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Japonų Sostinė Sudeginta 
Karaliaus Rūmai Žlugo

Naujrji Tautų Lyga Bus 
Tarptautinė Komedija

3,200 LIEPSNOJANČIU 
BOMBŲ SUNAIKINO 

YOKOHAMA

Priešo nusižudėliai krinta su 
orlaiviais ant mūsiškių 

laivų

Iš Japonijos sostinės To- 
kijos jau nieko nebeliko. 
Didieji Amerikos orlaiviai 
sudegino tą miestą iki že
mės. Atstatyti ji jau nebe
galima. Taip pasakė per ra
diją savo tautai pats prem
jeras Kantaro Suzuki.

Karaliaus rūmai taipgi 
buvo sunaikinti, nors pats 
Hirohito paspruko gyvas.

Tokiją bombardavo 500 
didžiųjų Amerikos bomba
nešių, kui-ie yra žinomi kaip 
“B-29.” Jie numetė Į mies
tą 4.500 tonų padegamųjų 
bombų, kurios sprogdamos 
aptaško trobesius degančia 
gazolino koše. Ataka buvo 
padaryta nakties laiku, ka
da putė labai smarkus vė
jas. Bematant visa japonų 
sostinė paskendo gaisrų ju- 
ruj.

Tarp sunaikintų svarbes
nių Įstaigų ir šventyklų. Ja
ponijos radijas paminėjo

Doolittle vyksta į 
Pacifiką

Išgriovus vokiečių pramonę, 
dabar jo aviacija sprogdins 

Japoniją

Gen. Doolittle smogė To
kiją iš oro pirmu kartu 1942 
metu balandžio mėnesy. Po 
to jis buvo nusiųstas Euro
pon ir crganizavo tenai 
8-tą oro laivyną, kuris iš
griovė Vokietijos pramonę 
ir sunaikino nacių oro ga
lybę. Kai dabar karas su 
Vokietija pasibaigė, genero
las Doolittle vėl grįžta i Pa- 
cifiką. Jis žada tenai už
baigti darbą, kun pradėjo 
1942 metais. Jo oro perso
nalas turi 200,000 išlavintų 
vyrų. Visas tas personalas 
su bombanešiais ir kitais 
ginklais dabar yra siunčia
mas prieš Japoniją. Prie a- 
merikiečių prisideda ir ang
lai. Tik rusai nieko nedaro. 
Bet Japonija bus sumušta ir 
be jų. Churchill pereitą sa
vaitę nasakė. kad karas su 
Japonija pasibaigsiąs grei
čiau. negu žmonės tikisi.' 
Žinios sako, kad Tokijo 
miestas jau sulygintas su 
žeme. Karaliaus Hirohito 
į-umai irgi paversti griuvė
siais.

DA VIENA “TRIJŲ DI
DŽIŲJŲ” KONFE

RENCIJA

Anglijos premjeras Chur- 
lill sako. kad da prieš par- 
mento rinkimus jam gali 
keti važiuoti i dar vieną 
riju didžiųjų” konferenci- 
i. Toj konferencijoj žada 
alyvauti jis, Amerikos 
rezidentas ir Rusijos dik
torius. Norima susitarti 
enkijos klausimu, nes kol 
tas klausimas neišrištas, 
uropoj’ negalima nustatyti 
i kos.

Atago šventyklą, I kavos 
šventyklą, Zojgo šventyklą, 
Kiya universitetą, Banyuka| 
universitetą, šešias kitas; 
aukštąsias mokyklas ir sep- 
tynes žemesnes, keliolika 
didelių ligoninių. Sovietų 
Rusijos ambasadą. Švedi
jos atstovybės rumus ir Suo
mijos pasiuntinybės trol>e- 
sius.

Buvo tai nuostolingiausia 
ataka, kokią tik iki šiol Ja
ponijai teko patirti, sako 
Tokijo radijas. Trisdešimt 
šešios keturkampės mylios 
miesto sudegė iki žemės. 
Ugnis nušlavė visą biznio 
centrą ir visą pramonės dis- 
triktą. Beveik visą miestą 
reikėsią statyti iš naujo.

Tai atsitiko pereitą penk
tadienį. Gaisrai siautė da ir 
šeštadienį.

Gi šios savaitės pirmadie
nį panašus smūgis buvo su
duotas kitam Japonijos did
miesčiui, tai Yokohamai. 
Daugiau kaip 450 skraido
mųjų superfortų puolė šitą 
uostą vidurdieny, paleisda
mi 3,200 tonų liepsnojančių 
bombų. Tuoj pasirodė šim
tai gaisrų.

Yokobama yra penktas 
didžiausis japonų miestas. 
Čia yra didelis laivininkys
tės centras. Fabrikai čia ga
mina japonų armijai trokus, 
orlaivius ir visokius gink
lus. todėl Yokohama dažnai 
yra vadinama Japonijos 
“Detroitu.”

