk
la esanti baisiausis praga
ras. Anglų armija, žygiuo
dama Bremeno kryptimi, 
užtiko tą stovyklą prie Al- 
lero upės. Tenai esą mirę 
nuo bado ir nuo kankinimų 
apie 30.000 belaisviu. Apie 
29,000 žmonių anglai rado 
dar gyvų, bet jau nei vie
nas jų negalėjo vaikščioti. 
Jie gulėjo tarp lavonu ir tik 
akimis vartė. Jie tiek išba
dėję, kad neturi jėgų nei 
kalbėti. Kaulai išsikišę pro 
odą.

Anglai suėmė vyriausį 
tos stovyklos budelį, tūlą 
Josefa Kramerį. kuri

NORI DIVOR5O !O 
MILIONU

panijos sutartį su angliška 
siu unija pasirašė.

Maineriai, kurie iki šiol 
gaudavo po $8.50 j dieną, 
dabar gaus po $10 į dieną 
ir dirbs tik 7 valandas į die
na Už viršlaikį bus moka
ma pusantros algos. Maine- 
rių atostogoms kompanijos 
mokės po $75 (John Levvis 
reikalavo $100). Pirma ato 
stogoms buvo mokama po 
$50.

Taigi maineriai daug lai
mėjo. Už tą laimėjimą tu
rės užmokėti žmonės, kurie 
vartos anglis.

Amerikos miliomenaus 
Hiltono žmona, buvusi Sari 
Gabor. “rudaplaukė aktor
ka,” kuri dabar gyvena 
Nevv Yorke. pranešė spau
dai. kad ji ketinanti 'kirtis 
nuo savo vyro ir reikalauti 
iš jo $10,000.000 ii ne
norinti tų pinigų sau. ji a- 
tiduosianti juos žydų pašal
pai. Ji yra iš Vengrijos at- 

vykusi žvde

DETROITAS SAMDYS 
KANADOS DA.RBI 

NINKUS

'Tarp Amerikos ir Kana
dos valdžių padalyta sutar
ti.-. kuria einant Detroitas 
galės samdytis karo dar
bams kanadiečius iš Wind- 
s«n. Onl., kurie neturi dar
bo. Tokia samda prasidėjo 
n mi balandžio 23 dienos.

UNIJOS VADAS NORE 
JĘS $250.000 KYŠIO

Vienos firmos viršininkas 
paliudijo Nevv Yorko teis
me, kad unijos vadas, su 
kuriuo ’’s tur io reik do. 
reikalavęs $250.000 kyšio,

tuojau surakino geležimis iri vo dujomis troškinami na- nių Anglijoj buvo vokiečių grasindama i ', esiąs darbi- 

atiduos teismui. Jis bus pa-!eių belaisviai, daugiausia bombomis užmušta ir 89,-ininkus streikan. jei rmgau- 
knrtns Jis buvęs ir Dsvvie-' žydai • 1G0 sužeista siąs tiek pinigų

rimo (Auschwitzol stovyk
los viršininkas Lenkijoj, 

jie Kaip žinia, toj stovykloj bu
4riglij'»s oro ministerija 

paskelbė, kad 60,580 žmo-
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PREZ’DENTAS TRUMAN 
SU SPAUDOS AT

STOVAIS

roosevelto rašomas stalas
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ras pasibaigsiąs alijantams 
Ber ną paėmus ir su rusais 
susisiekus Dabar jau taip 
nemanoma. Vokiečiai turi 

nemažai spėkų Olandi
joj, Norvegijoj, Danijoj, 
Baltijos pajūrio miestuose.

Nore ponas Truman yra 
išbuvęs Wasiiingtone dau
giau kaip 10 metų, nažai 
kas apie ji girdėda\ Da- Austrijoj, Vokietijos pie- 
bar gi, užėmęs prezic įto tuose ir Italijoj. Kiekvieną 
vietą, jis turėjo „ j dusyk jų lizdą reikės išvalyti at- 
pasireikšti viešai. \ ieną die- skirai. 
ną jis turėjo paaiškinti savo Nacių vadovybė gal sutik- 
nusistatvn . bendrai Kon- tų nutraukti karą, jeigu ali- 
greso se> i, o kitą dieną jantai pasakytų savo sąly- 
jam teko atšaki’ ti i viso- gas. Bet kai šie reikalauja 
kius spaudos atstovų pa- pasidavimo be sąlygų, tai 
klausimus. i šitaip pasiduoti ji nenori.

Is tų dviejų uždarinių, Taip buvo per Civili Ka-* 
antrasis buvo sunki. s. ra Amerikoje. Nors šiaurės 
Nes eidamas ka. ti į Ąon- valstijos tą karą laimėjo. 

Jis gjdejo pcu-uosti sa- pjetų Konfederacijos val- 
vo kalbą iš kalno; gi eida- nepasidavė. Jos gene- 
mas j laikraštininkų konfe- rolas pasidavė, bet ge- 
renciją jis negalėjo zinvti, n«.rolas Johnstcn priešinosi 
kokių klausimų jam pasta- kelias savaites, iki buvo 
tys zurnalistn ir radijo ko
mentatoriai. jų buvo te
nai 348 ir jie apipylė ji vi
sokiais klausimais.

nELETVIS, SQ. BOSTOiv

Čia parodytas buvusio prezidento rašomasai stalas, taip kaip velionis jį paliko.

San Francisco konferencija i legaliam darbui, slėpimui

si trečiadienį San Fian- Taigi, komunistas turi 
•cisto mieste atsidarė J! būt pasiruošęs viskam—suk
tinių Tautų konferencija. tybe^i, melui, slėpimui tiesos 
'Jos vynausis siekimas—su- jr aršiausios rūšies smuitui 
j daryti tokią Jungtinių Tau-, _ g,.ažu< ar ne? 
tu organizaciją, kuri gale- Kad Leninas butų gyvas, 
tų ir norėtų išlaikyti pašau- jjg galėtų pasidžiaugti savo 
Ho taiką. .... “mokslu.” Jo pasekėjai iš-

Kcnterencijoje jau ne- sjvvstė i nelemčiausios ru- 
dalyvaus jos sumanytojas1 J, p-aivaia»

Franklin Delano Roosevelt, 
bet liko jo idėjos, troškimas 
laisvės ir taikos. Nežiūrint 
to. kas ir kaip norėtų šiems 
troškimams kelią pastoti— 
nepastos. Baigia susmukti 
pats aršiausis žmonių lais
vės priešas nacizmas.

Anksčiau ar vėliau turės

Tie “karo tėmytojai”

Vienas komunistų “pišo- 
rėlis” rašo:

“Tūli karo tėmytojai sa
ko. kad vokiečiai turi 90 
divizijų Sovietų fronte. Vo
kiečiai tikėjosi Sovietų di-

pasitraukti ir kiti žmonių delio ofensyvo ii įaudonoji 
laisvės priešai. | armija judėjo taip, kad ro-

Laisvojo pasaulio šali-
Biuras sako (žiūrėk The 
World Almanac, 1944. p. 
486), kad 1939 metais Len
kijoj gyveno 3,113.90(1 žy
dų. o Vokietijoj tik 240.000.

apsuptas ir paimtas. Kiti 
konfederatų vadai da il
giau kovojo. Nors galų gale

T . -j x x i visos pietinių valstijų soė- ---------
Ir naujas prezidentas tą kos buvo sunaikintos, bet jų i Taigi, jeigu naciai butų nu

stumia at.aikė. Nesuklu- valdžia niekad nepasakė* žudę kiekviena Lenkijos ir 
po. Jis atsakinėjo šaltai iri»Pasiduodam.” Ji išnyko "
trumpai. . . nepasidavus.

Žurnalistas Dąvid Law- Kada karas baigiasi šito-
rence sako kad si kon’eren-• kiu budu, ui iaimėtojas 
cija daugeliu žvilgsiu.: bu- skaito priešo teritoriją kaip 
vusi panaši pirmutine pre- užkariautą žemę. Kaip val-
zidento Coolidge o a. uijen-;stybė. ji jau nustoja gyva- darbus, bet tam. kad j 
cijai 1923 metais. Coriidge Taip gali būt dabar ir ti, kiek gali būti tokios 
atsakinėdavo lakoniškai Vokietija. Kaip valstvbė! sakose tiesos,
trumpai. Taip daio ir Tru- r gali žlugti
man. Daug kalbėti jis ne- J '
mėT<sta , KIEK VOKIEČIAI IŠŽU

Korespondentams tuojau £>g ŽYDŲ?
rūpėjo ištraukti iš preziden-, _____
to, ar jis ketina daryti ko-J Senai jau eina gandai.

kiekvieną Vokietijos žydą 
tai butų tik 3,353.900. bet 
ne 5,000.000.

Mes naduodam čia šita

Vokiškas Pragaras
Buvo nukankinti tukitan- i tirti, ar jie buvo kalti ar ne. 

čiai nelaimingų žmonių ; Vėliau jiems parodyta ki-
--------  į ti stovyklos skyriai, kur bu-

Netoli Weimaro, Vokieti-j vo virš 200 žmonių baisiai 
joj, buvo užtikta belaisvių i išbadėjusių ir jau negalin-
stovykla. Ją užtiko ameri 
konai ir joje pamatė baisu

čių atsistoti. Kai kurie bu
vo taip nusilpę, kad nega-

ninkai daug laukia iš San 
Francisco konferencijos. 
Žiūrėsime, ko ir kiek ji 
duos.
Lenkų kvislingai žygyje

Balandžio pradžioj pasi
rodė lenkų kvislingų leidi
nys “For the Record.” Kaip 
ir lietuviai kvislingai šie 
lenkų kvislingai puola ne-

dės ji pradės ofensyvą, tuo- 
gi tarpu naciam palikus va
karų frontą silpnu. Ameri
kos armija smogė visa jė
ga.”

Tai neišmanėlio ir begė
džio zauna. Jei diviziją su
daro 15.000 kareivių, iš 90 
divizijų gausim 1,350,000 
kareivių. Tai nėra labai di
delė jėga, žinant rytų fron
to ilgi. Gi vakarų fronte a- 
liiantai jau via paėmę apie 

Tai 
na-

pa- džiumą tų kankinių sudarė 
rusai ir lenkai, bet jų tarpe

kių permamų k? nnete. Re- kad Oswiecimo miestely 
akcininkai buvo nudžiugęj (vokiškai—Auschwitz), len 
lyg kad prezidento vietą bu- kų Silezijoj, naciai buvo i- 
tų užėmęs re^ ublikonas, r i-taįSę žydams naikinti sto- 
ris tuojau išpuoš visu> iwkla tenai buvę

Apžv.
Lenkų Informacijų Minis

terija Londone pernai buvo 
išleidusi pranešimą, kad 
Oswiecimc stovykloj vokie
čiai nužudę 500,000 žydų.

nas įslaisvmtas belaisvis pa- r oncią. Kuris priklauso .\a- Tam komunistų neišma- 
demonstravo nacių geštapi- tional War Fund’ui. Lenkų nėllui (Andruliui) rūpėjo 

pademonstruoti raudonosios 
armijos galybę. Bet išėjo 
nei šis nei tas.

čiami i Lenkiją!
Ta pati giesmė, kaip ir

. .. .... vykią. Žydai
flACll CO I imn Lrne 1C Irlyizvrr Į. • s
------------- troškinami

nespėje paslėpti
pėdsakų. Stovykloje rasta vo draugus ir t.t.

__ ______ s __ ___ ____ krūvas lavonų, daugelis jų Sako, kad toje stovyklo-
Taigi lvgiai 4,500,000 ’ma- nuogi ir nežmoniškai suža- je naciai pakorė mažiausia lietuvių kvislingų iš “Lais- A
žiau «&> dabar Dr. Belą loti. i 30 amerikonų, parašiutiniu- vės” bei ‘.‘Vilnies- pastogių. ,ū<ažiaXas Tame

suvažiavime Stalinas pasa
kė tokią “gudrybę”:

negu
Fabian skelbia. Vieni belaisviai buvo mi- kų ir lakūnų.

Tarptautinis Bažnyčių'r£ badu, kiti naciškų bude-
Komitetas Karo Pabėsė- -!ų nukankinti.

Išjuokė sutartis, bet...
1926 metais buvo sušauk-

Bet lenkų kvislingai, kaip 
ir lietuviai kvislingai. “už
miršta” viena dalvka—bu- Europos istorija mums
nepaeiuntimą vra Mta [0<į°- kiekvienų syki,

c • • 1 . 1-1. U - 'Maskva ir in< liubliniškis kada buvo Prirašytos su-seniausia kataliku bazny-į tz tsrtvs nprtvarkantčia vra šventoio {imtino i padaras. Kašiubos-Momvs- U1VS’ pertvarkant jėgas čia yra nemojo Augustino k naujam karui, tos sutartys
koplytėlė to paties vardojK1° 'aiazia- : buvo vadinamos taikos su-
miestelyje Floridos valsti- Strategiiki Pacifiko salynai tartimis.”

įDr/ivnT rin n/t zunvi , ii/iiy i__iAČIŪ’ * !: ienų uZ diabuZiu
departameTu Bet iš Tru-I.....JT“- Pri‘ liams Globoti savo raporte Alijanty kar0 vyriausybėuepauamtj u. d ei iš iru grusdavę jų į tam tikra pa- vra pareiškęs, kad zvdams nutarė ši naciu nrap-ara na- 

mano paaiškinimų neisrodo. talpą, uždarydavę aklinai ir naikinti vokiečiai turėjo i- rodvt Weimaro trvvento-
;te'nT5 ~^las- Nur°^u !aig ]i™

Rooseveltą, vis dėlto jis y- dalydavę ir negyvus žydus 
ra demokratų partijos žmo- užkasdavę ar sudegindavę, 
gus ir cUn tarps su jos va- Vengrijos žydų organiza- 
dais. .,aip išrodo, jis laiky- cjjos pirmininkas Dr. Belą
sis, , r.ooseveito nustatytų Fabian, kuriam pavyko iš atstovas New Yorke yra pa rėti užtenkamai drąsos pa- Fort uk?.n?’ A^a.sko^,e: man mano’ kad po šio karo 

iš vi_lmatyti tai. už ką esate at- vasar^ karščiai siekia iki Amerika turės pasilaikytigairių.

RL SIJOS GENEROLAI 
NETURI BALSO

Oswiesime. antrą — Birke- Įsakyta susirinkti prie kon-
nau. ir kad per abidvi tas centracijos stovyklos. Kada,. . . ..
stovyklas buvę nužudyta weimariečiai susirinko vie- simtme-
1.715,OCH) žydų. nag musų armijos vadas Je*

Amerikos žydų komiteto pasakė: “Jus privalote tu-

tos stovyklos pabėgti, dabar reiškęs spaudai, kad
pasakė Associated Press at- so naciai bus išžudė apie sakingi.
stovui, kad toj Oswiecimo 4,000.000 žydų.
kempėj naciai sunaikinę 5,- 
000.000 žydų!

Penkis milionus!

Pirmiausia jie buvo nu- s*a x^eta Alaskoje.

Išgarsėjęs Amerikos ko
mentatorius Walter Li

pasilaikyti
šimto laipsnių. Tai šilčiau- strateginius Pacifiko saly

nus — Marshall, Carolines. 
Marianas, Bonin ir Volca-

Ameriko^e žinias ‘š karo 
lauko skelbia spauda m ra- Ar galėj0 naciai 
tujas. Gi spauoą i" ormuo- daug žvdų surinkti? 
ja žinių agentūros arba spe I Amerikos žydų Statisti- 
cialųs korespondentai,^ ku-' kos Biuro surinktomis ži- 
ne gauna žinių pesiai is ka- niomis, 1939 metais visame 
ro vadų. arp ir skelbiama: pasaulvje žvdu buvo 15.- 
generola; MačArtnur paša-į 688,259. Imant kontinen-j 
kė *3tą; ge?* ^lsenbo‘ tais, jie buvo pasiskirstė 
wer išleido toki ir toki pra- taip:
nešimą. i

Da niekas nėra girdėjęs,' Europoj . 
kad karo žinias Amerikoje! Amerikoj 
skelbtų prezidentas, nors Afrikoj ...
jis yra vynausis armijos ir Azijoj . . . ........ 839,809
laivyno viršininkas. Australazijoj .... 27,016

tiek

. K.ai.P matote. kiekvienas i vestj j kankinimų kamerą.

aišku tik tiek, kad tikru ži- kad iip nėra kalti - .4. J ‘ i Atlanto Čarterio dėsniais,nių niekas neturi. ‘ .?1?°S±_ „iPnmasis Jungtinių Valstijų sn dpklaraciia, kuri ano--

SENOS POZICIJOS IR 
NAUJAS “PROGRESAS’

j už savo vyriausybės darbus, j rezidentas
Protestų nepaisyta, nes «uo;shingtonas. 
tarpu nėra galimybės pa

T. . . J “avangardą” — komunis-
Komunistai kntikuoja so-!tUs. čia tai jau kas kita—ir 

ciahstus, kam tie laikosi pozicijos* naujos, ir “pro- 
kaip pašėlęs!8.939,608; “senų pozicijų.” Štai. 4 ba- 

5,283.487 landžio laidoje “Vilnis” ra
šo:598.339

... su ta deklaracija, kuri ang- 
a“ lu kalboje skamba laip: 

“We seek no aggrandize-
TA .. . ment, territorial or other-Daugelis zuvu dantis tu- W1-?e « 

ii ne šlaunyse, ‘bet gerklė- ‘ įet kartu Lippman
se. Yla n tokių žuvų, ^urlos;; kor<juoja sekamą: ameriko- 
jokių dantų neturi. naj neprivalo -

Jurgis

Well, Stalinas pasakė tie
są, ir pirmiausia apie save. 
Karas da nebaigtas ir tai
kos sutartis nepasirašyta, 
bet Stalinas jau ruošiasi 
naujam karui. Jis savinasi 
Pabalčio kraštus, nori pasi
savint Balkanus ir bando 
užkart kvislingų valdžią 
Lenkijai.

