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Amerika Sulaikė Rusijai 
Lend-Lease Pašalpą

PARAMOS GAUS TIKTAI žvalgyba tuoiau juos pagro- 
KARO ALIJANTAI bė ir uždarė kalėjiman. Ir

-------- beveik per du mėnesius nic-
Stalinas prieš Japoniją ne- kam apie tai nieko nepran?-! 
kariauja, todėl jis jau nesi- šė. Tik prispirtas prie sie-
skaito Amerikos alijantas nos San Franciscos konfe-

-------- rencijoj Molotovas turėjo
Šią savaitę spauda ir ra- prisipažinti. kad Lenkijos

dijas paskelbė, kad Ameri- atstovai yra areštuoti, 
ka sulaikė lend-lease pašai- Čia vėl pasirodo biauri 
pa Sovietų Rusijai. Maistas, bolševikų klasta. Pakvietė 
drapanos ir kitokia parama žmones i derybas, garanta- 
bus teikiama tiktai toms ša- ‘ vo saugumą ir prižadėjo net 
lims. kurios padeda Amen- orlaiviu i Londoną nuvežti, 
kai vesti karą prieš Japoni- o paskui areštavo’ 
ją. " : Na. o ką Maskva pasaky-

Kain įadijo komentato-! tų. jeigu Amerikos valdžia 
rius Close pasakė, Rusija‘butų uždariusi kalėjimai! 
buvo Amerikos karo talki- jos Molotovą, kuris atvyko 
ninkė prieš Vokietiją. Da- čia su “50 šnipų’’! 
bar tas karas pasibaigė. A-j Amerikoje Maskvos agen 
merika dabar turi sunkiai j tai veikia atvirai. Jie čia 
kariauti prieš Japoniją; bet įleidžia laikraščius, sako 
čia Amerikai Maskvos dik- prakalbas, šmeižia žmones

LIETUVIŲ DELEGACIJA ĮTEIKIA MEMORANDUMĄ

Čia matome Amerikos Lietuvių Tarybos Delegaciją įteikiant San Francisco 
Konferencijos sekret •''riu i lietuviu memorandumą Nepriklausomos Lietuvos rei
kalu. Iš kairės j dešinę stovi: musu delegatas Kvietkus. Konferencijos sekreto
rius Thacher, musu korespondentė p-le Kižytė ir Amerikos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininkas adv. Laukaitis.

Rusai Neišleidžia Alijantų 
Belaisvių

IR NEĮSILEIDŽIA UŽSIE
NIO ATSTOVŲ

į San Frau'-iarns konferenci- 
Ųrj k'l'Biras klausimas, ką 

Stalino diktatūra slepia 
nuo pasaulio

San Francisco — Pereitą 
savaitę visuotinių konferen
cijos posėdžių nebuvo, nes 
įvairios delegacijos laukė 
instrukcijų nuo savo vyriau
sybių. Kol posėdžiu nėra, 
spaudos atstovai laiko savo 
konferencijas ir svarsto į- 
vairius klausimus. Tose 

j konferencijose dalyvauju ir 
aš.

Pereitą savaitę spaudos 
atstovai pradėjo svarstyti 
keistą Rusijos elgesį, bu-

mę rusai. Aliiantų vyriau
sioji karo vadovybė iau du 
kart;, reikalavusi iš nrų 
padaryti susitarimą dėl tų 
belaisvių grąžinimo, bet ni
šai r duoda jokio atsaky
mo. Vienas reikalavimas 
buvęs nusiustas bolševikų 
maršalui Koniovui (arkli- 
niui). o kitas buvęs-nusiųs
tas Maskvon pačiam Stali
nui, bet ir tas tyli, kaip sie
na.

Dabar jau ir Molotovas 
išvažiavo iš San Francisco. 
Matyt, jam buvo tenai per
kaista.

Alijantai norėjo nusiųsti 
savo karininkų komisiją, 
kad apžiūrėtų tų belaisvių 
būklę, bet rusai tokios ko
misijos neįsileidžia. Alijan
tų tarpe tas kelia didelį ne-

tatorius nepadeda, todėl jis 
dabar jau nėra joks Amen
kos draugas, joks talkinin
kas.

Maskvos diktatorius ne 
tiktai nėra joks demokrati
nių valstybių draugas, bet 
visokiais budais sabotažuo- 
ja demokratijos reikalus.

ir net grūmoja demokrati
jos šalininkams smurtu. Jau 
vien dėl tos neprieteliškos 
komunistų veiklos Ameri
koje Molotovas galėjo but 
areštuotas. Tačiau jis čia 
buvo laisvas. Ir dagi netu
rėjo gėdos reikalauti, kad

Fašistų riaušesc
Dubline

Sučiupo Japonijos 
diplomatus

Neįleis užsienio 
spaudos Vokietijon

T>«~,__musijai
T ,. , , .. . , j Pacifiko salas valdyti — tas;!altos feS'SSS'S’ buy° kalas, už kurių išlaisvinimą 

Amerikos žmonės dabar 
lieja savo kraują ir aukojo 
bilionus dolerių turto. Ru
sija norėtų, kad toms sa
loms vėliau butų duota pil-

1 ♦ » SUUVU z 1 1 1 Zuuvuac lao IvQC V<XICW3
Airiai fažiatai iidauže Ang'u:_ 1_ A - --- ___ -1-A_
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langus
nutarta. kad Balkanų vals
tybėse tvarkos atstatymą 
turės prižiūrėti mišrių ali
jantų komisija; kad turės 
but paskelbti demokratiniai 
rinkimai ir visoms demo
kratinėms partijoms leista 
laisvai tuose rinkimuose da
lyvauti. Stalinas šitą sutarti 
sulaužė. Jo agentai Balka
nuose ir Lenkijoj sudarė 
komunistų komitetus ir Sta
linas pripažino tuos komi
tetus “valdžiomis.” Ameri
ka ir Anglija tokių “val
džių” nepripažįsta.

Stalino žvalgyba neįsilei
džia į rusų okupuotas že
mes netiktai demokratinių r] 
šalių spaudos atstovų, bet J Į; 
išvijo net ir Raudonojo 
Kiyžiaus atstovus. Per už
imtą Rumuniją rusai nelei
do Amerikos ambasadoriui 
nei orlaiviu perskristi.

Jugoslavijoj Stalino pa
teptasis Tito sw savo galva
žudžių gaujomis skerdžia 
žmones, kurie nepritaria ko
munizmui. Generolą Mi- 
chailovičą. kuris atsisakė i 
su savo armija pasiduoti 
vokiečiams ir visą laiką at
kakliai kovojo prieš naciu 
okupaciją — tą Michailovi- 
čą galvažudys Tito apskel
bė “karo kriminalistu’’ ir 
žada jį sušaudyt, jeigu su
gaus.

Ii- visa tai yra daroma su 
Maskvos palaiminimu. Tai 
iuk vra didžiausis skanda
las!

Tas pats daroma ir Len
kijoj. šešiolika Lenkijos va
dų. demokratinių partijų 
atstovų, nuvyko 
pasitarti dėl demokratinės 
valdžios sudarymo. Nuvyko 
ne patys savo iniciatyva, 
bet pačių bolševikų kviečia
mi. Jiems buvo užtikrinta 
saugi kelionė ir prižadėtas 
orlaivis nuskristi iš Mask
vos į Londoną pasitarti su 
tenai esama Lenkijos vy
riausybe. ♦

Bet kaip tik tie 16 lenkų 
nuvvko Maskvon. Stalino

na nepriklausomybė, aiš
kiau pasakius, kad Japoni
ja vėl galėtų jas užimti ir 
grumuoti Amerikai.

Bet apie Lietuvos nepri
klausomybę Maskva nenori 
nei kalbėti. Ką jos armija 
okupavo, tai jau jos “biz
nis”. Tik Amerikos ir An
glijos užimtoms teritorijoms 
turi buti duota pilna nepri
klausomybė.

Gėdos Maskvos diktato- 
ius neturi nei šešėlio! Ir 

kasdien vis daugiau aiškė
ja, kad demokratinės vals
tybės susitarti su juo nega
lės. Ir todėl gerai Amerika 
padarė, kad sulaikė jam pa
šalpą.

Oficialė kalba Vo
kietijoj anglų

Okupacijos Taryboj Ameri
ką atstovaus generolas 

Eisenhower

Ryšium su alijantų per
gale, Dubline kilo riaušės, 
kurios daro gedą visai Ai
rijai. Kaip tik buvo paskelb
ta žinia, kad Vokietijos na
ciai pasidavė alijantams. 
prie Anglijos ir Amerikos 
atstovybių susirinko minios 
airių fašistų ir ėmė kelti 
riaušes, ėmė svaidvt akme
nimis ir pagaliais į atstovy
bių langus.

De Valeros vyriausybe 
nelaukė, kol Anglija ii' A- 
merika užprotestuos. Vale 
ra pasiuntė savo įgaliotinį, 
kuris atsiprašė Amerikos ir 
Anglijos atstovybių. Bet ar 
bus nubausti riaušininkai, 
tai klausimas.

Pas De Valerą buvo atbė
gęs Vokietijos atstovas L- 
duardas Hempd. Jisai pa
sakė, kad jau nebegalįs at
stovauti Hitlerio, nes naciai 
pasidavė alijantams. Po to 
Hempei su savo štabu ap
leido atstovybės rumus; vi
sos vokiečių nuosavybės bu
vo pavestos Airijos globai.

y°-
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Associated Press praneša, kia užsienio spauda. Laik- 
kad Septintoji amerikiečių ra";c,u nebus galima Įvežti

Rusai nespėjo juos išgelbėti

armna Vokietijoj sugavusi 
Berlyne Japonijos ambasa
dorių generolą Hirohiši Oši
ma su visa jo šeimyna ir

Alijantų okupuotoj
lziritiirAi Viiic U’zrlraiicfOji v’j’_»j UCT*IC»KWX«
kia užsienio spauda.

nei is Amerikos, nei iš kitų 
kraštų. Gi Vokietijos spau
da bus alijantų armijos kon
trolėj. Taip pat visos radijo

visu ambasados štabu. Iš vi-1 stotys ir visos judamųjų pa
so c.-a suimta 130 japonu Y?*?1” Laikraščių

<-,1 \ okmtiio.i bus daug mažiau.
Gyventojams informuoti a- 
lijantų armijos pačios leis 

jų tarpe ir valstybės kance- laik'aščius.
iiariios viršininkas Dr. Hans Ta,P Paneša 
Hcinrich Lammcrs. macijsj Bluras ^ashingto-

ne.
Kur tie judesiai buvo su-___________

gauti, pranešimas nepasa
ko. Firma buvo žinių, kad,
Japonijos ambasadoriui bol-, 
ševikai buvo pristatę orlai
vį. kad galėtų pabėgti nuo

diplomatų ir šnipų, 
japonais buvę apic 200 vi
sokių Vokietijos valdininkų.

CHAPLINAS NORI AT- 
NAUUJINT SAVO BYLĄ

Hnllvwoodo filmu akto-

tent. kodėl ji neįsileidžia 
šelpimo organizacijų atsto- įima. nes, manoma, kad mu- 
vų ir neleidžia pasauliui ži-'siškiai kareiviai tebėra da 
noti, kas darosi rusų oku-i uždaryti belaisvių stovyklo- 
puotose teritorijose. Svars- se.
tant šiuos klausimus, yra! -----------------
minimi Pabalčio kraštai,
Lietuva. Lenkija ir kitos 
šalys. Šeštadienio įvykiai' 
sukoncentravo pasaulio lai
kraštininkų dėmesį ant Len- Sia Dlasidėio 7

paskola, kurios’tikslas 
c ?bkelti n bilionų dole-

isgirstos o 0 P ' ‘ rių karui užbaigti. Manoma, dziuose. —M. Kižytė. v tAa
Amenkos žinių agentūra 

AP praneša iš Francuzijos,

Prasidėjo 7-toji 
Karo Paskola

u

aliiantų;" bet iš to praneši- rius jr komunistų bendrake- 
mo matosi, kad rasai nespė- le,vls. f,harll« Chaplin krei-
jo savo frentus išgelbėti. Pe?l '. Angeles teismą, 

1 prašydamas atnaujinti jo 
byla u buvusia jo meiluže
Beny.

Kaip žinia, prisiekusieji 
teisėjai nusprendė, kad Ča- 
lis yra Berr.vtės kūdikio tė
vas ir turi mokėti po 75 do
lerius kas savaite alimoni-

LENKUS GABENA 
VOKIETIJON

kad tos paskolos jau užteks 
Japoniją pribaigti.

, , . mniu.n i • Pirmutinė karo- paskola\ buvo paskelbta 1942 m. lap- 
apie 6.000 amerikie™ ka- kričicl’1 d VaWžja

Ink m'hilionu. bet žmonės sukėlė 
kietijos rytuose ir apie jų .. bi]:onil 
likimą nėra jokiu žinių. Tas *2' Da5koia buvo 1943 
Vokietijos vietas turi 2 cL Vai-

džia prašė 13 bilionų, o ga
vo 18 bilionų ir pusę.

Trečia paskola buvo tų 
pačiu metų rugsėjo mėnesį.

; Jos kvota buvo 15 bilionų 
i dolerių. Visuomenė sukėlė 
arti 19 bilionų.

Pereitais metais buvo net 
trys'paskolos. Valdžia pra
šė 14, 16 ir vėl 14 bilionų 
dolerių, o gavo 16, 20 ir 21 
bilioną su dideliu kaupu.

Rusija gavo devynis 
bilionus dolerių 

paramos
Vien karo lėktuvų Rusija 

gavo 13,000

Aparatas Vokietijos oku
pacijai jau sutvarkytas. Ka
ro Departamentas VVashing- 
tone paskelbė, kad Vokieti
jai valdyti sudaroma Kont 
rolės Komisija iš anglų, a- 
merikiečių. francuzų ir ru
sų. Ameriką šitoj komisijoj 
atstovaus gen. Eisenhower. 
vyriausis alijantų karo va
das Vokietijoj. Jo pavaduo- 

Maskvon-toju bus gen. Lucius G’lay.
Oficialė kalba Vokietijoj 

bus anglų kalba. Nacių or
ganizacija uždrausta ir vi
sos jos atžalos bus naikina
mos su šaknimis. Tam tiks
lui bus pastatyta budri žval
gyba. kuri uoliai seks pože
mio judėjimą, jeigu naciai 
bandys tokį sąjūdį organi
zuoti. Bus uoliai kontroliuo
jama spauda, radijas, fil
mo? ir bizniai.

LATVIJOJ VOKIEČIAI 
PASIDAVĖ

Maskva praneša, kad Lat
vijoj pasidavė Bs.ouo voki<* 
čių, kurie iki šio] laike už
ėmę Ventspilio (Vindavost 
uostą. Bet apie Liepojos 
uostą Maskva nieko nesako. 
Išrodo, kad tenai vokiečiai 
su latviais dar laikosi. Lat
viai baisiai priešingi rusam.

VISGI PRIPAŽINO KRE
DITĄ ALIJANTAMS

Maskvos diktatorius visgi 
sarmatijosi pasakyt, kad 
Vokietijos militarizmą su
mušė jis vienas. Jis pripa
žino visą kreditą alijantams. 
Jis visgi supranta, kad be 
demokratiniu valstvbiu pa- 
galbos, jo diktatūra butų 
sutrempta į purvą.

Liublino bolševikų radi
jas paskelbė, kad 1,000 len
ku jau išvežta iš Lenkijos į 
Vokietija ir apgyvendinta jo; 
Frankfurte prie Oderio. 
Girdi, “lenkai grįžta j seną; 
avo tėvynę, kurią naciai 

i jų pavogė.” Tai yra dur-į 
na bolševikų zauna. Frank
furtas yra ne lenkų, bet vo
kiečiu tėvynė. Lenkų tėvy
nė yra Lenkija, kurią Rusi 
jos bolševikai nori pavogti.

l
NORVEGIJOS PALEC

KIS’’ KALĖJIME

Vidkun Quisling yra kalti
namai kaip tėvynes išdavi
kas ir karo kriminalistas

ANGLAI PAĖMĖ VOKIE
ČIŲ LAIVYNĄ

Norvegija irgi turi savo 
“Paleckį.” Jis vadinasi Vid
kun Quisling. Jo vardu 
šiandien via vadinami visi 

! išdavikai.
Kai vokiečiai okupavoPereita savaitę keli ang-. . .. ..... ~

l,i karo laivai nuplaukė Ko- ^"'^'10. \idkun Qu,s- 
penbago,,. kur stovėjo vo- Pa"lda7 okupantams,
kiečių karo laivynas, ir nu- Ujp, kaip Lietuvoje
lydėjo jį Anglijon. Išviso
Kopenhagoj buvo 51 
ci’.i laivas, jų tarpe 
Eiig'ui,” “Nuernberg,” du Įėjo ir Norvegija atgavo pil- 
naikintuvai, 10 minininku, na savo laisvę ir nepriklau- 
13 laivu orlaiviams šaudyt,| somybę. Vidkun Quislingą 
ir daug kitokiu. Rusai gr’ie- dabar areštavo ir uždare

Justas Paleckis parsidavė 
vokfe- n,saTns okupantams.
“Prinz Alijantai vokiečius nuga-

“Lend-lease” administra
torius praneša, kad iki va
sario pabaigos Amerika da
vė Rusijai už 8,255,000,000 
dolerių visokiausios pagal
bos — maisto, drabužių, ba
tų, lėktuvų, trokų, kanuo
lių ir kitokių karo pabūklų.

Vien tik gatavų karo lėk
tuvų Rusija gavo 13,000. 
Jie buvo paleisti iš Ameri
kos ir savo jėga pasiekė 
Rusiją. Tai buvo ne visi lėk
tuvai; kiti buvo pasiųsti lai
vais. Kiek tokių lėktuvų ga
vo Rusija, administrato
riaus pranešimas nesako.

Ryšium su “lend-lease” 
administracijos pranešimu, 
vienas žurnalistas padarė 
šitokią pastabą.

“Rsija nebūtų laimėjusi 
karo. jei ne Amerikos pa
galba; Rusija, tur but, nie
kad neatsiteis Amerikai. 
Bet ai- Rusijos valdžia su
pras. kad Amerika išgelbė
jo ne tik Rusiją, bet ir Sta
lino režimą? Ar Rusijos 
valdžia, išgelbėta nuo Hit
lerio agresijos, dabar neis 
Hitlerio keliais? Stalinas 
neri pasilaikyt tris Pabal
čio respublikas — Lietuvą. 
Latviją ir Estiją; jis nori į- 
takos sferų Balkanuose

lf3OOrbbO karevių 
paleis namo j

Karo Departamentas pa
skelbė, kad per metus nuo 
labar busią paleista namo 
1^300,000 Amerikos karei
vių. Paleidimo pirmenybė 
nustatoma “pointais.” Ei
nant tokia tvarka, pirmiau
sia bus paleisti tie, kurie y- 
ra vedę, turi daugiausia vai
kų ir ilgiausia yra išbuvę 
užjūrio tarnyboj.

Už kiekvieną vaiką skai
toma 18 pointų; už sidabri
nę žvaigždę — 5 pointai; 
už kiekvieną tarnybos mė
nesį — 1 pointas; ir 1 poin- 
tas už kiekvieną mėnesį iš
būtą užjury. Kas turi iš vi
so 85 pointus, tas bus pa
leistas namo.

Iš ARKLIENOS DARO 
DE5RAS

OPA agentai Bostone a- 
reštavo keliatą mėsininkų.

žia dantimis, kad jiems ne
teko nei vienas vokiečių lai
vas.

kalėjimam Norvegai teis jį; kvislingu valdžios Lenkijo- 
kaip tėvynės išdaviką ir ka- je. Ar tai nėra agresija 
ro kriminalistą. ; Jis pasakė tiesą.

ir kurie dešrų dalytojams pa: 
davinėjo arklieną kaip jau
tieną. Konfiskuota 2,500 
svarų arklienos.
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KLEOFO J l RGtLION IO 
SVAJONĖS

Išbandęs ?. imalizmą, į 
kiaulių auginimą advokatū
rą ir arklių lenktynes, da
bar Kleofas Jurgelionis pa
kilo Į svajonių dausas.

ipsnyje — miško žvalgu. 
/• jdavau algos 130 markių, o 
už 130 markių galima buvo 

nusipirkti 2 klg. lašinių. Tai 

taip reikėjo gyvent.”

\ adinasi, gyventi po vo
kiečiais buvo sunku.

Bet štai, ta pati “Laisvė”
Visų pirma jis pareiškia.' išspausdino kitą laišką jau 

kad “Lietuvos valstybė mi- iš bolševikų “išlaisvintos” 
re,” kad “musų tautai atėj) Lietuvos. Ji rašo tūlas J. 
baisiausia * '.landa,” kad1 Balandis save broliui Į Eli- 
“nebėra būdų Lietuvos vai- zabeth, N. J. Balandis sako- 
stybei atsteigti nei musų., si tarnaująs ant geležinke- 
nei musų vaikų amžiuje,” ir lio ir priduria:
todėl “butų kvaila rūpintis 
tuo, kas jau yra miręs...” 1 

Tačiau lietuvių tauta te-į 
bėra gyva. ir reikia rūpintis,1 
kad st etimas militarizmas 
jos neišnaikintų.