Mūsiškius bombanešius 
lydėjo kovos orlaiviai, ku
rie dabar turi įsitaisę sau 
papėdę Ivo Džima saloje, 
nes Stalinas neleidžia Ame
rikos orlaiviams nutūpti sa
vo žemėj. Taip jis atsimo
ka už Amerikos paramą 
Rusijai.

Nors mes žinom gerai, 
kad Amerikos oro spėkos 
Japoniją sunaikins, taip 
kaip sunaikino Vokietiją, 
tačiau kova su japonais yra 
ir bus sunki. Okinavos sa
loje dabar eina atkakliau
sia skerdynė. kurioj kasdien 
žūva po 800 amerikiečių. 
Japonai yra tokie fanatikai, 
kad savo gyvybės nepaiso. 
Kiekvienas jų yra pasiry
žęs žūti, kad tik padaryti 
nuostolių savo oponentui. 
Pavyzdžiui, japonai dabar 
gamina skraidomas bombas, 
kurias turi valdyti žmogus. 
Japonas atsisėda į tokią 
bombą ir sminga tiesiai į 
mūsiškį laivą. Tokiu budu 
tie nusižudėliai pridaro 
daug nuostolių Amerikos 
laivams. Amerikiečiai daug 
jų nušauna jūron, bet tū
liems jų pasiseka nukristi 
ant laivų. Japonas žino jau 
iškalno. kad bombai spro
gus jis žus, bet jis to nepai
so. Šį panedėlį ties Okina
va nuo šitų nusižudėlių nu
kentėjo net 13 mūsiškių lai
vų ; vienas jų buvo visai nu
skandintas, o 12 sugadinti.

Nežiūrint šito fanatizmo, 
japonai bus sumušti. Nors 
Maskva, neleisdama musų 
orlaiviams naudotis rusų 
žeme, daug japonams pade
da, bet tai jų kailio neišgel
bės, taip kaip “krauju suce
mentuota sąjunga” neišgel
bėjo nacių kailio.

IŠ GRAŽAUS BERLYNO LIKO TIK GROBLIAI

Štai, ką Amerikos ir Anglijos orlaiviai padarė iš puikios vokiečių sostinės! 
Kitąsyk išdidus Berlynas dabar išrodo kaip nugaišusio gyvulio kaulai. Neliko 
nei vieno sveiko pastato.

Heituich Himmlcr 
nusižudė

aUgaiUM, JI*
nusinuodijo

Britų antrosios armijos 
štabe nusižudė Heinrichas 
Himmleris, labiausia neken
čiamas žmogus Europoje.

Himmleris buvo nacių 
slaptosios policijos (Gesta
po) viršininkas ir tikras 
žvėris. Jo įsakymu buvo su
degintas Čekoslovakijoj Li- 
dičių bažnytkaimis. Jo va
lia ir galia buvo žudomi lie
tuviai, lenkai, franeuzai ir 
kiti.

Kada nacių Vokietija bu
vo sumušta ir turėjo besąly
giniai pasiduoti. Himmleris 
pasislėpė. Bet anglų karei
viai jį pasigavo Bremenvo- 
erdėj. Kada Himmleris bu
vo areštuotas, jis nebeturė
jo ūsų ir vieną akį buvo ap
sirišęs. kad nugalėtojai jo 
nepažintų.

Himleris turėjo burnoj 
už dantų mažutę stiklinę 
puslytę su strichnina. Kai 
tik anglų daktaras liepė 
jam išsižioti, jis tą puslytę 
sukando ir krito negyvas.

Alijantų žvalgyba Vokie
tijoj da jieško kito nacių 
gengsterio, Ribbentropo. su 
kuriuo Molotovas buvo pa
daręs “krauju sucementuo
tą sąjungą” prieš demokra
tines valstybes.

KINIEČIAI ATSIĖMĖ 
FUČAU UOSTĄ

Pereitą savaitę rašėm, 
kad kiniečiai buvo išmušę 
japonus iš Fučau uosto, bet 
negalėjo jį išlaikyti, nes ja
ponams atėjo sustiprinimų 
ir jie kiniečius išviio. Bet 
kiniečiai neapsileido. Jie 
pasikvietė talkon daugiau 
spėkų ir puolė priešą iš nau
jo. Po atkaklios kovos japo
nai buvo sumušti ir Fučau 
uostas dabar vėl jau kinie
čių rankose.

Fučau uostas turi didelės 
reikšmės strategijos žvilgs
niu, nes jis guli tik už 125 
mylių nuo japonų Formo- 
zos, kuri yra numatoma 
kaip tiltas amerikiečių in
vazijai Japonijon.