Klausimas: kaip toli jis 
eis? Hitleris buvo pasiekęs 
Stalingradą ir Afriką, bet 
šiandien jam karšta ir Ber
lyne!

Taip gali atsitikt ir su 
Rusijos bolševikų “vo- 
džium.”
Draugučiai jau “susiprato’

Amerika turi daugybę i b^nenSn Graikijoj buvo kilęs cM-
vien

Anglijos premjeras taip
gi neskelbia žinių iš karo 
fronto.

Visai kita yra Rusijoj. 
Tenai viską kelbia “didis 
maršalas’’ Stalinas. Rusijos 
generolų balso visai nesi
girdi. Neskelbiami nei jų 
vardai. Visi pranešimai ei
na Stalino vardu. Išrodo, 
kad Ru.-ija neturi nei armi
jos, nei generolų; visi lai
mėjimai yra Stalino nuopel
nas.

šlykštu!

Taigi, prieš karą visoj 
Europoj buvo nevisai pilni 
9 milionai žydų. Iš to skai
čiaus daugiau kaip 3.000,

“Norman Thomas'o partija ir 

senųjų socialdemokratų grupė 

čia beveik jokios reikšmės ne

turėtų, jeigu ne tas faktas, 

kad daugelis jų užima vietas 

darbo unijose ir uokiai bendra-

00(1 gyveno Sovietų Rusi-i darbiauja su Dubinskiais, 

joj; 300.000 Anglijoj; 240,- 'Volfais. Hutchesonais. Jie nu-

000 Prancūzijoj; 155,000 
Lietuvoj; 17,973 Šveicari-Į 
joj; 6,653 Švedijoj ir apie’ 
100,000 Latvijoj. Buvo taip
gi po keliatą ar keliolika 
tūkstančių Italijoj, Graiki
joj, Ispanijoj, Portugalijoj 
ir kitur.

Vargiai galima daleisti, 
kad tų kraštų žydus naciai 

KAIP BAIGSIS VOKIETI-Į gabeno į Oswicimo stovyk- 
JOJ KARAS ą naikinti. Reikia neuž

miršti, kad tūlos tų šalių
Generolas Eisenhotver 

mano, kad formalaus vokie
čių armijos pasidavimo jau 
negalima tikėtis. Iš visko e- 
są matyt, kad račiai laiky
sis atskirais bariais iki bus 
visai išnaikinti.

Tokiai ni. >monei prade
da jau pritarti ir kiti. Pir- 
Įna buvo manoma, kad ka-

buvo ir tebėra neutralios ir 
hitlerininkai negalėjo tenai 
šeimininkauti.

Oswiecimo stovykloj ga
lėjo būt naikinami tik Vo
kietijos ir Lenkijos žydai.

Bet ar Lenkijoj ir Vokie
tijoj buvo 5,000,000 žydų?

Ne, nebuvo. Tas pats A

dardėjo j reakcijos liogeri.”

Da nesenai komunistai 
patys skverbėsi į darbo uni
jas. o dabar tos darbininkų 
organizacijos jiems pasida
rė jau “reakcijos liogeri*.”

Europos socialistai taipgi 
esą niekai, nes nekeičia sa
vo nusistatymo. Girdi:

“Tokie kaip Arciszewskis, 
Vaino Tannerės, Papandreou 
(grekas) atkakliausia ir fana
tiškiausia laikosi savo senose 
pozicijose. Jie. šiuo tarpu, su
daro reakcijos avangardą.’’

gresas
Jei norit žinoti, kaip tas LUv. uau>vu5 čampionai; jie neprivalo

komunistų “progresas” fo- - Kas meJiesL būti duosnesni už musu tal-
“naujos pozicijos” ištikrujų įunos .1?hubu’? aP>."k? ūkininkus.
išrodo, tai štai pavyzdis: j”? mdionų kaieivių n juri- Pasakyta gražiai ir man-

j , v - • , ninku. dagiai, bet supratimas tasrhiladelpni.ioj erna kenser-! ----------- - -
vatyvus dienraštis ‘Bulletin.’j Pasauliui daugiausia ži
Paprastai jis remia republiko-! noma Amerikos novelė “Dė 
nūs. Įdės Tarno Stubelė,” kurią]
“Štai ką ‘Bulletin’ rašo apie

komunistus: ‘Komunistai šioj 
šaly paaukauja vfsą savo ener- vių kalbon.
giją karui ir pergalei. Jie ne-į ----------
toleruoja streikus. Jie, komu-' 1944 metais Jungtinėse

pat: “grab-it-all!”
Bet kas nors turės valdy

ti tuos salynus — tai yra
„ . „ , -itiesa. Tu salelių gvventojaiparaše Bamet Beecher ‘

Stowe. Ji išversta ir lietu-

nistai. už pasišventimą, už 
tarnybą karui be jokių rezer
vacijų’.”

Taip giriasi pati “Vilnis.”
Vadinasi, konservatyvus 

dienraštis, reakcininkų or
ganas. giria komunistus, kad 
jie priešingi darbininkų 
streikams ir kitais žvilgs
niais sutinka su republiko- 
nų pozicija.

Na, ar gali būt geresnis

Valstijose buvo apie 5.000

d a nepasiruošę savaran
kiam gyvenimui. Ir Japoni
ja tų salelių negaus.

Šį klausimą spręs taikos 
konferencija.

streikų, kurie palietė viršiju popiežiaus “tėzis’ 
2,000,000 darbininkų.

Daugelis žmonių šian
dien žino ką reiškia žodis 
“bendrakeleivis,” bet ne
daugelis žino, kad jo auto
rius buvo Leonas Trockis, 
nužudytasai Lenino bendra
darbis.

komunistų “progresui” ates- 
Taigi darbininkų unijos tatas?

yra “reakcijos liogeris”; se
nos socialistų pozicijos yra

Dienos metu mes nema
tome žvaigždžių dėl to, kad 
jų šviesą nustelbia daug 
stipresnė saulės šviesa. Su

lis karas. Pasėkoje to turė
jo pasitraukt buvusi Graiki
jos vyriausybė. Prie valsty
bės vairo atsistojo arkivys
kupas Damaskinos.

Komunistai džiaugėsi ir 
sakė, kad laimėjusi Graiki
jos demokratija, bet...

Komunistai ir vėl atidarė 
savo armonikas. Viename 
jy leidinyje skaitome:

“Arkivyskupas Damaski
nos, matyt, yra didelis re
akcininkas ir liaudies prie
šas. todėl jam rupi turėt to
kią vyriausybę, kuri grąžin
tų monarchiją, tarnaujan
čią imperialistams. Damas
kinos, kaip žinia, yra Grai
kijos regentas, arba kara
liaus Įpėdinis.”

Toks jisai buvo ir pirma, 
kada Maskvos pakalikai 
skalijo apie “demokratijos 
laimėjimą.”

Je, draugučiai susiprato, 
kaip tas vokietis po pietų.

St. Strazdas,
Šitaip iš savo kailio išsi

nerti ir savo idėjas išnie- 
“reakcijos avangardas.” kinti, tai ne progresas, brt gero žiūrono pagalba tačiau 
Viskas “reakcija’’ ir “reak- visiškas reakcijos balon nu-, ir dienos metu galima žvai-

merikos Žydų Statistikos cija,” išskyrus tik Stalino garmėjimas! gždes matyti.

Savo politinius oponen
tus komunistai vadina ne 
doreliais, Jies esą melagiai, 
veidmainiai, sukčiai ir ki
tokį. Bet kaip su pačiais ko 
munistais? Ką yra sakęs jų 
popiežius Leninas?

Leninas parašė brošiūrė
lę “Kairiojo Kūdikiškumo 
Liga Komunizme.” Vienoje 
vietoje randame šitokį “tė- 
zį”:

“Komunistas turi būt pa
siruošęs viskam: didžiuliui Pirkit Karo Bondsus ir Stanį- 
pasiaukojimui (jei toks yra pas- K83 savaitę įdėkit į juoe 
reikalingas), visom gali- nemažiau kaip dešimtą 
mom suktybėm, melui, ne-iluždarbio dali.
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BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
LSS 19 kuopos vakarienė 

pavyko puikiausiai
įlinkas jai padėkojo už gra
žią prakalbėlę.

Advokatas Jurgėla, Ame- 
Balandžio 14 d. Ameri- rikos Lietuvių Informacijos 

kos Lietuvių Piliečių Kliubo Biure vedėjas, pakviestas 
svetainėj buvo LSS 19 kuo- pasakė sekamai: “Amerikos
pos metinė vakarienė. Žmo
nių buvc daug ir vakarie
nės nuotaika buvo graži.

Lietuvių Informacijos Biu
ras išleido brošiuraitę api. 
F. D. Rooseveltą. F. D.

Kadangi vakarienė pasitai- bočiai gyveno kadaise Lie
kė tuo metu, kai Ameriką 
ištiko skaudi nelaimė — ne
teko savo vado, mokytojo, 
prezidento F. D. Roosevel
to — tas nuostolis buvo jau
čiamas ir LSS 19 kp. vaka
rienėje, ką matysite iš iš
reikštų nuomonių vakai iš
neš metu.

Jau gerokai įpusėjus va
karienei, drg. V. Kalvelis 
atidarė programą, pakvies
damas LSS organizaci os 
pirmininką ir 19 kuopos or
ganizatorių J. Glavaeką pa- 
pirmininkauti.

Priimdamas iš d. V. Kal-

tuvoje, ką surinkti faktai 
toje brošiūrėlėje nusako. 
Tai didžiausis paminklas, 
koki lietuviai galėjo pasta
tyti šiuo momentu F. I). 
Rooseveltui, išleisdami kny
gelę apie ji ir jo protėvius, 
turėjusius ryšių su li tu
viais. Lietuvos nepriklauso
mybės byloje mes daug su- 
dėome vilčių F. D. Roose
veltui, kuris 1940 mitais 
užtikrino mums, kad Lietu
va tik laikinai neteko savo 
nepriklausomybės, kuri bus 
atstatyta po šio karo.” Kal
bėtojas taipgi priminė, kad

velio pirmininkystę, drg. Socialistų Federacijcs lei 
Glaveckas pabrėžė šios die- džiamas laikraštis, “The 
nos liūdėsi ne tik Amerikai. New Leader,” balandžio 14
bet ir visam pasauliui, ku
ris velionies F. D. Roosev 1- 
to asmenyje turėjo tiek 
daug pasitikėjimo, kad jis 
išves pasauli iš te karo ir 
tos destrukcijos, kuri eina 
Europoje ir Azijoje, Į lai
mingesni ir šviesesni ryto
jų. “F. D. Roosevelto mir
tis yra skaudus smūgis ma
žosioms tautoms ir demo
kratijos idealams,” sako d. 
Glaveckas. “Mes, kaip dar
bininkai ir kaip socialistai, 
liūdime prie karsto Roose
velto, kuris tiek daug socia
listinių svajonių pravedė 
gyvenimam Senatvės pensi
ja, nedarbo pašalpa, 40 va
landų darbo savaitė, fede- 
ralės valdžios namų pro
jektai — tai vis socialistų 
programos reikalavimai, už 
kuriuos buvo per desėtkus 
metų kovota. F. D. Roose
velto netekimas yra didelis 
smūgis darbininkams, o v- 
patingai socialistams, kurių 
programos dėsnius Roose
veltas vykdė gyvenimam

laidoje davė prielankų ‘ 
straipsnĮ Lietuvos nepri-! 
klausomybės byloje. Linkė
jo LSS 19 kuopai ko ge
riausio pasisekimo augti ir 
bujoti čia ant vietos, o LSS 
organizacijai po visą pla
čiąją Ameriką, kur tik 
randasi lietuvių.

Adv. C. K. Briedis pasa
kė kelis žodžius LSS 19 kp. 
ir bendrai sccialistų atžvil
giu.

J. Maknavičius, senas 
Brooklyno lietuvių visuome
nininkas, pareiškė, kad jam 
socialistai visuomet buvo 
arti prie širdies, nes jie or
ganizacijose rimčiau veikia 
negu kitų srovių žmonės. 
Užtad jis ačiuoja jiems už 
pakvietimą jį kalbėti to
kiam bankiete kaip šis, ku-| 
ris turi tokią gražią publi-i 
ką.

Pr. Bajoras, “Tėvynės”! 
redaktorius, linkėjo kad šis j 
vakaras butų viltimi, jog 
F. D. Roosevelto idealai 
bus vykinami gyveniman

Tai pabrėžęs d. Glavec- ™ X
kas pakvietė publiką sosto- £ . •• j Vra vilčių.' kad
ti ir pagerbt, mirusi musų jį F/D. pra.
šalies prezidentą.

Toliau buvo pakviesta E.
Misiūnienė prabilti keliais 
žodžiais Į vakarieniautojus. 
Taj jaunos kartos moteris. 
Lietuvoje ėjusi mokytojos 
pareigas, pirmiau gyvenusi 
Montreale, ^Kanadoje, o da
bar gyieria Brooklyne ir 
sekretoriauja SLA 38 kuo- 
^pai. Gabi ir energinga mo
teriškė prabilo apie Roose
veltą kaip apie didžiausi 
mažųjų tautų užtarytoją 
šiame baisiajame kare. Jos 
nuomone, žmonija netekus 
Roosevelto daug nustos. 
“Tai buvo Amerikos laisvės 
ir demokratijos vadas, ku
ris pasiryžo nešti švyturį Į 
Europą ir Aziją. Tačiau ne
tekę didžiojo vado mes, dar 
bo žmonės, vaikų motinos, 
neturime paskęsti raudoje, 
bet turime jieškoti siektojo 
idealo! Mes turime spiestis 
| darbo žmonių organizaci
jas, | Lietuvių Socialistu Są
jungą. Aš dirbau tos idėjos 
draugų organizacijoje bū
dama ir Lietuvoje, socialde
mokratų eilėse ir mokytojų 
profesinėj sąjungoj. Čia, 
Amerikoje, arčiau reiks 
man pačiai susirišti su tais 
žmonėmis, su tomis organi
zacijomis, kurios siekia lai
svės, demokratijos ir skais
tesnio rytojaus. O to siekia 
socialistai ir aš esu jų va
karienėje. Netekus nu
skriaustųjų vado, F. D. Roo
sevelto, aš pasižadu Įstoti 
Į LSS 19 kuopą ir kartu su 
draugais nesti demokratijos 
vėliavą.”

Ją palydėjo 
lodismentat V

dėtus darbus, sako p. Ba
joras. Lietuvių socialistams 
jis pripažino, kad jie nei
na siaura taku, bet Į gyve
nimą žiuri plačiai; ir Lie
tuvos nepriklausomybės by
loje mes visi dirbame ben
drą darbą, iš ko tik galima 
pasidžiaugti ir jiems palin
kėti geriausių pesekmių.

J. Burka iš Union City, 
N. J., komplimentavo LSS 
19 kuopą, kad ji turi savo

LIETUVIU GYVENIMAS Į

Tai Ale kurio kitas negali 
pakeisti

BREWEO BY HAFFENREFFER B CO., Ine., Bn«t«n, Mana., BREWERS SINCE 1B70

BUTELIUOSE .. .IS KRANO

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Chicagos gyventojai pa* Tyrinėja mėsos karalių 
gerbė mirusi prezidentą šmugeli

Balandžio 12 Chicagos Chicagon buvo atvykus 
žmonės išgirdo liūdną ži- speciali Kongreso komisija, 
nią. “Ar girdėjai, kad pre- kuri tyrinėjo mėsos indust- 
zidentas Rooseveltas mirė?” riją. Ką ji surado, žinių da 
—sakė vienas. —“Girdėjau, nėra. Bet jei tyrinėtojai no- 
įbet vis nenoriu tikėti,”—at- rėjo bent ką rasti, jie galė- 
sakė kitas. jo surasti. Chicaga šiandien

) Tai buvo penktą valandą yra pasidarius juodosios rin 
vakare, o tarp šeštos ir sep- kos centru. Mėsos krautuvė- 
tintos valandos ta žinia pa- se ir su “pointais” negausi 
sirodė ir laikraščiuose. Da- tuo tarpu juodojoj rinkoj 
bar visi suprato, kad ištik- visko pilna — žinoma, jei 
rujų Rooseveltas mirė. pirkėjas sutinka gerai už- 

,v. mokėti. Ten nereikia jokiu 
Ant rytojaus, balandžio “pointų.”

1 laikraščiai buvo pi!-, į- ^ur tojj mėsa ateina ir
m žinių apie Roosevelto nu- ųajD ateina, nėra Įrodymų, 
veiktus darbus ir jo tragis- visiems aišku, kad ji
ką mirt|, o balandžio 14 d. 
Chicaga gedėjo. Buvo už
darytos kone visos krautu
vės, gi tose Įstaigose, ku
rios dirbo, vienai minutei 
darbai buvo sulaikyti, \ isi 
sustojo ir susikaupę pager
bė mirtisĮ prezidentą.

Gerai pavykusios lietuvių 
socialistų prakalbos

ateina spekuliantų šunta
kiais. I tuos spekuliantus 
negalima rodyt pirštu, kol 
ie nėra patraukti atsako

mybėn ir nubausti.
Bus gerai, jei Kongreso 

komisija ką nors suras; bus 
da geriau, jei spekuliantai 
susilauks užsitarnautos pa
baudos.

Sėkmingas Raud. Kryž.
▼a jusBalandžio 11 d. Lietuvių 

Socialistų Sąjungos Centra- 
linė Kuopa surengė prakal
bas. Kalbėjo “NaujienųKryžiaus vajus. Musų kvo- 
redaktorius P. Grigaitis Envn virč ii milinnn dn.

Chicagoj ėjo Raudonojo

moję: Nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo klausimai.

Kalbėtojas aiškino apie 
bolševikų ir nacių okupaci
jas Lietuvoje. Jis pasakė, 
kad vieni ir kiti okupan
tai plėšė Lietuvos žmones; 
plėšė juos kiek tik galėjo. 
Raudonųjų kvislingų - ko
munistų kalbos, kad Lietu
va “jau išlaisvinta,” yra 
biaurus melas. Bolševikiški 
okupantai ne išlaisvino, bet 
pavergė Lietuvą!

ta buvo virš 11 miiionų do
lerių. Rašant šiuos žodžius 
jau surinkta virš 200,000 do 
lerių daugiau negu skirta.