Ir, norėdamas parodyti, 
kaip musų auta gali tokio 
pavojaus išvengti, p. Jurge
lionis nuskrenda i padan
ges. Tik pasiklausyki:

“Ant geležinkelio mano atly

ginimas toks: astuoni rubliai ( 

dieną ir gaunu pusę kilogra-Į 

i..o duonos už 50 kapeikų. Bet 

perkant privatiškai. \tskas 

daug brangiau, pavyzdžiui, 

duo-a kainuoja 30 rublių, la

šiniai peni. šimtai rublių; ki

logramas bulvių 10 rublių. No

rėjau važiuoti namo, bet nuo 

geležinkelio negaliu pasitrauk

ti:. nes jei nedirbčiau, tai pa

imtų j kariuomenę.-’

KELEIVIS, Su. SUSTOK.

VOKIEČIAI VAŽIUOJA PASIDUOT AL1JANTAMS

Vaizdelis parodo vokiečius, važiuojančius su savo karo 
karus, aiijantams pasidu ot. Nei vienas vokietis nenorėjo patekt rusams.

medžiaga
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Keturi Hitleriai Berlyne... rų: laivynai — 104,945.
. Kad bent greičiau pasi-

Associated Press žinių a- bajgtu didžioji kraujo sėja!
gentures bendradarbis Alex Kad benl susiiauktų pasau. 
Singleton praneša kad her- lis pastovios taikos ir gied- 

!lyne buvo surasti keturi is- resnjo rytojaus!
kepę lavonai.” Vienas jų

“Mus paklupdė Amerika...”

i va-

“Kelias Keturių tautišsi

gelbėti iš pražūties yr. pasi

traukimo iš dabartines civili

zacijos kelias. Tai .ra dalinai k ^O laiško matom ir ki- 
geografĖškas keliai — pasi- baisenybę “išlaisvintoj” 
traukti, pabėgti iš ten. kur da- LietUtoj. būtent tą, kad bol- 
bartinė ch ’izacija savo veik- ševikai ima Lietuvos vyrus 
liausiame psireiškime lietu- rusų armijon. J. Balandis

San Francisco Spauda,Komentatoriai 
Simpatizuoja Lietuvos Troškimams

Lietuvos
psireiškime

vius fiziškai žudo gali visiš

kai išžudyti. Be’ svarbiausias 

yra dvasiškas kelias — pasi

traukti iš visų šios civilizaci

jos žabangų: iš jos p■ :ų >r 

didmiesčių, iš religijų, mo

kslų. viešpatavimo tvarkos. d-, ..

losofijų, svajonių, iš jos tecb- V1kų. išrodo, 
nikos ir meno.” negalima.

Tai ve, ką reiškia Stalino 
O jei kas nežino, kaip iš|‘ *aulė” Lietuvos gyvento- 

dabartinės civilizacijos pa-,jams! 
bėgti, Jurgeli’ eis parodo ir Bet grįžkim da prie kai- 
kelią. Girdi, reikia tuojau nų.
atsisakyti nuo— Prie vokiečių Jonas Va-

, liūnas gaudavo algos 130 
gyvenimo markjų (turbut mėnesiui, ir 

galėdavo nusipirkti 2 kilo-' 
gramu lašinių. O “islaisvin 
toj” Lietuvoj Balandis turi

Komisaro Molotovo taktika 
atstume nuo Rusijos daug j 

buvusių jos pritarėjųnegalėjo parvažiuoti namo, 
nes jei pasitrauktų iš darbo, 
tuoj butų paimtas i karo 
frontą.

Nuo nacių kariuomenės) SAN FRANCISCO, gegu- 
Lietuvos vyrai galėdavo žės 4 d. prasidėjo komitetų 

• nors pasislėpti, o nuo bolše-; posėdžiai

Rašo M. KIŽYTĖ

išsisukti

Ryšiai su spauda budu Amerikos Liet. Tary-
- . . , ! bos memorandumas įėjo ne

Pereitą savaitę buvo susi-, tiktai j Amerikos atstovų.

Kiekviną dieną šią savai
tę laukėme, ar nebus pa
minėtos Baltijos valstybės 
konferencijoje. Amerikos 
spauda pradeda apie jas 
rašyti. Iš čia pridėto “Exa-' įonferekcijoje’.' 

editorialo matysite. T •_ ,

siekta su spaudos ir radio 
; žmonėmis, tarp jų su Lon
dono laikraščių atstovais—
“Times, “Sketch” ir “Star.”)

Žinių agentūra Interna- į spauda reagavo Į musų 
tional \ews Service turėjo reįkalą. Kaip žinote, rezul

tate buvo paklaustas vais

ei ir tarptautinės konferen
cijos rekordus.—Red.)

Pirmesniuose savo prane
šimuose minėjau, kaip vie-

galįs but Hitlerio lavonai. 
Rusai tuos lavonus saugo,

bet jie negali pasakyti, ku
ris yra tikrasis Hitleris.

Ryšium su tuo vienas 
juokdaris pasakė: keturi 
Hitleriai Berlyne — fine! 
Vienas jų turi but pirmojo 
numerio kriminalistas, su 
kuriuo Stalinas buvo pada
ręs “krauju cementuotą są
jungą.” Pakvieskit Staliną, 
jis pažins buvusi savo part
neri...

Well, komunistai mano 
i kad jų vozdžius yra tikras 
stebukladaris. Jis viską ži
no ir viską gali. Tai kodėl 
jam nepripažint buvusį sa
vo partnerį?

Stalino saule, apšviesk 
komunistų makaulę...
Ką pasakė astrologas

Ne tik komunistai, bet iv 
astrologai turi daug galvo
sūkio. Ryšium su Hitlerio 
nušapimu, vienas astrologas 
padarė sekamą pranašystę:

Hitlerio kūnas mirė Ber
lyne. bet jo dvasia nukelia
vo į pietus...

“Klastingų miesto 
patogumu :

pelningų mirties darbų; 
valdini,- tarnvbu:

paruoštą medžiagą apie mu
sų (lietuvių, delegaciją,
musų memorandumą, musų: ap]~ R^ijJs’siekimuš. 
kovą dėl nepriklausomybės
— tik laukė, kad Baltijos- Proga kalbėtis su 
valstybės butų. paminėtos! laikraštininkais

tvbės sekretorius Stettinius

Veik tuo pat metu vienas 
radijo komentatorius pasa
kė:

Ponas astrologas ir jo 
konkurentai komunistai 
Berlyne klysta. Keturi Hit
leriai Berlyne, jo dvasia 
pietuose. Nesąmonė! Aš tu

Buvęs vokiečių armijos 
vadas Rundstedt atvirai pa
sakė, kad nacių Vokietijos 
galingąjį “vermachtą” ir 
“lufvafą” ištaškė demokra
tijos arsenalas — Amerika. 
Jis pasakė:

.Mus paklupdė Amerika... 
Mes nelaukėme invazijos 
Normandijoje...

Taip kalba žmogus, kuris 
vedė vokiečių armijas. Jis 
žino ką kalba!

Rundstedto pasakymas 
nepatiks komunistams; ne
patiks dėl to. kad genero
las Rundstedt da pasakė, 
jog Stalino raudonoji armi
ja vokiečiams nedarė dide
lio galvosūkio. Girdi, jei ne 
Amerika, tai Rusija butų 
senai paklupdyta, ir Angli
ja nebūtų galėjusi ilgai lai
kytis.

Amerika paklupdė Vokie 
tija. ji paklupdys ir Japoni
ją. Nuo Amerikos priklau
sys ir tai. kad pasaulis susi
lauktų teisingos ir pastovios 
taikos.
Negirdi “lietuvių fašistėlių”

San F ranciscoj gyvena 
du lietuvių komunistų “ba- 
rabanščikai” — atsiprašau 
— “korespondentai.” Ži
nias apie San Francisco 

*į konferenciją jie kopijuoja
kad Hitlerio ku- f vletines amenkon« sPau’mmer Šios dienos spaudos ats-' ,-iu žinių.

Jeigu Baltijos kraštai bus pasikalbėjime su Ame- nas *r dvasia Airijojeo ttiVL-rionmo roo^ .. J . r . . . iri.-..... r* __
dos. 

Vienas
tų,” tūla 
kad San

karingy religijų, kurie, liejo mokėti net 500 rablių UŽ to-iP“s“.u,.,° ■'ampų. ru 
ar tebeheja žmonių kraują, ar R;us lašinius, kaj kambariai spaudai, visi

cyauvi
cijoje. Čia susirinkę apie 

{Į 2.000 korespondentu iš vi
ų pasaulio kampų.‘Puikus kaičio parašu įteiksime vie

kraujo liejimą 
tinginio; 
alkoholio; 
kino paveikslų; 
radijo;
dienraščių ir visos 
tinės spaudos 
partijų; 
vįsų mokyklų; 
visų dvasią nuodijančių mili- 
tarizmo nuodėmių, įmonių ir 
tradicijų.”

pa
algos jis gauna vos tik 8lt<?«l“nak, Čia diskusuojami 

’ Stalino rublius i dieną. ar.l visapusiskai kiekvienos die 
ba 208 rublius į mėnesį.

i Reiškia, kad nusipirkti 2i. . , , , - • •
, . kilogramu lašinių. Balandis!tuvių spaudos atstovė m jų

mil*tar* šiandien turi uždirbti 1000 plausimai liudija apie jų 
visų politinių staliniškų rublių; o kadan. Baltijos Klausimo

gi jis gauna tik apie 200įJ,ie sa!<o> ^in°Jima 
;1. ;rublių į mėnesį, tai jis turi!domejimą.

dirbti apie 5 mėnesius. kad; Manoma, kad Molotovas 
galėtų nusipirkti 2 kilogra-, h- Edenas gali išvažiuoti 
mu lašinių! -----

Vienu žodžiu, šalin visai, Ta*?i Laisvės bolševi- 
civilizacija. 7 įmeskim'vis^s ,.al cia Pai'°de; kad
patogumus ir apsigyvenkim Jle meluoja, tauzydami, buk 
“bušiuose.” Tada joks mi- P° sovietais Lietuvoj pa- 
litaristas -.enasigaus mus i
savo žabangus ir busime lai
mingi.

Panašius pamokslus kita-i B7 
syk sakydavo Amerikon at- norvegų KviSlingOS 
važiavęs “tėvas kapucinas.” L,,, knižiunp
Išrodo, kad dabar toki mis _____y9 Rusija per vieną savaitę
“misijoms’ ruošiasi ir p. ... .. čia prarado daugiau palanTiiro-o’r.nlc 5kundzia»i. kad irs negauna,, „ * iis -auige onis. „ ,. » . kūmo, negu kad buvo

j i?ijusio? armijos

Norvegu tautos išdavikas,! ž-'’!u i Heilvną. 
kurio vardas prilipo ir kitų Komisaras Viačeslav Mo- 
rautų išdavikams. Vidkun loto v atkeliavo laivu. Čia 
Quisling. jau kalėjime. Ji- spėliojama, kiek delegacijų 
sai buvo įkalintas tuoj po jisai yra atsivežęs, neskai-

unmiiu, •

PATYS SAVE SUGAVO 
MELUOJANT

•i• .aisvė”Maskvcs agentų 
ir “Vilnis” dažnai . oausdi- 
na laiškus iš Lietuves, kad 
įrodyti, kaip sunku, buvo te
nai žmonėms gyv inti po vo
kiečiais. ir kokie jie dibar 
laimingi po Stalino “saule.” 
O jei kas nenori tai jų pro
paganda tikėti, tas tuo jaus 
gauna “pro-nacio” vardą.

tų “koresponden- 
Karosienė, mano, 
Francisco konfe

rencijoj nėra nieko kito, 
kaip tik “draugas” Moloto
vas ir tie, kurie jam ploja.•

Rinkdama iš vietinių laik
raščių žinias apie konferen
ciją. toji “korespondentė” 
skundžiasi savo vierniems:

“Tiesiog juokinga paimti 
amerikinį vietos didlapį ir 
skaityti visokiu fašistėlių

^/s^as,.^ra ta!P . P^iorta. paklausė ji: “Atvaizdoje to.Įtus...
Pareisima sn toisom T^u- kad milionai žmonių ken- Miręs ar gyvas tas nacių 

čia. kaip Amerikos delega- Purens, bet io paskirtis jau 
, .. ., tai žiuri i Rusijos atsisaky-Į aiški. Jei da nekepa, tai i 

vietine spauda ir plačiai ma j?jiejŠti UNRRA ir ki-'^-ku laiku jis keps blynus

Pareiškimą su teisėjo Lau
kaičio parašu 
tinei spaudai.

zinomi komentatoriai pilnai 
simpatizuoja musų sieki
mams.

Generolas Pearce (karo 
ekspertas Wilsono Taikos 
Delegacijoje, Paryžiuje), 
kuris čia yra, vakar man pa
reiškė : “Aš visu šimtu nuo
šimčiu esu su jumis Baltijos 
klausime, esu kalbėjęs apie 
jas daug kartų.”

greitu laiku. Edeno reputa- Aš manau, kad visas ši- 
cija pakilo žymiai. J » pir- tas darbas yra tik dirvos 
moji kalba konferencijoje] pamosimas tam, kas guli

nos nutarimai. Reporteriai 
žino. kad aš vienintelė lie- 

i spaudos atsto
apie 

( kaip 
ir susi-

po sovietais Lietuvoj pa 
'gerėjo darbininkų gyveni- parodo, 
mas. Jie sugavo patys save 
meluojant!

buvb puiki. Juo gali di 
džiuotis Anglija — ir tai 

kaip rtipest ingai 
Anglija išlavina savo vals
tybės vyrus.

Rusija prarado daug 
simpatijų

:<> į- 
savo

to, kada pasidavė nacių Vo 
kieti ja.

Kvislingas (Quisling) ta
po suimtas krašto sostinėje 
Oslo. Kada jis buvo nuves
tas į policijos nuovadą ir 
ten uždarytas. Kvislingas

pridtyje, kai bus rengiama
si prie taikos konferencijos. 
Čia dar nėra taikos konfe
rencija, ką žmonės dažnai 
užmiršta.
Mano ir delegacijos darbas

Turiu visos konferencijos 
užrašus, kaip ji ėjo iki šiol. 
Ta i» pat iškarpas iš vieti
nių laikraščių (kas liečia 
mus). Turiu ir kopijas dau
gumos kalbų, kurios čia bu
vo pasakytos, nes manau, 
kad Am. Lietuvių Tarybai 
verta jas turėti.

?4ano darbas, tai spauda 
ir rūpintis, kad ji teisingai 
informuotu. Žinau, ka vei-

tas šelpimo organizacijas ii- velnio močiutei! 
įleisti Bendrą Sąjungininkų Amer Liet Tar^os ž 
Komisiją į Lenkiją. Baltijos
valstybes ir Balkanus?” Amerikos Lietuviu Tarv-

m . .. ba atliko gerą žvgi. Jos de- onaiv.uTokiose konfeiencijose,: jegacjja gan kon. pareiškimus.”
i i?*3- Pa>1' ferencijcs dalyviams įteikė j Bet jai da netekę girdėti
kalbėti, koma Kozmaiek • specia]ų memorandumą. “lietuvių fašistėlių.”
dirba kiek galėdama Lenki-. Memorandumo kopijos ‘
jai. o as Lietuvai. buvo įtekitos visiems Jung-

Lenkai čia turi dvi dele- tinių Tautų atstovams, per 
gacijas. Akredituotus repor- konferencijos sekretoriatą.

Tokias “korespondenci- 
jas rašyti nereikia iš San 
Francisco. Jas 1-ngviau su
lipdyti “Vilnies” ir “Lais
vės” palėpiuose. vtenus ir Rozmareko vado

vaujamus lenkų atstovus. 
Lenkij’os klausimas nuola
tos spaudoje. Bet Lietuvos 
iki šiol konferencija nelie
tė.

Politiniai konferencijos 
sunkumai jau praėjo, 

tvirtina Stettinius
Manoma, kad rusai kon

ferencijoj nedrįs kelti Pa
balčio valstybių klausimo. 
San francisco dienraštis 
“Examiner” trečiadienio 
laidoje praneša:

“Antradienio vakarą, tuo 
jau po pasikalbėjimo su 
laikraštininkais, sekretorius 
Stettinius buvo užklaustas 
apie pranešimus sąryšy su 
neišvengiamais rusų reika
lavimais dėl Liublino lenkų 
ir, ko gero, Maskvos kont
roliuojamų trijų Pabalčio 
valstybių — IJetuvos, I^at- 
vijos ir Estijos — atstovy
bės.

“Stettinius pareiškė, kad 
konferencijoj nekilo jokių 
•naujų politinių ginčų; jis 
aiškiai buvo nustebintas, 
kai buvo paminėtos Pabal
čio valstybės. Apsigalvojęs 
jis pasakė, kad konferenci
ja atrodo nugalėjusi di
džiausius politinius sunku
mas ir nurodė į tą faktą, 
kad komisijų ir komitetų or
ganizacija pasitaisė, be jo-

Vieną jo kopiją turi ir 
Molotovas; su ja jis išdūmė 
Maskvon. Konferencijoj jis 
nediyso prasižioti apie “so-r 
vietinę” Lietuvą ir jai bal- 

i so reikalauti.
Ši konferencija Lietuvos 

ir kitų pavergtų tautų by
los nesprendžia. Tai bus 
daroma taikos konferenci
joje. kurioje dalyvaus tų 
pat Jungtinių Tautų atsto
vai.

Amerikos Lietuvių Tary
bos memorandumas Mask
vai buvo netikėtas ir labai 
nemalonus sžurpryzas. ALT 
numaskavo raudonosius im-

“Politinė rekonversija”
Amerikos žurnalistė ir 

komentatorė D. Thompson, 
stato rimtą klausimą: kur
link eina Rusija?

Dorothy Thompsof) ma
no, kad bolševikų režimas 
pergyvenęs “politinės re- 
konversijos’* periodą. Šio 
karo metu rusų spauda ir 
kino teatras nuėjo taip to
li, kad pradėjo garbinti tuos 
carus, kurie bolševikų rank- 
vedžiuose senai buvo išnie
kinti ir prakeikti.

Bolševikų vyriausybė, iš
niekinus ir prakeikus reli
giją. šiandien pataikauja ne 
tik krikščionių, bet ir maho
metonų religijoms.

Thompsoniutė sako, kad 
visa tai yra daroma vienu 
tikslu — dominuoti Eurojio- 
je ir Azijoje. Bolševikai ei
na carinės Rusijos imperia
listų keliu.

Ji pasakė tiesą, kuri ir 
vėl nepatiks komuninstams.

St. Strazdas.

perialistus. kurie buvo pri
si d engę “demokratijos” 
skraiste, žodžiais jie neva 
demokratai, bet darbais — 
svetimų žemių grobikai ir 
žmonių laisvės vagys. 
Brangiai perkama taika

Karo sekretorius Stimson 
gegužės 10 d. pranešė, kad 
šio karo metu Amerika ne
teko 972,654 kareivių ir ju
rininkų — užmuštų, sužeis
tų ir patekusių į priešo ne
laisvę.

Netoli milionas žmonių— 
brangi laisvės ir taikos kai
na! Bet da ne viskas. Nors 
Vokietija jau sumušta, bet 
Japonija dar laikosi. Rei
kės nugalėti ir ją. Amerika 
turės daugiau aukų.

Iki balandžio 30 d. musų 
armija neteko

tant kaviarc ir vodkos. Visi 
mano, kad jisai gali prista- kia mrsų delegacija, bet tai 

os reikalas ir mano komen
tarai nereikalingi- Pasaky
siu riek, kad delegacija dir
ba išsijuosusi, nepraleisda
ma r.ei valandėlės, kad ne
būtų padarytas koks žings
nis. Tenkinsiuos tiktai pra- 
nsšinMLi§.,spaudai.

vajągdoje yra lau
kiama patvirtinimo pasima
tymui su konferencijos sek
retoriatu, Įteikti jam memo
randumą. Tuomet svarbiau
sia musų delegacijos užda
vinys bus atliktas.

(Memorandumas tapo į- 
teiktas vienam iš 3 konfe
rencijos sekretorių, Lieut. 
Commander Flaches, nas-

tyri kokią tik reikės <’ 
ciją beveik ta pačia valan 
dą.

Argentinos klausimas 
buvo išrištas komiteto posė-

I e ga
li-

,užprotestavo. Jis sakė: dyje, bet Molotovas jį vėl
jn^?iS1VSeMieto$Ui?TO-i“?’<,ks v.als‘ybinink?s,- kaiP iškėlė plenumo sesijoje, 
jų ruskių gazietos n Pa as, neprivalo but uždarytas Aš krūptelėjau, sėdėdama 

Ran ’ i paprastame kalėjime”... Be spaudos sekcijoje, kai išgir- 
., to, Kvislingas buvo labai dau pirmininką suteikiant 

nepatenkintas, kada polici-ijam balsą.
ja paėmė jo portfelį ir bon- Kai jisai pasiūlė dalyką

cios prisipazĮsta, 
meluoja.