Nuskandino 1,119 
japonų laivų

kt;
<raiIHIV2<10 iTI-

1 mitz paskelbė, kad nuo ka
ro pradžios iki šiol Ameri
kos submarinos nuskandino 
1,119 Japonijos laivų. Ačiū 

r Amerikos submarinoms. sa
ko jisai, Japonijos susisie- 

i kimas su jos pavogtomis sa
lomis yra visiškai nutrukęs, 

į tą skaičių da n?ineina
Japonijos laivai, kuriuos su
naikino mūsiškiai pavir
šiaus karo laivai ir orlai
viai. Pavyzdžiui, pereitą sa
vaitę per dvi dienas, ket
virtadienį ir penktadienį, 
mūsiškiai orlaiviai Azijos 
pakraščiuose sunaikino 30 
priešo laivų. Tuo pačiu lai
ku amerikiečiai nukilto 166 
japonų orlaivius.

Dabar japonams bus blo
giau. nes prieš juos bus pa
vartotos da ir tes oro spė
kos. kurios iki šiol buvo Eu
ropoje.

JAPONAI TRAUKIASI 
1$ PIETŲ KINIJOS

Čunkino žininomis. japo
nai ruošiasi trauktis iš visos 
Pietų Kinijos, nes bijosi, 

;kad alijantai jų tenai neat- 
kirstų. kaip tai atsitiko su 
vokiečiais pietų Francuzijo
je.

ATŠAUKĖ 17.000 OR
LAIVIŲ UŽSAKYMĄ

Amerikos valdžia nutarė 
mažinti išlaidas karo reika
lams. Tuo tikslu atšaukia
mas 17,000 orlaivių užsaky
mas. Iki metų pabaigos iš 
karo darbų busią paleista 
apie 450,000 darbininkų ir 
sutaupyta apie $3,500,000,- 
000.

SUGAVO DAR VIENĄ 
NACIU SULĄ

1 Pereitą subatą Italijoj a 
: merikiečiai sučiupo da vie- 
' ną stambią žuvį iš Hitlerin 
i prūdo. Tai buvo Kari Frie- 
’ rich Griesenberg, buvęs kon 
fiskuotų Lenkijos dvarų ad
ministratorius. Jis keliavo 
khip “Doctor Gibba.”

Maskva nustebusi
Rusai nepajėgia suprasti de

mokratijos elgesio Ame
rikoj ir Anglijoj

Demokratinėj Anglijoje 
Darbo Partija atsisakė to
liau remti premjerą Chur
chillą ir pareikalavo parla
mento rinkimų. Churchill 
dėl to rezignavo, nors pas
kui karalius pavedė jam 
sudaryti laikinąjį kabinetą, 
kuris “prižiūrės valstybės 
reikalus” kol bus išrinktas 
naujas parlamentas. Jeigu 
rinkimus laimės Darbo Par
tija, tai Churchillo vietą už
ims kas kitas.

Jungtinėse Valstijose pre
zidentas Trumanas padarė 
žymių permainų ir savo ka
binete. Keli buvusiojo pre
zidento Roosevelto ministe
riai buvo pašalinti, o jų vie
ton paskirti kiti.
^itos permainos iššaukė 

Maskvoje nusistebėjimo. 
Diktatūroj išauklėti, rasai 
nepajėgia suprasti laisvų 
žmonių santvarkos. Angli
jos premjeras, vos tik lai
mėjęs karą. priverstas re
zignuoti. Amerikos kabine
to nariai, kurie dirbo išvien 
su Rooseveltu, irgi pašalina
mi. Kodėl? — klausia ru
sai. Jie negali to suprasti, 
nes jie negali įsivaizduoti, 
kas Rusijoj galėtų šiandien 
pašalinti Staliną. Toks yra 
skirtumas tarp demokrati
jos ir totalitarinės diktatū
ros.

SIRIJOJ PRASIDĖJO 
KRUVINOS KOVOS

Sirija yra arabų apgyven
ta šalis, kurią globoja fran
euzai. Bet arabai tos globos 
nenori. Jie nori būt laisvi 
ir nepriklausomi, taip kaip 
ir lietuviai, todėl reikalau
ja. kad franeuzai ištrauktų 
savo armiją iš Sirijos. Ka
dangi franeuzai nenori iš 
tenai pasitraukti, tai arabai 
pradėjo juos atakuoti. Da
bar tarp francuzų ir arabų 
didesniuose Sirijos cent
ruose eina kruvinos kovos.

SAUGUMO TARYBA NE
GALĖS NIEKO AP

SAUGOTI

Agresorius ture* teisę už
drausti kitoms šalims 

jį bausti

Jungtinių Tautų konfe
rencija San Francisco j eina 
jau prie galo. Kaip jos su
formuluotas “Jungtinių Tau 
tu Čarteris” skambės, šian
dien da nėra žinoma, bet 
vienas dalykas yra aiškus, 
būtent tai. kad vadinamoji 
“veto galia” jame pasiliks.

J San Francisco suvažia
vo daugiau kaip 40 valsty
bių atstovai ir tarėsi kelias 
savaites, kad sucementuoti 
Jungtinių Tautų Sąjungą, 
kuri galėtų apsaugoti pa
saulį nuo karų, bet ta “ve
to galia” paverčia visą jos 
darbą į komediją.