Šiame vajuje dalyvavo ir 
lietuviai. Kai kurios lietu
vių organizacijos aukojo 
gana stambias sumas. Au
koje ir pavieniai.

Kompanijų pelnai didėja, 
bet algos—ne

ba i tašką, ir visi klausosi, Kalbėtojas 
tų kalbų atydžiai.

Drg. Glaveckier.ė 
kalboje išgyrė gaspadines 
už skanią vakarienę, o LSS 
19 kuopą — už tos vakarie
nės surengimą.

Drg. Purėnienė, kuri vi
suomet LSS 19 kuopos ren
giamų parengimų daug ti- 
kietu išplatina, pakviesta iš
reikšti kelis žodžius, nusi
skundė nesanti kalbėtoja, 
bet jai LSS organizacijos 
nusistatymas ir darbuotė 
lietuvių tarpe esą prie šir
dies. Ji palinkėjo socialis
tams ko geriausio pasiseki
mo organizaciniame darbe.

pasakė.

Užbaigus prakalbą buvo 
paklausimai, Į kuriuos kal- 

; bėtojas atsakinėjo. Beje, 
rinkta ir aukos lėšų paden
gimui. Padengta lėšos ir da 
liko apie 20 dolerių, kurie 

kad pasakė, kad ją paaukojo bus Įteikti Amerikos Lietu
vių Tarybai.

Žmonių, kaip dėl papras
to vakaro, buvo daug.

kovo 23-24 dienomis buvęs “vienas žmogus,” tik nepa
savo su lietuvių misija Washing- sakė jo pavardės. Aukų su-

tone. matęs Baltuosius Ru- rinkta $19.30. 
mus ir t.t? .

Toliau sako: Pasakysiu Prakalbcnis_ užsibaigus p. 
jums sekretą: kaip F. J.į Sveltra kvietė žmones ra- 
Bagočius pereitą sekmadie- P’2e ^ieuUyaL
ni jums čia kalbėjo apie
San Francisco konferenci
ją, tai sakėsi nežinąs, kas 
bus pasiųstas i tą konferen-

Chicagietis Burdulis išvyko 
saulėton Kalifomijon

parengimuose inteligentų, 
profesionalų, kurie arti pa
žysta socialistus. Jam esą 
smagu dalyvauti su tais 
draugais, su tuo būreliu, 
ant kurių spiaudė “kairia- 
spamiai” už jų “nerevoliu- 
cingumą.” Bet gyvenimas 
parodė, kad tos “revoliuci
jos’’ tik pakenkė organi
zuotiems darbininkams ir 
išauklėjo reakciją, dėl ku
rios šiandien upeliais liejasi 
žmonių kraujas.

Ch. Kundrotas, kriaučių 
54 skyriaus delegatas, pa
linkėjo LSS 19-tai kuopai 
ko geriausių pasekmių ios 
organizaciniame darbe. 
Priminė ir tai, kad ne visi 
musų lietuviai Įvertino F. 
D. Rooseveltą. Kada buvo 
rinkimai, radosi tarpe lie
tuvių tokių, kurie niekus 
kalbėjo per radiją prieš F. 
D. Rooseveltą.

Drg. Gaubienė iš Newark, 
N. J., komplimentavo LSS 
19 kuopą, kad ji sutraukė 
tokią rinktinę ir gražios 
nuotaikos publiką. Ji sako, 
kad seniau vakarienėse ne- 

o karšti ap-Į būdavę tokios nuotaikos
akaro pirmi-'kaip čia. Kas kalba, tai kai

Spaustuvninkas K. Pau
lauskas užakcentavo seka-

(Daugiau 7-tam pusi.)

ciją. O aš žinau. Girdi, jau 
turim išrinkę žmones, ku
rie važiuos i San Francisco 
konferenciją. Suminėjo Chi
cagos advokatą Oli ir kitą, 
kurio pavardės nenugirdau.

Reikia pasakyti, kad J. 
Tvsliava neblogas kalbėto- 
jas. Rinkta aukos. Pirmi
ninkas parodė dešimtinę ir

ti Sąjungos, bet nemačiau 
nei vieno, kas butų prisira
šęs.

Lawrence veikia Amer. 
Liet. Tarybos skyrius. Ja
me užtektinai darbo vi
siems. kurie nori padėt sa
vo broliams Lietuvoje. Ne
suprantu, kodėl musų tau
tininkai kuria atskirą orga
nizaciją. Juk tai gali pa
kenkti Amerikos Lietuvių 
Tarybai.

Lawrenco Lietuvis.
LAWRENCE, MASS.

Menkos tautininkų pra
kalbos

Balandžio 15 d. Lietuvių 
Ukėsų Kliubo svetainėj Įvy
ko prakalbęs. Plakatuose 
buvo skelbiama, kad jas į 
rengia tik ką Įsikurusi Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos kp. 
Garsinta, jog kalbės kun. 
A. Bakunas ir Thos. Wath-į 
man. lenkas advokatas, 
taip pat p-lės Marijos cho
ras dainuosiąs. Bet nepa
sirodė nei kun. Bakunas, 
r.ei choras.

Mitingui pirmininkavo' 
Antanas Sveltra. Neatvykus' 
kun. Bakunui, nei chorui, j 
pirmininkas perstatė kalbė-j 
ti “Vienybės” redaktorių 
Juozą Tysliavą.

Kalbėtojas nustebo, kad1 
taip mažai publikos, vos a- 
rie 50 žmonių. Jis esąs kal
bėjęs tūkstantinei miniai, o 
čia vien tuščios kėdės—ne
apsimoka nei kalbėti...

SIELOS
BALSAI

Šiomis dienomis apleido 
Chicaga senas jos gyvento
jas Petras Burdulis. Iškelia
vo i Califomiją ir apsigy
vens Modesto miestelyje.

Burdulis buvo darbštus 
vyras, ypač choruose. Mėgo 
dainuot “solus,” nors netu
rėjo kiek platesnio išsilavi
nimo.

Daugiausia jis dirbo su 
komunistais, nors komunis
tas iš jo buvo toks, kaip iš 
ožio muzikantas. Apie po
litiką mažai nusimanė, vi
suomet vadovavosi tuo, ką 
pasakydavo “didelis va
das.” šiaip jis buvo geros 
širdies žmogus.

Chicagos spaudoje ma
čiau Stambiųjų kompanijų 
raportus. Jie rodo, kad 
stambiojo biznio pelnai di
dėja. Štai vienas pavyzdis:
1943 metais Bendix Avia- 
tion korporacija turėjo 
$14,722,704 gryno pelno. O
1944 metais ta pati korpo
racija jau turėjo $15,290,- 
000 gryno pelno.

Taigi, kompanija gerai 
uždirbo, bet... tik kompani
ja. Jos darbininkų algos li
ko tokios pat, kokios buvo 
1943 metais.

Mažasis Plienas nepave
ja Didžiojo Aukso; bus da 
blogiau, kada pasibaigs šis 
karas.

A. K. Lietuvi*.

LAWRENCE, MASS.

Jonas Jezukavičius žuvo 
karo lauke

SLA 36 kuopos pažmonis

Jozefina Jezukevičienė 
čia gavo iš Karo Departa
mento pranešimą, kad jos 
sūnūs. Jonas Jezukevičius, 
buvo sužeistas karo veiks
muose ir mirė nuo žaizdų. 
Jis buvo išėjęs tarnybon 
pereitų metų rugpiučio mė
nesį, dabar buvo 22 metų 
amžiaus. Motina gyvena po 
numeriu 363 Chestnut St.

M. Stakionis.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 

223 puslapių dydžio, apie 150 Įvairia eilių.

II PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RŪŠIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 

TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Audimo apdarais $1.25.

Kiekviena* tnrtta yafmM RBV« kNTgya* mtnžta knyga. 
Kiekviena* nuni*traa* t* faųn pMiažiauin- Pinigas gerlamia

“Money Orderia.” PoųttijBfan Mlhna derio* papraa-
a.i.e konverte, bet refld* llilaBl užrašyti savo Ir “KMetvio ad- 

re.«a ir nepamirikit priMpyt 0*8 eantos markę.

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

Balandžio 15 d. Cbicagos 
Lietuvių Auditorijoj Įvyko 
SLA 36 kuopos pažmonis. 
Susirinko gražus būrys kuo 
piečių, taipgi pašaliečių ir 
smagiai laiką praleido.

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

Sužeisti lietuviai kareiviai

Karo Informacijų Biuras 
paskelbė ilgą sužeistų ir už
muštų kareivių sąrašą. Ja
me radau sekamus lietu
vius :

Edvardas Molis iš Brid- 
geporto lietuvių kolonijos. 
Jonas Šaltis iš South Sidės; 
ir Julius Krupavičius iš1 
Town of Lake kolonijos.

Visi buvo sužeisti “Euro
pos karo teatre.’’

VVORCESTER, mass.

CHESTNEY’S
CANTEEN

i---------------------------------
i VIETA MALONI IR SII.TA

Visokių Gėrimų, Alau*, 
gardžiai pagamintų Val

giu ir Užkandžių.
čia raunama ir “KELEIVIS" 

-avt*ma>» nuinrnhil,

90 M1LLBURY STREET 
aukcfstfr. mass.

t i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kaip Vokiečiai Kryžuočiai 
Teriojo Senovės Lietuvą

Keturioliktame amžiuje; tuvių mažesnė kariuomenė 
vokiečių kryžiuočių ordinas; negalėdavo ilgai būti Pru- 
labai teriojo Lietuvą nuo- J sų krašte, nes. ten jau buvo 
latiniais savo užpuolimais, tais laikais nemaža stiprių 
kuriuos darydavo krikščio- riestų, ir gyventojų buvo 
nybės skelbimo vardu. Ypač laug tirščiau. Kadangi Pru- 
didelių žygių prieš Lietuvą1 ;ų kraštas buvo tirščiau gy- 
buvo sumanęs Algirdo iri enamas ir daug turtinges- 
Keistučio laikais kryžiuočiui us, tai ten galėdavo žygiuo- 
magistras Lindolfas de Vot- i ir didelė lietuvių kariuo- 

įenė, rasti pakankamai 
aisto ir pašaro. Taip lie- 
viai ir darydavo. Įsiveržę 

i didele kariuomene iš- 
robdavo dideles turtingas 
pylinkes ir su grobiu sku- 
iai grįždavo į Lietuvą. 
Taip ėjo nuolatinės kovos 

etuvių su amžinais prie- 
lis kryžiuočiais vokiečiais, 
ei vieni nei kiti neturėjo 
idelės persvaros. Valstybės 
enos nepakitėjo.
Ir vokiečiai ir lietuviai 

aikindavo vieni kitų pasie- 
io pilis. Įsiveržę paimdavo 
ilis, sudegindavo ir atsi- 
aukdavo. Sudegintas pilis 
vieni ir kiti atstatydavo, 

tipriausia lietuvių pilis bu- 
o Kauno. Vokiečiai prie 
Nemuno netoli Kauno turė- 

Marienburgo pili (pasta-
—Tegul bus pagarbintas, turi tokią didelę šylą, tai 

Maike! liepė visai raudonai armi-
—Labas, tėve! Kas nau- jai duoti po kvortą sama- 

gonkos, kad butų krabresnė
—Tu, Maike, skaitai vi- prieš nacius. Ir kaip tik Sta- 

sokias gazietas, tai tu man lino vaiskas to trunko atsi- 
rasakvk kas atsitiko naujo, gėrė, kaip paskui spiovė į 
Girdėjau saliune bartende- Hitlerio krepasti, tai tik fa-

gen.
Ordinas turėjo pasista- 

ęs Lietuvos pasieny pilių 
š kurių staiga įsiverždavc

Lietuvos pakraščius, juos 
nuteriodavo ir skubiai grįž
davo atgal, kad jų neužpul
tų susirinkę lietuviai.

Didesnių įsiveržimų į Lie
tuvą vokiečiai kasmet su 
rengdavo po du: sausio ar 
'a vasario mėnesį, kada bt 
davo užšalusios upės ir bs 
los. ir antrą — apie Žolinę 
kada būdavo sausiausi ke 
liai. Šie žygiai būdavo mai 
daug reguliariški ir kartai 
gana tolimi, iki Vilniaus.

Be šitokių reguliarišk 
žygių, būdavo nemaža smui 
kesnių. vadinamų “reizų.’ 
kai kuriais metais net ik 
aštuonių. Kai tik i ordin?

tu slėpdavosi, o pilies įgula’ 
rengdavosi atremti priešą.

Jei priešai apguldavo pi
lį ir kildavo didesnių ko-į 
vų, tai šio rajono ir net gre- 

jtimujų rajonų kariai skubė
davo apgultiems į pagalbą. 
Įgulai vadovaudavo pilies 
viršininkas. Viršininkus skil
davo didysis kunigaikštis 
iš vietinių bajorų.

Taip teko lietuviam ka
riauti su vokiečiais kryžiuo
čiais iki Keturioliktojo am
žiaus pabaigos. Kai Vytau
tas sutriuškino 1410 m. prie 
Žalgirio vokiečių galybę, 
liovėsi ir šios kovos. Vytau
tas nuvedė vakaruose tą 
sieną, kurią iki šiol su vo
kiečiais teturime.

Nk. In.

Nesupranta lietuvių kalbos

jo?

jeras pasipylė, kaip iš ko
los peklos, ir naciai sudegė

kaip musės.
—O kur tėvas tokią pasa

ką girdėjai?
—Man zakristijonas sa

kė. Ar tu nenori tam vieryt?
—Ne, tėve.
—Na, jeigu taip, tai dail

iau aš tau nieko ir nesa- 
tvsių.

—Lik sveikas, tėve!

atvykdavo iš Vakaru Euro- U4 1368 metais >. o dar ar
iau. Nemuno saloje—Go

ris bajino .žmonėms, kad 
ruskiai jau paėmė Berlyną.
Ar tas teisybė?

—Kol kas da nepaėmė.
—Sakai, kol kas ne. Ar 

tai tu rokuoji, kad vėliau 
paims?

—Paims. Tėvo pranašys
tė neišsipildys.

—O ką aš pranašavau?
—Tėvas sakei, kad grei 

čiau farmerio karvė peršok? 
per mėnulį, negu Staliną?
Berlyne alų gers.

—Maike, aš čia nepada 
riau jokio misteiko. Štai’ 
nas negalės Berlyne ab 
gerti, ba Amerikos raplenai 
išbombardavo visus alaus 
bravorus Berlyne. Nėra te 
nai ne tiktai alaus, ale nėr 
nei vandens, ba bombos su- 
bostino visas paipas.

—Bet tėvas buvai įsitiki
nės. kad įusai iš viso nega
lės Berlyno pasiekti.

—O ar tu mislini, kad jie 
butų pasiekę, ieigu Stalinas 
nebūtų išradęs sekretns
ginklą? Nausa! x ... .

—Apie koki ginklą tėvą; i 71US; r'et ®Hja kalbos, kad 
kalbi? i'° vieta Seksianti senatoriui

—A pie šarmalaka. Byrnes. .
-Aš tokio daikto neeir- ,vK»n!erc,1.’.<>\ 

dėjau. tėve. “ ^alia<* Ilksl9s s®™
—Ruskiai vadina jį da ir ’e‘ ___________

samagonka. Tai via tas pats danij cit VOKIEČIAIS štofas, Maike ką Amerikoj ^^u^RĖMIMAS 
munsamu vadinasi.

—Bet tai juk nėra joks! 
ginklas

pos svečių riterių, sisai, no
gėdamas suteikti jiems ma
lonumo ir kaliu pasinaudo
ti jų jėga, surengdavo jų 
garbei “reizą” (kelionę) į 
Lietuvą.

Visi .“reizai” būdavo at
liekami maždaug vienodu 
budu. tam tikra sistema. 
Ordinas siųsdavo įaitają 

i kariuomenę (retai kada — 
pėstininkus), kuri Nemunu 

i persikeldavo gilyn į Lietu
vą. čia pasiskirstydavo į ke
lis būrius, kurie eidavo pircil it

?UtcJI L<X nau

NUMATO ATMAINŲ 
TRUMANO KABINETE

Jungtinės Valstijos jau 
sūri naują prezidentą. Har- 
’-v Trumaną. Ryšium su tuo 
Washingtone eina kalbos, 
kad greitu laiku galima 
aukt “stambių atmainų.’’ 
Pasitrauksianti Darbo sek- 
etorė Perkins, pasitrauksiąs 

Agrikultūros sekretorius p. 
AVickard ir gal turėsim nau- 
ą Valstybės Sekretorių.

Valstybės Sekretoriaus 
areigas dabar eina Stetti-

i nuvarytų nesuspėjusius pasi
traukti gyventojus, žodžiu 

i akant. taikydavo medžiok
lės taisykles. Pasiskiistę bu- 

i riais vokiečiai stengdavosi 
: apsupti kuo didesnį gyve
namąjį plotą. Gyventojai, 
oatyrę vokiečių žygį. 

į davosi su gyvuliais ir 
■ turtu miškuose. Nuėjus gi- 
lyn vokiečiams, lietuviai už
versdavo nukirstais me
džiais kelius, palaukdavo 
grįžtančių ir, užtaisę spąs- 

i ‘■us. netikėtai užpuldavo.

slėp-

esverderį (1369). Prūsų 
rašte svarbiausias vokiečių 
•unktas buvo Ragainės pi

lis.
Lietuvių pilys būdavo la 

bai paprastos, medinės. Vė 
au lietuviai išmoko iš kry- 
iuočių statytis mūrinių p- 

’.ių Vakarų Europos pavyz
džiais. Įvairios rūšies pilių 
Lietuvoje buvo labai daug: 
įpie 1.000 Didžioje Lietu
voje ir apie 500 Prūsuose.