Štai. “Laisvė” andai 
spausdino tūlo Jono Valiū
no laišką iš Lietuvos, km :s 
sako:

“Gyvenu Vilkijos valsčiaus ribose, taniau;u prre miškų, ir po sovietišku adinunsi ‘načal- nik lesnoprol. 3.’ šitą pareigą gavau nuo išvadavimo dienos. Prie vokiečių turėjau tarnybą irgi prie rruskų žemesniame

k svaigalų. Girdi, tai ne
leistina — jį badu marinti!

Kvislingas dabar laukia 
bylos ir. tur but. mirties 
bausmės. Kartu su juo į ka
lėjimus pateko daugelis ki
tų išdavikiu

Norvegijoje nusižudė du 
stambus vokiečiai karinin-

atidėti, kai kuriems arti sė
dėjusiems korespondentams 
ir man pačiai, išsprūdo pa- 
stabes, kurių čia geriau ne
minėsiu.

kai. Nusižudė dėl to, kad___ ___.. .
bijojo užsitarnautos baus- kui ir Amerikos delegacijos kią naujų problemų požy 

Liaison officeriui. Tokiu mių.”mes.

WPA, kuri 1935 metais 
buvo įkurta viešiems dar
bams erganizuoti, kad duo
tų bedarbiams uždarbio, 
veikė iš viso 8 metus ir per 
tą laiką išleido $10,750,- 
502.000. Už tuos pinigus 
buvo aprūpinta darbu 8;- 

867,709 vy- 500,000 bedarbių.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

d

/g CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Laukiam sugryžtant Ameri

kos Lietuvių Tarybos 
delegatų

Amerikos Lietuvių Tary
ba pasiuntė tris savo dele
gatus į San Francisco kon
ferenciją—Laukaitį, Kviet- 
kų ir buvusio Lietuvos pre
zidento Griniaus sūnų K. 
Grinių.

Delegacija neužilgo turės 
gryžti, ji sustos ir Am. Liet. 
Tarybos “sostinėj,’’ Chica
goj. Delegatai duos prane
šimą Tarybos posėdžiui ir, 
tur but, Įvyks masinis mi
tingas.

Turim žinių, kad ALT de
legacija atliko svarbų dar
bą. Tiesa, pačioje konferen
cijoje ji negalėjo tart savo 
žodžio, nes toji konferenci
ja buvo šaukta kitam tiks
lui — kurti tarptautinę or
ganizaciją išlaikymui tai
kos. Vis dėl to, konferenci
jos dalyvius musų delegaci
ja supažino su Lietuvos by
la. Konferencijos dalyviai 
ir pasaulio spaudos atsto
vai buvo aprūpinti specia
lia literatūra, aiškinančia 
Lietuvos žmonių troškimus.

Nėra abejonės, musų de
legacija užmezgė ryšių su 
Lietuvai draugingais vals
tybių vyrais.

Bus įdomu patirti apie 
delegacijos žygius.

šiandien yra da žinoma 
kaip 40-toji gatvė.

Vienu tarpu Chicagos val
dininkai norėjo pasigerinti 
lenkams ir tą gatvę perkri
kštijo į Pulaskį Road—Pu- 
laskio kelią.

Ir Pulaskio kelio gyven
tojai ir gretimose gatvėse 
gyvenantieji žmonės tuomet 
kėlė protestus, o kai jie ne
gelbėjo, laužyta “Pulaski 
Rd.” iškabos. Miesto val
džia nespėdavo naujas iš
kabas dėti. Galų gale, gy
ventojai nurimo, iškabų ne
draskė, bet jie reikalavo ir 
reikalauja grąžinti senąjį 
gatvės vardą. Viena Garfiel- 
do Parko biznierių organi
zacija šiomis dienomis įtei
kė formalų reikalavimą, 
kad butų grąžintas Crow- 
ford Avė. vardas.

Da nėra žinių, ką darys 
miesto tėtušiai.

Lietuvis Bendruomenės 
Komitete

Naujas komunistų monai 
bukit atsargus

Lietuviai komunistai turi 
komitetą, kurį jie vadina 
Lietuvai “pagalbos teikimo” 
komitetu. Tas komitetas ta
čiau yra paprasta komunis
tų melagystė ir apgavystė. 
Jisai nėra savarankus ko
mitetas, kuris galėtų ir no
rėtų padėti Lietuvos žmo
nėms. Jis yra svetimos vals
tybės agentūra ir ką suren
ka, atiduoda tos valstybės 
kontroliuojamai organizaci
jai. Patys komiteto vadai 
savo laiku prisipažino, kad 
lietuvių komunistų renkami 
drabužiai ir kitkas tenka 
maskolių komisarams, pa
sak jų — “visiems Rusijos 
žmonėms.”

Komunistų komitetas iš
siuntinėjo laiškus visoms 
Chicagos lietuvių organiza
cijoms, kviesdamas į “nepa
prastą konferenciją,” kurioj; 
busiąs -išduotas “pilnas ra- 
poilas.”
* Jokio raporto jie negalės 

duoti, o jei duos, tai iš pirš
to laužtus pranešimus. Sta
lino komisarai nesiskaito su 
Andruliais ir Pruseikomis, 
jokių raportų jiems nedavė 
ir neduoda.

Ta konferencija bus pa
prastas komunistų kermo
šius, kuriame jie bandys 
rasti lengvatikių ir jų kiše- 
nius lengvinti.

Chicagos lietuvių organi
zacijos gerai padarys, visus 
komunistų pakvietimus de
damos į gurbą.

Brighton Park lietuvių 
kolonijoj veikia Community 
Fund skyrius. Jo pirminin
ku yra lietuvis Juozas Bag
donas. Rašant šiuos žodžius. 
Community fondo skyrius 
ruošiasi prie septintosios 
karo paskolos. Bagdonas 
žiūrėsiąs, kad Brighton 
Parkui skirtoji kvota butų 
išpildyta “su dideliu kau- 
pu.

O Cook apskrityje, kur 
randasi Chicaga, šis pasko
los vajus bus žinomas kaip 
Roosevelt Memorial War 
Loan Drive.

“Gręže” Chrysler lokalą 
—ar laimėjo?

Rašant šiuos žodžius, 
Chrysler-Dodge kompanijos 
darbininkai renka naują 
CIO unijos lokalo valdybą.

Prieš rinkimus komunis
tai ir jų bendrakeleiviai da
rė viską, kad į atsakomin- 
gas vietas įbiukt savo žmo
nes. Skleista pavyzdiniai 
“balotai” ir kitokia komu
nistų “literatūra.” Tam tik
slui buvo panaudota ir lie
tuvių komunistų “Vilnis.” 
Mat, toje kompanijoje dir
ba keli komunistėliai.

Nakrošų sūnūs turėjo 
nelaimę

Jiems buvo nelinksma 
Pergalės Diena

Dviem Chicagos lietuvių 
šeimom buvo nelinksma 
Pergalės Diena, kurią mes 
šventėm gegužės aštuntą. 
Northsidietis Alekas Martis 
ir brightonparkietė Marijo
na Lubis gavo liūdną žinią. 
Karo departamentas pra
nešė, kad yra žuvę Chester 
Lubis ir Alekas Martis. A- 
budu žuvo kovoje su vokiš
kais agresoriais.

Gal Pulaski
kelio

Chicagoj savo laiku buvo 
didelė gatvė, žinoma kaip 
Crowford Avenue — Crow- 
fordo Alėja. Ši gatvė ir

sidarbavo,” kad jie “apgy
nė pažangiųjų lietuvių var
dą.’’ Bet kartu ji sako: 1

“Nežinau, kiek prisidėjo 
prie šio darbo reakcinis A- 
merikos lietuvių elementas, 
kiek teiravosi (Kas teiravo
si?—A. K. L.) iš šie darbo 
pareigūnų, tai nieko pana
šaus jie neatliko.”

Ji nežino, kiek darbavosi 
“reakcinis elementas,” bet! 
ji žino, kad jis “nieko pa
našaus neatliko”—ir turėk, 
drąsos taip kalbėti!

Aukos kovai prieš 
vėžio ligą

Chicagoje ir visoje Illi
nois valstijoje yra renka
mos aukos kovai prieš vė
žio ligą. Aukas renka The 
American Cancer Society. 
Visoj Amerikoj ši organi
zacija mano sukelti penkis 
milionus dolerių; Illinois 
valstijoj norima sukelt apie 
600,000 dolerių.

Savo aukomis turėtų pri
sidėti ii- lietuviai. Kova 
prieš vėžio ligą yra visų rei
kalas ii- pareiga.

A K. Lietuvis.

DETROIT, MICH.

Sėkmingas koncertas lietu
vių kareivių naudai; 

$1,185.28 pelno

JUOS IŠLAISVINO AMERIKIEČIAI
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS MEMORANDU

MAS UŽPROTEKOLUOTAS SAN FRANCISCO 
KONFERENCIJOS DARBUOSE

Rašo M. KIŽYTĖ.

Pietų Amerikos lietuvių bal
sas konferencijoj

Gegužės 9 d. lietuvių de
legacijos pirmininkui San 
Francisco konferencijoj bu
vo įteikta šitokia telegrama 
iš Argentinos sostinės Bue
nos Aires:

“Pietų Amerikos lietuviai Spaudos atstovai gerai pa- 
visa širdimi remia jūsų ko-Į informuoti apie Lietuvą ir 
va dėl Lietuvos nepriklauso-1 simoatizuoja jai
mybės, kartu sveikina Ame-

vavęs jis pridūrė: “Mes iŠ- 
si rendėm Jugoslavijos klau 
simą... ir mes išspręsime 
Lenkijos klausimą.”

Tai pasakęs, Molotovas 
staigiai atsistojo ir pareiš
kė, kad konferencija su 
spaudos atstovais baigta.

Trečioji amerikiečių armija Vokietijoj paėmė Moos- 
burgo koncentracijos stovyklą, kur vokiečiai buvo už
darę 29,284 karo belaisvius, kurių pusė buvo amerikie
čių. Dalis jų parodyta toje nuotraukoje.

Gegužės 20 Philadel
phijoj bus didelės

islcilmės Nuostolių padaryta už pen-į

Lietuviai švęs Amerikos 
Pergalę ir Lietuvos Steigia

mojo Seimo 25 metų 
sukaktį

KRUVINOS RIAUŠĖS 
HALIFAXE

kis milionus doleriu

Naujosios Škotijos sosti
nėje, Halifaxe (Kanadoje) 
gegužės 8 d. buvo kilusios 
kruvinos riaušės. Tą dieną 

Mes trokštame laisvos ir pe'rga,Ję Europoje
nepriklausoma Lietuvos, 
todėl norim iškilmingai pa
minėti Steigiamąjį Seimą, 
kuris 1920 metais padėjo

Balandžio 22 d. buvusioj 
Lithuanian svetainėje buvo 
suruoštas koncertas lietuvių į^Liai Lietuvai pagrindus ir
kareivių naudai. Žmonių at-'davė jai Konstituciją, 
silankė daug, jie pristigo kė
džių ir daugelis turėjo sto-

Nepersenai chicagiečių 
Nakrošų (Necrosh) sūnų 
Lloydą buvo patikus nelai
mė. Prie Racine ir 70-tos 
gatvės jis užgavo senyvą 
moteriškę, tūlą Mrs. Doro
thy. Ji buvus partrenkta 
ant gatvės, bet tik lengvai 
sužeista. Tuo tarpu atlėkė 
kitas automobilius ir mote
riškę suvažinėjo. Nuvežta į 
ligoninę ji mirė.

Prieš Nakrošą buvo už
vesta byla, gegužės 2 d. ji 
pasibaigė, kaltinamasis bu
vo išteisintas.

Lloyd tėvas Nekrošas y- 
ra vienas Peoples Furniture 
kompanijos vedėjų.

vėti gab svetainės ir pasie
niuose.

Vakarą atidarė P. Medo
nis ir pakvietė adv. J. P. 
Uvik.ą būti programos ve
dėju. Jis pakvietė dainuoti 
Sylviją Šimonis, Louisę Ši
monis, Aldoną Molis, J. 
Rooks. Betty Jane, Nowak 
ir A. Joyce. Be to turėjom 
šokėjų grupę — Loraine 
Petkus. B. Jacobs, E. Griggs 
ir E. Valencia.

Akordionu pagrojo Ste- 
polionis, piano solo davė T. 
Begauskas. Dainininkėms ir 
šokėjoms akompanavo p-lės 
D. Cress ir H. Dailydytė.

Kalbėjo adv. A. Konra
das. jis kvietė visus, kad 
prisidėtų prie šio darbo — 
pastatymo namo, į kurį ga
lėtų susirinkt iš karo fron
tų gryžę lietuviai kareiviai.

Programa buvo išpildyta 
gerai, visiems ji patiko.

Šis parengimas davė $1,- 
185.28 gryno pelno. Komi
tetas (kuris rengė koncertą) 
planuoja ruošti pavasarinį 
pikniką kur nors už mies
to ribų. Reikia manyti, kad 
ir piknikas bus sėkmingas.

J. Šniras.

Ta pačia proga mes no
rim pasidžiaugti, kad Ame
rika sutriuškino nacizmą, 
kuris grobė ir okupavo ma
žesnių tautų žemes.

Tuo tikslu mes ruošiam 
Phiiadėipinjoj dideles iškii-į 
mes, kurios pyks 20 gegu
žės vakaro 6 valandą, šv. 
Jurgio parapijos salėj Ve- 
nango ir Salmon gatvių ker
tėj.

Bus didelė? iškilmės ir

rikos Lietuvių Tarybą ir 
prašo Tamstą veikti taip pat 
ir jų, Pietų Amerikos lietu
vių, vardu. —Lietuvos Mi- 
ninsteris Graužinis.”

Šitos telegramos nuora 
šas buvo įteiktas visoms 
Pietų Amerikos delegaci
joms ir jų spaudai.
Musų delegacijos memoran
dumas priimtas ir oficialiai 

užrekord uotas
Amerikos Liet. Tarylios 

delegacija Įteikė Konferen
cijos Sekretoriatui savo me
morandumą. kuriuo reika
laujama Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo.

Musų memorandumas bu
vo priimtas ir oficialiai už- 
rekorduotas konferencijos 
darbuose.

Kai tik musų memoran
dumas buvo priimtas, jo ko
pijas tuojau išdalinau spau
dos atstovams.

San Francisco konferen
cijoj yra daugiau 2,600 už
registruotų spaudos atstovų

Pradžioje Halifaxo gvven 
tojai ramiai paradavo, bet 
susidarė būriai girtų van
dalų, kurie ėmė drumsti ra
mybę. Jie puolė maisto 
krautuves, puolė ir svaiga
lų krautuves. Atsirado dau
giau girtų ir kilo didelės
riaušės. Policija negalėjo.__ _____ „r___________
tvarkos atstatyti. Reikėjo' bei korespondentų. Jų tar 
saukti kariuomenę. J p e esu ir aš, kuri atstovau-

Per visą dieną kareiviai ju Amerikos Lietuvių Infor- 
vaikė riaušininkus. bet vie= macijos Centrą ir visus A- 
noj vietoj išvaikyti, jie rin- merikos lietuvių laikraščius, 
kosi kitur ir plėšė kas pa-, kurie remia Amerikos Lie- 
papuolė. tuviu Tarybą ir Lietuvos

Malšinant riaušininkus, nepriklausomybę, 
du žmonės buvo užmušti ir Tokios didėlės spaudos at 
šimtai sužeisti. stovybės da niekur oasau y

Nuostoliai da neapskai- nėra buvę.didelė programa, būtent: I .. . , .. , , ..
1 Bu-- AI T deleo-it-ic iš ciuoti, net spėjama, kad jie

San Francio konferenci- $5.000,000. Yra tokių

Niekina Chicagos patrio- 
tingus lietuvius

Po Chicagą bastosi vhna 
komunistų “veikėja.” tūla 
J. Skebcrdytė. Sako, kad ji 
buvus “Lietuvos mokytoja.” 
Nežinau, ką ji galėjo moky
ti, nes yra didelė akyplėša.

Ta “Lietuvos mokytoja” 
apšmeižė Chicagos patrio- 
tingus lietuvius, kurie daly
vavo drabužių rinkimo va
juje. Drabužiai rinkta nu
kentėjusiems Jungtinių Tau 
tų žmonėms. Komunistai 
giriasi, kad ir jie šiame va-
{’uje dalyvavę. Skeberdytė 
:omunistų “Vilnyje” pami

nėjo kelių žmonių pavardes 
•ir sako, kad jie “gerai pa-

Detroitiečiai minėjo 
Pergalės Dieną

Gegužės 8 d. detroitiečiai 
šventė Pergalės Dieną. Nors 
spauda ir radijas prašė, kad 
žmonės nemestų savo dar-] 
bus. gegužės 8 d. daugelis’ 
dirbtuvių buvo uždarytos,! 
nes darbininkai nesusirinko 
Į darbus. Vienos visai ne
atsidarė, kitos vėliau buvo 
priverstos užsidaryti.

Gatvės buvo pilnos žmo
nių, bet jie užsilaikė ramiai. 
Kai kurie biznieriai buvo 
uždarę save krautuves, bi
jodami riaušių. Jij baimė 
neturėjo pagrindo.

P. T.

ios. kuris praneš vėliausias 
žinias Lietuvos klausimu.

2. Dainuos artistė Ona 
Skeveriutė iš Chicagos, ope
retės “Oklahoma” solistė, 
dabar Forrest teatre, pirmu 
kartu Philadelphiioje.

3. Šoks •‘Vaidilučių” šo
kėjų grupė, pasižymėjusi 
dideliuose parengimuose 
Nevv Yorke, Valley Forge 
Hospital, Trentone ir po vi
są Philadelphiją.

4. “Dainos” choras taip
gi pagražins programą.

5. Ant pabaigos bus šo
kiai, bus taipgi gėrimų ir 
užkandžių.

Visi privalom dalyvauti!
Šį apvaikščiojimą rengia 

Amerikos Liet. Taryba.

AMERIKA NETEKO JAU 
APIE MILIŪNĄ 

KAREIVIŲ
šis karas Amerikai kul

kas daugiau kainavo, negu 
pereitas karas. Da nepilno
mis žiniomis, pereitą sa
vaitę Amerikos nuostoliai 
siekė apie 950,000 vyrų už
muštais, sužeistais ir be ži
nios dingusiais.

Gegužės 6 vakarą San 
Francisco Spaudos Kliube 
— kuriame visi akredituoti 
konferencijos koresponden
tai yra garbės nariai—kal
bėjausi apie Lietuvos padė
tį ir aspiracijas su Will Du
ranty, Ray Brock, John 
Read (kanadietis komenta
torius), Lasco iš vietinio 
“Examiner,” Ben Grauer iš 
Nevz Yorko NBC, o paskui 
su Wm. Shirer (Columbia 
BS.).

Duranty ir Brock pain
formuoti apie Lietuvos rei
kalus nepaprastai gerai. 
Duranty mano, kad didžio
sioms valstybėms reikia 
duoti progą įvykdyti taiką. 
Jo simpatijos su mumis (bet 
jo šeima dar tebėra Rusijo- 
joje ir negali išvažiuoti).
Vietos lietuvių kolonija pa

gerbė Am. Liet. Tarybos 
delegaciją

Musų delegacijai pagerb
ti San Francisco kolonijos 
lietuviai iškėlė šaunius pie
tus Riviera viešbuty. Tai 
buvo šeštad. vakarą, gegu
žės 5 d.

nK7CZZ J k'> x- x airviovvjj gyvena
kokie 200 lietuvių (tarp jų 
yra ir veiklių raudonukų).

Buvo tikrai jaukus pobū
vis. Vienas-kontinento kraš
tas pasisveikino su kitu. 
Kai kurie senosios kartos 
atstovai atėjo su savo vai
kais — jaunomis mergino
mis ir vaikinais, 20 ar dau
giau metų amžiaus, visi gra-

Aš pasiunčiau kablegra- žiai išauklėti ir pamokyti.
Pulk. Grinius savo kalbo

je priminė jiems Lietuvos 
vargus ir rūpesčius, kuriuos 
senieji dar nėra užmiršę. 
Teisėjas Laukaitis kalbėjo 
anie Amerikos lietuvius ir 
apie pasididžiavimą tuo, ką 
esame paveldėję iš savo tė
vų. Jo anglišką ir lietuviš
ką kalbą visi išklausė su en
tuziazmu.

Musų telegramos Europos 
sostinėmsmiesto kvartalų, kur visos 

krautuvės ištuštintos ir į-
rc-ngimas sunaikintas. Re- mas į Londoną, Paryžių, 
tai kur liko sveiki langai. Bema ir kitUs centrus (iš 

Vėliausios žinios sako,1 viso 8), pranešdama, kad 
kad sunaikinta daugiau San Franciscojo tapo įsteig- 
kaip 200 krautuvių. Be to. ta Amerikos Lietuvių Dele- 

* riaušininkai ištuštino ketu gacija laisvai ir nepriklau- 
rias svaigalų krautuves, vie- somai Lietuvai ginti, 
na dideli svaigalu sandėli , , ,
m vieną alaus dirbtuvę: j klausimas ouvo kar-
Rciškia, žmonės gėrė, o nu- tus P’P’^8 Molotovui 
sigėrę nežinojo ką darą. į Gegužės 7 d. Molotovas 

Bloga ir tai, kad prie ei-į turėjo pasikalbėjimą su 
vilių riaušininkų vėliau pri-j spaudos atstovais St. Fran- 
sidėjo girti kareiviai ir ju- eis viešbučio salėj. Buvau ir
rininkai, kurie nebepaisė 
savo komandų ir net vado 
vavo plėšikams.