Kad apsaugoti pasaulį 
nuo naujos agresijos, agre
sorius, jeigu teks atsiras, 
turi būt suvaldytas; jeigu 
taikiu budu suvaldyt jis ne
siduos. tai tada iis turi būt 
sumuštas Jungtinių Tautų 
bendromis jėgomis.

Toks buvo tikslas. Buvo 
net sudaryta Saugumo Ta
ryba, kuri turėtų spręsti, 
kas yra agresorius ir kokio
mis priemonėmis jį reikia 
suvaldyti.

Bet Rusija išreikalavo 
agresoriui “veto galios.” 
Jeigu Saugumo Taryba, pa
vyzdžiui. atrastų, kad So
vietų Rusija nori pasiglemž
ti kurią nors silpnesnę tau
tą. ir nutartų kad dėl tokios 
agresijos Rusiją reikia nu
bausti, tai Rusija, turėdama 
“veto galią.” galės uždraus
ti tokį nutarimą vykinti.

Vadinasi, Saugumo Ta

Hopkins Maskvoje
Pereitą savaitę Maskvon 

nuvyko Harry Hopkins, ku
rį prezidentas Trumanas 
nusiuntė pasitarti su Stali
nu. Prieš pasimatymą su 
Rusijos diktatorium, Hop
kins turėjo ilgą pasitarimą 
su Amerikos ambasadorium 
Harrimanu ir jo štabu Mas
kvoje. Koks yra Hopkinso 
kelionės tikslas, viešai nė
ra skelbiama. Kaip žinoma, 
Stalinas sulaužė daug Jal
tos nutarimų ir trukdo iš
rišti Lenkijos klausimą. Kai 
kas spėja, kad dėl to Hop
kins ir nuvyko pasikalbėti 
su Stalinu akis ak in.

8 ORO ARMADOS PRIEŠ 
JAPONUS

Wash ingtono žiniomis, 
Japoniją tuojau pradės 
pleškinti 8 oro armados, 
kurios iki šiol veikė įvairio
se pasaulio dalyse.

r
Maine valstijoj, netoli 

nuo Alfredo miestelio, per
eito nedėldienio naktį ug
nis sunaikino Roux farmos 
tvartus, su kuriais žuvo 10 
karvių ir 2,200 vištų. Tvar
tuose buvo 72 karvės, bet 
62 buvo išgelbėtos.

ryba negalės užpultos tautos 
apsaugoti, nes užpuolikas 
neleis Tarybai užpuolimą 
trukdyti. Kitaip pasakius, 
San Francisco konferencija 
I astato policmaną. kad sau
gotų mažas tautas nuo ban
dito. bet duoda banditui ga
lią uždrausti tam policma- 
nui trukdyti jam “biznį.”

Jeigu tai nėra komedija, 
tai kaip gi kitaip šitokią 
kombinaciją pavadinti?

Bet kodėl San Francisco 
konferencija šitokią nesą
monę padarė? — paklaus 
skaitytojas. Konferencija 
buvo tam prieišnga. Ypač 
buvo ir yra tam priešingos 
mažesnių tautų delegacijos. 
Bet jes negalėjo tos “veto 
galios” pašalinti, nes Jaltos 
konferencijoj prezidentas 
Rooseveltas .su Churchillu 
buvo prižadėję tokią “veto” 
teisę remti. Kitaip, matyt, 
jiedu nebūtų galėję su Sta
linu susitarti. Ta “veto” tei
sė buvo įrašyta ir į Dumbar- 
ton Oaks čarteri. San Fran- 
ciscos konferencija negalė
jo to atmesti, nės -kitaip 
konferencija butų turėjusi 
pakrikti. Todėl ji turėjo su
tikti su tuo, kas jau buvo 
nutarta pirma.

lObfiOO amerikiečių 
stovės Vokietijoj

Ją okupacijoj bus 14,500 
keturkampių mylių plotas

Vyriausioji alijantų karo 
vadovybė Paryžiuje nu
sprendė, kad beveik visas 
Vokietijos plotas į vakarus 
nuo Reine upės turi būt a- 
merikiečių priežiūroj, šitą 
zoną okupuosianti 15-toji 
amerikiečių ainrija. Jos ži
nioje bus turtingas Saaro 
baseinas. Pareinės klonis ir 
pusė Ruhro krašto pramo
nės. Tokie miestai, kaip A- 
achen, Bonn. Koelnas, Trie- 
ras, Zaarbriuken ir Diusel
dorfas bus amerikiečių ju
risdikcijoj. Išviso šita zona 
užima apie 14,500 ketur
kampių mylių plotą ir turi 
apie 11,000,000 gyventojų. 
Penkioliktoji Amerikos ar
mija turėsianti tenai apie 
490,000 kareivių tvarkai pa
laikyti.