Pilis statydavo
L’..I----- 1:_ ............................rvameiiu sl<xvi<xi iiu-
rasdavo ir, kad negriūtų, 
pkaidavo stačiais medžiais,

> šiuos išpindavo arba mo- 
iu iškrėdavo. Nukastas že- Netikęs 

mes supildavo ant kalno.
:ad jis butų aukštesnis. Ap- 
ink pilį iškasdavo griovį ir 
unleisdavo i jį vandens.!

Vienas asmuo iš Corri- 
don, Ohio, mums rašo:

Pranešu tamstoms, kad 
aš jau nesiųsiu pinigų už 
laikraštį, dėlto kad daug 
žodžių negaliu suprasti, 
kaip tai va:

Neigiamas,
Šeima,
Budinga.
Sėkmingas,
Veikla.
Ideologija,
Pasėkos,
Šalpa,
Remontas,
Skystus,
Pastatas,
Sąskaitos,
Etinė Kultūra.
Šitas skaitytojas sako. 

kad tie žodžiai “nėra lietu
viški,” nes jis negalįs jų! 
suprasti. Taigi pasirodo.! 
kad yra žmonių, kurie ne-‘ 
supranta savo kalbos. Iš
skyrus ideologiją, remontą 

šiaip: i’’ etinę kultūrą, visi kiti 
čia paminėti žodžiai vra 
kasdieniniai musų kalbos 
dalyviai.

- l

pavardžių keitimas

Amerikos lietuviai keičia 
savo pavardes, tiksliau pa
sakius, jau yra pakeitę. Aš! 
nematau tame nieko blogo, 

pa- 
“at-

itu Per griovį padarydavo pa
keliamą tiltą. Už volo būda- nes ir pačioj Lietuvoj 

vardės buvo keičiamos,

Iš Stockholmo praneša
ma. kad Kopenhagoj danų 
catriotai norėjo atimti iš 
naciu kareivinės armota. I-

—Jes, Maike, jis nėra 
ginklas, jeigu nežinai kaip
jį juzyt Ale jeigu žinosi. , - ner kuri
tai smertis ant vietos. Ir 0 >u?iklllimas’ Per kurJ

vo antroji pilies dalis, va
dinama priepilis. Čia būda
vo trobesiai žmonėms gy
venti ir ‘gyvuliams.

Papilyje pavojaus metu 
budu su- būdavo laikomos iš vietinių 

naikindavo didelius kry- gyventojų įgulos. Keturio- 
žiuočiu burtus. liktam amžiuje, kai lietu-

Krvžiuočių “reizai’ Lie- viams teko beveik be palio- 
kuvo j e trukdavo apie 3-5 vos kariauti, pilyje stovėda- 
dienas, o kartais iki 10 die- vo nuolatinės įgulos. Visas 
nu. Mat. Lietuva buvo dar kraštas buvo paskirstytas į .
vetai gyvenama, be to. jos rajonus, kurie priklausė vie-Į Tai nevykęs darbas 
l”rtai dažnai naikinami, to- nai ar kitai piliai. Pilies ra-'viška pavardė sugadinta, 
dėl didesnei kariuomenei jono gyventojai iš eilės pc amerikoniška nepadaryta. 
Ma pritrukdavo maisto ir mėnesį ir daugiau eidavo 
oašaro, ir turėdavo greit pilyje sargybą. Pilis, savo 
rauktis. Nuo 1345 m. iki rėžtu, savam rajone turėda- 

1377 m. vokiečių ordinas su vo išstatytus sargybinin- 
rengė į Lietuvą 70 didesnių kus, kurie, pastebėję besi- 
'ygių, o Livonijos ordinas artinantį priešą, degdavo 
— apie 30. laužus, tuo budu duodami

Lietuviai tuo pat atsimo- ženklą apie gręsiantį pavo- 
kėdavo vokiečiams. Bet lie- ‘

Nai kada šitokiu

lietuvinamos.” Bet gaila, 
kad bekeisdami savo pa
vardes Amerikoje musų 
broliai taip jas sudarkė, 
kad dabar jos nei lietuviš
kos. nei amerikoniškos, a- 
not to pasakymo—nei vel
nias. nei gegutė.

Paduosiu čia keliatą pa
vyzdžių :

Stankus pakeistas į Stank.
Lietu-

o

Vasiliauskas yra keičia 
mas į Vasalle. Vasel, Wa- 
sil ir kitaip. Nei viena for
ma netekus. Geriausia tik
tų Vasilius. Tuomet ir ang
liškai butų lengva “suspe- 
lyt,” ir lietuviška fonna bu
tų išlaikyta.

5 danai buvo užmušti ir 10 
taipgiStalinas tą sekretą išrado. - - * -* * sužeista, v okieciai

—Aš visgi nesuprantu, ką turėjo nuostolių.
tėvas nori pasakyt.

—Maike, argi tu neskai
tei gazietose, kad Maskvoj
buvo pasidaręs didelis ler- ---------
mas? i Kol Francuzija buvo vo-

—Tai kas? i kiečiu okupuota. Amerikos
—Čia, Maike, yra visa to valdžia uždraudė savo 

jkreto šaknis. Kai Stalinas piliečiams turėti bet kokių 
biznio reikalų su ja. Dabar 
tas uždraudimas iau atšauk- 

rersigando, kad net apalpo.!tas ir Amerikos-Francuzijos 
Kytriausi daktarai negalėjo komercija vėl atnaujinama, 
atgaivinti. Valuk to ir pa i

LEIDO PREKYBĄ SU 
FRANCUZIJA

60 METU SUSIPORAVO 
SU 20 METŲ

AMERIKIEČIAI LONDONE
rjr

Ties Amerikos ambasada Londone Amerikos ka
reiviai skaito žinią apie prezidento Roosevelto mirtį, 
žvaigždėtoji vėliava nuleista iki pusės stiebo, kas reiš
kia gedulą.

Mokslo Naujienos
Dirbtinė kraujo plazma iš ktas” pasidarė labai vertin- 

cukraus gas daiktas.

Šio karo metu ir lietuviai 
patyrė, kokią rolę lošia 
kraujo plazma. Ji išgelbėjo 
nesuskaitomos daugybės 
kareiviu gyvastis. Visoje ša
lyje šiandien veikia Raudo
nojo Kryžiaus prižiūrimi 
kraujo ėmimo punktai. Žmo 
nes aukoja savo kraują, ku
ris yra siunčiamas į tolimus 
karo frontus.

Mokslininkai senai jieš- 
kojo būdų gauti kraujo plaz
mos iš kitų šaltinių. Buvo 
daromi bandymai Jungti
nėse Valstijose ir kitur.

Pirmieji laimėjo du šve
dų mokslininkai. Anders 
Grcenvvall ir Bjoern Ingel- 
man, Upsalos universiteto 
laboratorijos pąreigunai. 
Jie surado būdą pagaminti 
kraujo plazmą iš cukraus.

Švedų mokslininkai sako, 
kad dirbtinė kraujo plazma 
nieku nesiskiria nuo tikro
sios kraujo plazmos.

Dirbtinė kraujo plazma 
vra žinoma kaip dextrana». 
Kcl kas. Amerikoje ji da 
nevartojama.

Gamins alkoholį iš medžio 
piuvėnų

Milžiniškas sandėlis dujų 
po žeme

Texas valstijoj yra 50,000 
akrų plotas, kru* keturi fab
rikai gamina heliumo du
jas.

Dujos svarbios ne tik tuo, 
kad jos yra daug lengves
nės už orą ir naudojamosi—1--1------u&uunarris, uk ir iuu, 

jos nedega. Vokiečiai aną-, 
met prarado didelį zepeliną 
tik dėl to, kad neturėjo he
liumo ir vartojo tokias du
jas, kurios greitai užsidega.

Texas valstijoj valdžia į- 
rengė milžinišką požemio 
rezervuarą. į kurį bus lei
džiamos heliumo dujos.

Kaip toli skrenda uodas?

jų. Tada gyventojai'su tur-į Iš Zagorskas yra padaly
tas Sawaska. Tai labai pras 

BĖGA NUO PRIEŠO UGNIES tas darbas. Sena pavardė
turėjo nors lietuvišką galū
nę; gi Sawaska neturi io
kios prasmės, ir amerikie
čiui ją taip pat sunku pa- 
rašyti kaip ir Zagorską.

Geras pakeitimas iš Šir- 
vinsko į Sherwin. Nors pas- 

' taroji forma ne lietuviška, 
bet ji gerai sutampa su an
glu kalba.

Man teko sykį kalbėti su 
airių patriotu apie pavar
džių keitimą. Jis sako, kad 
seniau ir airiai keisdavo sa
vo pavardes. Sako. McSha- 
ne dažnai pavirsdavo į 
Johnsoną. Abidvi pavardės 
reiškia Jono sūnų. tik ne 

i tos pačios tautos. Nors pa- 
) varde nesugadinta, bet ai- 
I rybei nuostolis. Airių pa-

Vaizdelis iš Heilbroono miesto, Vokietijoj. Naciai triotui tatai skaudu. 
rvUocto atkakliai crvnė. Trvs amerikiečiai h£<ra i I nvnn

darė Maskvoj tas ermydė
tis. Ale laimė, kad atsirrc'o
mokytas bolševiku felčeris, -----------
'kuris žinojo, kokio >ei ia New Yorko kompozito- 
ratunko. Jis supylė dvi kvor rius Deems Tavlor, 60 me
tas šarmalako, davė su tuš-tų amžiaus vyras, šiomis . . . _ i

čia bonka par galvą, ir Sta- dienomis susituokė su Lu- šitą miestą atkakliai gynė. I įys_amenkieciai bėga į už- ; Skaudu 
linas tuoj atsistojo. Kai jis cille Watson-Little, 20 me 
sužinojo, kad šarmalakas tu amžiaus modiste

Jungtinės Valstijos turi 
plačiai išsišakojusią medžio 
industriją. Ypač lentpiuvė- 
se kasdien susidaro didelės 
krūvos piuvėnų. Didžiumo
je atsitikimų tos piuvėnos 
buvo naikinamos, kaip “ne
reikalingas daiktas.”

Bet senai buvo žinomas 
faktas, kad iš medžio piu
vėnų galima daryt gerą ko
mercinį alkoholį. Kol buvo 
erudų ir cukraus, pjuveno
mis nesirūpinta. Bet atėjo 
karas ir pradėjo stigti ko
mercinio alkoholio. Galų 
gale atsirado kompanija, 
kuri pastatė dirbtuvę gami
nimui alkoholio iš piuvėnu. 
Dalį kapitalo tai kompani
jai davė federalė Defense 
Plant korporacija.

Dirbtuvė pradės veikti 
liepos pirmą dieną. Ji su
vartos kasdien apie 200 to
nų piuvėnų ir iš jų gaus nuo 
10,000 iki 12.500 galionų 
komercinio alkoholio.

Taigi, “nereikalingas dai-

Rockefellerio Fondacija 
nesenai darė bandymus su 
uodais. Darė juos tolimoje 
Indijoje ir su tais uodais, 
kurie platina di-ugio ligą.

Norėta patirti, kaip toli 
uodas skrenda. Surušiavo 
net 54.950 uodų, ir su jais 
darė bandymus. Uodai bu
vo nudažomi ir paleidžiami.

Iš paleistų uodų tyrinėto
jai vėliau pagavo tik 601. 

i Didžiuma uodų buvo rasta 
už mylios, kiti daugiau kaip 
mylios atstume; tik devyni 
buvo rasti už pusantros my
lios. Dviejų mylių atstume 
nesurasta nei vieno nudažy
to uodo.

Reiškia, uodai toli nenu- 
skrenda.

ĮVAIRENYBES
Pennsylvanijos valstijos 

sveikatos pridabojimo de- 
nartamentas tvirtina, kad iš 
16.000 Amerikos moterų 
mirštančių nuo gimdymo, 
10.000 esą galima išgelbėti 
suteikiant joms reikalingą 
pagalbą.

1943 m. Amerikoje nuo 
širdies ligų mirė 426.391 
žmogus. Tai yra du ir pusė 
kartų dugiau, negu nuo vė
žio.

Alexandria. La., kuri tu
ri 2,500 gyventojų, neturi 
savo kapinių.

įr lietuviui, 
kad

ku -
dangą, nes priešo šauliai pradėjo kažin iš kur šaudyt, met matai, kad iš Juozapa- 
dabar tas miestas jau paimtas, ' vičiaus vra pasidaręs Ynz<.-

pavage. Skaitai tokį žodį ii 
stebiesi, ar čia žmogaus pa 
vaide, ar kokios kerėplos 
pavadinimas

Heržini.

Jungtinių Valstijų seniau
sis kalėjimas yra Massachu
setts StaU Piison. pastaty
tas ’ »« hipiu argai.

I D T.

Z I



Balandžio 25, 1945 KELEIVIS, SO. BOSTON.

of her own, Lithuania has been. tuvos nepriklausomybės at-į Vakariene ir prakalbos, da-
deprived of the privilege of gavimas, tie turi spiestis r 
participating at the San Fran- damų vieningų veikimų už 
cęsco Conferenee; geresnę jos ateiti, tokiu pat

- < N°W 1HEREF0RE’ ** il Ž8' budu, kaip kad Amerikos
resolved that the Unit-, Lietuvių Taryba. Kalbėto- 

H Lithuanian Organizations of jas pareiškė:
Lj(IU TCflCd 0 Tie t-UVllį DttlSOS UPl Laurence, Mass., urgently ap- “Kanados lietuviu tarpe

peal to our delegates: kas nors yia netvarkoje ir
(1> to uphold our American vadinamoji Kanados Jrietu-San Francisco konferencijos

Lavvrence, Man. rpe BALF skyriuje kilo su-lsist 
manymas įsteigti čia Ame- 5 

Fran-’rikos Lietuvių Tarybos sky-

: principles and uneųuivocally in- vių Taryba neturi teisės to- 
in the forthcoming deltbe- kiu vardu vadintis, nes ji

rations on the sovereign eųua- susideda tik iŠ pavienių as lity of all nations, (arge and menu.
sma,,; Kalbėtojas patarė kana-

(2> pending the re-establish- diečiams sudaryti Tarybų 
representative jg organizacijų rinktų at-

lyvaujant “Keleivio” redak
toriui, S. Miehelsonui

Besiaitinant San
cisco konferencijai, kur da-;rių. Pasikalbėjus per porą 
lyvaus apie 40 tautų atsto-i susirinkimų, buvo išrinkta 
vai, Amerikos Lietuviu Ta-:komisija iš J. Urbono ir V. ,
rybos skyrius Law?ence Akstino, kad pereitų per f D -
mieste buvo surengęs pra-ikliubus ir draugijas atsi- ... °, c-° s^-ov4-. nes tik su tokiomis
kalbas balandžio 8 d. ir pa-klausdami ar pageidauja. J^uan*’ and w,thout £eju?. organizacijomis skaitosi
kvietęs adv. Bagočiu. ge- kad butų suorganizuojamas V" l.ne n^ts OJj valstybinės įstaigos Uzbai-
riausi lietuvių kalbėtoją ir Amerikos Lietuvių Tarvbos the ot L thuama, to de- ges kalbėti, jis užklausė, ar
Lietuvos istorijos žinovą, skyrius. fend the mterests of the count-,tUri kas kokių paklausimų,
kad išaiškintu mums sunkia Draugijos tam darbui pri f; of ancestor^ \n a^ord' Tuomet torontiečiai tarybi- 

narius, ku-
cuing hand to the distressed; j 

(3) that the military occu-
pation of the territory of the 
Republic of Lithuanr'a be placed 
under the supervision of the 
Inter-Allied ccntrol body;

Plačiai reikalą apsva.-s- <4 > that the Soviet adminfet-

kad išaiškintu mums sunkia Draugijos tam darbui pri - ’ Į tuomet torunue
Lietuvos padėtį ir kokid tarė ir šios jų išrinko po duį a"ce With \ne. ^cred tradaionsį nmkai pradėjo i j i-a. • j i x t * *■ tti ” tzi • oui countrv to extend <i ros- 1%iiV up tun 7*-^budu mes galėtume geriau- delegatus: Liet. Lkesų Kl., ; bu tun 73

Penkta* Puslapi*

GYDO JAPONU KĄ

Amerikos armijos daktarai gydo sužeistą japonuką 
Okinaua saloje.

Balandžio 28 d., 9:30 v. 
vak., 404 Bathurst St., To
ronto, Liet. C. C. F. skyrius 
rengia vakarienę su šokiais, 
kurioje dalyvaus ir drg. S. 
Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius, svečias iš Bosto
no.

Torontiečiai jau girdėjo 
daugelį kalbėtojų iš Jungti
nių Valstijų, bet drg. S. Mi- 
chelsono dar nėra girdėję, 
todėl Liet. C. C. F. skyrius 
nutarė tų progų suteikti to- 
rontiečiams. Norintieji daly
vauti šitoje vakarienėje, 
kviečiami įsigyti bilietus iš 
anksto, nes prie durų gali 
jų pritrukti.

Balandžio 29 d. tuo pat 
antrašu, tik viršutinėje sve
tainėje, įvyks prakalbos, 
kurių vyriausis kalbėtojas 
bus “Keleivio” redaktorius, 
drg. S. Michelsonas. Pra
kalbos prasidės 3 vai. po 
pietų. Visi Toronto ir apy
linkių lietuviai esate kvie
čiami gausiai atsilankyti.

Kviečia Rengėjai.

paeiną iš įvairių organi
zacijų, tik vieni socialistai 
jų neremių, už tai jie esu 
“aršesni ir už komunistus.”