Buve ir juokingų scenų. 
Gatvėse matėsi daug girtų

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

J'.nye.-. |i pmr“i,i Hantelio puikių paveiksi#.
223 puslapių dydžio, apie ISO įvairių eilių.
.11 PALINKSMINS Jf’SŲ LAISVAS NIO

DARBO V.tlAMMS.

KNViOJE YRA TRI.IU RUSIŲ KU,ĖS:
T Al "I (AKOS. SEIMYNIftKOS Ik DARBININKIŠKOS 

TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienai tarėte papaoMI knygynų ariaėta knyga.
Kiekvienas nuaipirkęe t< kapgą paaiažiaoga. Pinigus gerinusia 
atųat “Money Orderiu.” Popierinius galima siusti tieriog papras
tame kon verte, bet reikia aiškiai užrašyti aavo ir “Keleivio*' ad
rese *r nepamirėklt prilipys BŠS centas markę.

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

NUOGŲJŲ PARADAS 
BRITŲ KOLUMBIJOJ

aš tenai. Jam buvo pasta
tytas klausimas, kas atsiti
ko su 16 Lenkijos atstovų, 
kurie buvo pakviesti Mask
von tartis dėl Lenkijos val
džios sudarymo, ir prapuo
lė kaip akmuo vandeny? 
Kas su jais atsitiko?

Tas klausimas buvo la
bai kartus pipiras Sovietų 
komisarui. Bot jis jo tikėjo
si, nes atsakymą turėjo jau 
iš kalno paruošęs ant popie- 
ros. Jis prisipažino, kad 
Lenkijos požemio atstovai, 
kurie 5 metus kovojo prieš 
nacius, dabar Maskvoje a- 
reštuoti. Pagaliau, susiner-

Nelsono miestely. Britų 
Kolumbijoj, pereitą savaitę 
buvo suruoštas keistas pa
radas. Prie Nelsono kalėji
mo vartų susirinko dvylika 
duchobcrų sektos narių, vy
rų ir moterų. Susirinko, iš
sirengė ir suklaupė melstis. 
Nelsono gyventojai, išgirdę 
apie tą “paradą.” subėgo 
• rie kalėjimo, bet duchobo- 
iiį jau nerado. Policija juos 
areštavo ir uždarė kalėji
mam

Kodėl duchoborai taip 
naradavo, pranešimas nesa
ko.

moteru. apsivilkusių bran
giomis kailių skrandomis. 
Kai kurios buvo užsėdėju
sios vyrų kailinius. Tos dra
panos buvo išplėštos iš krau 
tuvių.

Ims daug laiko, kol Hali- 
faxo biznieriai galės atsi- 
steigti. Keli šimtai žmonių 
bus patraukti teismo atsa 
komvbėn. kaip riaušininkai 
ir plėšikai. Bet jie negalės 
padengti padarytų nuosto
lių. Rus daug tokių, kurie 
mokės pasislėpti; jiems ne
teks ir kalėjimo pamatyti.

vM'ML’tSltR, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alau*, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia pinntmt ir "KELEIVIS* 

pavieniais numeriai*.

90 MILLBURY STREET

t
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VIDAUS FRONTAS
Atmetė bedarbių mokes

čio bilių

Valstijos legislatura 124 
balsais prieš 95 balsus at
metė gubernatoriaus Tobino 
siūlytą bilių pakelt mokestį 
j Massachusetts Unemploy-j 
ment Trust fondą, kad ns-: 
darbo darbininkai gautų j 
didesnį atlyginimą.

Už tą bilių buvo pasisa
kę ir organizuoti darbinin
kai — CIO ir Darbo Fede
racijos nariai. Bet legislatu
ra jį atmetė.

Mass. valstiioj yra daug 
mažų dirbtuvėlių. Kada vy
riausybė atsiims karo užsa
kymus, tų dirbtuvių darbi
ninkai daugiausia nukentės.

Organizuoti darbininkai 
sako, kad jie tęs kovą už 
žmoniškesnę pašalpą bedar
biams.

Mirties bausmė pasilieka

Valstijos legislaturoj ėjo 
didelė kova už panaikinimą 
mirties bausmės. Keliais at
vejais buvo labai aštrių de
batų ir keliais atvejais le
gislatura atsisakė mirties 
bausmę panaikinti. Galų 
gale buvo pasiūlytas patai
symas, kad prisiekusieji tei
sėjai tam tikruose atsitiki
muose galėtų mirties baus
mę pakeisti kalėjimu iki gy-

Darbininkai priešingi 
“sales taxams”

Valstijos legislaturai yra 
pasiūlytas bilius įvesti, pir
kinių mokestį, “sales tax” 
— po du centu ant dolerio.

Iki šiol tam sumanymui 
buvo priešingi tik organi
zuoti darbininkai. Dabar 
prieš jį pasisakė farmeriai 
ir krautuvninkai.

Iš tų “sales tax” valstijos 
politikieriai tikisi gaut apie 
S40.000.000 per metus. Rie
bus tai kąsnis.

Kapinėse nušovė žmogų
Mt. Aubum kapinėse, 

Cambridge, buvo pašautas 
Somervillės gyventojas Lin- 
ton Johnston. Šovikas pabė
go ir nėra žinių kokiu išro- 
kavimu jis tatai darė.

Pagavo ištrukusį vokietį 
belaisvį

Iš Port Devens belaisvių 
stovyklos šiomis dienomis 
buvo ištrukęs vokietis karo 
belaisvis Hubert Bakowitz. 
Federalės valdžios agentai 
jį pagavo netoli Bostono.

Įspėja naujus namų 
savininkus

Kainų administracijos o- 
fisas padarė įspėjimą nau- 

re galvos. Bet'ir 'šLs'patai-1 įiems. na,m«savininkams.
symas buvo atmestas 106 įmonės. kurie_ įsigyja na- 
balsais prieš 90. privalo užsiregistruoti.

Tuo baigėsi kova už na-i Įiart? pmnesant kiek tun 
naikinimą mirties bausniės. kambarių įsrendavimui ir 
Ji galės būt atnaujinta tik kiek ie^°os ima.
1946 metų legislaturoje. I ^asu^° nęPadarys, susi

lauks bausmes.
30,000 žmonių laukia 

telefono Aukos Amerikos 
Liet. Tarybai

Ką Krikščionybė 
Davė Lietuvai

D-ro J. Šliupo paskaita Vyskupų kalėjimuose 9 me- 
Lietuvos studentijai tus ištąsytas, gailaus 1689

----------- i m. jis* tapo nuožmiai nužu-
(Pabaiga) jdytas ir sudegintas.

Vidiškėse jėzuitai 1584 1697 m. Kupiškyje kata
ru. veikė liaudies tarpe, ten likų kun. Lipovskis nužudė 
70 porų, gyvenančių susidė- Salamiesčio reformatų kun. 
jus. suvesdami bažnytinei: Lisieckį, sakydamas: “Ko 
moterystėm Buvo ten daug lendi į mano avidę?” 
žmonių, skolosna Įbridusių Taip tad Reformacija ma- 
ir nesugebančių iš skolų iš- žai ką pakeitė Lietuvoje: 
sipainioti. Jėzuitai taikiu senos ydos pasiliko, kunigi- 
budu mokėjo suderinti sko- jos ir ponų sumaterializėji- 
lintojus su skolininkais ir mas neišnyko. Vilniaus ka-j 
išlyginti neteisingus santy- pitula iš 315 midinių pelnė-1 
kius, už ką rado žmonyse si po 1 kapą liet skatikų, 
nemažai pagarbos. iš Pasvalio smuklių gauda-

_ x . ,^Jvo 798 kapas, o iš Vitebsko
Protestonai nenmo. 1606 kabakų 1.400 kapų. Kūni

ni. Upytės seimelis nutarė. eu baudžiauninkai bėgo 
kad jėzuitus reikia ar išvy- vfeni j Maskvą, kiti į Pin
ti ar bent vienuolynan uz- sus besaikiškų mokes- 
daryti, kad tėvynę nevestų ^įu nedrįsdami skųstis ka- 
1 sumišimus ir kraujo pra- oi£ulai (apie 167g “žu- 
liejimą, neleisdami karaliui Lietuvoje, o žvejai Len- 
prisiegą išlaikyti. O kąra- kįjoje/’ sakė Skarga. Ir vys-

Fmanta^ m ’ kupai juk buvo dvarininkai,
1632) buvo siauramatis ir žiaurus lupikai ir dvasišku- 
fanatikas. ju dalykų pardavikai (anot

Smurto nesigailėta, loio nuncijaus Dūrini, 1770). 
m. vysk. Kiška užpuolė Gė
la vo (arti Ariogalos) refor- Fanatizmas po Reforma- 
matų kirkę, sudegino klebo- ei jos padidėjo. 1636 m. visi 
niją bei mokyklą. Išsivežė vyskupai protestavo prieš 
varpus, kunigo ir mokytojo Varšuvos seimo nutarimą 
mantą. Vis gi seimas tų dar- dėl dešimtinės mokėjimo iri 
bu nepagyrė, vyskupas su- dėl disunitams tikybos lais- 
mokėjo baudos 3,000 auksi- vės tikėjimo, o 1666 m. kam 
nų. o jo tarnai atsėdėjo pa- disunitai atlieką viešas pro-į 
baudą kalėjime. cesijas? Dėl protestonų ir:

1644 m. Lietuvos maria- disunitų viešo knygų degi-i 
las Radvilas. Klovainių kle- nimo Vilniuje kilo smarkios' 
bonui Tilvičiui skundžian- riaušės 1681 m. Uždrausta' 
tis, nustatė pabaudas nepa- buvo kalvyniškiams taisvtii 
klusniems, kurie neina baž- griūvančias bažnyčias, 
nyčion, 3 liet. skatikus už Žydų sinagoga tapo su- 
kiekvieną kartą, o per me- griauta 1645 m. Ekscesų 
tus 72 skatikus, ir prie baž- prieš žvdus 1517-1668 m.

Amerikos Belaisviai Sako:

‘MES NORIME 
A TSIL YGINT 
JAPONAMS!'

PRITAIKYK JŲ DVASIĄ PRIE GALINGOS!

7-tos KARO PASKOLOS
y’AiP, nežiūrint ilgų vargu ir kanū’ų, tie šaunus vyrai, tik ką paleisti iš purvinų JaponųNelaisvės Stovyklų, tebėra dar pilni kovingo ūpo. Jie nori grįžt atgal ir duoti japonams paragaut jų pačių medicinos.Parodykim jčems, kad neap- sileidžiam ir mes! Pritaikykim jų ūpą musų doleriams! Tegul GALINGOJI 7-toji Karo Paskola būna pati galingiausia!

Bet kad prilygti jų pasr.aukavi- 
mui. kiekvienas namie privalo 
pirkti Karo Bonų tiek. kad net 
skaudėtų- Nupirk dvigubai ir 
rigubai daugiau bonų negu pir
ma pirkai. Atsimink, kad tai yra 
du vajai krūvoj. Pernai tuo lai
ku buvo dvi Karo Paskolos.

Taigi pirmyn. Amerikiečiai 
Mus kareiviai ir jurininkai ati

duoda VISKĄ. Mes galim bent 
paskolint savo dolerių.

Kiekvienas - Pirkit Daugiau ir Didesnius KARO BONUS
N E W E N G L A N D CONFECTIONERY COMPANY 

Cambridge, Mass.

Telefonų kompanija pra
neša, kad Bostono apylin- Nuo š. m. balandžio 11 iki 
gėse net 30,000 žmonių yra 30 d. Amerikos Lietuvių Tar
davę užsakymus įvest jiems bai prisiuntė:
telefoną. Iki šiol jų reika- SLA 299 kp.. Rųmford, Me. 
lavimų negalėta patenkin- ir narių surinktos aukos S43.00. 
ti, nes Karo Darbų Taryba Antanas Skrabulis. Becken-
neleido to daryti. Ir dabar i meyer. III.......................... 10.00
nėra galimybės to padaiy- SLA 267 kp.. vvyoming, Pa. 
ti, nes kompanija neturi rei- ■ ir narių surinktos aukos 16.00 
kiamų dalių — elektros lai- ■ ALIČ. LRKSA 204 kp. ir A.
dų. telefono imtuvų ir kit
ko.

Ivoškis. P. Butėnas -’r K. Dar

gužis surinktos aukos 48.25 

LRKSA 76 kuopa Beloit,

Wis.....................................  10.00
ALRKSA 109, 38 kuopos ir 

B. Mačiūnienės surinktos au
kos .................................. 27.25

ALT Waterburio skyr. siun
čia ižd Dr. Colney .... 250.00 

SLA 297 kp.. Saldž. širdies 
Jėzaus D-ia, šv. Onos D-ja. 
siunčia A. Dėdinas .... 88.00 

terims teisę būti prisieku-į Charloi. Pa.. Lietuvių Kilu
siais teisėjais. Dabar svars- bas. siunčia Nemonis .. 25.00 
tomas pataisymas, kuris! SLA 140 kp. ir LRKSA 156 
leistų moterims būti “sava-| kP- Charloi. Pa-, siunčia Stonis 
norėmis teisėjomis.” TaiiNemončs ...................... 10.00

Vėl svarsto moterų 
teisės bilių

Valstijos atstovų rūmai 
trečiu atveju pradėjo svars
tyti moterų teisės bilių. 
Dviem atvejais bilius buvo 
atmestas tik dėl to. kad jo 
sumanytojai siūlė duoti mo-

ne i katalikų bažnyčią ar kunigui su sakramentais pas 
prie žynių, tam kaili išper- ligoni, lydintieji jį “sakra- 
ti privaloma. mentalistai” muša ir ap-

Vilniaus reformatų baž- grobsto pakelyje sutiktus 
nyčios buvo griaunamos žydus. Galiaus kapitula kle- 
1590, 1621, 1639 ir 1682 bonams taip daryti uždrau- 
m. Berods ir Jonušas Radvi- dė.
las 1647 m. esąs išniekinęs Proto obskurantizmas vi- 
kryžių Svėdasų laukuose, sur pasireiškia. 1643 m. 
1682 m. jėzuitų akademikai vysk. Tiškevičius bara ba- 
iškėlė reformatams skerdy- i orus už pypkių rūkymą 
nę. ir kaltininkus teismas Krakių bažnyčioje. Raganą. 
1688 m. pasmerkė nužudy- Įsimetusią Vaižgėtiškių dva- 
ti; tačiau abudu akademikai re. kapitula Įsako 1645 m. 
kaltininkai jėzuitų glcboie nubausti (kad ir nužudant), 
pabėgo. Antakalnio raganą 1649 m.

1680 m. Liet. Brastos tei- magistro tapo kankynėms 
sėjas Kaz. Lvščynskis už pasmerkta. Pralotai prašo 
tai, kad Bibliją skaityda- vyskupą neįsileisti į kapitu- 
mas vienoj vietoj ant kraš- lą nebajorų, nors ir dokto- 
telio padėjo išvadą: ergo. rizuotų (1676). Vilniuje ant 
non ėst Deus. tapo teismui sienų 1671 m. atsirado ka- 
Įskųstas kaip bedievis. Vys- žin kokie keisti įrašai: Kas 
kūpąs Bžotovskis sugundė daryti? Baimė paėmė visus, 
bylai kelti jo skolininką. Kapitula kviečia teologus ir

reiškia, kad tų pareigų ne
norinčios bus nuo jų pa- 
liuosuotos.

Bostonas jau nušvita

Bostone, kaip ir visoj A- 
merikoj, iki šiol veikė ap- 
tamsinimo patvarkvmas. 
Buvo nutrauktas tiekimas 
visų “nereikalingų žiburių.’’ 
uždarytos naktinės užeigos

Gegužės devintą tas pa-’ 
tvarkymas atšauktas ir vėl 
nušvito visos iškabos.

Jauni palaidūnai

Jamaica Plain policija 
sugavo būrį jaunų palaidū
nų, kurie buto padegę ne
gyvenamą namą. Gaisras 
padarė 2,500 dolerių nuos
tolių.

Automobilistams žinotina

Automobilių registracijos 
viršininkas praneša, kad 
rugsėjo ir spalių mėn. visi 
automobilistai turės patik
rinti savo automobilių stab
džius ir šviesas. Kas to ne
padarys. bus nubaustas.

Kearny. N. J., susirinkimo metu surinktos aukos, siunčia Kazys Nakrošis.......22.25Kom Krest. \Vilkes Barre, Pa., lietuvių surinktos aukos, siunčia Kazys Kalėda su Pranu Toluba...............21.50Easthampton. Mass., lietuvių aukos, persiuntė Juozas Jaruševičius su Vincu Mickum 45.29Niagara Kalis lietuviai, persiuntė V. Stulpinas __ 15.25ALT Rockfordo skyr. San* Francisco konferencijos delegatų išlaidoms padengti .. 25.00Joseph Versackas, Norwood. Mass................   2.00Noruood. Mass., Amerikos Liet. Piliečių B-vė.....25.00Lr.th. R- C. Church, Bridge- ville, Pa., persiuntė Rev. A. Jurgutis ............. 13.00Šv. Kryžiaus parapijos. Sche- neetady, N. Y., auka, siunčia Rev. A. Orvidas........ 40.00SLA 7 kp. Pittston, Pa. 10.00Nuoširdžiai dėkodama visiem, kurie tas aukas davė, Amerikos Lietuvių Taryba primena dar kartą, kad finansinė parama Lietuvos teisių gynimo reikalams dabar yra reikalinga labiau, negu kada nors.
Amerikos I.ietnviu Taryba

KARO FRONTAS NACIAMS PASIDUODANT 
\ouc*o nr f. FMUSStA1.'

Žemėlapis parodo koks buvo karo prontas Europoj, 
kuomet Doenitz pasirašė Vokietijos alijantams pasida
vimą. Aptamsinti plotai Čekoslovakijoj, Austrijoj ir 
Jugoslavijoj buvo alijantų da neužimti. Čekoslovakijoj 
ir dabar dar eina kovos, nes vietos gyventojai nenori 
įsileisti bolševikų.

vienuolius ištirti, ką įrašai 
reiškią, ir suplikacijas lie
pia giedoti pavojui praša
linti.

Reformacija Lietuvoje 
nieko nesurefoimavo... Lie
tuva toliau miega viduram
žių pilną sapnų miegą. Sei
mas 1717 m. nuo diasiden- 
tų atėmė visas pilietines tei
ses. net seime jie atstovybės 
neteko.

V.
Raganoms dekretai

Lietuvoje raganų perse
kiojimai bene prasidėjo vė
liau kaip Vokietijoje, kur 
Jokūbas Šprengeris ir Hein- 
rikis Institutor papai Ino
centui VIII liepiant, buvo 
išleidęs “Raganų kūjį” 1487 
metais.

Papa Gregcras XV 1623 
m. liepia burtininkus ir žmo 
nes su velniu sandaraujan- 
čius atiduoti teisdariams 
bausti, o vysk. Tiškevičius 
ragina tokius išnaikinti. Pa
saulinė valdžia, bažnyčiai 
pataikaudama, vykdo dva 
sininkų įsakymus.

Raganoms buvo surengia 
mi kankinimai: spirgindavo 
padus, vandenyje plukdy
davo, ir jei ragana gynėsi 
nesanti kalta, nuteigdavo 
sudeginti gyvą.

P. Untulis yra surinkęs 
visą eilę tokių teismų ir jų 
sprendimų.

AMERIKA SIUNČIA 
PAGALBĄ KINIJAI

Washingtono žiniomis,! 
Amerika siunčia kiniečiams 
didelių sustiprinimų. Iš Per-' 
sijos įlankos, pro kur pirma 
buvo siunčiama parama ru
sams, dabar ritasi dideli į 
trokų konvojai su kareiviais 
ir karo reikmenimis Kini
jai. Be to, amerikiečiai ti
kisi greitu laiku paimti svar
bų uostą, kurį dabar laiko 
japonai, ir tada jau laivais 
gabenti kiniečių armijai pa
galba.

Kaip Dabar Bus Namų Fronte?
Karo mobilizacijos direk

torius Vinson paaiškino 
Washingtcne, kas dabar 
Amerikos namų fronte pa
kitęs, o kas pasiliks kaip iki 
šiol buvo.

Štai svarbesnieji dalykai:
Elektros šviesos — Atšau

kiamas patvarkymas, ku
riuo buvo uždrausta varto
ti elektros šviesas skelbi
mams ir iškaboms. Nakti
niai kliubai vėl gali daryt 
biznį kaip seniau.

Arklių ir šunų lenktynės 
—Tas “raketas” leidžiamas 
iš naujo su visais “betais.” 
Žmonės, kurie nori “daug 
uždirbti,” dabar vėl galės 
savo pinigėlius pradirbti.

Maistas —Valgomu daik
tų dabar busią vienu dešim
tadaliu mažiau, negu buvo 
iki šiol. Maistas pasilieka 
racijonuotas ir sunkiau bus 
jo gauti, nes Amerika turės 
maitinti ir Vokietijos žmo
nes.