ANGLIJOS LAIVYNAS 
PRIEŠ JAPONIJĄ

Anglija turi Paeifiko van
denyne jau 200 visokių ka
ro laivų, ir greitu laiku vi
sas karo laivynas busiąs 
perkeltas į Pacifiką. Tur 
būt dėl to Churchill ir pa
sakė, kad Japonija bus su
naikinta daug greičiau, ne
gu visuomenė tikisi.

ATMETĖ DARBO PAR 
TIJOS SIŪLYMĄ

Anglijos Darbo Partija 
siūlė, kad parlamento rinki
mui butų nukehi į rudeni, 
kad partijų vadai turėtų lai
ko pasiruošti ir publiką su
pažindinti su ių platfoi; 
mis. Tas pasi 'yma* atm< -- 
tas ir nauji rinkimai bu< lie
pos mėnesį.
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KARO PABAIGA NE VI
SIEMS RE.ČKIA LAISVĘ

Pittsburghiškės “Ii -uvių 
Žinios” mano. jog įu irno 
ir fašizmo sustnukim- • Eu
ropoje ne. .tneš visom tau
toms laisvės, nes nacių ir 
fašitų vietą užima komunis
tai.

Laimingos bus tiktai tos 
tautos, kur' i žemėj atsistos 
amerikieti ir anglai, ne; —

“Didžiųjų pašau V o demokra-

Demokratinis pasaulis 
negau pakęsti suktos, klas
tingos bolšc . izmo politikos. 
Pavyzdžiui, Maskvos agen
tą. San Francisco konferen
cijoj reikalauja “nepriklau
somybės” visoms saloms ir 
šalims, kurios laisvai pri
klauso demokratinėms vals
tybėms; bet Lietuva. Latvi
ja, Estija, Lenkija ir kitos 
turi būt prijungtos prie to
talitarinės Stalino imperi- 
,'os. Joms nepriklausomybės 

i nereikia!ti,ų armijos pu .traukdamos! Taj jufc , t
iš Europos stengsis perduoti, ooHtika kokį vedž Hifle_ 
valdžia i zmomu rinktu , ‘rto- jIussolinis ir kokios lai.

kosi japonų džingos.
, i Kaipgi laisvę mylintis
kraštai, kur,uos yra užėmus, kl,,t[lrYngasis pasaulį, gali 
Rusijos raudonoji armija Vi [oklai beegdiškai politikai 
soje rytų ir centralineje Euro- nll <11 pisti’
poje, kur Lk įkėlė koją raudo
noji armija, Soviet.’ Rusijos 
vsįld aia steigi, komunistines 
vyriausybes. . ersdama tų 
kraštų gyventojus būti klus
niais komunistų tarnais. Ku
rie neklauso komunistų ir ne
pasiduoda jų Įsteigtai teroris-

valdžią Į žmonių rinktų 
vų rankas.
“Kitaip bus su Europos

AR JVYKS ANGLIJOJ 
SOCIALIZMAS?

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes rašėm, kad Ang
lijos Darbo Partija nutarė 

. . .... . . .. . .išeiti iš koalicinės valdžios
t nei ?^a ,Zia’ tie yra z,auna; ir pareikalavo naujų parla

mento rinkimų, kurių nebu
vo jau per dešimt metų.

Tuojau po to premjeras

persekiojami.
“Sunku tikėtis, kad kar u pa

sibaigus, rusai greit pakeistų
savo politiką kaimyninių tau- Churchill padavė savo re-
tyat?v11 glU-' zignaciją. Parlamento rin-

*Todėl apie Iv milu, u ry-!kirnai įvyks Kepos mėnesy,
tų ir centre ropo< g> \en.o-; ;r nauja vyriausybe suda- 
jų dar kuri 1. .ką turės vilkta Vj. įartjja kurf laimėg
bolševikų ištektą jungą. I rinkimus 
“Ten be abejo nebus musų, Kaf Rag spėja, Rad ŠRa

visų ta.p trokštamos taikos, atsakomybe išpuls Darbo 
“šiuo tarpu ban ’oma geruo-įpartiiai Tiesa rinkimai j.

ju įtiknti rusus, '. ud jie atsi
sakytų savo imperialistinės vyksta kaip tik tuo momen

tu. kada Churchillo vardas
politikos, bet ko’ 4as tų gerosj Anglijoj vra labaį aukštai 
valios žmonių pastangos netl>- iškilęs. Juk jam vadovau- 
n pasisekimo. Jeigu rusa’ ** -tjant buvo sumušta Vokieti- 
sispirs ir toliau nesiduos pc -

___ : __ri_r_ i__ i------------ jRdiuarm, tai remia įauKti. Kau
taika neilg i tvers Europoje.
“Rusų žiaurus apste j imas su dek per?ale vainikuota ir 

kaimynais ir gobštumas sveti- jj turf “ jUOS ]ai.
mų žemių privers laisvę mylin- mėti Didelių permainų An
tį pasauli stoti vėl Į kovą su ■ njoj tada ne£utų 
nacizmo ir fašizmo politr.kos - - -
paveldėtoju bolševizmu.