Sūnų 
Moti- 
V aitų

Draugija. Kovo 11 d. įvyko 
susirinkimas. Dalyvavo ir| 
BALF 49 skyr. delegatai

šia savo broliams ir seserims' Šv. Onos D-ja. Liet. 
anapus jurų padėti. , D-ja, SLA 41 kp. ir

Po nuoširdžios ir geros nos Dievo Aušios
kalbos buvo perskaityta a- 
tatinkama anglų kalba :ezo- 
liucija Lietuvos klausimu, 
kuri telpa žemiau, ii su
rinkta $51.55 aukų. Paden
gus išlaidas, likusi suma 
bus pasiųsta A. Liet. Tary
bai. Aukautojai:

K. Čiurlionis—$2. Po $1: A. 
Stanevičienė. A. Lapinskienė, 
A. Kirmelienė, A. Dainiuotas, 
Pielsuskienė. K. Atkočiūnas. P. 
Stepu iionis. P. Alex. J. ''ečul- 
ka. M. Majauskas, V. Skintom
L. Paulauskas, S. Urbonienė,
M. Pilvelis, A. Veličkierė, S. 
Pajerskas, S. Didel. J. Criga- 
liunas. M.G. Semsis.
Billienė.

Po 50c.:

čius, vienbalsiai nutarta or-, 
ganizuoti Am. Liet. T. sky
rių Lavvrence. } komitetą iš
rinkti: J. Urbonas. J. Indi- 
las, M. Stakionis ir V. Ak
stinas. Tas komitetas suren
gė ir aukščiau minėtas pra
kalbas. M. Stakionis.

Vienas iš socialistų paė
mė balsų ir paaiškino, kad 
socialistai iš pradžių rėmė 
K. L. Tarybų, ir rems atei 

rules tyje, jeigu bus sudaryta iš į 
i rinktų organizacijų atstovų ;

(5) that the citizens of Lith- bet tokios, kokia ji yra da-'
uania deported to the USSR be bar, iš pavienių asmenų, so- 
released and permitted to re-i cialistai nemato naudos 
turn home; remti, nes jinai visvien ne-

(6) that the American relief bus Taiyba, bet pavienių 
agencies be given full facilities1 asmenų grupė. Toks sočia-Į 
to extend relief as soon as pos-į listų pareiškimas nekuriuos

occupied Lithuania 
proceed in accordance with In
ternational law and the 
of warfare;

ration in

fSAN FRANCISCO, CAL.

Jau 45 žmonės nušoko nuo garsaus tilto
Turbut visi yra girdėję a- 

pie garsųjį San FranciscoRezoliucija dėl San Fran-įsible to the inhabitans of Lith-įtarybinmkus privedė Pritiltą vadinamą Golden Gacisco konferencijos i uania, and also to the Lithua- 
AukŠČiau minėtose pra- nian deportees in Soviet Russia 

Kibildis, A. šaukis,: kalbose balandžio 8 d. Law pending their return home;
A. Baumiliene ir I. rence’o lietuvių susirinki- FINALLY BE IT RESOLV- 

mas priėmė sekančią rezo- ED, that the United Lithua- 
Ig. Tručinskas, J. i Unciją

isterikos, tuo labiau, kad irte

Klausimai ir 
Atsakymai

Ats.: Naujoji Gvinėja y- 
ra pati didžiausia. •

Kl.: Ar naktį galima ma-
Kiausimas: Ar teisybė, tyt laumės juostą, kurią ki- 

kad garsus žmonės nelankė ti vadina orarykšte? 
didelių mokslų? i

Atsakymas: Tiesa, kai Ats.: Kartais galima, kuo- 
kuiie nelankė. Vienas tokiu m?1 menulio spinduliai ap- 
buvo Thomas Edison, gar- šviečia krintančius lietaus 
susis išradėjas. Kiti prie *asus. Bet tokia orarykšte 
mokslo buvo negabus. Toks būna labai silpna, 
buvo pagarsėjęs gamtinin- Kl.: Ar galit paaiškinti, 
kas Darvinas. Thoreau. kada Hitleris apskelbė An- 
Henry Ford, Benjamin glijai karą?
Franklin. 1 Ats.: Oficialiai karas An-

Kl.: Ar tiesa, kad eskimo- glijai nebuvo paskelbtas, 
sai apskritus metus gyvena Anglija su Francuzija buvo

, .... x tiltu, kuris apžergia 2kun. Vaskys pasiliko tokios, ,jų pložio skoją
pat nuomones, kaip sočia-:Ti?s viduriu tas tiltas turi g įnieįo'sulipdytose°įnn«- iš‘"ka'ino' "paieižk^ioš. "kaS 

" apie 2o0 pėdų aukščio, ir -----
nian Organizations of Lawren- 
ce, Mass., appeal to our dele
gates to the United Nations 

ginskas. M. Golubickas, A. Sta-: cisco Conferenee to consider the Conferenee at San Francisco to 
kionienė. F. Yalungevičius, Iva Post-war Security set-up, the jnsįst on the adoption of an 
Kutas, S. Černiauskas. K. Ki- United Lithuanian Organiza- amendment in the future World 

tions of Lau rence, Mass., re-! Security Charter whereby the 
presenting a local branch ofįGeneraj Assemblv will be en-

Urbonas. M. Stakionis, J. 
liak. K. Kasilevičius, J.

Pieš-į 
Stul-

RESOLUTION 
On the eve of the San Fran-

Ruošiamas Lietuvos Stei* giamo Seimo 25 metų sukakties paminėjimas

bildis, K. Yaicikutis. K. Yidu- 
nas, S. Yaitr.škis. A. Pivuickas. 
R. Gaidienė, T. Bauša, Z Stra
vinskas. O. Milius, M. R Iškaus
kas, -J. O.erkienė, A. redflio- 
nienė. J. Jurkšta. P- Mil i .is, Mį

Ryšy su Amerikos Lietu
vių Tarybos atsišaukimu į 
lietuvių kolonijas padėti
sukelti 52.000 dolerių fon- 

the Lithuanian American Coun-, p^vered to revise any particu- ,dą Lietuvos nepriklausomy
bei ginti. SLA 236 kp. naci: m a meeting at the Lithua

nian Citizens Club on April 8. 
1945,i do heręby resolve the

lar
the

arrengement made riuring 
war in eontradietron to the

r<|oy
M. Rakauskas, J. Bučicnis, D. ■ follovl'dg— 
čiras. K. Brazauskas, (’. Cil-I \VHEREAS. the government 
eruvienė. A. šiauris. Y. Aksti-įof the United States of Ameri- 

■I. Lapinskas, M. Sa'.alaus-, ca continues to recognize the

riai nutarė kreiptis į 
kurios

lėse? jeigu Hitleris užpuls da
. . nusi- Ats.: Tiesa, kad jie stato nors vieną šalį, tai jos ap-

bosta gyventi, eina ant to namelius iš sniego, bet ne- skelbs jam karą. Susitaręs 
tilto ir šoka žemyn į jurų. tjesa> ka(Į jįe gyvena juose su Stalinu, Hitleris užpuolė 

Išrodo, kad tai .vra baisi aPs^ritus metus. Vidurvasa- Lenkiją, Francuzijos ir An-

todėl žmonės, kuriems

gyv
sesnis.

Šiomis dienomis nuo to 
tilto nėrė stačia galva tūla

kitas moteris. Jos lavonas buvo 
surastas ir nustatyta, kad

nas
kas. L. Balevičienė. O. Jjrčiko- 
nis, F. Yanagas. N. Pajarskie
nė ir A. Milutis,

.Am. Liet. Tarybos I>aw- 
rence'o skyrius visiems au
kautojams nuoširdžia, taria 
ačiū.

Amerikos Lietuvių Tarybos Lavvrence’o skyrius

sovereignitv of the Republic of 
Lithuania; and

WHEREAS. all successive 
declarations. beginning with 
the Declaration by the United 
Nations. Moscow. Teheran and 
Yalta Declaralrons repeatedly 
re-affirm the principles of the 
Atlantic Charter; and

\VHEREAS, it is a known 
policy of the United States to

spirit and letter of the Atlantic į OI gamzacijas. kurios remia
Charter. ' !Lietuvos' nepriklausomybę, tai buvo Mrs. Neva Wilson,

į kad išrinktų po du atstovus ; 46 metų amžiaus moteriškė, 
grožio saliono savininkė. Ji 

at‘ paliko vyrų. kuris dirba as-

ėjo pavergus Šuomijų“
Ats.: Suomija buvo pri

jungta prie Rusijos 1809 
metais ir pasiliuosavo tik, 
1918 metais, kuomet Rusi
jos revoliucija paskelbė lai-

š tl.TIMS SVEIKATOS

John Urbonas, pres. 
Matthew Stakionis. sec.

Žinios iš Toronto

į bendra organizacijų 
stovų komitetą, kuris turės 
surengti aukščiau suminėtą 
paminėjimą. Deja, tenka 
apgailestauti, kad trys or-'

vyrų.
besto pramonėj 
žudė. niekas nežino, 
nelaiminga meilė su 
vyru buvo tos tragedijos

šaltinis Sveikatos, tai tokia knyga. 
I>al>ai naudinga ir turėtų rastis w*- 
vienuose namuose. Aprašyti auga 

sve visoms pavergtoms tau- Tai medicinoj ir gydymo budai žolė- 
. " r o , mjs. šalvimis. su daugeliu paveilcs-
tOtnS. ' lų ir receptų, su nurodymais kaip

Kl.: Kuri Pacifiko vande- sutaisyti gyduoles namie. Kaina 65 
.nyne yra pati didžiausia,centų- , skinoer, (1^ 

Ko ji nusi-’ sala? 3448 S. Emerald Avė., Chicago, 111.
Gal j ____
kitu!

Katriutės Gintarai scenoje ganizaeijos iš aštuonių atsi- • prježastis, gal šiaip kas.
--------- sakė atstovus linkti, moty-*

modamos, buk tai esąs po-' Vietos laikraščiai sako, 
litinis reikalas. Bet toks pat ’ kad nuo to tilto yra nušo

kę pragaištin jau 45 žinomi 
žmonės. O kiek yra nušo
kusių niekam nežinant, nak 
ties laiku, tai tik viena ju-

SLA 236 kuopa balandžio 
8 d., užbaigus mėnesinį na
rių susirinkimą, statė sceno
je gi’ažų trijų veiksmų vei
kalą, “Katriutės Gintarai.”

Kiek laiko atgal. Lietu- intercede in saving human livee, ’fa^rT-ump^’laiku. "St
■ and alleviatmg the suffenng of , • .1-1, ... x j / pasekmingai atliko savothe peoples being kberated from • 7- i -j- .* pareigą, veikalo vaidinto

jai buvo visi SLA 236 kuo
pos nariai ir visi atliko sa
vo roles gerai. Publikos bu-, 
vo nemažai ir visi buvo pa
tenkinti.

vos Šelpimo Fondas persi
organizavo į Bendrą Ame
rikos Lietuvių Šelpime Fon
dą ir jau nemažai padarė 
naudos Bendram zondui. 
Narių iki šiol įsirašė 50. 
Pas mus Lavvrence yra du 
BALF skyriai ir abu turi a-

reikalas buvo ir vasario še
šioliktoji, tačiau tos organi
zacijos tą reikalą rėmė.

K. L. T. Toronto skyrius 
delegatus išrinko, bet su ta 
sąlyga, kad pelnas nuo pa
rengimo butų paskirtas ne

ra galėtų pasakyti. Bet ji 
nekalba.

Ir reikia pažymėti, kad
. - , • x ■ • t k • i tas tiltas nesenai da pasta-Amenkos Lietuvių Tarybai, k . 1

t, o-r* T it T1 '

appression:
WHEREAS, Lithuania — the 

countrv of our ancestor> — is 
a member of the League of 
Nations from the very estab- 
lishment of that organization

pie tiek pat narių ii veikia and has afaays faithfully ob- 
gerai. šis skyrius, apie kuiįiserved all the obligations of 
čia kalbu, turi 49-tą nume-ithe Covenant and to this day. 
ii. Drapanų surinkta ir iš- honors all its financial commčt- 
siųsta į centrą 16 didelių dė- ments in eonneetion with mem- 
Žių. bership therein;

Paskutiniais laikais šia- \YHEREAS, through no fault

Kun. Vaikio prakalbos kaip kam nepatiko
Balandžio 8 d. lietuvių 

parapijos svetainėje buvo 
sukviesti ant greitųjų to
rontiečiai pasiklausyti kun.

bet Kan. tariamai Liet. Ta
rybai. Tuo taipu keturių or
ganizacijų delegatai stovi 
už tai. kad pelnas, jeigu jc 
bus, butų skiriamas -Ameri
kos Liet. Tarybai. Todėl 
reikalas kol kas yra kom
plikuotas ir darbas negali 
eiti pageidaujama kryptimi, 
nors reikia tikėtis, kad ta
rybos skyrius pakeis savo 
nusistatvma ir sutiks dirbti

John Šimkus.

PAJIESKOJIMA1

VOKIETIJOS MIŠKUOSE

Ve;
Vokietijos miške dega sudaužyti nacių šarvuoti 

lomi Amerikieti; p-tsjs,lėpę< už jų šaudo į nacius.

Vaškio kalbos. Publikos pri .
ririnko pilna svetainė. Kun. lsvien su kitais Amerikos
Vaškys yra dar jaunas žmo
gus ir turi gerų iškalba. 
Jam teko ragauti raudonųjų 
kvislingų baudžiavos, todėl 
nenuostabu, kad jis i’’ kai-' 
bė’o daugiausia jų adresų, 
nušviesdamas raudonojo 
imperializmo padalytas 
skriaudas lietuvių tautai 
Žinantiems raudonųjų im
perialistų taktika, nei trodo 
kad kun. Vaškys butu per- 

■ slides tuos dalykus, kuriuos 
I jis apibudino. Nacių adre
su iis pažymėjo tik tiek:

“Naciams okupavus Lie- 
’tuvą. buvo nei kiek nege
rai!’, nes ką bolševikai ne

isi ė :o išplėšti, naciai ta na- 
j 1 ai"ė.”
i Kalbėtojas baigdamas 
savo kalbą pažymėjo. 
Lietuvos padėtis yra critiš- 
ka ir todėl, kam rupi

Liet. Tarybos naudai.Torontietis.

APSIVEDIMAI
Pasiturintis vaikinas, atrodo sfe

rai, 50 metų amžiaus, nesreria ir ne
rūko. pajieško apsivedimui pasitu
rinčios merginos, ar našlės arba fry- 
vanašlės. Su pirmu laišku prašau 
prisiųsti ir atvaizda. Dauginu -žinių 
suteiksiu laišku. AdresuoKit: < 1!>)

A. T. S.
8 |b Rroadwav. So. Boston 27, Mass.

Pajieškau Petronėlės Paluknaitės. 
kuri apie 35 metus jryveno Bostone, 
ant Broarlu-ay. pas kriaučių Šimkų. 
Ji ištekėjo ir išvažiavo į Brooklyną. 
Aš norėčiau su ja susižinoti, bet ne
žinau nei dabartinio jos adreso, nei 
kaip ji vadinasi už vyro. Kitąsyk 
aš sryvenau su ja ant vieno burdo 
Ji buvo trera drauste ir surado man 
darbą ir iki šiol aš da nesu jai už
tai padėkojus. Jeigu jos jau nebėra 
jryvos, tai norėčiau, kad atsilieptu i

Inors jos sesuo, Veronika Paluknai- - 
tė, kuri gyvena Bostone, tik neži
nau kokiu adresu. Bus jau 22 me
tai kaip aš jos jieškau. bet vis re- 
jraliu surasti. Jei kas malonės su
teikti man apie ją žinių, prašau ra
šyti man taip: (20)

MRS. JUI.IA S11EPUT.
2fil Park Avė.. Weehawken. N. J.

Norėčiau susirast" sau (^"veninio 
draugą, nebejauną vaikiną arba naš
lį. Butų jrerai Kad turėtų beit pusę 
to turto, ką aš tur .i. Daujri: u žinių l 
parašysiu laišku. Prašau rašjti taip:

P. O. Box 825. (19)
Creston Sta.. Orai.l Rupid*. Mich.

Pajieškau brolio Juozo Bernoto, jo 
sunaus Edvardo ir dukters Agnės. 
Kitąsyk gyveno Brooklyne, bet buvo 
išvažiavę 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. THEOHI. BERNOTAS, 
2351 Gascon St., Montreal. Canada.

Pajieškau biednos našlės, I uri ne- 
Į turi kur prisiglaus! ir netur vaikų.

Amžiaus gali but nuo 50 iki 7»b me- | 
, tų. nes ir aš esu -’>S metų. Gyvenu 1 kad I pasi;urinčiai ir gera: moterTkei ga- I 
li būt geras gyvenimas iki i rirties 1 

A. S. V.Lir-' GoO'/a i. v i NO -t, Em, Pa.

Pajieškau draugų Petro Gaideli- 
ir Juozo Kuraičio, su kuriais 1928-0 
metais gyvenau Edmontone, Kana
doje. Girdėjjau. kad Petras Gaidelis 
«ląbar gyvena apie Bostoną, o Juo- 
ras Kuraitis paliko Ednu-nto-ie. No
rėčiau kad jie atsilieptų, arba kad 
kas kitas malonėtu pranešti man jų 
dabartimi adi-esa. (17)

PETER I AIMAN.
g.’-lS Cuniif, 11 mil i n in.'), | ■ U e h.

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

636 Broadway,
“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

Karas Eur
i tusJei norite iinoti apie karą lr kitua {vykina, tai akaitykite '‘Naujienas**.

"Naujienos** yra pirmas ir didžiausias U«hrv*| dienraitis Amerikoje.Uiairaiykite "Naujiena** liandiea. Kaujiaa^ prenumerata metams Amerikoje (tiimant Chū sagą), 96.00. Chicagoje ir Europoje—964M 
Money Orderj ar lekj siųskitei
“NAUJIENOS"
\ 17» South Halsted Strort

CHICAGO, ILLINOIS

* ž***
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Beitas Puslapi*

Motoms
SI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONTENŽ.

J ieva Simonaitytė

G r e t e
(Ištrauka iš nebaigto romano “Vilias Karalius’’)

(Tąsa) —Na. tas jos jaunikis.
Abi mergaitės nusiprunk- tas... 