Gazolinas — Automobi
listai, kurie turi “A” kortas 
greitu laiku gausią daugiau 
gazolino.

Kelionė — Susisiekimas 
nepalengvės. Organizacijų 
suvažiavimai pasilieka už
drausti.

Rekonversija — Civilinės 
gamybos suvaržymas kai 
kuriose šakose bus paleng
vintas.

Ekonomijos kontrolė —
Kainos ir algos pasilieka i- 
šaldytos. Taksai nesumaži
nami.

Automobiliai — Už ko
kių 6-9 mėnesių jau busią 
leista po truputį statyt nau
jus automobilius.

Namų apyvokos daiktai— 
Skalbiamų mašinų ir šaldy
tuvų gamyba prasidėsianti 
tuojau. Po trijų mėnesių 
jau busią galima gauti elek
triškų prosų ir pečių.

Tanai — Pasilieka aukš
ti.

Nedarbas — Vienų metų 
laikotarpy busią paleista iš

darbo apie 1,500.000 darbi
ninkų. kol fabrikai prisi
taikys prie civilinės gamy
bos. Paleisti iš valdžios Įs
taigų tarnautojai turės jieš- 
koti užsiėmimo kitur.

48 valandų savaitė—Ka
ro pramonėj kol kas da bus 
dirbama 48 valandas. Ki
tur bus atstatyta 40 valan
dų savaitė.

Naujokų ėmimas — Jau
ni vyrai bus imami karo 
tarnybon ir toliau, nes se
nesni kareiviai bus palei
džiami namo.

Moterų tarnyba — Mote
rų ėmimas karo tarnybon 
bus tęsiamas toliau.

Karo pramonė — Už ko
kių 6 mėnesių karo reikme
nų gamyba bus sumažinta 
iki 1943 metų lygio.

Karo bonai — Bus par
davinėjami toliau, nes ka
ras su Japonija reikalaus 
da daug pinigų.

Drapanos — Pigesnės ru- 
šies drabužių bus daugiau. 
Geresnės aprangos štokuos.

Namų statyba — Atei
nančiais metais busią gali
ma pastatyti jau apie 400,- 
000 naujų namų.

Algas — Bus kontroliuo
jamos pagal Mažojo Plieno 
nustatytą taisyklę.

HITLERIS KVAILAS, 
R1BBENTROPAS

NIEKŠAS

Pasidavęs amerikiečiams 
Vokietijos reichsmaršalas 
Goeringas pasakė savo nuo
monę, ką jis mano apie bu
vusį nacių “fiurerį” Hitlerį 
ir užsienio reikalų ministe- 
rį Ribbentropą, su kuriuo 
Molotovas Maskvoje buvo 
padaręs sutartį sunaikinti 
demokratines valstybes.

Hitleris buvo kvailys, sa
ko Goeringas, o Ribbentro- 
Das — paskutinis niekšas. 
Rudolf Hess esąs milžiniš
kos energijos žmogus, bet 
eks-centrikas

t



Nr. 20, Gegužė* 16 <L, 1945 Penkta* Puslapi*
said Democracies at oppor- 
tune time and under proper 
eircumstances to exercise 
their moral influence to 
cause the Soviet Union to 
evacuate Lithuania, and 
other so called Baltic Sta
tes. to restore the Sovereign 
rights to its people to select 
their own government with- 
out Soviet interference, to 

i permit an Inter—Allied com- 
' mission to supei*vise the re- 
establishment of free popu-

slavery, to retuin to their 
homes, without anv intimi- 
dation or force of the Soviet 
representatives, civil or mi- 
litary. And

2. Further be it resolved, 
that a copy of this Resolu- 
tion be forwarded to the 
President of the United 
States, to the State Depart- 
ment in Wąshington;. to 
Secretaiy of State Hon. 
Stettinius; to Foreign Mi- 
-ninster of England, Hon.

WATERBURIO LIETUVIAI ŠVENTE 
LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO 

25 METŲ SUKAKTĮ
Sudėjo $150.00 Amerikos Lietuvių Tarybai

Waterbury, Conn - Wa-| birth or descent called by į umjer’Za- j Eden? toFo^SracSnS
----  t,.„ the Waberbuiy tąthuanianl,.ant^ Qf free spca<;h įree cf t-.SSR. Mr. Molotov,

Independent Pohtieal Club an(j assembly of the and to the deleęations of
and the Watei būry Chaptei cįtizenS of Lithuania; to!other United Naticns repre- 
nr tnp Eitniiaman Allianep . • < •

terburio Liet. Neprig. Kliu
bas ir SLA 11 kp. laikė vie
ša ap vaikščiojimą Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 25 metų
sukaJ?.ie?. paminėjimui Ap- of America in commemor- fo;cib!v removed fromrepatriate all LithuaniansĮsented at the San Francisco
vaikščiojimas buvo erdvioj 
Kliube auditorijoj, gausiai 
vvaterburiečiams dalyvau
jant.

Kalintojais buvo miesto

atien of the opening of the 
Constitutional Convention 
and the adoption of the 
Constitution of the Sove
reign Republic 'of Lithuania

majoras Monagan, klebonasl on Mav 15. 1920, said meet- 
kun. Valantiejus, Dr. Vini-Įing being held at the audi
kas, adv. Bagočius ir du lie
tuviai miesto aldermanai. 
Muzikos programą vedė A. 
Aleksis. Jo vadovaujamas 
šv. Juozapo parapijos cho
ras puikiai pasižymėjo.

Kun. Valantiejus ilgai 
nekalbėjo, nes turėjo daly- 
vaut kitur. Majoras Mona
gan ir aldeimanai taipgi 
kalbėjo trumpai, linkėdami 
kad lietuvių viltis vėl maty-

torium of the Lithuanian 
Independent Club, 48 Green 
St., Waterbury, Conn., on 
May 6, 1945, the following 
Resolution was unanimous 
ly adopted:

Whereas the Republic of 
Lithuania, as well as its 
neighboring sister Republics 
of Latvia ant Estonia after 
their liberation from Impe

native land to diverse re
gions of Soviet Union; to 
remove from Lithuania all 
Soviet rrilitary forces, the 
members of the N.K.V.D., 
and other agents, and to 
permit all Lithuanians, who 
vvere dragged away to Nazi

Conference,
Press.

and to the

(Sig.) 

(Si

Thomas Matas,
Chairman,

Victoria Bertuli*,
Secretary.

Waterbuiy, Conn.
May 6th, 1945.

M

SKAITYTOJŲ PAREIŠKIMAI.
Gerbiama administracija! 

Siunčiu tamstoms $3.00 ir 
prašau siuntinėti man “Ke-

von nusiųsti. Mano draugas 
siųsdavo i Lietuvą vienam 
savo pažįstamui “Boston

rial Russia and subsequent 
ti savo tėvų šalį laisvą išsi-l German occupation during 
pildytų, ir kad Amerika vi-Įthe First World War, in the 
sada kaio buvo taip ir bus period of tvventy years of 
tautų laisvės šalininkė ir, their independence and as! 
kiek galima, Lietuvai gel- members of the Family of 
bės. Nations and honorable

Principaliais kalbėtojais members of the League of 
buvo Dr. Vinikas, SLA sek-i Nations. Lithuania has suc- 
retorius ir adv. Bagočius, ceeded to free itself from 
buvęs SLA prezidentas. all the influencs of the se- 

Dr. Vinikas pasakė labai t mi-asiatic culture of Russia, 
puikią prakalbą apie lietu- and developed its natūrai

leivį” toliau. Pora metų at- Recoid.” Taigi Į tą angliš- 
gal nežinau kas man užra-įką dienraštį įvyniodavome 
“ “Keleivį., kaip dovaną, “Keleivį” ir taip jis nuei-se
už ką tariu jam nuoširdų 
ačiū. Ta dovana labai ma
loni. Ypač man patinka 
Maikis su Tėvu.

O. Willi*.

vių tautos ir jos vadų žy
gius. kurte išlaisvino Lietu
vą iš carizmo vergijos, pa-

resource to previouslv un- 
heard of degree. abolished 
illiteracv, raised the stand-

liuosavo iš vokiečių Lietu- ard of living and attained 
vai rengiamų kilpų. Jis taip! cultural hights of the West- 
nat nuniešė nažanera. kuria i em European Democracies:j--—— — —j x-------v- w ; — -

Gerbiamieji Tamstos! A- 
čiu kad pranešėt apie pre
numeratos pasibaigimą ne-Į 
sustabdę laikraščio. Aš nie
kad nemaniau su “Kelei
viu” skirtis, nes tai geriau- 
sis laikraštis. Taigi prisiun- 
čiu prenumeratą ir tegul 
“Keleivis” keliauja pas ma
ne į Hamiltoną kaip kelia
vo iki šiol. Gavau “Kelei
viui” da vieną skaitytoją.

LIEPSNOMIS NAIKINA JAPONUS OKINAVOJ i Pajieškau savo žmonos, AntoMU 
Žiliuvieaės, išvažiavusios šių metų 
kovo 22 d. nežinau dėl kokios prie
žasties. Prašau atsiliepti; susitaiky- 
sim ir bus laimingesnis gyvenimas. 
O jei kas žino kur ji randasi, pra
šau man pranešti, už ką gaus atly
ginimo. Ji gyvena Detroite ir dirba 
restorane ar beer-gardene. Ūgio tu
ri 5 pėdas ir 4 colius, sveria 170 
s arų, mėlynų akių, raudonų plau
kų, t>J metų amžiaus. (20)

ADAM ŽILIUS,
4120 Lovett Avė., Detroit 10, Mich.

Aš, po savo pirmojo vyro, Marė 
Svetuleviėienė, pajieškau Juozo Sve- 
tulevičiaus, turis seniaus gyveno 
Montrt ale. Kanadoj. Iš Lietuvos pa
eina iš K istonių kaimo. Alytaus aj»- 
sk ličio. Seirijų parapijos. Jis yra 
šviesaus rauplėto veido. Aš labai 
norėčiau su juo pasimatyti, nes tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba žinančių apie 
ji man pranešti, už tą busiu labai 
dėkinga. (21)

MRS. M. PALŪPIS,
12 Hemiock St., P’ains, Pa.

Čia matome kaip eina kova prieš japonus Okinavos 
saloje. Mūsiškiai vartoja liepsnasvaidžius, švirkščia de
gančiu gazolinu, nes japonai įsikasę į žemę ir šaudy
mas jų nepaveikia.

AR ŽINOT, KAI)

davo į Kaišedorių. Musų 
draugai reguliariai jį tenai 
gaudavo ir rašydavo, kad i nuskusdavo 
jis taip patinka žmonėms, 
kad eidamas iš rankų į ran
kas visai nuplyšta.

Jonas Liutkevičius.

amerikonų, kurių vienas ar 
abu tėvai buvo gimę kitur.

Italo Leonardo da Yinci 
piešinys Mona Lisa neturi 
antakių. Tai dėlto, kad tais ną tris kartus.
laikais moterys savo anta-Į--------------------------------
kius arba išpešiodavo, arba J PAJIEŠKOJIMAI

Per vieną minutę krau
jas apkeliauja žmogaus ku-

Pajieškau Petrar.elčs PaluKn^itės, 
kuri api“ 35 metus gyveno Bostone, 
put Dr- adway, pas kriaučių Šimkų. 
Ji ištekėjo ir išvažiavo į Brooklyną. 
Ąš norėčiau su ja susižinoti, bet ne
žinai nei dabartinio jos adreso. Bei 
kaip ji vadinasi už vyro. Kitąsyk 
aš gyvenau su ja ant vieno burdo. 
Ji buvo gera draugė ir surado man 
darbą ir iki šiol aš da nesu jai už
tai padėkojus. Jeigu jos jau nebėra 
gyvos, tai norėčiau, kad atsilieptų 
nors jos sesuo, Veronika Paluknai- 

! tė, kuti gyvena Bostone, tik neži- 
J nau kokiu adresu. Bus jau 22 me- 
į tai kaip aš jos jieškau, bet vis ne
galiu surasti. Jei kas malonės su
teikti man apie ją žinių, prašau ra- 
švti man taip: (20)

MRS. J U LIA SHEPUT.
261 Park Avė.. Weehawken, N. J.

Pajieškau Prano Kontenio, kilusio 
iš Tirkšlių parapijos, Sporgonių kai- 

. mo. Pranuk, prašau atsiliepti; turiu 
Conllect on Delivei-y. Šis'svarbų reikalą.

STASYS PAKOŽINSKAS,

Raidės “COD” reiškia

terminas buvo pradėtas var
toti 1841 metais. 36 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

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. THEOFIL BERNOTAS, 
2351 Gaseon St., Montreal, Canada.

J IEŠKOMI ASMENYS

Sekantieji asmenys yra pajieško-

Lietuves liaudis padarė ne 
priklausomybės laiku, ir 
kvietė visus lietuvius remti 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
jos rimtoj kovoj už Lietu
vos ateitį, ir remti taipgi 
SLA ir vietines lietuvių 
draugijas.

Adv. Bagočius savo kal
boj nurodė, kad klysta tie 
žmonės, kurie mano jog 
Lietuva yra “mažiukė” ir 
tauta neskaitlinga. Jis įvar
dijo net 95 nepriklausomas 
valstybes, ir palygino Lietu
ves teritoriją ir žmonių 
skaitlių su kitomis. Anot jo. 
net 35 nepriklausomos val
stybės yra mažesnės už Lie
tuvą žmonių skaitliumi, 10 
yra maždaug Lietuvos trijų 
milionu kategorijoj žemės 
plotu, o 29 yra mažesnės už 
Lietuvą. Taigi, Lietuva nė
ra jau taip “mažiukė”. Ir 
jei mažesnės tautos turi tei
sę būti nepriklausomomis, 
tai ir Lietuvai priklauso pa
naši teisė.

Jis taipgi pabriežė. kad 
dabartiniame suirutės ir 
karo laike, niekas negali 
numatyti keks bus Lietuvos 
likimas ateitvje. Bet jei lie
tuvių tauta ir butų prievar
ta laikinai suguldyta su ki
tomis Sovietų Unijos pa
vergtomis tautomis į vieną 
nenaturale Stalino imperi
jos politišką lovą. tai kaip 
visos imperijos praeities is
torijoj. taip ir ši Stalino im
perija, prie katros jis mėgi
na pavergti dar daugiau 
tautų, anksčiau ar vėliau 
žlugs ir Lietuva vėl bus ne
priklausoma ir laisva.

Amerikos Lietuviu Tary
bai surinkta su virš $150.00 
aukų.

Susirinkimas priėmė vien 
balsiai rezoliuciją, kurios 
tekstas yra čionai pr dėtas.

Tai buvo puiki šve įtė. ir 
visi skirstėsi pakeltu jpu ir 
v iltimi geresnio rytojaus 
Lietuvai.

Koreapond enta*.

Whereas on the 15th day| 
of June, 1940, the armiesį 
of the Soviet Union, in vio-, 
lation of all the prior sol- - 
emn treaties entered bv the* ,ai‘

Štai, siunčiu senam gene
rolui trirublę ir patariu jam 
pasimokinti geriau rusiškai, 
kad kartais A. Bimba jo 
nepralenktų. Matote, mano 
kaimynas Bimba irgi pradė
jo imti rusų kalbos lekcijas. 
Aną vakarą aš susitikau jį 
vieno ruso bučemėj, tai A.

N Miliauskiene, taifiri siun-'F _ __
itinėkit “K.” ir'jai. ‘ j*?11**. Parodęs pirštu j

Mr.. M. Wikis. kl?».Ie? , sakoi —-----1,— «n... mine tų

Pajieškau dėdės Domininko Ado- mi ir prašomi skubiai atsiliepti: 
Tnnrrtinėco Vulcfiinoo m- ma‘čio. kilusio iš Povilaičių kaimo.! Drevinskaitė. mokytoja, gyvenanti jungtine, e v anijose -Ą Gruzdžių valsčiaus, Šiaulių apskrit. j Chicagoje. Turi brolį Bronių.

vena 23,000,000

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

ČiagimiųiAš esu jo sesers Kleofasės ir Kazi- 
" miero Pašakarnio duktė. Jis, Ado

maitis, atvažiavo į Bostoną prieš
; pirmąjį karą ir parsikvietė Kleo-
fasę, savo seserį, mano motiną. Tai 

_______ I buvo apie 30 metų atgal. Kur jis
Aukso Altoriukas, maldų knygelė.1 ^5. r™’?’

Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido

Gilusevičius- jonas.
Gilusevičiutė Nastė. Pavardė po 

vyru nežinoma.
Karuša Antanas, kilęs iš Mari

jampolės.
I^eliašius Jurgis, kilęs iš Marijam-

RESOLUTION

viršeliais ..................................... $1.75
Vainikėlis, maža maldų knygelė.

’’ Bimba jau pradeda rusiškai 1™’šios su paveikslais, drūtais apda-
’ - -- * — r . rais  .............................................. 6oc.

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

Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du-

tai kaip aš Amerikoj. Girdėjau, kad į Maskalionaitės, Pranutė ir Ulie- 
jis gyvena apie New Yorką. Bučiau sė. Pavardės po vyru nežinomos, 
dėdei labai dėkinga, jeigu jis atsi- Į Rakauskas Edvardas, gyvenęs Chi- 
lieptų, arba jei kas kitas praneštų f cagoje, Brighton Parke.
man jo dabartinj adresą.

AVVl MASItTI.IS
(21)

392 Athens St., So. Boston, Mass.

Gerbiamieji “Kel.” leidė- 
Aš labai atsiprašau.

Sdd Šo^TUnion “aiS the!kad pavėlavau atnaujinti 
i prenumeratą. ------------

mėsininkui: “Dai 
pigs nakals.” Sakau, iš bė 
dos jau galėtu būt komisa
ras, galėtų Stalinui batus 
nušveisti.

S. Paražinskas.

Sakalauskienė Veronika, po tėvais 
įelionytš. Gyvena Nę-nr Yorke

Styra Jonas, sūnūs Benedikto. Gy
vena Chicagoje.

Uždavinienė Maujona, po tėva^f 
Sčerbavičiatė. Gyvena Ncw Yorke.’

Vilkauskaitė Katrė, pavardė po 
vyru nežinoma.

Žitkai, kilę iš Kuktų km., Igliškė-

Republic of Lithuania. in-l
vaded Lithuania. overthrew: ™s.lkaltus--,aa nutariau uz- 
the then existing govem- dyti sau_ o . pa au os ir
mentof Lithuaniagdisa,ined.|12un«u jums $3 00 Y.eto, REDAKCIJOS 
forces of Lithuania and 8-.'
forcibly. brutally deported pranefa apie tal. kl‘i.eTį 
thousands of the members nna u **"
of leamed professions, cler- 
gy, business-men and far- 
mers to mongolian regions 
of Siberia; and

Whereas as a consequen- 
ce of material and moral 
assistance given to the So
viet Union by the Govera- 

į ments of the United States 
and Great Britain and its 
Dominions, the Red Army

Gerbiamieji “Keleivio” 
leidėjai! Štai aš prisiunčiu 
jums da vieną naują skai
tytoją iš Chicagos. Sykį jie 
man nusiskundė, kad nevi
suomet gali gaut “Keleivį” 

' nusipirkti. Aš sakau, užsi- 
rašykit metams, tai gausit 
visados. Na, sako, tai imk 
ir užrašvk. Sakau, su mielu

succeeded in liberating noru! Ir užrašiau. Aš pats 
Lithuania from German na- skaitau “Keleivi” jau nuo 
zi occupation with all its į 1910 metu, kai tik atvažia- 
barbarism. yet the Soviet j vau iš Lietuvos. Čia įdedu 
Government to perpetuate $3.00 už nauja skaitvtoįa. 
the results of the rape of D. Sebastian.
Lithuania and the lie that ______
the people of Lithuania labai įvertinu “Kelei-
have voluntanly voted to v| j<ada Lietuvos valdžia 
jom the Soviet Union as “Keleivio'

su kitu draugu suradomecne of its “Republics.” and su j-jtu
now the agents of the said 
Soviet Union are exercis- 
ing the goveming powers 
of the Lithuanian people. 
annihilating their free insti-1 
tutions and completing the

ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta-Į. » aj.eskau brolio Felikso Gnnckio, 
vo laimės gyvenimo turtus, arba kuns >ra gyvenęs, o gal ir dabar 
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00 ^na, Dorchester, Mass. Kas pra-

Nebijok Mirti, knyga su paveiks- kadr^. a/. Pat*
jajs J Į sauks/ busiu labai dėkingas. Ir pa- _

Kapitonas Velnias, didelė, Š’tomų -1.0?0 kilusio iš Ku-į lių vaisė., Marijampolės apsk
K ---- piskio valsčiaus, Paketurių kaimo. Į Jieskomieji arba apie juos zman-

JONAS GR1NCKIS, (20>. tieji prašomi skubiai atsiliepti į 
38 Robinson St., Toronto, Ont. Consulate General of Lithuania,

Canada. 1 41 W. 82nd St., Nevy York 24, N. Y.

knyga ............................................ $1.50
Duktė Marių, graži apysaka 25c. 
Lengvas būdas išmokti angių kal

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

j saka ................................................ 25c.