“Sovietų Rusijos vadai be a-
bėjo 1 jo naujo karo su galin-

VAIZDELIS Iš MASKVOS

Šis vaizdelis parodo rusų džiaugsmo deminstraciją Maskvoje, kuomet bu
vo paskelbta, kad karas su Vokietija pasibaigė. Minia nešioja ant rankų vie
ną Anglijos puskarininki.
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Kalbant apie Jaltą
Vienas kongreso

“Broliai, važiuokit namo..
.. _ . narys, Maskvos radijas paskel-

Sumner is Illinois, siomis bė Lenkijos kvislingu vy
ženomis buvo nuvykęs I. Gausybės manifestą, kuris 
New įorką. -Jis kalbėjo ma-:vru fuks-

’siniamę initinge- ir, be kit-'* visi įie Ienkai, kurie gy. 
ko pasakė: v vena užsieniuose, bet prita-

’Ales išvažiavome is Jai- rja Liublino “vyriausybei,” 
tos, nenoromis pasmerkę' sugrvžti į Lenkiją, 
mirčiai Lenkijos nepnklau- Jie tulįsia “laisva ir so- 
somybę ir taip pat isbrau-,tu gyvenimą?’
kę .Jugoslaviją su Latvija, * p.L i

laisvės trokštančiai tautai.
“Amerikos Lietuvių Taryba 

yra geriausis sargas musų tau-, 
tos, kuri atgaili sunkaus triū

so ir kelia visur garbingą Lie

tuvos vardą.”

Amerikos Lietuvių Tary-

Zdenekas Fierlingeris

Estija ir Lietuva, net nesu
teikdami joms garbingo 
paminėjimo...”

Sumner pasakė tiesą. 
Jaltos konferencija nusivy
lė ne tik lenkai; ja nusivy
lė milionai kitų, kartu ir 
lietuviai.

Jalta buvo 
Miunikas. tik
premjero Chamberlaino, ir 
be Hitlerio.

Jaltos konferencijoje pir-

Pas lenkus komunistų ne
daug ir nebus kam gryžti; 
lenkai pritaria ne Liublino 
kvislingu. bet savo tremti
nei vyriausybei Londone.

Ryšium su tuo lenkų 
juokdariai dabar sako taip: 
“Broliai, važiuokit namo, 
jei norit, kad Vanda Vasi- 

savo rusies jevska jus sumėsinėtu...” 
be skėtinio

Vanda Vasilevska yra iš
davikė, atsižadėjus lenkų 
pilietybės. Ji vra vedusi su

Kinta laikai, kinta žmo
nės, kinta ir valstybių poli
tika. Mes esam gyvi liudi
ninkai ir pavienių asmenų

bos darbais gėrisi kanadie- ir valstybių akrobatikos.
čiai, gėrisi Pietų Amerikos 
lietuviai, gėrisi musų išeivi
ja Jungtinėse Valstijose ir 
gėrisi visa Lietuva.

KADA PASIBAIGS KA
RAS SU JAPONIJA?

Vokietija ir Italija jau 
nugalėtos. Dabar liko su
naikinti tik trečiąją “ašies” 
dali—Japoniją.

Kaip ilgai galės Japoni- vla,s: 
ja laikytis?

Čekoslovakija šiandien 
turi labai charakteringą mi- 
nisterį pirmininką, Zdeneką 
Fierlingerj. Tai kultas ir 
velėtas vyras — paskiau
sios laidos akrobatas.

1920 metais Zdenek Fier- 
lingeris buvo nuvykęs Į 
Maskvą. Jis vadovavo čekų 
misijai, kuri turėjo vest de
rybas su bolševikų valdžia 
dėl apsikeitimo karo belais-

Jei atsimenate, čekai ve-

ja, kuri grūmojo sunaikinti 
britu imperiją. Todėl jo , z. „ ., ,
partija eina į rinkimus di- duotl- Paduodama tuojau.

d ė karą prieš bolševikus ir 
buvo užėmę nemažą dalį Si- 
byro. Čeko vardas tada bū
davo prakeiksmo vardas 
bolševikui Ilgoką laiką Ma-

Vadovaujanties sveika 
logika. Japonija turėtų pa
siduoti tuojau, nes kuo il
giau ji priešinsis, tuo dau
giau ji bus sunaikinta ir sra-. , . _ x -•C. _i_ z.__ _______ i . ikva ir rrąra notnrpin trp-i iu gaie visueK turės pasi-i“-----" - —»—---------- j -

ji išgelbėtų daug savo mies- 
tų ir žmonių.

Bet valstybių vadai nevi i MasKvą, Kaip ce 
suomet vaduojasi sveika lo- J os_ ambasadorius, 
gika. Jie dažnai apjanka

raaja styga gi’ojo Stalinas, vienu Stalino komisaru, 
o jam turavojo Churchillas. Jokia likimo ironija

Bercbtesgadene. Vokieti
joj, i amerikonų rankas pa
kliuvo stambi Hitlerio žu
vytė, Julius Streicher. Pa- 
tys naciai ji vadino pirmo 
numerio duobkasiu, nes jo 
valia ir galia buvo nužudyti 
tūkstančiai žydų. Pastarie
ji ji vadindavo “žvdu žudi
ku.”