štė juokais, o tarnaitė pa- Tarnaitė vėl suklinka 
dainavo: juokais ir beveik pargriūva

Akys plačios, ausys stačios, į vandeni. O Mačkienė pyk-
Usai paraityti. sta:

—Šulmistrukas tikrai —Tu šiandien tokių lin-
gražus vaikinas.—sakė Gi 3- ksmų vidurių. Kas čia da- 
tė,—bet kam tu ji prisirri- bar juoktis?
nei? —Kaip nesijuokti iš tavo

Mačkienė kiek susimaišė, paikos kalbos. Jis ateina 
Ji nebežino ką sakyti. Gr- kas vakarą — už mylių gy
te ir nelaukė atsakymo. i vendanlas. Kalbi, lyg bū

tum iš kaselės pasėmusi.pastebėjo. kad užmirš; i 
savo kultuvę, taigi reikė :, 
grįžti namo atsinešti.

Plonikei dingus, tarnai ; 
vis dėlto neiškentė nepa- 
pletkavusi:

—Grėtė turi gražų jauni
kį ir turtinga. .,..................... , . ,

* Mačkienė pyksta ant ta - kiaA? ?'1S užsikirsdama, 
naitės. kurios esąs išprov - _ Mickienė vėl erzinasi, 
kuotas ginčas su Grėte. Grė- ia!. Trrergai ji pasakytų Vi
te nebutu taip piktai pati- šokios teisyoės. Ji drėbtų
sakius prieš Povilo .Joni,— Jai i akls; P.Vk su?rieb- 
Mačkienės nuomone, — i i tų. Bet ji žmo iš patyrimo, 
tarnaitė nebutu įsikišusi r i ^ad prieš besijuokianti zmo 
savo liežuviu. Ji nori atke’- nieko negalima ištaisyti, 
syti tarnaitei, dedasi visa Juokas nuginkluoja ir pik

tadarį. Ji tyli dantis sukan
dusi. Tvirčiau ji nusitveria 

mr- kultuvę, griežčiau sugriebia 
nai, aš nežinau. Nei nore- skalbamą drabužį. Dideliais 
jau piršti, nei ką. aš tik juo- mostais sukioja ji jį ant len
kavau. Bet taip šaipytis ne- tos ir plaka kultuve, kad

—Na. tai kalbėk tu. ar 
tavo taip bus... Aš maniau...

—Ak. tai tu dar nieko ne
žinai? Gerai, nežinai ir ne
sakysiu. Kam dedies tiek 
daug žinanti. Juokis ir vo
lioki?' — Ir Barbikė juo-

rn,FTvrs. sn. boston. pio. 17, oaianazio zo, i»qo

ką žinanti ir atkelia: 
—Kur tau neturės.

reikėjo nei tau. nei Grėtei, 
tai labai nepadoru.

—Ką čia apie Povilą ne-
sišaipvti, koks jis barona taikyti.

vanduo taškosi kaži kur į 
šalis. Barbė vos suspėja prie 
antro lentos galo jai prisi-

ar ką!
—Baronas ar ne, vis žmo

gus savęs vertas. Aš jam
pupučių V,

iyl;
n gera ir nesisaipys; jam 
nereikia • tokios kivynos, 
kaip Grėtė. Grėtė nežino, 
kas gera. kas ne: kad ne
žino. tai ir nereikia.

Nuėjusi Grėtė Plonikė 
nebegrįžta taip veik. Ji tu
ri laiko. Tegu skalbia sam-

v ienus.
darbas baigsis anksti po 
pietų.

Pastaruoju laiku Grėtės 
mintys darosi vis gyvesnės, 
audringesnės. Jos ilgisi kaž-

uniiimcs v išvien

—Gerai, jau gerai, ir ko naujo, jos baisėjasi da-
mudvi tik juokavo va, — at
lenkė tarnaitė. —Dėl to nė
ra ko pykti, o tau jau visiš
kai ne.

Mačkienė vis dėlto pyktų 
ilgiau, bet ji nieko tikro ne-

bartiniu gyveniniu. Mačkie- 
nės plepalai sukėlė didelę 
audrą jos krutinėję. Ir ne
ramumas didelis ją paga
vo. rūpestis. Ką gali žinoti. 
Rasi Mačkienė jau su te

žino apie Grėtę. Ji meilija* vais kalbėjo. Ir jie rasi jau
iš tarnaites daugiau sužino
ti.

—Jis bene kas vakarą at
eina?

—Kas?

sutinka, kad Grėtė eitų už 
Povilo Jonio. Grėtė nusi- 
spiovė... Yra tiesa, kad pa
mariškiai laiko Povilą tur
tingu, na ir tinkamu kiek-

JI LAIMĖJO PRIEŠ ČAPLINĄ

Čia yra parodyta Hollywcodo aktorka Joana Bany 
ir ios mergaitė, kurią ji sugyveno besimyluodama su

MAUDYMOSI KOSTIUMAI ŠIAI VASARAI

Štai kokiais maudymosi kostiumais šią vasarą mirgės viešos maudynės Ame
rikoje. Jei doros sargai nieko nesakytų, tai tūlos moterėlės eitų maudytis visai 
be kostiumu.

Knygų Bargenas
Už Puse Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $I.GO, 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:
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

vienai ūkininko dukteriai. MANO ŽODIS DĖL PREZ.' 
Grėtė braukia per veidą. ROOSEVELTO MIRTIES 
lyg nubraukti norėtų nema-

VAKARO DAINA
• Gražių dainelių aš girdėjau

lonias mintis, ir atsisėda Sykį plaukė laivas ir jau 
pievoje. Į buvo bepradedąs skęsti. Ta

lki šiol ji tegalvodavo a- da atėjo vienas keleivis ir 
pie dingusį brolį. Bet pas-įsako: “Duokit man tą lai- 
kutiniu laiku lyg linksmos- vą, aš jį išgelbėsiu.’’ Jam Tik vieną dainą vakarinę 

nės darėsi mintys, ir lyg vii- teko plaukti labai pavojin-'širdis pamilo taip karštai, 

ties jau daugiau buvo išeiti ga jura. bet geras kapito- Ir neberimsta kol aušrinę 

iš Pamario. Tik šiandien .a nas laivą išvedė per visas Užmerkia brėkšdami rytai

Tyliuoju vakaro laiku.

Bet kai į toli jas lydėjau. 

Nebuvo fcudna, nei klaiku.

UETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS

o - a ...k v DAINOSE.Bažnyčia sako, kad buvo. o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
ką: pgi Nojus butų galėjęs surinkti i viai gyveno, tai perskaityk šitų kny- 
kehas dienas visų veislių gyvūnus, gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
kurie gyvena išsimėtę po visą 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, kad visą
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- BYLA DETROITO R AT ALI- 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos <nrlUicr ,K
Kalėjo atsirasti po tvano juodveidžiai »'l/viaijIjiai0.
ir kitų veislių žmones? šitie ir šim- Dalijant Detroito lietuvių socialis
tai kitų klausimų, į kunuos negali tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
atsakyti jokis kunięas, yra nuosakiai jjUnįg0 pakurstyti brostvininkai už- 
įr aiškiai isdestvti _ šitam veikale. pUOiį juos jr žiauriai sumušė. Socia- 
Knyga be galo įdomi. Kas žoais—-tai fįstaį iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- įr yj.a šioj knygutėj aprašyta, su vi- 
mgų argumentas griūva. Mokslas ir saįa teismo rekordais ir liudininkų 
mokslas nuo pradžios iki galo. parodymais. Kaina .................... 25c.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA MATERIALISTIŠKAS 
KRISTAUS VIETININKAS? ISTORIJOS SUPRATIMAS.

. »• JįUdU.
drą>iai k.itikuoja Romos Kata akų gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
baznycios^autontetą ir faktais parc- tai perskaityk šitą knygelę.

. kad j:s nėra joks Kristaus vie- Kalba labai lengva. Knyga protau- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 jantiems darbininkams neapkai-

i nuojama. Kaina ........................... 25c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI-

STATYDAVO SAU ŽEME SOCIALIZMO TEORIJA.

Labai idomus senovės filosofų da- .. ... ._  . . ... . .
l.idi.nai apie žemės išvaizdą. Pagal . .veikalas trumpais ir aiškiais 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra aktais parodo, kaip iki šiol Kertes!
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- lr kod^ ture’'
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.“ geistas kapitalizmas. Kaina 2ac.

4orpu-iz‘ Aleksa' ioc dėlko reikia žmogui
1 ..............................................GERT IR VALGYT?
NIHILISTAI v , - -v j . . v— ... ... , . .r - i Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

1 ragvdija tnjuose aktuose. įnoriai, atšaus nepagalvojęs žmogus,
kalas perstato nužudymą caro Alek- Bet dėl ko j
sandro II., laibai puikus ir nesun- į irRO?ua sįlpKta? Ir d. ko vienas mai
šiai scenoj perstatomas veikalas. Is sta<» duoda daugiau spėkų, kitas ma- 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. £iau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
So. Boston, 1913, pusi. 61...........25c. Jruskos ir kitų panašių dalykų? Ko-
Tinik ic P®* jam reik.’a riebalų? Aituos k'-ausi-
TABAKAS. _ (mus suprasi tiktai iš šios Knygutės.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- Parašė D-ras G-mus. Kaina į . 15c. 
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
daugelį iš gyvenimo _patyrimų pa 

M:rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass 
P.ioy m., pusi. 63............................ 25c.
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S 
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23........................

KUNIGŲ CELIBATAS.

Si knygelė parodo, kodėl Romos
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 

, j®8 pasekmės ir doriškas dvasiškijoa 
jj' ; nupuolimas, šią knygą turėtų per- 

’ į skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo

li nnl.’iAnzi Iri;, - IMIUVIS ii pavtijuj. I” kaip
Gal but. ištekėjus kur'gaila dabar, kai nebetoli 

nors toli nuo marių, nebe kranto, kapitonas mirė! Ka- 
tiek liūdna butų prisiminti pitono vardas buvo Frank- 
praeities. Ir jos mintys griž- jin Delano Roosevelt. 
ta nesuskaitomą jau kar ą .. , .. „ . . .
pas dingusį brolį. Atminus -^e’ tokie žmones kaip
brolį, dingsta Mačkienė .u Rooseveltas, nemiršta. Noi-? jr žemė klausės jos maldos 

visom piršlybom. Dings.a J? balsas nutilo, bet jo dya- lr vakarai slaptai n u raudę, 

audra iš kiūtinės, dingsta fia ir darnai pasilieka. Va- Taip nežerėio niekados, 

piktumas ir nedorumas. Tik kan* įskilo laisves,
liūdesiui vienam heli 4:a svYvUrys, J kur) sudus^ visu 
vietos širdyje.

(Bus daugiau)

Gaili j,;. buvo. kaip gegutės 

Graudingos raudos tylumoj. 

Graži kaip čiulbėsis lakštutės 

žaliam gojely sutemoj.

Aidužiai blaškėsi ir gaudė.

Jai kelia nušvietė aušrinė

MERGINA LAIMĖJO B’ - 
LĄ PRIEŠ ČAPLINĄ

Čalis Čaplinas buvo pripa
žintas Joanos Berry 

dukrelės tėvu

u.ionų pikti žygiai. Tyro- §veinučiais aukso spinduliais. 

nam> pasauly nebebus vię-: Sesutės žvaigždės susipynė 

tos. Pasaulis dabar žengia Lv,lėj0 ialiaia.
į žvaigždėtą ateiti.

Kaip gera ir gražu gy-i^au.sa pkV'bėj ji pranyko, 

venti ant tos žemės kur ■ ^uVddė garsą toluma, 

gimsta genijai, kaip George Tlk atmlnima J’ poliko, 

Washington, Abraham Lin-‘Tėvynės daina mylima, 

coln, Thomas Edison, F. D. K- ž,tkus-
Roosevelt ir daug kitų. Tik ___________

Pereitą savaitę Los A - laisvė ir demokratija padą- 
įieste užsibaigė an - ”č Ameriką tokia, kokia MIRĖ IG£ METU 

MOTERISį gėlės mieste
roji Čalio Čaplino’ bvi . mes dabar turim. Musų mie- 
Kaip žinia, ta filmų aktori ; las prezidentas atidavė su
skundė buvus jo meilužė vo gyvastį už laisvą pasau- 
Joana Berry. Mergina tu T ii-
dukrelę ir sako. kad ją s r- Ji? mirė. kad mums butų, j] k . K6
gyvenusi su Čaplinu. (geriau gyventi. Jis dli;ooĮpjaus

Prisiekusieji' teisėjai Į1 • iabai sunkiai. Kaip gaila, 
balsų prieš vieną nusnv-; - kad jis negalėjo pasitikėti 
ja bori čo-jjuo.- iV.e t Stalinu, taip kaip pasitikė- 

jo Chiang Kaišeku arba 
Churchillu. Kad išlaikyti 
Staliną vietoj, darė visokių

dė, kad Čaplinas vi a ios tė
vas.

Bylos metu buvo iškelti 
aikštėn ir Čalio santikiai s i
Joana Beny. Taip pat pu- nuolaidų, už ką susilaukė 
aiškėjo, kad Čaplinas savo visokių priekaištų. Tas ir j 
valia buvusiai meilužei m< - pakirto jam sveikatą. Roo-
ka alimoni.ią. po 75 doleri1, - 
į savaitę. Teisėjai nusprer.- 
dė, kad Čalis turi mokėt pa
stovią alimcniią po 75 dol. 
i savaitę.

Čalio Čaplino byla buvo 
ilga ir skandalinga. Pi •- 
miausia jis buvo kaltinamas 
už nusikaitimus Mann Ak
tui. Bvlą buvo užvedus fo-

seveltas jau senai pasakė, 
kad pasaulis statys jam pa
minklus. Aš manau jog at-

10c - - _’ | terjs, dukterį8 ir mylimosios nepa- 
“SALOMĖJ A” pultų j tokią kunigų globą. Farašė

Arba, kaip buvo nukirsta ŠV. Jo- J^Sen.d ,FoX> D' 8U*
i galva. Drama viename akte, pa- ^etsvino Ferdinand de Samogitia.

rašyta garsaus anglų rašytojo, ver- 
' tetų kiekvienam perskaityti. 25c.

25c.

KODCL Aš NETIKIU
•o. S. S.” | DIEVĄ? ■’

Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak- 1 / „
t) faršas, labai juokingas ir geras pasako, kodėl jla
perstatvmui. Kaina ............... 15c. ne^a“ V .T“ . *na. arPumentų, kuriu

nesūraus joks jėzuitą.*. Kama tos
DĖL PINIGŲ knygutės .......................................... 20c.

Trijų aktu ir septynių scenų dra
ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. KURGI VISA TAI NYKSTA?
Večkys. Kaina ............................. 35c., j^ar lobiai, kuriuo*
KARĖS NUOTAKOS žmonės kuria per amžius? šį intri-

Vieno akto drama, vaizduojanti v
vokiečių militaristų žiaurumą ir ne- r;«iLrnoįtr«tIi °K»rl

motėm likim. * ky ^Ta^M U KaTl Klaimingą moterų likimą.
Kaina ............................................. 20c.

Keene, N. H. — Šiomis 
dienomis čia mirė Mis. 
Frances Perrv. kuri buvo

KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Mėsai ir riebalams
Raudonos stampos T5, 

U5, V5, W5 ir X5 pasibai
gia balandžio 28 dieną. Y5Į 
ir Z5 galioja iki birželio 2.

Raudonos stampos su 2-ru• 1 Y J • T • •' A V d UUUlIUe ClčllllĮyvo CU I Ueis laikas, kad ir Lietuvoje numerju nuo j2 galio-
pastatys jam paminklą. Aš 
sakiau, ir dabar sakau, kad 
musų Lietuva vėl bus laisva, 
nes teisybė visada paima 
viršų.

ja per visą šitą ir ateinanti 
mėnesį.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams

Mėlynos stampos C2, D2, 
E2, F2 ir G2 pasibaigs ba-., x Bus laisvas pasaulis, bus

derale valnzia, bet ( apn-u - į iajpvos tautos, kaip didelės, . ... OQ ,. - o
ją aimeto. uip įr mažos, nes Franklin lydžio 28 dieną Suvarto

\isą laiką komunis'u, D/Roosevelt taip norėjo.!k,t J35 ko1 tobegahoJ3-
spauda teismo (ali čaj To pat reikalauja ir musų Cukraus stampa
ben d ra keleivis^ Umse<™ujas prezidentas H. S.- No. 35 pasibaigs birželio

i henri i a Keleivis. - Trumam 12 dieną
Julia K.Hull (Anglijoj) yra vi -J

Čali Čaplinu. Čaplinas norėjo užsiginti, bet teismas natinis pasauly miestas, k ’- — . —
dabar pripažino tikruoju mergaitės tėvu. ir Čaplinas ris visiems nemokamai s Pirkit Karo Bondsus Ir Ska
tinės; mokėti jos užlaikymui. Jis moka jau kelioms ak- (teikia krematorijos pata - pas. Kas sąvaitę įdėkit į j 
torkoms. navimą. nemažiau kaip deWmt«

Čeverykams
Stampos su orlaiviai Nr 

1, 2 ir 3 iš Trečiosios kny
gutės geros neribotam lai
kui.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA BIBLIJA SATYROJE*
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą to*

k.aušimu. Ją turėtų perskaityti kiek- knygos neįsileidžia.Labai juokinga aa 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 379 puikiais paveikslais, perstatan- 
E. vandervelde, vertė Vardunas. čiais įvairias nuotikius nuo prieš au* 
^aina .............................................. 10c- tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-

____________________  . taus. J^ijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... ff.OO
KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis
■kaitymas. Kaina ......................... 25c.• »
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nao- 
jų, labai gražių ir juokingu monolo-
Sir deklamacijų. Visokios temo*:

rbininkiškos, 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) N*- 

nžsitikintis Vyras; (2, žydinti Giria; 
f3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kios prietarus, burtus ir tt...........16c.I
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM 
I>-ras F. Matulaitis Antra, peržiūrė
ta tr papildyta laida. Kaina .. 25c.

EILCS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų val
kams. Kas yra arba tikis* kada nor* 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c 
“Keleivii,” 636 Broadway, 

Soath Boston, Man.