ATSAKYMAI.! kJSr”:..'"‘i'’. 'Si
Sveikata Ligoniams, knygutė ap

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

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

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

saka ................................................ 25c.
Grigorius. gražus skaitymai 30c. 
Užkeiktoo 3 karalaitės .... 25c. 
Keliauninkai į Palestiną .... 30c.
Davatkų Gadzinkos .............. 20c.
Dvarinė Pana. graži apysaka 25c. 
Ragana, tikras atsitikimas .. 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

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

Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokio 
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.0(i 

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

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

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

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

su paveikslais................................ 35c.
Raistas, aprašymas apie Chicago?

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

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

A. J. Tomkui. — Tokios 
knyges apie Lietuvos praei
tį neturime. Ar Rusijon iš
vežtųjų lietuvių vardai bus 
kada nors išleisti knygos 
formoj, nežinom.

S. O’Brikui. — Ačiū už 
laišką ir pinigus.

St. Norkienei. — Nėra 
jokio reikalo naikinti slie
kus. Agronomai mano, kad 
sliekai pagerina dirvožemį.

SVEIKATA—ŽMOGAUS 
DIDŽIAUSIS TURTAS

Palangos Trejos Devynerios
Yra augalinis sutaisymas; suside

da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklų ir žolių. Veikia į kūno orga-

(c

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

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

neilcisdaVO aš nus ta’P- kad pavartojus ją tūlą 
- , laiką žmogus gauna naujų jėgų ir

energijos. Kiekvienas kas tik nori 
būti visados sveikas, turėtų vartoti 
TRE.IANKĄ. nes tai geriausis vais
tas nuo dispensijos, vidurių užkie
tėjimo. nerviškumo, stokos apetito,
širdies supykime, išpūtimo, pilvo su- . I® skirtingų pasveikinimų, tuzinas 
gedimo, reumatizmo, neuralgijos, ger- M0c., .3 tuzinai už $1. 
klės skaudėjimo, karščiavimo, kru fcOT.fiS ARDAI o

būdą kaip “Keleivį” Lietu

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivertimui merginos ar

, ___ - . • • T ... . našlės, nuo 35 iki 50 m. amžiaus. AšextermmatlOn OI Llthua- esu 5O metų. nerūkau, turiu nuosa- 
nians. such as vvere left af- namą ir dirbu civil Service darbą,
tpr thp fir«st nurap esu rin,to budo’ našl>'s ** vaik0-LCi LH6 III. L oOviei pUr^G. Pavijau žinių apie save pranešiu
and Nazi slavery; . laišku.

Therefore be it resolved:
L That vve call again the 

attention of the Democra- 
cies of the Wolrd thruogh 
their renresentatives at the 
International Security Con
ference in San Francisco to 
the plight of the people of 
Lithuania. and request the

636
J. I.ONIS.

Broadivav. So. Boston, Mass.

JMOKftJfcS *1500 GAUSI FARMĄ 
IR NAMUS

240 akrų žemės, geri trobesiai, 
banės. 9 ruimų namas, elektra, bu
siu miškas, kaina $5.200. Rašykit:

M R. DOUGLAS. (20)
Fort Plain. N. Y.

PARSIDUODA FARMA

j Graži 55 akrų farma su vaisme- 
džiu sodu. lygiais gerais laukais ir 

70 akrų žemės ir visi trobesiai, mišku. .Namas turi 6 kambarius, e- 
lietuvių angvventoj apylinkėj. ka<p l*ktra ir kitus patogumus. Banė su 
Lietuvei. Parduodu dėl to. kad žmo- į galvijais, arkliai, mašinos ir kiti 
na mirė, aš iau pasenau ir dirbti D*rmu įrankiai. Netoli miesto. Kai

na tik $3,50t> įnešant $2.500. (20)

PARDUODU FARMĄ

At a public nieeting of noriu važiuot pas vaiko*
Americans oi Lithuanian. R. i.GFm.oJ2«,S»iich. <22’ MRS. KIRMAN. 

Bos 181, Saratoga, N.

po. blogo ūpo, bendro nusilpimo, in
kstų ir kepenų ligos. Kaina su pri
siuntimu 75c. Visuomet gaunama pas 
FLORAI. HERB CO.

Indijonu Arbatžolės
Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi- 

dtorru virškinimo, ažkietėjimo. vidu
rių kataro, kepenų sustingimo, tbiso 
ngšvaty kraują, odos ligas, inlfctų 
rtgalaVimą ir moterį bėdas.

* Kaip **pagaminti:. Pusėn kvortos 
verdančio Vžmdcns įdėk pusę puodu
ko arbatžolių. Kai atauš, nukošk, j- 
dėk medaus ar cukraus ir laikyk 
šaltai.

Kaip vartoti: Pradėk imti nuo ma
žo stikliuko iki kavos puod tko kas 
rytas prieš valgį ir vakare einant 
gulti, du kartus į dieną.

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

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

Reikalaujam agentų pard; vinėti 
niu-y arbatą.

J. S K I N D E R.
1448 >. Emerald \ve. t hie; go. III.

Dept. 5

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos ................... 8ftc.
Vidurių valytojas ....................... 66c.
Nuo veneriškų ligų ............... $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

........................................ 60c.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

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

fąver ........................................... 85c.
Nuo fnkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 66c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos, stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis ...................... 35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo ..................   60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudvn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart burn)

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

žulio, Rožės, Pailių. Poison vy. gy
do visokius skaudulius, aplegimu?
ir t.t ....................................... $2.25
Pailių arbata arba mostis .... 85c.

M. ŽUKAITĖS. i II)
I 3X7 Dean St., Speneerport, N. Y.

Karas Europoje
norite iinoti api« karą ir kitu* paanalEn 

tvykhaa, tei skaitykit* "Naujiena***.
"Naujienos** yra pirmas ir didžiausias 
dianraitia Amerikoje.
Ulairaiykito "Naujienas" tiaadlaa. M 
prenumerata metama Amerikoj* (liimant CM»

į), 16.00. Chicagoja Ir
Money OrderJ ar 4akj siųskite!

"NAUJIENOS
17S9 South Halsted Struti

CHICAGO. HJJNOII
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Poslapla tok Nr. 20, Gegužei 16 d., 1945

Motėmis Pasiskaityt
Bl SKYBIŲ TVARKO 
M. MCHELSONIENĖ.

G r e te
Jieva Simonaitytė

(Ištrauka iš nebaigto romano “Vilius Karalius”)

(Tąsa)
O jei sakys, ką darys ji

sai? Tur but, jis nukalbės 
sakys neiti. Kam? Juk ji

daug aukso ir deimantų ga
lima rasti... Mikis jau sura 
dęs bevardžių salų, ten ne
gyvena žmonių, tiktai jis su

visvien bijo ir bijos. TadaįGrėte. Juodu valgo Lietu- 
ji vėl duosis įsitikinama, ji į voj nematytų ir negirdėtų 
nusiramins, ir lengviau at-Į vaisių. Juodu skina duoną 
sikvėpdama ji galės brolį j nuo medžių. O paukščių at- 
kaltinti, kad jis jos nepava-, skrenda ten iš plačiųjų ju
dinėjęs po marias. Ji vėl ne- rų gražesnių už Lietuvos 
galės nieku pasigirti. Liks Į lakštingalą, skaistesnių už 
ir toliau baikštelė... Ne, taip žuvėdrą:
nebegali buti. ‘ —Albatrosais jie vadina-

Mikis nemato ir nejaučia si...
jos kovos. Jis tuotarp atsi-; —Iš kur tu tai visa ži
gulis ant nugaros ir pri- nai? — Ar ji iš tikrųjų 
merkęs akis klausosi, kaip klausė, ji nežino, jai taip 
zirza bitės gėlių žieduose, rodos.
O rasi jis ir ką nors galvo-' —Tas ne jūreivis, kuris
ja apie manas, svajoja api* 
tolimas keliones su didelia's 
garlaiviais, arba nematyt: s 
kraštus.

—Mikiukai... — Grėtė u- 
mu momentu pabalo. Ji jau
čia, kaip jos veido spalva 
keičiasi: — Mikiuk...—

Mikis atveria akis ir mie
gūstu žvilgsniu žiuri į 
rį. Bet šitoji negali nieko 
daugiau ištarti. Jos kūnas 
dreba, rankos virpa lyg a- 
pušės lapeliai. Ji pašoksta 
ir lekia marių link. O bėg
dama pro ašaras, bet apsi
metusi juokiantis, šaukia:

—Plauksim į marias,
plauksim į marias!

Mikis jai paskui. Ties 
valtele jis ją sučiupo:

—Ar padūkai, kas tau 
atsitiko?

Grėtė iš karto pastebėjo, 
kad tikrai nebloga valtyje, 
o dar juo saugiau, jeigu Mi
kis drauge. Ji pradeda save 
išjuokti, savo bailumą pa
šiepti. Ji turi pati prisipa
žinti, kad niekas tiek nėra 
jos bailumą pašiepęs, kiek- 
ji pati. Už vis menkiau Mi
kis. Jis suprato jos baikštu
mą ir niekad nevertė ją į- 
lipti į kokią nors valtį.

Išsiyrus kiek toliau nuo 
kranto, Mikis įtraukė irk
lus į valtį, padėjo viename 
šone, atsirėmė alkūnėmis 
ant kelių, delnomis remda
mas smakrą, jis žiurėjo i 
Grėtę ir pasakojo jai naują 
pasaką apie žuvėdrą ir van
dens lakštingalą ir jų drau
gystę. Grėtė klausėsi ne tik
tai -ausimis, bet ir širdimi. 
Ji visiškai užmiršo didžiąją 
savo baimę. Ji užmiršo ir 
tai, kad ką Mikis pasakoja 
—netiesa, o tiktai pasaka. 
Jis turėjo tą dovaną mokėti 
ją visiškai pagauti ir suža
vėti savo fantazijomis.

Lengvai lengvutėliai siū
bavos! valtis — pasijudi
nant Grėtei ar Mikiui. Iš p) 
valties išskrisdavo kai kada 
vienas kitas banguotas ra 
tas. Jis didėdavo, didėdavo 
ir dingdavo kažkur iš aki * 
Toli, bene antrame marių 
šone. mateli praplaukiant 
didesnis laivas. Jis baltas, 
iš kamino ritasi juodi du
rnai. Iš durnų linijos gali
ma spręsti, kad jis greit ei
na. Bet iš čia tematyti kad 
jis tik tik pasi judina iš vie
tos Toliau šiaurėje matyti 
k2liolika burinių laivelių 
Burės įtemptos baltuo’a 
saulėje ir lengvai linguoja. 
Debesėliai iš padangių lyg 
ir dingo. Dangus nebemė- 
lynas, o kaži kaip šviesiai 
pilkas.

Tą visa Grėtė lyg sapne 
mato. Ji girdi M ikį kalbant. 
Jis pasakoja pasaką, kuri 
neturi nei galo, nei krašto. 
Pasakoj jau nebefiguruoja 
žuvėdra ir lakštingalas, o 
uolynai ir kalnai, kuriuose

albatrosų nepažįsta, — gir
di ji Mikį.

Jai merkiasi akys. Tas 
jaukus ir malonus brolio 
balsas, tas lengvas laivelio 
siūbavimas ir kaži kokia 
keista tvanka — migdo ją. 
Snausdama ji klausia:

— O kokius jie turi sna
pus, tie... tie...

Trinkis! Skaudus, tarš
kąs ir barškąs trinkis. Lyg 
didelį smūgį gavusi ir nu
sigandusi sudrebėjo valte
lė. Valtelė negavo jokio 
smūgio, tik Mikis neapsako
mu greitumu, gal ir patsai 
kiek nusigandęs, tvėrė irk
lų.

Grėtė užšalo širdis iš iš
gąsčio. Jos rankos virto le
du. Jos veidas nubalo, kaip 
kalkis. Ji nešaukė, o susiė-

1*0 n L-oc x aiirvao. y\z^or\ii»QazMrvMsOZUIUU

žvilgsniu žvelgė į brolį.
—Ko tu bijai, kad aš 

čia? — ramino brolis sese
rį. O ji teištarė tik vieną 
žodelį:

—Vėtra!
Tikrai netikėtai greit už

kilo vėtra. Kelis kartus ji 
kėsinosi apversti laivelį — 
bent Grėtei taip rodėsi. 
Vėtros draugė — perkūnija 
—taip pat neatsiliko.

Bet Mikis nebodamas vi
sų taip staiga pakilusių ban
gų, mikliai prisiyrė prie 
kranto. Jis suspėjo ir valtį 
nustumti į saugią vietą ir 
inkariuką išmesti. Tada vos 
gyvą savo seserį jis parne
šė namo. Nurengė ir atgul- 
dė ją. Pats verkdamas, jis 
ramino ir guodė Grėtę.

Nutilo perkūnija, nutilo 
vėtra, sustojo ir lytus lijęs. 
Lengvai besiūbavo marios, 
bangos virto bangelėmis. 
Skaisti, linksma ir nekalta 
prašvito pavakarinė saulė. 
Nendryne vėl pragydo lakš
tingala.

Bet Grėtė to viso negir
dėjo ir nematė. Langai bu
vo užkabinti juodais užuo- 
laidais, c ji pati palindusi 
po sunkiausiais patalais 
prakaitavo ir verkė.

Grėtė sirgo ilgai ir sun
kiai. Kliedėdama ji prasita
rė buvusi ant marių.

—Mikuliukai, juk aš ne
bijau vandens, juk ne? Bet 
kitą sykį jau nebeisiu...

Mikis buvo tvlėies, dabar 
prispirtas prisipažino. Ar 
iie apvirtę? Ne, tiktai Grė- 
tikė labai nusigandusi, kai 
perkūnija sutrenkusi. Ar, 
rasi, ii buvusi iškritusi iš 
valtelės? Ir ne. Tik ji nuba
lusi, kaio kalkis... taip ji 
nusigandusi...

—Nusigandusi, nusigan
dusi! — B:t kodėl iis ją iš- 
vilkęs į marias? Juk jis ži
nojęs, kad Grėtė vandens 
bijo, tai kodėl jis pasityčio
jęs ir išsiyręs. nors ir maty
damas, kad jau kyla audra? 

(Bus daugiau)

MOTERIŠKI KOSTIUMAI 1$ NAUJŲ MATERIJŲ

Iš kairės kostiumas ir kepuraitė iš vienodos materijos: vidury' flanelinis 
kostiumas tik su viena saga: dešinėj kostiumas iš margos materijos. Stylius 
labai paprastas.

Knygų Bargenas 
Už Puse Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum- 
. ara laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.CO, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
,ž $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
^ausit knygų už $4.00. Ir t. t. ' „ B

Štai čia knygų sąrašas:

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RUA JUŠKEVIČIAUS

Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- i VAINOSE. <
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai . Jei nori žinoti, kaip senovėje lieto- 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į • viai gyveno, Ui perskaityk šitų kny- 
kelias dienas visų veislių gyvūnas, I gą. Is jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės daug pačių, o žmonos įk> kelis vyrus.

AK BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

g>" . ,
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoi sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, via^ 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeim; 
galėjo atsirasti po tvano juodve:’
ir Viriu

mynoa
eiažiai

ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 

nuosakiai

Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 50c.

GARBINO SENOVĖJE? 
Panašios knygos lietuvių kalboje

iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senove? indai bei 
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai. 

Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai ‘lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- ' vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
nigu argumentas griūva. Mokslas ir ! kius jie santikius su žmonėmis turė- 
mokslas nuo pradžios iki gulo. jo. Knyga standi ir labai užimanti.
Kaina ..................... ...................... .. 28e. Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25
AK KOMOS POPIEŽIUS YRA
KRISTAUS VIETININKAS? MATERIALISTIŠKAS 

Parašė kun. M. Valadka. Knyga ISTORIJOS SUPRATIMAS.
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų Si knygelė aiškina proletariato fi- 
bažnytios autoritetą ir faktais paro- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti. 
tininkas. 224 pusl. Kaina .. $1.25 kius, tai perskaityk šitą knygelę.

Kalba labai lengva. Knyga protau- 
ikai-

atsakyti jokis kunigas, yra nuties riai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.

APIE VALGIUS.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

laibai įdomus senovės filosofų da- 
; leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.** 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusl............................................. 10c.

Prieskonis iš burokėliu

7 ar 8 didoki burokai.
2 šaukštą,: tarkuotų krienų, j
1 šaukštukas druskos.
i/į šaukštuko trintų garstyčių!

2 šaukštai kapotų svogūnų.
1 šaukštas sukapotų laiškų.
2 šaukštai žalių pčpirų.
1 2 šaukšto French dressing.
12 šaukšto majonezo, 
i į puoduko rukščios smeto-

1 šaukštukas Worcestershire ‘ nos.
soso. Po žiupsnį druskos, pipirų,

Į4 puoduko uksuso. paprikos ir truputis muštardos.
Žiupsnelis cayenne
Išvirintus burokėlius mi

jantiems darbininkams neap t 
nuojama. Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORUA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiaia 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

ir keliatas vyrų. Ponia Gei. • _ ą • • 111 I illIllLIO I /llstnene graudingai padekla- Tragedija trijuose aktuose. Vei-. „ maVO “Keleivio” Moterų kalas perstato nužudymą caro Alek-! Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
♦ sandro II. Labai puikus ir nesun-! “orls*. atšaus nepagalvojęs žmogus.

orC\1 lUje .lipusias1 eiles, kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš I dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
“ŽUVO Sūnelis” kurios ne viso reikalaujamos tik 28 ypatos. i žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-

. „ ,. So. Boston, 1913, pusl. 61. " " J----------------------------------vienai motinai iššaukė asa-

NIHI LISTAI

ras. Panelė Nancv Namak- tabakas. 
sytė paskambino pianą.

Užbaigus programą, pra- -patynm-’i pa
sidėjo šokiai.

imą
rašė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
1909 m., pusl. 63............................. 25c.
ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusl. 23......................... 10c.

Draugė. į - Salomėja”
Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo

tu hurnkėliu Stalan dunVVlSaS GarZOVeS SU DUlVem, , nui galva. Drama viename akte, pa-
klrStus ar šaltus, kaip ?£ sudėk Frenčh dressing ir! DOVANOS IS KANADOS &
tinka. Labai tinka kaip pi i.- vėl išmaišyk. Majonezą^ ir — „o g g w
skonis prie žuvies ar mėsos, rukscią Smetoną sumaišyk ^ugiyzęs įs Toronto Mi- Arba šliubinė iškilmė, vieno ak- 

atskirai, sudėk visus prie-chelsonas parvežė man la-1® farsas, labai juokingas ir ms 
Dai malonų surpryzą. Tai i

Visas pelnas, kurio ant
. . 'greitųjų apskaitliuota suvirs

.. .........— ------------ ........ . . V1. 30 dolerių, bus atiduotas
lupk ir supiaustyk. Visus ki- I1 u’ supiaustyti plės- Raudonajam Kryžiui,
tus daiktus sumaišyk, užvi- pelėmis. ^Supiaustyti salierą Kliubiečių D
rink ir supilk ant supiaustv- ir. Kltas daržoves. sumaisyK
tu hnrnkpliii Stalan dnnD VlSaS HaiZOVeS SU bulvėm,

Bulves reikia

Ryžių milanezas

Keturiems žmonėms ima
ma šitokia proporcija:

1 svogūnas.
2 šaukštai riebalų.
1 puodukas ryžių.
2 puodukai buljono.
1 šaukštas tarkuoto sūrio.
Druskos.
Pipirų.
Ryžius reikia gerai nu

plauti ir leist nuvarvėt. Svo
gūną supiaustvt ir paspii- 
gint riebaluose. Tuomet sv- 
maišyt juos su ryžiais, pa
sudyt, papipirint, ir greiti i 
maišant paspirgint da 5 mi
nutes ant lėtos ugni??. !•?- 
bar užpilt buljoną ir lėtai 
pašutinti 18 minučių, aiba 
iki ryžiai suminkštės. Drus
kos ir pipirų galima da pr’ 
dėt, jeigu reikia. Duodam, 
stalan apibarstyti tarkų . 
tu suriu. Suris si stipri 
kvapu žymiai pageri n.-
nį. šito turėtų užtekti k< 
riems žmonėms.

skonius, lengvai išmaišyk, 
sujungk su daržovėm ir val
gis bus gatavas.

cl

Bulves su priesVonia’iS

šešiems žmonėms 
kitokios proporcijos:

6 bulvės.
3 salieru

M i f •
i l

Greičiau, negu žaibai 
Pasaulio erčioje.
Mintis auksasparnč 
Po erdvę lakioja.

Nei ruimas, nei laikas 
Ribų jai nestato;
Ji praeitį žino 
Ir ateitį mato.

Ji gali pasaulį 
Bedugnėn panerti 
Ir kitą geresnį 
Iš nieko sutverti.

J. Janonis.

25c. | stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

buvo visas glėbvs puikiau- D®L..TOV5:^. _. . & J , 1 . . ! Trijų aktų ir septynių scenų drąsių dovanų nuo draugių ir ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A.
draugų torontiečių. Neži- Veckys- Kama ..................  35c.
nau kain aš galėjau užsipel
nyti tokį širdingumą nuo 
draugių, kurių dar neturė-

KTJNIGŲ CELIBATAS, 
ii knygelė parodo, kodėl Romoa

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
joa pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris. dukteris įr mylimosios nfi“- 
pultų i tokią kunigų 'globą. Parašė 
run. Geo. Tovmsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kama 25c,
KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jla 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 

Kaina toa 
-____  20c

nesumuš joks jėzuitas, 
knygutės

KURGI VISA TAI NYKSTA?
KARĖS NUOTAKOS x_Kn^ n7k>ta risi tie lobiai kuriuoa

j—__ _ • j - žmones kuna per amžius? Sj mtri-

laimingą moterų likimą. cialdemokratų teoretikas Kari Kauta-
ky. Kaina ..................................  lOe.