Streicher buvo pasislėpęs 
Berchtesgadeno apylinkės 
ūkyje, prastai apsirengęs ir 
nesiprausęs.

Budinga, kad ii pasigavo 
žydų kilmės karininkas, 
majoras Henry Plitt iš New 
Yorko. Pastarasis sako, 

Komunistai yra pirmaei-įkad Streicher buvo persi- 
Zdenek buvo lankstus vi-j Kai melagiai; jie ir smurti-įgandęs ir drebėjo, kaip dre- 

jurkas ir greit atgavo sena- ninkai. kurie žmogų verčia ’ *
kalbėti prieš savo valią.

Ši komunistu pranešimą

teriškai suklyko visi Mask
vos garbintojai. Vakaiykš-
čiai. bolševikų partneriai Į galy s Sruoga Lietuvoje? 
naciai staiga pasidarė tik. Lietuviu komunistu spau- 

bestijos. Net vynausisj
Stalino gramafonas Molo
tovas. kuris nesenai buvo
sakęs, kad nacizmo ideolo
gija tėra skonio dalykas, 
kad butų kvaila prieš ją ko
voti — ir tas Molotovas da
bar pradėjo rėkti prieš na
cius.

Tada Zdenekas Fierlinge- 
geris susilaukė naujo me
daus mėnesio. Tais pat 1941 
metais jis nuvyko i Mask-

da praneša, kad iš karo be 
laisvių stovyklos Vokietijoj 
buvo paliuosuotas Balys 
Smogą, kuris 1918-1924 
metais yra parašęs nemažai 
ir geru eilėraščių.

Sruoga buvo rastas Stutt- 
hofo belaisvių stovykloje; 
ji suradus raudonoji armi
ja ir leidus gryžti Lietuvon.

N a t u r a 1 u , komunistų 
spauda sako. kad Sruoga 
garbinąs Stalino “saulę,”vę ir buvo tenai iškilmin- Jis norys n ; nd jr vj 

gal pinmtas, kam nuskilau-sav0 jėgas pašvęsti ‘‘tą
sios Čekoslovakijos atsto- rybinei musų kįpu,ai -

bulės lapas.
Aršiausi budeliai yra di

džiausi bailiai. Svetimo gy
vybė Streicheriui buvo la
bai pigi, bet už saviškę jis 
dreba.

Bus gerai, jei tas budelis 
susilauks užsitarnautos bau
smės.
“Pergalės architektas”

Komunistai turi naują Šu
kį garbinimui Stalino. Jų 
“Laisvė” praneša, kad Grai
kijos komunistiški partiza-

liko čeku ambasados rumuo- V nab žinoma kaip EAM. pa-iiko ceKų amoasaaos tumuo v^styje OBS buvo įdėtas svpikinp Stalinap «kai-n’

jį prestyžą. Maža to, jis už
rietė nosį ir prieš tremtinęrų santykių. Vėliau kada tie 

ryšiai buvo atsteigti, Zde
nekas Fierlingeris nuvyko i, , „
Maskvą, kaip čekoslovaki-1?^?*: -?.ene.sas’ .n?reJo at
jos ambasadorius. fauktl Y" 4°, Vie'

Zdenek buvo politinis vi-i|on Paskirti kitą. bet Zdene- 
jurkas, ir toks jis yra šian- kas ^am at$a^e • As nepi į-

čekų vyriausybę. 1944 me- reikia imti su geru žiupsniu 
tais tremtinės čekų valdžios abejingumo druskos.

Ilga Maskvos ranka
Gegužės 18 d. Associated 

Press žinių agentūra Ame
rikos spaudai davė trumpą 
bet labai charateringą ži
nutę, kuri daugelio liko ne

Bet kas butų, jeigu rin-įfina;. 
kimus laimėtu Darbo Parti- fa?a.t,zmu: neapykanta savo

7 'pnesams, ir nemato kas bus
toliau.

Taip buvo ir su vokiečių 
vadovybe. Juk 1944 metų 
vasarą buvo jau visiems aiš
ku, kad alijantų karas lai
mėtas. Sveikas protas rodė. 
kad naciams reikia padėti 

’ dą. ~
jie

negu pasiduoti. Ir jie laikė
si iki visiškai žuvo. Karas 
tuo budu užsitęsė beveik iš
tisus metus ilgiau, negu rei
kėjo.

Ar galima tikėtis, kad ja
ponai bus išmintingesni už 
vokiečius? Kol kas jie to ne
parodo. Priešingai, pas juos 
matom da atkaklesnių fa
natizmo reiškinių, negu pas 
vokiečius.

Taigi sunku šiandien nu
matyti, kaip ilgai da Ame
rikai teks kariauti.