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. 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-

ga. Ir pridėtas 
žemėlapis tatai

Kama 25

Karta
vio”

•N BB0ADWAT,
80. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir paa
A. M. MSTCUONI 

7747 Navy Av*om,
IMtroit, Midi.

t vV
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Mano Pastabos Viskas rodo, kad 
karo Maskva norės 
ninkauti Bulgarijoj.

ir po 
šeimi- AMERIKOS LIETUVIŲ TARYRA PAS PREZIDENTĄ

Amerikos žurnalistas W. 
L. White savo knygoje ir 
per žurnalą “The Readers 
Digest” aprašė Sovietų Są-

koks raudonajai armijai 
pavojus gali but?

Čekistų batalionai likvi
duos lietuvius, kurie yra

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

jungos žmonių gyvenimą, nužiūrimi kaip priešai Sta- 
Rusiškos tvarkos garbinto-, liniškcs diktatūros režimui. J. Tuskiui. — Mes patar-
jas R. A. Davias šoko <jin- Suprantama, nekomunistui ttmie nusipirkti tekilą gata- 
li Stalino diktatūros reži- galva nuo pečių. Tai ve, ko- ')!?lau ka,nuos ‘?kllas

kio “išlaisvinimo” susilaukė bu,s e*™8"“
Lietuvos liaudis. Stalinišk.i ,yla\' Se!ak« dana1' sunku 
“demokratai” pasiryžę iš- 2 a‘ crvaeiiui — Ačiū už

nekomunls"i pe^inęT Kny^ą “
ir “Keleivį” siuntinėsime.

mą. Jis parašė atvirą laišką 
i “Soviet Russia today.” 
komunistų “Laisvė” kovo 
15 d. laidoje ji persispaus
dino. Vienoje vietoje Da- 
vies rašo:

“Mes visuomet turėjome 
N. K. V. D. žmones su su

naikint 
tus!

visus

Po “trijų didžiųjų“ kon- Scenos veikalų vardus tarn-
fereneijos Jaltoj buvo de- ga > Z381'1 knyfW -Tt 

vim musu kelionėje. Bet to- dama pastangų sudaryti k.ul?,s teji,a Rel,e1'
Lenkijos demokratinę vai- ™ Pus!aP>'- K,tok,« netu’ 
džia. Amerikos ir Antrines nn? x , . . r> ,
ambasadoriai Rusijoj ' tarė- , J-Chemeuk.uu — Rod(» 
si su Sovietų Sąjungos už- ka<! . 'ckianetuoju spiritu 
sienio komisaru Molotovu. ™on.es ’?dma eter* ang' 
Bet pasirodė, kad ta komi- .'V,*?1:.. . m
sija nesusikalba, iki šiol ,Ona' Tam‘
ienkai da neturi demokra- stf!s. Penėsimas atėjo per
tuos valdžios. Yra ta. ku- ™’?1 J???,“0? .“??£?_ 

tik

se kelionėse mes galėjome 
kalbėti su kuom tik mes 
norėjome, išskyrus tiktai tą. 
kad musų palydovai neno
rėdavo, kad mes vieni bet 
kur vaikštinėtume, ir tai 
visada mane erzindavo, 
nors tatai būdavo daroma 
dėl musų apsaugos.” To
liau jis vėl sako: “Tiesa, 
Rusija neturi musų santvar
kos, musų demokratijos. 
Bet savo ruožtu ji turi de
mokratiją savo žmonėms. 
Juk todėl ji kovoja, kad tai 
išlaikyti ir praplėsti. Rusi
joje žmogaus dvasia kyla Į 
nevaržomo išvystymo aukš
tumas.”

Na, ir kągi tas Maskvos 
garbintojas snorv-nA?

viena dai. todėl negalėjome jo 
paskelbti.

Skaitytojų Balsai

ną pripažįsta 
Maskva.

B r o o k 1 y no komunistų 
“Laisvė” Nr. 80 š. m. persi
spausdino straipsni iš Ka
nadoje einančio komunistų Aš, “Keleivio” skaitvto- 
laikraščio “Liaudies Balso”, ja, sveikinu visus “Kelei- 
kuris aukščiau minėtu klau- vio” rėmėjus ir leidėjus, o 
simu štai ką rašo: labiausia Maikį su tėvu ir

“Lietuvos, Lenkijos, Ju- Moterų -Skyriaus vedėją, 
.goslavi.ios ir kitų kraštų Daug "laimės ir ilgų metų 

visam “Keleivio” štabui!apgynė'; Ogi reikalai išspręsti...” 
nieko! Rusų žvalgybos] Komunistai čia aiškiai 
žmonės paskui Da viešą se-į casako, kad Lietuvos, Len 
kiojo, kaip paskui ganomą

Miss Anna La Te.

Septintas Fus!ap*J

oži. Jis kalbėjosi su kuo tik 
norėjo, bet žvalgybininkas 
iš šalies visko klausėsi! Ar 
tokiuose pasikalbėjimuose 
gali but išreikštos bešališ
kos mintys? Juk pats Da- 
vies prisipažįsta, kad tie pa
lydovai ji erzindavo.

Davies sako, kad Rusija 
neturi musų demokratijos, 
bet ji turi “demokratiją sa
vo žmonėms.” Išeina taip, 
kad musų šaliai yra reika
linga vienokia demokratija, 
o Rusijos liaudžiai — kito
kia. Jeigu taip. tai kiek tų 
demokratijų iš viso yra?

Sykį žmogus tampa ko
munistų sekėjas, jis būtinai 
pradeda niekus tauzyt...

—o—
Lietuvos komunistai turė

jo suvažiavimą 1944 metų 
gruodžio 27-30 dienomis 
Vilniuje. Ir štai ką jie nu
tarė:

“Būtinai reikia visose ap
skrityse pagreitinti naikina
mųjų batalionu sudarymą. 
Plenumas įpareigoja parti
nius ir tarybinius organus 
imtis ypatingų priemonių 
lietuviškųjų, vokiškųjų ir 
lenkų nacionalistų gaujoms 
ko greičiausia likviduoti.”

Matote, dėl ko. tie naiki
namieji batalionai bus tve
riami — lietuviškų, lenkiš
ku ir vokiškų “nacionalis
tų gaujoms” likviduoti! Bet 
vokiečių ir lenkų armijų 
Lietuvoje juk nėra. Tai

kijos, Jugoslavijos ir kitų Aš labai myliu skaityt 
kraštų liaudies reikalais jus “Keleivį” ir siunčiu $3 kad 
nesirūpinkit, nes tuos klau- senis Maikio tėvas neatsi- 
simus jau išsprendė didysis sakytų mane lankyti, nes be 
Stalinas. jo aš nenoriu būti. Duokit

Pažiūrėsim, argi Stalinui man tą senį kas savaitę! 
seksis taip lengvai užka- Neužmirškit!
riauti pasaulį.

P. Kručas.
Monika Lapinskienė.

“TĖVYNĖS FRONTO” 
MONAS BULGARIJOJ

Kartojama Lietuvoje iš-
B B- ____ 1* - •______ 99D&nayta nauaies seimo 

rinkimų komedija

Kastantas Giržadas jau 
2 metai kaip kariuomenėj, 
bet mes atnaujinam “Kelei
vį” jo vardu ir perskaitę 
nusiunčiame jam. kur jis 
randasi. "Keleivis” mums 
labai patinka. P. A.

Bulgariją dabar valdo Aš, Andrius Lapinskas, 
raudonoji armija. Maskvos siunčiu staršam generolui 
komisarams liepiant, tenai $2.50 ant padnackų ir pra
buvo sudarytas “Tėvynės nešu. kad jeigu jis mislina 
Frontas” — skirtingų par- ženytis, tai tegul atvažiuo- 
tijų koalicija, kurioje pir- ja pas mus į Grand Rapids, 
maja Striūna groja komu- Mich. čia yra pasiturinčių 
nistai. ir nešpetnų našlių. A. L.

Šiomis dienomis Bulgari- --------
{joj įvyko “Tėvynės Fronto

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAP1U.

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass.

kongresas,” kuriame nutar- Atsiprašau, kad truputį 
ta statyti tik vieną kandi- užvilkau mokestį. Dabar 
datų sąrašą. Komunistai ar- prisiunčiu $3, nes negaliu 
gumentavo taip: nereikia skirtis su Maikiu ir Tėvu. 
skirtingų sąrašų, nes tuo- Nors yra sakoma, kad lai- 
mfet skaidini ^balsai.., , Ui, ki^tą it;fl^iįptanje. su 
If niėkas ned^o tani pa- Jais. bet hianb *tfunty<i vis 
siūlymui priešintis, nes ži- tos pačios ir aš nemanau, 
nojo, kad tatai reikštų lik- kad iškrypsiu iš vėžių, 
vidavimą! C. A. Ellies.

Bulgarija da skaitoma --------
neva savaranki valstybė ir Aš esu senas “Keleivio” 
turi neva savo vyriausybę, skaitytojas ir siunčiu Mai- 
Bet toji vyriausybe neturi j-jo fėvui 3 rablius už tru- 
jokios galios; ji daro kaip belį, ką jis mane lanko, o 
jai diktuojama iš Maskvos. gerbiamam “Keleivio” šta- 

bui linkiu geriausios kloties.
V. Mikulskis.

Sveikinimas

Gerbiamieji Keleiviečiai! 
Sveikinu jus ir linkiu jums 
ilgų metų jūsų darbuose 
musų visuomenės labui; lin-

Kai Rusijos bolševikai 1940 metais užgrobė Lietuvą, Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija nuvyko pas pre
zidentą Rooseveltą prašyli užtarimo, ši nuotrauka parodo musų delegaciją Prezidento kabinete. Rooseveltas 
skaito delegacijos pranešimą. Perskaitęs jis pasakė: “Jūsų Lietuva da nežuvo, tik laikinai neteko laisvės. Po ka
ro ji vėl bus nepriklausoma ir laisva.” Šią savaitę Amerikos Lietuvių Taryba siunčia delegaciją i San Francisco. 
Žemiau padėtas pranešimas paaiškina jos tikslą.

ALT DELEGACIJA Į SAN FRANCISCO
Amerikos Lietuvių Taryba siunčia į San Francisco konferenciją savo delegatus: Adv. Wm. F. Lau

kaitį, Wm. T. Kvietkų ir pulk. K. Grinių.
Šie trys asmenys yra pla-1 Vyriausis delegacijos už

dai visuomenei žinomi ir davinys bus pateikti Ame
rikos Lietuvių Tarybos su- 
manymis konferencijos da
lyviams ir ypatingai pain- 

tas ir ALT Politinės Komi- • formuoti juos apie Lietuvą, 
sijos pirmininkas. Wm. T.'Šituo tikslu yra paruoštas ir 
Kvietkus yra LRKSA cent-i specialus memorandumas 
ro sekretorius. ALT iždo visų pakviestų į konferenci- 
globėjas ir ALT Politinės! ją valstybių atstovams. To 
Komisijos vicepirmininkas, memorandumo kopijos dar 
Pulk. K. Grinius yra Lietu- prieš konferenciją buvo į- 
vių Tautinės Tarybos prezi- teiktos Jungtinių Valstijų 
dentas. “Lithuanian Bulle- prezidentui ir jo įgaliotiems 
tin” redaktorius ir LAIC di- oficialiems delegatams, 
lekcijos narys. San Francisco konferen

patikimi veikėjai. Wm. F. 
Laukaitis, yra SLA prezi
dentas, ALT viceoreziden-

cija, kaip jau žinoma, ne- darni San Francisco konfe- 
spręs atskirų tautų likimo ir rencijai geriausio pasiseki- 
nenustatinės valstybių šie- mo — tuo pačiu laiku pasi-nenustatinės valstybių

Jos tikslas — įsteigti • tikėdami.
pačiu laiku pasi
kari ALT įgalio- 

Pasaulio Taikos Organiza-Įtinių atsilankymas San 
ciją. kad visos tautos, dide- Francisco’je ir musų raštas 
lės ir mažos, butų apsaugo- konfęrencjios dalyviams bus 
tos nuo agresorių. Nuo to, kukli įnaša į šitą svarbų vi- 
kaip jai pavyks šitas tiks- sai žmonijai darbą.
las pasiekti, priklauso visos . .. . . x ,
žmonijos — ir taip pat mu- AmeriKos Lietuvių Taryba.
sų gimtojo krašto, Lietuvos ———————— - —
— ateitis. Laikraštis yra geriausia

Todėl mes esame tikri, dovana, kurios jūsų draugia 
kad mes išreiškiame Ameri- negalės užmiršti. Užrašyki- 
kos lietuvių jausmą, linkę- te jam “Keleivį.”

__ixi£. uvo viiycimo

reham. Mass.: .John Muzzey iš ne tik skaniai galima buvo kilyje ir jam tai daro gi- lanto Čarteryje išdėstytus 
Homestead. Pa.; John Belski iš pavalgyti, bet ir pasiklausy- lauš įspūdžio. Publika gra- principus pravesti gyveni- 
Rhinelander, Wis.; S. Baranauc-į ti puikių kalbų, kurie pirma ži, kalbos tikslios ir gra- man. Dabar, jam mirus, y- 
kas iš Gardner, Mass.; Victor jo kalbėjo. . žios, girdi, smagu tokioje ra abejonių apie Atlanto

P. Montvila, stambus^k^MI^J© laiką paleisti. Čarterio principų gyvėni- 
talikų veikėj'as, sako: “Kur Frank Dimar, svetifntau- man pravedimą. 
tu neisi, tai vis tie kriau- čių tautybės žmogus, stam- Paskutini žodi tarė gas- 
čiai. Kad ir čia. šiame ban- bios kriaučių dirbtuvės ži- partine d. Mačienė. Ji pa- 
kiete, didžiumą sudaro nomos M. C. čėrmonas, pa- klausė, ar vakarienė buvo 
kriaučiai. Kalbos ir išreikš- sakė neblogą prakalbėlę. Jo £era-? žinoma, buvo atsaky-

Paleckis iš Chicagos; Jos. Gru- 

shas iš Chicagos; J. F. Evoske- 

vich iš Branfcrd. Conn.; Petras 

Gaška iš Akrono; Stanley Bal- 

daitis iš Jeannette, Pa.; Mary 

Ženk iš Baltimorės; A. Kolos- 

ky iš Detroito: B. Embrasas :š 

Philadelphiios: F. Katunas iš 

Jefferson. Mass.; Vaclovas Va

lentine iš Ansonia. Conn-. ir A. 

Urbon iš E. Port Čhęster, Ct.

Maikio tėvas visiems reiš
kia karštos padėkos žodi.

BROOKLYN, N. Y.

(Atkelta iš 3-čio pusi.) 
mai: “Gaila didelių žmo
nių, kad jie miršta tokiuose 
momentuese. kuomet jie la

kiu geros sveikatos ir drą-! blausiai yra reikalingi. Bet 
sos plakti musų tėvynės I tokia yra gamtos dalia. Mi- 
Lietuvos priešus be pasi- ~ ”
gailėjimo.

Matydamas, kad mano 
prenumerata jau baigiasi, 
siunčiu jums money orderį 
$9 sumai. Du ir pusė už 

! “Keleivi,” o už likusius ma

rė George V.ashington, mi
rė Lincolnas. Tai dideli A- 
merikos žmonės! Mirė F. 
D. Rooseveltas, taip pat di
delis žmogus. Bet Amerika 
turi 135 milionus gyvento
jų. Tie gyventojai turi tra-

lcnėkit prisiųsti man že- dicijas, turi konstituciją ir
miau nurodytų knygų. 

Pasilieku jūsų iki grabo
lentos,

J. M. Kudlas.

ant mirasių žmonių kapų, 
ant palikimu išauga nauji 
žmonijos milžinai! Nors 
gailimės netekę savo vado, 
savo šalies prezidento, bet 
neturime nusiminti, turime 
eiti jo pramintu keliu!”

F. Gaidys. Ozon Parko 
Maikio Tėvui ant batų po gyventojas, komplimentavo 

penkinę atsiuntė šie drau- LSS 19 kuopą už jos su- 
gai: .ruoštą puikią vakarienę irJonas Balsevičius iš E. Wa-'tokią rinktinę publiką, kad

MAIKIO TĖVUI PO 
PENKINĘ

tos mintys šioje valandoje 
F. D. Roosevelto adresu yra 
puikios. Puikios todėl, kad 
F. D. Rooseveltas buvo mu
sų draugas, biednuomenės 
draugas, mažųjų tautų drau 
gas. Užtat mes ir gailimės 
jo. Užtat mes žiūrime į ry
tojų lyg su nepasitikėjimu, 
lyg su abejone, ar sugebės 
naujas prezidentas, p. Tru- 
man, išvesti mus tuo keliu, 
kuriuo ėjo prezidentas Roo
seveltas. Kas liečia vaka
rienę. tai ji puiki ir pati pu
blika gana nuotaiki. Užtat 
garbė musų socialistams!”

St. Brusokas pastebi, kad 
čia kalbama apie demokra
tiją. apie Lietuvos pavargė
lius, o nieko nesakoma apie 
geltonuosius. Nors niekas 
nei žodžio nesakė apie Lie
tuvos pavergėjus, kas butų 
buvę ne prošalį. jei kas ir 
butų prisiminęs, bet apie 
kokius “geltonuosius” St. 
Brusokas norėjo kad butų 
kalbama, tai turbut tik jam 
žinoma. Rodos, jis rimtas 
žmogus, bet šį kartą nepa
taikė į tašką.