Dorchesterietės
Pagerbė Motinas i. <• v - • Kamajau malonumo sutikti ir sū
ri u • T*- * aj sipažinti. Tai yra toks prie- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Dorchesterio Lietuvių Mo, Janjęmyjo išreiškimas kuris' Labai įdomi knygutė šituo svarbia BIBLIJA SAtYROJfi 

Trl* ' --------** ■** , - klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-palieka žmogaus Širdyje Į nas katalikas ir socialistas. Parašė
i ant visados. |.;y*nderve,de’ verU Vardunaa',^hA,na .............................. 10c- čiais įvairius nuotikius nuo pneš so-

terų Kliubas gegužės 6 die
ną buvo surengęs šaunų va
karą motinų garbei. Ponios 
Namaksienė su Gailiuviene 
prisagstė motinom gražių 
gyvų gėlių, surištų baltu 
kaspinėliu. Vakarienė pa
ruošta be jokių “pointų” ir 
buvo labai irąrar.-J>jnęiau-. 
šią ktfubiė«rMžvė visiems 
“po lašiuką,” paskui atne
šė gerų marinavotų silkių 
su gera lietuviška duona: 
no to, karšto kugelio su 
tugščia Smetona ir varške. 
Ant galo pyrago su kava. 
Vakarienė buvo skani, svei
ka ir, palyginus su kitom 
vakarienėm, už kurias ima 
net po $2.50, gana pigi, nes 
ižteko dolerio. Už skanų 

kugelį ir pyragą visas kre
ditas priklauso Teofilei 
Brazaitienai. Visko užteko, 
tik dekoracijų nebuvo. Ant 
stalų reikėjo vieną, kitą va
zą gelių pastatyti. Dabar 
visur daržai pilni gėlių, rei
kėję tiktai paprašyti. Ekst
ra išlaidų nebutu reikėję, 
bet butų buvę dau£ gra
žiau. Čia moterų Uwbo ir 
dargi motinų garbei vaka
ras. bet papfeošalo — jokio. 
Sėsti pne visai nepapuoštų 
plikų stalų lyg ir nejauku. 
Ateity patariu kliubietėm ir 
uo aDsirupinti.

Vakaro programą atida
rė ir v?dė kliubo pirminin
kė, Kotryna Namaksienė. 
Pi incipale vakaro kalbėto
ja buvo M. Michelsoniene, 
kuri motinoms pasakė gerą 
ir vakaro tikslui atatikna- 

,mą kalbą. Trumpai kalbėjo

švelnią atminti
Taigi draugėm O. Indre-

lienei. E. Frenzelienei, O. 
Taurinskienei ir drg. Tau- 
rinskui tariu nuoširdžiausi ■ 
ačiū! Kviečiu jus visus pa-i 
daiyti spocialę ekskursiją; 
iš Toronto j Bostoną--ir pa-| 
viešėti pas mus. Aš jaučiuo-į 
si jums visiems skolinga!

Dar kartą ačiū! Aciu už 
viską!

M. Michelsonisnė.

Kur Sprogsta 
Granatos

Kur sprogsta granatos 
Ant karo laukų.
Ten žūsta kareiviai 
Visokių tautų.

Ten ilsis karžygis 
Pamirštas visų,
Sukaltas jam kryžius 
Iš medžio lentų.

Jam kapas supiltas 
Iš smilčių pilkų. 
Palaidotas guli 
toli nuo namų.

Nei seni tėveliai 
Jo neaplankys,
Nei broliai, seselės 
Kapo nedabins.

Vainikas supustas 
Vėjo iš šakų,
Gėlėm apsodintas 
Gamtos, ne draugų.

Julė Gudynaitė.

Pekla
BROŠIŪRA su peklos

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Paraiė

METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžiną kančią pragaro 
liepsnose. Bet žios kny
gos autorius parodo, kad 

tai yra melas ir ap- 
aa paklua »t- 
JM parodo, 

kad toj vietoj, kur Bibli
ja aako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kapaatal sa
ga. Ir pridėtas “pakloa” 
žemėlapis tatai patvirti

na.
Kaiaa ŽS ceataL

•M BBOADWAT.
BOSTON, MASS.

tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... fl.Ofl 
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 

i žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma.

' Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina .................... ? 25c.

' DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juoką, na- 

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

MONOIX>GA1 IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
ją, labai gražių ir juokingų mnnolo- 

[ <rą ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 

j tautiškos, humoristiškos ir laisvam*.
1 niškos. Visos skambios, visos geros.
' rinka visokiems apvaikščiojimams,
! baliams, koncertams ir tt. Antra pa- 
I gerinta laida. Kaina .................. 2#e.

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

itsttikintis Vyras; (2) Žydinti Giria; 
3) Klaida; <4) Korekta. Jose nuro- 

loma kaip žmonės paikai tiki į viso- 
cius prietarus, burtus ir tt. .... 18c,

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ją apsisaugoti. 1’araM 

ij-rae K Matulaitis Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 pražios eilėa, 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
| Arba kaip tėvą vartojami ava igi- 
namieji_ gėrimai atsiliepia ją vat- 

i arba tikisi ka<la norą 
boti kudikfą tėvais, būtinai turėtą 

knygutę. Kaina lOe.
Km yra kudOtm t 

dtytl Htą

< f
1
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Organizacijų Veikla
LSS IR LDD CENTRŲ KOMITETŲ 

BENDRAS POSĖDIS

Liet. Darbininkų Draugi
ja šaukia gegužės 20 dieną, 
Cambridge, Mass., suvažia
vimą. Ši draugija (LDD) 
yra broliška Lietuvių Socia
listų Sąjungai (LSS) orga
nizacija. Kad geriau pasi
ruošti prie to suvažiavimo, 
tai gegužės 6 d., A. L. Gim
nastikos Kliubo name Įvyko 
tų dviejų centrų komitetų 
posėdis.

Posėdy buvo pakelta ga
na gyvų klausimų. Rimčiau 
sis klausimas,, tai kaip su
derinti LDD ir LSS organi
zacijų veikimą. Abidvi or
ganizacijos savo ideologija 
nesiskiria. Drg. P. Kriaučiu
kas savo raporte nurodinė
jo, kad kuopos neveiklios. 
Kaip kurie nariai mums iš
metinėja, kad renkam duo
kles ir nieko jiems neduo
dame. Pirmiau toji organi
zacija turėjo “Naująją Ga
dynę,” kaip tas laikraštis 
užsidarė, dabar, atrodo, tai

reikia koordinuoti abiejų i 
jrganizacijų veikimą, tai' 
nėra jokios prasmės kelti* 
LDD centrą Į Bostoną, nes 
LSS Centro Komitetas lie
kasi Brooklyne. Jeigu LDD 
centras išsikeltų Į Bostoną, 
tada koordinacija butų ap
sunkinta ir LDD organiza
cija pakriktų. O mes nei 
vienas nenorime, kad LDD 
organizacija pakriktų. Nes 
joje yra dar apsčiai narių 
ir keliatas šimtų ger^ buvu
sių sklokininkų, kune var
gu prie LSS organizacijos

dabar pribaigti Japoniją

organizacijai neliko kas z:*- □
veikti. Prie LSS ne visi LDD'?1““^™ Pusčiuspei 

LDD kuopas. Issinnkdavo 
duokles. Atrodė, kad taipnariai dedasi. Yra pasyvių 

Kaip kurie šliejasi atgal 
prie komunistų. Tiesa,, sako

troite, Akrone, Rockforde 
ir kitur veikia išvien su LSS 
nariais. Išvien jie dirba Lie
tuvos nepriklausomybės gy
nimo darbą, išvien renka 
drabužius nukentėjusiems 
nuo karo Lietuvos žmonėms 
ir išvien darbuojasi, kad pa 
dėti Amerikai karą laimėti.1 ateitų. Užtad apie kėlimą

_ . x , . LDD centro i Bostoną netu-Taip pat musų draugai ri but nei kaIbos. - 
darbuojasi n lytinėse vals- reiktų musų abiem or-
tijose: ganizacijoms. tai truputi M-

u--rke’n Bostone’ teraturos. Kaip LDD, taip; 
Philadelphijoj. Pas mus y- i{. LSS toje srRyje šlubuo-' 
ia tik viena yda, kad mes ja yrą ruošiamasi dienos
neįvertinam savo veiklos, kliiiusima-is literatūros išleis- 
Mes norėtume prakalbų ti ir čia lurime įvairf 
maršrutų, paskaitų ir sce- nuomonių. vieni mano, kad 
nos latelių. Bet mes tų da- lietuviui nuseno ii- literatu- 
lykų negalime duoti, nes rcs jau neskaito. Kiti mano
neturime spėkų. kitaip. Jie argumentuoja.

Kalbant apie tuos kalbe- ka(, įeisti literaturą dahar 
tojus, kurie važinėja nuo neapsimoka, nes eina ka- 
miesto Į miestą, kyla klau- ra^ Tautu klausimas ir po- 
simas ar jie pakelia orga- litinių Da[tiju pozicijos ne_
mzuotą lietuvių Judėjimą pastovios. Kas vakar buv 
šioje salyje. Tai yia disku- garbinama, šiandien meta- 
suojamas klausimas. Kadai- ma j šalį- griebiamasi nau- 
se budamas LDD organiza- jų teorijų, naujų metodų, 
cijos tėvas, L. Piuseika, va- yajp kad leisti ką ilgesniam 

laikui, ką pastovesnio —

Apsidirbę su Vokietija, dabar visi alijantai kon
centruoja savo spėkas prieš Japoniją — visi. išskyrus 
tik vieną Rusiją. Šiomis dienomis anglai paėmė jau 
Rangooną (A), o dabar mūsiškiai Borneo saloje apsu
po Tarakaną (B). Tarpe tų dviejų punktų guli neap- 
kainuoti gumos, aliejaus, cino ir kitų turtų šaltiniai, 
kuriuos buvo pagrobę japonai.

jog čia užsibaigia devinto
sios armijos kelionė, musų 
antrosios motorizuotos di
vizijos, taipgi 83 ir 30 di
vizijų karininkai buvo tos 
nuomonės, kad Berlyną jie 
galėjo pasiekti i penketą 
dienų.

Toliau Jonės sako. kad 
devintosios armijos karinin
kai reiškę didelio nepasiten
kinimo. Jie galėję pasiekti 
Berlyną ir jį užimti, bet ga
vo Įsakymą sustoti.

Tai matote, “Keleivis” 
sakė tiesą. Ją patvirtina 
žmogus, kuris iš musų ar
mijos štabo duoda praneši
mus. O tie pranešimai yra 
peržiūrimi cenzūros, bile ką 
ir bile kaip rašyti neleidžia- 

,ma. Ir visai neleidžiama sa
kyti netiesos!

Komunistams šioji tiesa 
gali nepatikti — jų reika-

Jei bandysite ten eiti, bu> 
perplautos jūsų gerklės!”

Ot jums ir “didysis musų 
talkininkas, ’ Amerika jam 
davė prezentą, o jis gatavas 
perpiaut amerikono gerklę!

Berlyne tur cut vra da
romės “staliniškos ūistkos.” 
Bet nepadarykite klaidos: 
bolševikiški riezninkai pjau
stys ne fašistų gerkles! Ru
munijoj ir Bulgarijoj jie 
gražiai sugyvena su “gele
žiniais gvardistais” ir kitais 
fašizmo pašlemėkais. Bolše
vikai jieškos tų gerklių, ku
rias nespėjo perpjauti Hit
lerio gestapininkai — socia
listų ir kitų pažangių žmo
nių.

Lenkijoje bolševikai iš
skerdė tukstancius požemio 
kovotojų, nacizmo priešų. 
Tą patį jie gai daro ir tose 
Vokietijos siTtyse, kurias y-

Rusai Paėmė Berlyną...
Amerikos žurnalistas 
kad Berlyną butų paėmus 
devintoji armija, bet ji ga

vo įsakymą sustoti prie 
Elbo upės

paskel-
užleido

las. Mes tačiau manome.! ra užėmę. Jei ne kokiems 
kad ir jie da turės tiek pro galams taip slėptis nuo pa-

negalima. Išleisti tik agita
. x . , x. „ ... , , cinio turinio brošiuraitę, ki-ir turi būti. Panašiai palai- tą _ neapgimoka. užtad ii 
kn komunistai savo omam- . •, -i _* __  i-,__.___

“Keleivis" buvo 
bęs, kad jankiai 
Berlyną rusams. Už šitą ži
nią lietuvių komunistų ga- 
zietnikai mus iškoliojo; jie

drg. Kriaučiukas, turime ir k°mtmistai savo oi gani- SUsilaikoma nuo literatūros
kietų sklokininkų; jie jau Kui tik jų liteiatur- leidimo, kol prie bendros
neis Į komunistų gardą bu-Į ^;os kucpele užmiega, tenai nuomonės neprieiname.
rutėrais buti.

“Dėl to,” sako d. Kriau
čiukas, LDD Centro Komi
teto sekretorius, “mes čia 
susirinkome abiejų organi
zacijų komitetai ir turime 
pasitarti bendrai, nuošir
džiai, ar mes galime išvys
tyti stambesnį ir stipresnį 
LDD organizacijos judėji
mą, ar ne? Jeigu mes numa
tom, kad galima, tai patei
kime busimam LDD suva
žiavimui planus. Aš nuo sa
vęs pasiūlyčiau perkelti L. 
D. D. Centro Komitetą į 
Bostoną. Ten yra draugų 
gražus būrelis, ten yra laik
raštis ‘Keleivis,’ gal jie ge
riau sugebės išjudinti musų 
narius prie aktingesnio vei
kimo.”

Reikia pasakyti, drg. P. 
Kriaučiuko pranešimas apie 
LDD sudomino abiejų or
ganizacijų centrų narius. 
LSS Vykdomojo Komiteto 
nariai nurodinėjo, kad kiek

nusibaladoja vienas ar ki 
tas jų vadukas, išrenka Bet taip ilgai nebus. Ka- 
duokles ir pasako spyčių. ras eina prie pabaigos. Eu- 
Po metų — vėl kitas važiuo- ropoję jau pasibaigė. Kils 
ja mirusias kuopas gaivinti, visa eilė politinių klausimų. 
Bet kas iš to? Tokiose kuo- Mes tikime, kad Europoje 
puošė nėra gyvumo ir jo ne- ir kitur pradės atsigauti so- 
bus. Toks kuopų “egzistavi- cialistinis - demokratinis ju- 
mas” tai prievarta. Jos. už- dėjimas. Abudu musų cent- 
simoka duokles ir vėl mie- rai tuo tarpu galėtų ruoštis 
ga. Komunistų metodai prie literatūros leidimo. Kas 
mums nepriimtini ir mes liečia pinigą, mes jo turi- 
duoklių kolektavimo per a- me; gi suderinę savo orga- 
gentus nepraktikuosim, nes nizacijas ir veikimą — dar 
tai migdymas žmonių. Mu- daugiau jo turėtume. Musų 
sų organizacijos turi egzis- judėjimas nėra mažesnis 
tuoti ant idėjos, o ne ant kaip kitų srovių, tik mes ne- 
agentų atsilankymo. Pas mokame savo darbų įvertin- 
narius turi but noro veikti ti. Užtad mes ir pradedam 
ir prie organizacijos pri- manyti, kad butų geriau, 
klausyti. jei LDD centrą kitur iškel-

LDD kuopos turi arčiau tume, arba visai organiza- 
susiartinti su LSS kuopomis ciją paleistume. Tai yra 
vietos veikloje. Kur galima, klaida ir tą klaidą turime 
reikia praktikuoti bendrus pataisyti.
LDD ir LSS kuopų susirin- Po gana nuodugnių dis
kinius. Tuose susirinkimuo- kusijų nutarta, kad LDD 
se reikia bendrai rišti vie- centras pasiliktų Brooklyne 
tos lietuviu klausimus. Taip kaip buvo. Nutarta LDD ir

______ •____ T ce V..LJ „„„Jpirmiau tarpe LDD ir LSS pat abieiųjprgaojzacijų cen- LSS Vykd. Komitetų posė-
narių atsirasdavo skirtumų. 
Diskusijose būdavo sako
ma: “Jus ir mes.” Dabar 
jau to nesimato. Atrodo, 
kad musų nariai pradėjo 
vieni kitus suprasti. Tas duo 
da džiuginančių pasekmių.

LDD kuopų negalima la
bai kaltinti, kad jos nevei
kia. Daugelis LDD narių 
Pittsburghe, Chicagoj, De-

laikš! džius laikyti bendrai.
nuo ’ laiko laikyti ' 'bendrus Išrinkti šeši LDD centro 
posėdžius ir rišti bendrai I komiteto nariai, kurie vyks 
visoje šalyje kylančius klau- į LDD suvažiavimą gegužės 
simus. Jeigu mes pradėsim 20 d. Veikiausia ir LSS 
šitaip veikti, daugiau koor- Vykdomas Komitetas pa- 
dinuoti savo veikimą cent- siųs brolišką atstovą į LDD 
re, prasidės aktualesnis vei- suvažiavimą.
kimas ir visose LDD kuopo- Vyt. Katilius,
se. _ ____________

Jeigu mes sutinkame, kad

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra padalyto 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

KKLKIVIS
636 Broadvray, So.

temdinę

pasakė, kad 
luoja.

Keleivis” me-

Mums nebuvo jokio rei
kalo meluoti. “Keleivis” 
pranešė tai, kas jau buvo 
žinoma visai Amerikos 
spaudai, kanu ir komunis
tams.

rokavimai ir da kiti. Bet 
yra žinomas faktas, kad de
vintoji armija buvo sulaiky
ta. Tą faktą leido pasakyti 
dagi musų vyriausybės cen
zūra!

Bostono dienraštis “Glo
bė” gegužės 4 d. laidoje da
vė ilgą savo akredituoto 
korespondento Victor Jonės 
pranešimą. “Globa” kores
pondentas randasi devinto
sios armijos kvatieroje, prie 
Elbo upės. Charakteringa, 
kad savo vietovę jis užre- 
korduoja šitaip: “Štili on 
the Elbe” — da vis prie El
bo upės. Jonės sako:

Aiškus dalvkas, 
gauta žinia nebuvo 
Juk eina karas ir visos ži
nios dabar yra cenzūruoja
mos. Daug kas nepasako
ma dėl to, kad priešas ne
turėtų progos naudotis; 
daug kas nepasakoma ir dėl 
to, kad vidaus fronte neiš
šaukti bereikalingo entuzi
azmo ar pesimizmo. Bet tas 
nepakeičia fakto. Visiems 
jau yra žinoma, kad Ame
rikos armija galėjo pasiekti 
Berlyną pirmiau, negu ru
sai ! Jei nepasiekė—tam bu
tą priežasčių.

Deja, ne viską mes žino
me ir tur but da negreit 
žinosime. Pavyzdžiui, mu
sų vyriausybė nesako, ko
dėl Amerikos devintoji ar
mija buvo sulaikyta prie 
Elbo upės. kada ji buvo jau 
persikėlusi ir ruošėsi mar- 
šuct į Berlyną?

Apie tai galima tik spė
lioti. Gal Jaltoje buvo susi
tarta, kad Amerikos ir An
glijos kariuomenė okupuo
tų vien tą dalį Vokietijos, 
kuri randasi į vakarus nuo 

1 Elbo upės. Gal buvo kiti iš-

Viena iš daugelio mažų 
musų šio karo ironijų tai genero- 

išsami.D° Simpsono devintosios ar
mijos paskirtis. Ji buvo su
daryta kaip “nakauto armi
ja” vakarų fronte ir tuo 
metu, kada kėlėmės per 
Reino upę. Devintoji armi
ja turi geriausių visose ka-
>•/% na izifrrvūn rT o linui conma, 
iv vanilių, cauniai

apginkluotų ir meisteriškai 
išlavintų. Ji aplenkė Ruhro 
upės. kriušindama visokią 
sritį ir žygiavo linkui Elbo 
opoziciją. Bet kada ji buvo 
persikėlusi per Elbo upę, 
tik už 50 mylių nuo Berly
no ir nebeturėjo savo kely
je jokios organizuotos opo
zicijos — staiga ji gavo į- 
sakymą sulaikyti žygiavimą 
ir laukti rusų, kurie buvo 
vos pradėję paskiausią sa
vo ofensyvą prieš Berlyną, 
30 mylių nuo to miesto.

to ir musų armijos štabe 
veikiantį “Globė” korespon
dentą neapšauks melagiu. 
Jei taip — ko jie šūkauja 
dėl musų pasakymo, kad 
“jankiai užleido Berlyną 
maskolių armijai”?