Šabliauckas, Ten

nuomone, unijistai daugiau- ta, kad ko puikiausia! 
šia liūdi dėl F. D. Roose- Tuo vakaras ir pasibai- 
velto, nes jis jiems daug ge- gė. Drg. Gaveckas publikai 
ro padarė. padėkojo ir bankietą už-

Drg. Vaitkunas pažymė- baigė.
jo socialistinius planus, ku- Reikia priminti, kad ban- 
rių programos dalį Roose- kietui buvo paimti muzi- 
veltas vykdė gyvenimam kantai, nes po vakarienės 

Danielius Averka, “Ame- buvo numatyta turėti šo- 
rikos” administratorius, pa- kius. Tačiau dėl F. I). Roo- 
sakė anekdotą, pakompli- suvelto mirties rengimo ko
mentavo LSS 19 kuopos muzikos neleido ir
darbuotę ir tuo baigė savo šokių neatidarė. Nors tuo 
kalbą * žvilgsniu pasidaryta išlai-

Rokas Paulauskas, senas • dų. bet ką padarysi, kad 
Brooklyno visuomeninin- musų saliai tokia nelaimė
kas, pabrėžė, kad butų ge- 1^’ko............................
riausia. jei lietuviai bend- Vakarienė visais atzvil- 
riau ir sutartiniau galėtų £jais pavyko.
visuomeninius darbus dirb
ti. Tos partijos, tie pasida
linimai ir pasiskirstymai į 
partijas ir grupes, nieko ge
ro lietuviams neduoda.

Vyt. Katilius.

SENSACIJA

Viename Washingtono a- 
Drg. J. Januškis kalbėjo partmente policija rado mo- 

daugiausia apie F. D. Roo- tėviškės lavoną. Moteriškė 
seveltą, kaip Atlanto Čarte- mirė pirm 33 metų ir visi 
rio autorių. Jis nurodė, kad manė. kad ji yra palaidota. 
Atlanto Čarterio dėsniai y- Pasirodė, kad lavoną lai- 
ra labai geri, bet dar gy- kėši jos duktė Mrs. Mary 
vam Rooseveltui būnant : Eva Woodward, kuri šio- 
jau kai kurie musų sąjungi- mis dienomis mirė, sulau-

Eyck|ninkai tiems dėsniams ne- kusi 77 metu amžiaus, 
streeto gyventojas, pažymė- pritarė. Karą užbaigus, F. Savo motinos lavoną ii 
jo, kad jis dalyvaująs pir- D. Rooseveltas turėjo prieš buvo gerai išbalzamavus, ir 
mu kartu LSS 19 kuopos po-j akis daug darbo, kad At-1 jis sveikutėlis.
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ORGANIZACIJŲ 
VEIKLA

ATVYKO KONGRESO 
KOMISIJA

Užmušti ir sužeisti 
lietuviai

LDD 21 
dėl

KELEIVIS. sp. BOSTON,
LIETUVIŲ ; Pranas Stankūnas dainuos

Bostone
11 METŲ LIETUVIŲ RADIO KORP. 

PROGRAMŲ SUKAKTUVIŲ

KONCERTAS

No. 17, Balandžio 25, 1945

Reikalingas Barberis

Pereitą sekmadieni ba
landžio 22. Liet. Pil. Kliubo

— IR --

Nori surast priežastį, kodėl Karo departamentas pa- 
Naujai Anglijai stinga .skelbė naują užmuštų iv su- 

maisto žeistų jurininkų ir kareivių
randam šiuossąrasą, kur 

lietuvius:
Povilas Kociukas iš Chel- 

sea, žuvęs lietuvis jurinin
kas. Edvardas Asauskas iš

--------  Ateinant} nedėldienį ope-
kp. susirinkimas ros artistas Pranas Stanku- 
suvažiavimo nas iš Brooklyno dainuos 

Liet. Radio Korporacijos 
sukaktuvėse, Gavin School 
salėje, So. Bostone. Be to, į

svetainėj Įvyko Liet. I)ar-'Vienybės Moterų Grupė iš 
bininkų Draugijos 21 k p.į Brooklyno sulos komedijąi 
susirinkimas. Jis buvo šauk-' “Pasalius Jbe Vyrą.” Bus ir: 
tas tam, kad pasiruošti LDD sietinio-talento. •
kuopų atstovų suvažiavi-' Programa prasidės lygiai 
mui. kuris Įvyks gegužės 20 3 vai. po pietų. į
d. Gaila, kad dalis narių

KOMEDIJA
«i

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.

Bostonan atvyko Kongre
so komisija ir pradėjo tyri
nėti, kodėl čia stinga mais
to. Pasitarimai ir liudinin
kų klausinėjimai daromi di- Montague, Europoje žuvęs 
tižiojo pašto rūmuose, ši kareivis. Sužeisti: Kazys 
panedėli jau buvo pažymė- Petronis iš Hyde Parko. Sta
ta. kad Bostone 90 nuošim- sys Virbickas iš West Lynn.
čių mėsos yra “juodos rin- ir Jonas Jonaitis iš Lynn. i \Y. V. Anesta. J. Andriu- abudu sūnūs: Jurgis sužeis- 
kos” kontrolei. Komisija no- Be to. karo departamen- kailis. -J. Ramanauskas. N. tas. o Juozas dingęs. Dabar 
ri nustatyt, ar nebūtų gali- tas paskelbė ir belaisvių są- Jcnuška ii- J. Jankauskas. Panerauskai gavo žinią, kad 
ma mėsos pakeisti žuvimi, rašą. kuriame radom vieną Gaspadinaus drg. Brazaitie- Juozas yra gyvas ir sveikas.! 
Bet žuvies taipgi nėra, ir lietuvi, Stasį Stupartą iŠĮnė. Jonuškienė, Andriuškai- gi sūnūs Jurgis sveiksta li
jęs. kainos žmonėms nepri- Lynno. Jis yra vokiečių ne -i tienė ir kitos. goninėj.
einamos. Pavyzdžiui, mak- laisvėj. Į Susirinkimas užsibaigė Tėvams po didelio nusi-
relė, kuri nesenai da buvo —---------- y— gražioj nuotaikoj. minimo dabar didelis dgiau-
siuloma po 5 centus svarui. Padaugės šienaligės aukų --------- gsmas.
dabar yra pakelta iki 45c. skaičius SLA 317 kp. vakarienš

Juozas Panerauskas 
atsirado

negalėjo jame dalyvauti.
Buvo aptarti ir pažmonio-

banketo reikalai. Mat, su- —•—
važiavimo proga yra mošia- Mėnuo atgal Juozas ir 
mas banketas priėmimui Marė Panerauskai (Perrv) 
svečių delegatų. Banketo buvo gavę žinią, kad karo 
komisijon išrinkta draugai J'ronte nelaimė patikusi jų;

‘PASAULIS RE 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.

T 99 BORIS BEVERAGE CO.

Padaugės šienaligės aukų 
skaičius

Tai yra 900 nuošimčių pa- —---- i --------
brangimas. Kiek geresnė Bostono apylinkė ir visa į Ta pat dieną Liet. Filie- 
žuvis kainuoja 80 ir 90 cen- Naujoji Anglija šįmet turi i čių Kliube Įvyko SLA 317 
tų svarui. Tai yra daug dau nepaprastai ankstyvą pa va- kp'. banketas pagerbimui 
giau, negu geriausia mėsa. sari. Ryšium su tuo miesto. nauju nariu. Dalyvavome ir 

Dėl žuvies stokos irgi kai- Klinika Įspėja gyventojus, mes. LDD 21 kp’ nariai, 
ta kainų administraci ja, ku- kad šįmet gali padaugėti i Vakarienė buvo graži.

buvo skania; 
pavaisinti ir linksmai pra
leido sekmadienio vakaru..

rvn- ii VaKalieiie
ri žvejų algoms uždėjo “lu- skaičius šienaligės (hay fe- jOs dalyviai 
bas,” o žuvies kainas paliko ver) aukų. Kai kurie žmo- pavaišinti ir
be “lubų.’’ Žuvies perkup- 
čiai kelia kainas ir lobsta, 
o žvejai nieko iš to negau
na. Todėl jie atsisako 
plaukt Į jurą žuvų gaudyti. 

Betvarkė visur.

nes jau dabar kreipiasi į' 
kliniką, prašydami įčirškia- 
mujų vaistų.

Banditai pagrobė $11.325

Žinių Rinkėjas.

Lietuvis bandė išgelbėt 
jaunuolį

Trys ginkluoti banditai 
Charlestovrne užpuolė vie
nos firmos ofisą, kuris ruo
šėsi mokėti savo darbinin-

Nėra mėsos, gal nebus 
ir cukraus

Bostone sunku gauti mė
sos. ir dabar kalbama, kad 
gali pritrukti da ir cukraus, 
nes OPA planuotojai taip 
nuplanavo.” kad turimu- f * ' • . « _ , 11 LALt.u 11<1 v r\clA< LLšl lliiLJ

nercifi'« Paer01be S11:'i cukraus atsargu visiems «v-
peieitą ,a- 325 pinigu L zpuolimas 1- venteriams neužteks.

wko vidurdieny. Pereita _______
East Bostone pereitą sa 

vaite įvyko nelaimė, kurios 
liudininku buto lietuvis V. gruodžio" mėnesį’’tos "pačios 
.Judikis, ?yve^s 632.E Stn firmos trekas su pinigais 
St.. so. Bostone, .juiiiriis y- buvo apiplėštas South Bos
ią Gahagan C onstruction tone. Išrodo, kad kas netrs iš 
komanijos tarnautojas. To- tarnautoju informuoja plė- 
ji kompanija gilina juros: šikus kada ir kur galima 
dugną. Prie darbo sprogo.
suspausto oro pervada ir ___________
vienas darbininkas buvo nu
blokštas Į vandeni. Judikis 
šoko paskui ji. Jam pavy
ko surasti nuskendusį jau
nuoli darbininką ir ištrau
kti jį krantan, bet jis buvo 
jau negyvas.

Vetavo balsuotojų regist
racijos bilių

Valstijos gubernatorius 
Tobin pereitą savaitę veta
vo legislaturos priimtą bi
lių. kuris apsunkina balsuo- 

Dabar 
reika-

tojų registravimas}. 
Burtininkė nusinešė 1.300 veikiantis Įstatymas 

doleriu

Bostono policija įieško 
suktos “burtininkės.” kuri 
nusinešė 1.300 dolerių. Bu
vo taip:

Burtininkė buvo pakvies
ta i Undina Zackardi butą. 
Ta sena italė norėjusi ži
not savo ateiti. Kvietėjos 
reikalavimą “burtininkė” 
patenkino, paskui ėmė ro
dyti įvairias “štukas.” Vie-

BALF Moterų Komiteto 
susirinkimas

ŠĮ trečiadieni, balandžio 
25 d.. BALF Lietuvių Mo
terų Komitetas drabužiams' 
rinkti turės susirinkimą Lie-; 
tuviu Salėj. Pradžia 8 vai. i 
vakare.

Komitetas.

Vėl įieško pabėgusio nacio 
belaisvio

a-Federalės vyriausybės 
gentai Bostone vėl 
vieno nacio, kuris ištruko iš 
belaisvių stovyklos Fort De 
vens. Jisai esąs tūlas Alois 
Niedeimajeris, 24 metu am-i 
žiaus.

220 E Street, South Boston
Pristato tonką. vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu

vėms i namus ir sales. (-)

Savininkai:

* Jonas Arlauskas ir 

Juozas Skendabs.

T?Ief.: SOL’ 3141.

— uy' »lil>
br Josifih A.U aidi s 

OPTOMETRISTAS
• <aodo«: t iki 11 

ouo 2 iki I, 
nuo 7 Iki t. 

'•n-dom t iki U 
n santara*.

«KIV UaATARAS 
j»fektuot&s alcia ii 

’aiku ausrrųiinu kviMų.
• minuoji) ir priskiriu atistan.

*14 Summer Street, 
laURENCE. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tet So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

Mest Rozbury. Maaa.
TeL Parkaay 1233-W

Iš Bostono “pabėgo’ 
kiauliena Vaikas rado gatvėj $300

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

“PASAULIS BE VYRŲ” komedijoj dalyvaus Vienybės 
Moterų Grupė, svetės iš Brooklyn, N. Y., kurios prijuo-i |j jkins visus su komedija, kurią ilgai po parengimu su ma-

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos

ir
Jik) I
iki g.

Bostono šeimininkės nu
siskundžia. kad visą perei
tą savaitę mėsos krautuvėse 
jos nemačiusios kiaulienos. 
Tai yra tik pradžia. Gegu
žės ir birželio mėn. Bostone 
busią da mažiau mėsos.

John Tate, 9 metų amž. 
vaikas, rado gatvėj pamestą 
piniginę su $300 pinigų ir 
grąžino ją savininkei. Ji 
davė jam užtai 1 doleri.

RADIJO PROGRAMA

iuiiuinu pi iriniinrilc.

506
IĮ so.
Į I «■» *_•___
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BROADWAY

BOSTON, MASS.
zeiezonas: auvm dofioh ii

‘Šalygatvio kolekta' 
Bostone

Lietuvių Radio Korp. 11 
metų sukaktuvių programa 

I nėr stoti W0RL. 950 kiloc. 
9:30 iki 10:30 ryte bus se- 

. kanti:Pereitą savaitę Bostone 
ant šalygatvių buvo renka- 

- . , mi drabužiai nukentėju- L Muzika,
lauja. kad balsuotojas užsi- giems Jungtinių Tautų žmc- -• Dainininkas Pranas 
registruotų ne vėliau. kaip,nėms. ~ Stankūnas iš New York.
20 dienų pirm rinkimų. Rinkliavos vadovybė da-; 3. Svetė p. M. Strumskie- 
Naujasis bilius reikalavo, j bar praneša, kad surinkta nė is New orko.

ir da seru drabužiu, j 
reikės 20

kad balsuotojas užsiregist- Į daug ir da gerų 
ruotų ne vėliau 32 dienų iki; kuriems sudėti 
linkimų. > vagonų.

.Atmetė skolininkams nau
dingą bilių Geras Namas Pardavimui

• So. 
valstijos; ‘-5-^Massachusetts

legislaturai buvo pasiūlytas 
Mvvi sumanymas, drau
da 3uyo tokia. įanksluos-! ęj^iąs sulaikyti algas tu žmo 
tm- burtininkę jvymojo do-, niy Rurie yfa p%sisgolinę 
lerį, o kada jis buvo atvy- mažįau gimto doleriu. Bi-į 
motas, itale i ado \isa de- jjug buv0 iššaukęs aštriu de- 
simkę. J1 nustebo n pakiau-. batu ir balsuojant buvo al
se: “O jeigu as įvyniosiu
1,300 dolerių, kiek tada " ____________
gausiu?” “Burtininkė” at-: 
sakius, kad gaus dešimte
riopai. Tuomet italė Zac
kardi Įvyniojo 1,300 dole-| Bostonui gali pristigti ir 
rių. “Burtininkė” ryšulėlį bulvių. Maisto admiriistra- 
pavartė. kažin ką pasakė ir cija praneša, kad pereitą' 
italei liepė laikyti jį visą savaitę Maine valstijos bul-1 
pusvalandį. . vių augintojai gavę Įsaky-

Tai pasakius, “burtinin- mą laikyti visas geresnių 
kė” išėjo. Už pusvalandžio bulvių atsargas armijai, 
italė atvyniojo rankšluostį1 Bostono rinka kone išim- 
ir jame nerado nei sudilu-, tinai buvo aprūpinama Mai-

Armija “įšaldė“ Maine 
valstijos bulves

šio cento. ne valstijos bulvėmis.

i 1/
r tu AT

Boston Edison Comp^ny 
sako

„.nepn’-k skaidiniu rw>r 
gręžtuvą ant elektr,«kc 
skal tu.o. Nustaty-r, tik
ram storiu, apdenk sages

BOSTON EDISON COMPANY______

c /

Bostone. trijų aukštų namas, 
kambariai su visais gražiais 

kaipo baltos sinkos. vanos, 
copper boilers. dideli užpakaliniai 
piazzai, arti vandens, rendos neša t 

j mėnesį, randasi ant Peters St. 
prie “N" ir 7th St. Taip pat aš tu
riu pardavimui daug kitų namų skir 
tingose vietose. Dorchester. Roslin- 
da!*- ir West Roxburv.

VVM. AMŠIE,
30 Carruth St.. Dorchester, Mas,. 

Tel. Gen. 3710

4. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu* WORL Sta 
tion, Lithuanian Program 
Boston, Mass. S. Minkus 

NAMAS PARDAVIMUI
Namas turi 17 kambarių 

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

Tel. ŠOU. 104.5

Take advantags of CASPER’S 
morning SPEC1AL J1O.

SOI r. (REA.M OIL PERMA5ENT M. 
Snecial fr«,m 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS EROM $5. TO $.50 
Luxuriėu< Waves Sėt While Ynu Relax in 

Glamorious Surmundines. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 r. Broaduav. South Boston. Mass.
Hoirs: 8:3o to 5. Open Thursday Eveninjrs

TUOJAU REIKALINGOS
MOTERYS VALYTI VAGONUS

Darbas dienom. Pi na 48 valandų savaitė. Mokestis 
gera. Geros darbo sąlygos*.

Kreiptis pas:
Ernployment Office, Waiting Room, North Station

arba
Railroad Retiren ent Board, 115 High Street,

)3oston, Mass.
BOSTON & MAINE RAILROAD

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

Koncerto programą išpildys žvmus 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 Nancy Namaksiutė ir Valentina Minkienė.

Lietuvių Radio Korp. nuoširdžiai kviečia visus lie
tuvius atsilankyti Į šį 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 rvlą 9:30 
iki 10:30 vai. ryte per radio stotį W0RL, dabar MUMS 
ir MUSŲ DALYVIAMS butų labai malonu susitikti as
meniškai su JUMIS per ši parengimą.

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROACWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organą na* 
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas 

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
130 HUNT1NGTON AVE^ 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonnealtb. 4570

Tel. ŠOU 2305

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadw»y
SO. BOSTON, MASS.

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

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

speciali s r as kraujo, iNksTu 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų 
Valandos:

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

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshu
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 4-8 

Nodėbonb ir Srentadieatab: 
nuo 10 iki 12 ryto.

178 HARVARD STREET 
karnų. Inmaii at. arti Central okr. 

CAMBR1DGE. MASS.
I

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Instind 
Movan)

Perkrauntoia 
Ha pat ir j to 
>ima« Hotaa.

Saugi ortetfnra,
126 BROADWAT.

SO. BOSTON, 
Tat gOUtk J*

C