Mes nemelavome, Berly
nas buvo užleistas rusamk 
Devintoji armija galėjo pa
siekti jį greičiau, negu Sta
lino “pergalingieji” legio
nai. Per kelis mėnesius jie 
tūpčiojo prie Odero upės, 
nors Maskvos radijas ir ko
munistiški gramofonai nuo
lat triubijo apie raudonosios 
armijos “pergalingus žy
gius.” Stalino armija prade 
jo savo žygius tik tada, kai 
Amerikos ir Anglijos armi
jos ištaškė nacių jėgas va
karuose. Tuose vakaruose, 
kurie, pasak Stalino, buvo 
“apnuoginti,” iš kurių na
ciai buk ištraukę savo jė
gas. Šiandien jau yra žino
ma. kad vakaruose alijantai 
suėmė kelis milionus vo
kiečių karo belaisvių!

Komunistai yra garbės iš
troškę melagiai, bereikalo 
jie kitus melagiuoja. Jie tu
rėtų džiaugtis, kad Ameri
kos armija sutiko užleisti 
Berlyną rusams. Garbės 
trokštąs diktatorius norėjo 
pasirodyti, pražudydamas 
tukstancius savo kareivių— 
kas čia tokio? Ta proga 
jam buvo suteikta.

Bet Victor Jonės iškelia 
aikštėn ir kitą labai įdomią 
“smulkmeną.” Jis sako:

šaulio akių?
Lenino komunizmas virio

šlykščiausiu gengsterizmu. 
Bus gerai, jei jis susilauks 
tokio pat galo, kaip naciz
mas.

St. Srazdas.

Kada rusai užėmė Berly
ną, Amerikos žurnalistai 

Berlyną, galima spekuliuoti, kreipėsi į raudonosios armi- 
ar tikrai Simpson armija jos vadovybę, norėdami 
butų greičiau paėmus Ber- gauti leidimą vykt užimton 
lyną. Staigus sustojimas nacių sostinėn ir iš ten sa- 
prie Elbo upės buvo surištas vo laikraščius informuoti, 
su aukštosios strategijos ir Jie gavo tokį atsakymą: 
tarptautinės politikos išro- “Jus turite žinoti, kad jūsų 
kaviniais. Balandžio 15 die-i noras keliauti Berlynan yra 
ną, kada buvo

Dabar, kada rusai paėmė

Washingtonas atrė
mė Maskvon melą
“Keleivy” buvo rašyta, 

kad Maskvos bolševikai ap
šmeižė Ameriką, buk ji lai
kanti “nežmoniškose sąly
gose” Rusijos karininkus ir 
kareivius, kurie buvo išlais
vinti iš Vokietijos stovyklų. 
Tūli rusai buvę atgabenti 
net Amerikon ir nieko apie 
tai nebuvę pranešta Rusijos 
atstovams. Šitaip elgdamosi 
Amerika “laužanti Jaltos 
nutarimą.” kuris reikalau
ja, kad išlaisvinti karo be
laisviai tuojau butų paleisti 
namo.

Valstybės Departamentas 
Wash ingtone dabar šitą 
Maskvos šmeižtą atrėmė ir 
parodė viešai, kad Stalino 
propaganda meluoja.

Dalykas su tais belais
viais yra štai koks:

Amerikiečiai paėmė ne
laisvėn apie 2,000.000 vo
kiečių kareiviu Tūkstančiai 
jų buvo atgabenti Ameri
kon. Apie 4,300 šitų belais
vių čia pasisakę esą Sovie
tų Rusijos piliečiai. Tuomet 
jie buvo nuo vokiečių belais
vių atskirti ir tuoj apie tai 
pranešta Rusijos atstovybei. 
Visi jie jau išvežti Rusijon, 
išskyrus tik 8, kurie sunkiai 
sirgę ir pati rusų atstovybė 
prašė juos čia palikti. Jie 
dabar yra gydomi ligoninėj.

Vadinasi, Maskvos mela
giai gavo per nosį.

Ar jūsų sunus tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
jis greičiau sugryžtų? Tai 
remkite musų šalies karo 

pasakyta, nesutaikomas su įsakymais, pastangas.
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Nr. 20, Gegužė* 16 d., 1945

r vyks ateinantį sekmadieni, 
Cambridge Liet. Kliube

Ant keltuvo laiptų įdūkę* 
vyras nušovė moterį ir

pats save į ---------
-------- ' Liet. Darbininkų Draugi-

Andrew Sųuare požemi ja. artima socialistams or- 
nio geležinkelio stoty. Bos-'ganizacija. ateinanti sekma- 
tono sekcijoje Dorehester,'dieni, gegužė 20 dieną, tu- 
pereitą ketvirtadienį Įvyko’rėš savo suvažiavimą, ku- 
šiurpi tragedija. Ant elek- ris įvyks Amerikos Lietu
trikinio keltuvo laiptų buvo 
nušauta jauna moteris, He- 
len Lukasiak-Lukas. Karti 
nusišovė jos žudytojas, tū
las John Souza. kitaip da 
žinomas kaip Sausa.

Automatiškas keltuvas a- 
budu iškėlė i. viršų, ant ša-

Piliečių Kliubo svetai 
. 823 Main St.. Cam-j 

Pradžia 10 valandą!
ryto.

Suvažiavime dalyvaus vi
sų LDD kuopų atstovai u 
Massachusetts. Nevv Yorko, 
Nevv Jersey, Connecticut ir

vių 
nėję 
bridge.

lygatvio. Subėgo didelė mi- kitų valstijų, 
nia žmonių ir buvo pašauk-'; Suvažiavimo dienotvarkė, 
ta policija. Abudu ji rado į kurią siūlo LDD Centro Ro
jau negyvus. j mitetas, bus tokia:

Žmogžudystės priežastis, 1. Suvažiavimo atidary-

KELEIVIS, SO. BOSTON.
"H — _ LL1—*

DAINUOS BOSTONO LIETUVIAMS PILIEČIŲ DRAUGUOS 
“ŠUR’JM-BURUM”

Atsisako padėti šio karo 
veteranams

Parsiduoda namas

Sueiga raukiama 7-tąjai 
Karo Paskolai paremti

----------  skirti tam tikrą sumą pini-
South Bostono Lietuvių gu statymui ligoninės vete- 

Piliečių Draugija, kuri yra ranams. Taipgi atsisakė pri- 
išpardavusi ir pati nupirku- imti kitą pasiūlymą, kuris į 
si jau už keliasdešimt tuks- gryžusiems veteranams bu-; 
tančių dolerių pereitų karo tų užtikrinęs pirmenybę 
paskolų bonų, nutarė parem prie valstijos darbų.
ti ir 7-taįą karo paskolą. - ----------------
kuri yra reikalinga Japoni- RADIJO PROGRAMA
jai sumušti. ______ ;

Tuo tikslu nutarta suruoš- Lietuvių Radijo Korpora 
ti didelį “Šurum-Burum’ cjjos programa ateinantį ne 
gegužės 27 dieną. Ta sueiga dėldienį iš VVORL stoties 
įvyks South Bostono Lietu- 950 kilociklių. tarp 9:30 i, 
vių salėj. E ir Silver gatvių ,vv. hu> tokia-
kertėj. 1 vai. popiet. , L Muzika.

2. Birutės Radio Choras.Piliečių Draugija kviečia 
visus ateiti ir atsivesti savo 
draugus. Įžanga visiems ne
mokama. Bus kalbų ir ki
tokių pamarginimu. Ga'ri 
mas daiktas, kad ši karo pa
skola bus jau paskutinė — 
paskutinis smūgis paskuti
niam Amerikos priešui. Pri- 
sidėkim prie to _smugio ir 
mes ’

Medinis, 3 aukštų, 6 šei-
Valstijos senatas atmetė mynų namas parsiduoda vi- 

gubernatoriaus pasiūlymą sai pigiai. Rendos neša $124

vadovaujant V. Minkienei. 
3. Pasaka apie Magdutę. 
Ro programom parašykite 
.0 įspūdžius ir nusiųskite

šiuo adresu- W<ARL Sta 
tion, Lithuanian Program 
Boston. Mass. S. Minkus.

Reikalinga moteris

1 menes}. Yra 
nauji pečiai ir 
mai.

maudynės, 
kiti Įrengi- 

(22)
174 Bowen St. (2nd floor). 

So. Boston, Mass.

BORIS BEVERAGE CO.

229 E St eet, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu

vėms j namus ir sales. (-)

Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
J buzas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

• e'
/ir į-- Uiiibfl’

buvo vyro kerštas moterei. 
Souzo kišeniuje buvo rasti 
teismo dokumentai, parodą, 
kad iis bylinėjosi su Luka- 
siak-Lukas. Tą pat dieną 
turėjus įvykti judviejų by
la. Moteris skundėsi, kad 
Souza ją mušęs ir imdavęs’ 
jos pinigus.

Kaip jiedu pasitiko And- 
rew Sųuare stotyje, niekas 
nežino. Tragediją matė du 
žmonės. Jie sako taip:

Vyras ir moteris kėlėsi Į 
viršų, apleidę traukinį. Stai
ga vyras ėmęs rėkauti. Po 
to jis išsitraukė revolverį ir 
trim kulkom ją nudėjo. Da 
vieną kulką jis paleido sau 
Į krutinę ir krito ant keltu
vo.

Užmušėjas dirbęs vienoje 
kompanijoje, kaip vežikas: 
užmuštoji dirbus valgykloj. 
Ji gyveno ant Talbot Avė., 
Dorchesteryje. Paliko tris 
sūnūs, kurių vienas tarnau
ja .Amerikos karo pajėgose, 
o du gyveno su motina.

Sako, kad žmogžudys bu
vo ispanų kilmės žmogus. 
Su nušauta moteriške jis tu
rėjęs artimų ryšių per ke- 
liata pastarųjų metų. Dar

mas.
2. Delegatų mandatų pa

tikrinimas.
3. Komisijų rinkimas (re

zoliucijų, įnešimų).
5. Pereito suvažiavimo 

protokolo skaitvmas.
6. Centro Komiteto rapor

tas.
7. Centro Ko-to raporto į 

svarstymas.
8. Įvairių komisijų rapor

tai.
9. Svarstymas įnešimų at

siųstų ir duotų vietoje.
10. Rezoliucijų komisijos 

raportas.
11. Rezoliucijų svarsty 

mas.
12. Lietuvos klausimas.

Anna K^skas-Katkauskaitė
Ateinantį sekmadienį, gegužės 20 d., yra ruo

šiama Lietuvių Dainos Diena, kurioj dalyvaus ir mu
sų dainos karalaitė, Anna Kaskas-Katkauskaitė, se
niau dainavusi Lietuves ir Italijos operose, o dabar 
Nev. Yorko Metropolitan Operos dainininkė.

Bostone lietuviams ji dainuos daugiausia lietu
viškai. Be jos. dainuos da ir Rapolas Juška, muzikos 
kritikų pripažintas -eriausis Amerikos basas. Bus 
taipgi ir stygų trio. kuriam vadovaus smuikininkė 
p-Iė A. Antanaitytė iš VYalihamo.

Visa tai įvyks 29 gegužės. 3:30 valandą popiet, 
Jordan Hallėj. Huntington Avė. ir Gainsboro Street 
kertėj. Bostone.

Pasmerki du plėšikus

Suffolk apskrities teismo 
rūmuose ‘pasibaigė dviejų 
banditų byla, Michael Hen- 
nessey ir Robert Wallace. 
Pereitą rugsėjo mėnesį jie
du apiplėšė S. S. Pierce 

i kompanijos kasininką, nusi- 
: nešdami 6,800 dolerių. A- 
; budu pasmerkti kalėti nuo 
i 8 iki 12 metu.

Reikalinga nebejauna 
moteris prižiūrėti Marę Ra
gauskienę, kurios vvras ne
senai mirė ir kuri dabar pa
ti jaučiasi silpnai. Jai rei
kia pagaminti valgvt ir pa
būti su ia kelias valandas į 
dieną. Už tą patarnavimą 
bus atlyginta. Jokio sunkaus 
darbo dirbti nereikia. Atsi- 
kreipkit šiuo adresu: Mrs. 
M. Ragauskis, 560 E. Fifth 
St., South Boston.
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Street
MASS

Pavogė 11.000 
cukraus

svam Pardavė $200.000 mašinas 
už $100.000

A. J. NAMAKSY]
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL So Boston 0948
17 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mut.
TeL Parkway 1232>W

Lombard Transportu- Federalio komercijos dels
tion kompanijos ga ažo 
(Cambridge) nežinomi pik
tadariai pavogė didelį tro- 
ką. prikrautą cukrumi. Ta

parlamento žinioje esantis 
Išteklių Ofisas šiomis die
nomis Bostone pardavė už 
100,000 doleriu įvairių ma-

13. Centro Komiteto rin-j kompanija pasigenda 11.000; šinų. kurios vyriausybei jau 
kimas.

14. Suvažiavimo uždary-’ 
mas.

Visos kuopos ir visi na-j 
riai šiuo kviečiami ir ragi-1 
natni rengtis prie suvažiavi
mo.

Vakare, toje pat
nėję. bus pokilis svečiams-., , . . 
delegatams pagerbti. TuoibeiaisMams Aokietųo;,. To-į 
rūpinasi vietinės LDD kuo- Įkia siun.ta jau nepriimama, 
pos komitetas. Ji sudaro 0 Jau lssll?s.toj1 ^us sug’.ą-

svai-u cukraus.

Nesiųskite laiškų karo 
belaisviams

Amerikos paštas praneša, 
svetai-i žmonės daugiau nesiųs

tu laišku ir siuntiniu karo

nereikalingos. Už tas ma-| 
' šinas vyriausybė mokėjo i 
; 200,000 dolerių.

Mašinų pirkti buvo atva
žiavę žmonės net iš Oklaho- 
ma ir kitų tolimų valstijų.

Jaunųjų peštynes 
Somervillčj Siūlą ištraukus. j vidų ar 

į lauką, ši kompanija uHc- 
fttntt ne|vw. Tik einant vi- 
9iemn ln-ndra. tvarka galima 
telekia gau u.

Visi nauji abonentai. nežiū
rint kas jie yra. pradėt <ti- 
bar... apMka/riJos apuamavi- 
rntri bus žiūrima. kad -i>j 
bus aprūpinti pa^al \Var 
Prc»dixt Ikon! tvarką.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nao 1 iki 4 

ir nao 7 IU 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston los

draugai Anesta. Andriukai-
1943 metais jis gyvenęs ta- tis. Jonuška ir Ramanaus

kas.
Pereitą sekmadienį įvyko 

komiteto ir gaspadinių ben- 
; dras posėdis, kuriame ga
lutinai buvo aptarta pokilio 
reikalai. Vakarienę gamins 
šios draugės: Šmitienė. Ja
nuškienė, Andriukaitienė. 
Gegužienė. Brazaitienė, Va
leikienė ir Ramanauskienė. 
Visos yra geros gaspadines 
ir, aišku, svečiai bus ska
niai pavaišinti.

me pat name. kur iki šiol 
gyveno Lukasiak-Lukas.

South Bostone gyvena 
nušautosios motina, Cathe- 
rine Uranovvski. Išrodo to
dėl. kad nušautoji buvo len
ku kilmės.

Cambridge lietuvis pirmasis 
demobilizuotas kareivis

Iš Fort Devens kareivių 
stovyklos pereitą savaitę 
buvo garbingai paleistas 
pirmasis Amerikos kareivis, 
Peter Flowers.

Jis yra lietuvis Petras 
Kvietkus. sūnūs Kaspero ir 
Veronikos Kvietkų, iš Cam
bridge. Dėdės Šamo armi
joj jis tarnavo nuo 1941 
metų pradžios. Yra dalyva
vęs visoj eilėj svarbių mu
šiu. buvęs Nauiojoj Caledo- 
nijoj ir Guodalcanale.

Sandariečių Moterų vaka
rienė motinoms pagerbti

Pereitą sekmadienį San
daros salėje Moterų Sanda
riečių kuopa surengė vaka
rienę pagerbimui motinų. 
Kaip ir visuomet, moterys 
pagamino skanią vakarienę 
ir visi dalyviai buvo paten
kinti. Pirmininkavo p. Tu
mavičienė. Vakarienę gami
no: Kruopienė. Lekienė ir 
Tumavičienė.

Dabar turės bėdos sal
dainių mėgėjai

zinta siuntėjams. 
Dalvkas vra toks.

Jau kuris laikas Somer- 
villėj pešasi jaunuoliai, vie- 

kad.ni kitus “vaišindami” ply-

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainy 
motery. Motery ir Vyry liga* 

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4379

Vokietija yra pasidavus ir tomis. Pesasi Somervillės ir
‘ jos paštas dabar neveikia. Everetto “gengės.” Jauniem
Toliau, daugelis amerikonų, peštukam skirti dažnai yra 
kurie buvo Vokietijos be- pasaukiama policija.
laisviai. jau yra išlaisvinti. •----------- ;----------------- ——
Vieni jų grįžta Amerikon. Dukterų ir Sūnų Draugijos

Pokilio tikietų galima į- 
sigyti pas komiteto narius 
ir “Keleivio’’ ofise, pas S. 
Strazdą. Pokilis prasidės

or CHALK

kiti laukia savo eilės įvai
riose Europos uostuose ir 
nelengva juos surasti.

Policija jieško jauno 
kriminalisto

tuoj po suvažiavime, 6 vai., vėliau 
vakare.
simpatikai kviečiami daly
vauti. Bus progos susipažin-j 
ti su draugais iš kitų mies-! 
tų. Rep.'

Bostono ir Bridge\vateri< > 
Doiicija jieško iauno krimi 
nalisto, kuris buvo pasivo
gęs svetima
,------ pasigavęs

Musų draugai 11 nerėdamas ją išgėdini.

Banditai pasigrobė 4.000; 
pražiopsojo 20.000

doleriu

Trys nepažystami pikta
dariai buvo užpuolę Nacire- 
ma Operating kompanijos 
ofisą, kuris randasi pačiam 
miesto centre. Revolveriais 
grąsindami jie privertė ati
daryti saugiąją spintą ir iš 
jos pagrobė 4.000 dolerių. 
Spintoje buvo da 20.000 do
lerių, bet juos bandite i pra
žiopsojo.

Paleis 1,200 darbininku

Federalė vyriausybė nu- 
Saldainių dirbėjų asocia- tarė uždaryt Springfieldo 

cija praneša, kad šią vasa-1 Armory, birželio pirmą ne- 
rą bus mažiau saldainių, teks darbo 1.200 tamauto- 
Priežastis — <toka cukraus jų.

Vakaras ir Bono 
laimėjimas

Įvyks šeštadienį, gegužės 
vakaro. 7 valandą, So 

Bostono Lietuvių salėj. E ir j 
Silver gatvių kertėj.

Įžanga visiems nemoka
mai. Ateikit kas tik galit. 
Bus užkandžių ir išsigerti, 
šokiams bus gera muzika.
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Mes prižiūrime h plikai ja4*, 
kad r>«4 viena nebūtų |m- 
n>r&a. M*-* pt.lS-hti h pli- 
kąnrtų f praneš: i ;>er»nnina-s

keičia n<ias jų Mov|.

Ne, n** nž Kar» !i js. Mar
murą ar Kreidą <k-»ij» Tvn 
Sawyer Įkainuotų pnanutii į 
turtą) salima tek-f»»na
Galima tik t>4-

-kle. kurią fcnonės* Luk«» 
teMimc.i. Jei^i jų* laukiat 

ir n*žin«»t taisyk
lių paklauskit vietas telefo
no Tenai ju»n.< mie
lai paaiškint.

KW EMIARI TELEnME < TEIE6MPS CS.

Tel. ŠOU 2305

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieny

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

automobili i» Bus spagus vakaras. Visus 
merginą, kviečia, (21)

Komitetas.

ŠTAI, .1UMS DARBAS ARTINAMŲ
K?;kia moterų ir ir -r/: i dirbt*: skalbykloj (Taundry). 

Patyrirra.s nereikalinga Burbas pastovus, sąlygos geros. 

Ats’šaukit tuojau: (20)

CR0WN COAT & APRCN SUPPLY CO., Ine., 
39 Damrell Street. So. Boston, Mass.

(Arti Andrew Square>

Tel. ŠOU. 4615
Take advantage of CASPER’S 

morning SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OII. PERMANENT S8- 
SpeciaI from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM $5. TO $5<> 
Luxurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

DR. G. L. KILL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 27 

BOSTON. Tlef. I^favette 2371
arba: Somerset 2044-J _ 

specialistas'kraujo.Tnkstų

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

Tek TRObridge 6339

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandoe: 2-4 ir S-S 

Netiltomis ir Srentadiaaials: 
aao 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kam*. Iaman st. arti Centrai aka

CAMBRIDGE. MASM.

/?-
BROCKTONE GERIAUSIA VIETA UŽEITI 

VYRAMS IR MOTERIMS
yra pas

STEVę BAGDONĄ
Jis pagamina lietuvi kų kilbasų su rukšeiais kopūstais.

paukštienos ir kt. (30)

Ir jis tuiį; ge’n gėrimų, stiprių ir lengvų.

595 So. Main Str:et. Brockton, Mas*.
I

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

Perkraaetota
Ho pat ir j to- 
>,m«. <t*toa. 

aonei nHe^nra,
«a RROADWaT.

sa BOSTON,
Tai. SOUtk Rastas MIS

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI‘s

I 1