Prie šito neaiškumo dar 
prisidėjo ir Anglijos įvykiai. 
Koalicinės valdžios Londo
ne suirimas iškėlė klausi
mą, ar norės Anglija tęsti

jar
, , Jos konvencija Blackpool

gom;.. vakarų demokratijomis., anąciien nutarė steig-
bet jie kol kas netiki, kad tos. Didžiojoj Britanijoj so- 
demrkratijos ryžtųsi pakelti cjalistinę santvarką, ir priė- 
gmkią prieš bolševik -kajį im- tam tikslui programą, 
penalizmą. Hitleris. , • adėda-> kurj nurnato nacionalizuoti 
mas dabartini kara. tž,.pg> ne- valstybės banką, kasyklas, . ,, D 
tikėjo, kad Amerika arba An-i transportą ir ištisą eilę pra- £in fanatiz-
glija išdrįstų su ginklu ranko-’ mOnės šakų mu nu^are verčiau žūti.

Su šita programa Darbo 
Partija eis j rinkimus. Tai
gi, jeigu ji rinkimus laimės, 
tai reikš, kad Anglijos gy
ventojų didžiuma bus pasi
sakius už socialistinę prog
ramą.

Anglija socialistinei san- 
kavu«r. nacių ir fašistų poiiti-; tvarkai yra jau gerokai pri- 
ka. Vakarų demokratuos ’ -! brendus, nes kapitalistinė 
pakęs bolševikų prieš, • . ; sistema jau peraugo ir pa-
i ,... ... . ._ gjdarg'guujęj našta ne tiktai

je stoti prieš Vokie i.są. Jau 
aiškiai visf. matome, kaip skau
džiai suklydo Hitleris. Tokią 
pet klaida rehgiasi daryti ir 
Stalinas, ias atsitiko su Hit
lerio Vokietija daoar. tas p?.t 
atsitiks ir su b< -evikine Ru
sija jeigu ji ne-.liaus pakti-i

kaip jos nepakelk- nacių ir fa
šistų brutalaus apsiėjimo 
Europos žmonėmis.”

11 d* rbo žmonėms, bet ir pati 
sau. Tačiau jeigu Darbo

Reikia pasakyti, kad ci
vilizuota.- pasaulis jau ir da
bar negali s i Rusija susi
tarti. Jungtii į Tautų kon
ferencijoj San Franclscoj 
dėl Rusijos užsispyrimo ne
galėjo dalyvauti Lenkija, 
daugiausia per ši karą nu
kentėjusi alijantų valstybė. 
Konferenciją taip pat erzi
na hitleriška Stalino politi
ka Pabalčio va^tyl^ese ir 
Balkanuose. America ypa
tingai pasipiktinusi jc elge
siu. Piktinas: ir Anglija.

Stalino organas “Izviesti

Partija ši sykį da nelaimės, 
lai tik dėl to. kad rinkimai 
pasitaiko tokiu laiku, kuo
met priešingos partijos ly
deris (Churehill > vra pasie- 
kės didžiausio populiarumo.

GERAS ŽODIS AMERI- dži« tenai paimtų Darbo 

KOS LIET. TARYBAI
Kanadiečių

“Nepriklausoma
rašo:

leidžiama
Lietuva”

“Laimė, kad gyvename lais
vės šalyje, štai kad ir San 
Francisco konferencijoje, A- 

ja” pereitą r-ivaitę jau pikmenkos Lietuvių Taryba pa
siųs (jau pasiuntė.—Red.) sa
vo atstovus, kurie turės pro
gos sekti konferencijos eigą ir 
reikalui esant painformuoti į- 
takingus musų tautos draugus, 
liečiančiais lietuvių tautos in
teresų klausimais.
“Šis A. L. Tarybos žygis bus 

nemalonus ponui Stalinui. Tai 
bus atliktas prieš jo valią ir 
galią, bet už tai labai vertin

tai išplūdo San Francisc 
konferenciją, kam ji “ata 
kuoja Sovietų Sąjungą.” 
Stalinas nemato, kad čia 
kaltas jis pats. Jeigu demo
kratinis pasaulis kovojo 
penkis metus, k td sunaikin
ti Mussolinio ir Hitlerio de
spotizmą, tai butų juk di
džiausia beprotybė, je. ,u 
dabar butų užgirtas toks pat 
gtalino despotizmas!

Partija?
Anglijai rūpėjo karas tik

su Vokietija. Vokietijai kri
tus, Anglijos karas pasibai
gė. Kova su Japonija jai pa
šalinis dalykas. Tiesa. Chur
chill yra pasižadėjęs Ame
rikai padėt japonus sumuš
ti. Sakoma, kad Jaltos kon
ferencijoj ir Stalinas priža
dėjęs Rooseveltui, kad. ap
sidirbus su Vokietija, Rusi
ja eisianti prieš -Japoniją. 
Bet Stalinas laužo Jaltos 
sutartis vieną po kitos. Kas 
gali jo žodžiui tikėti? Juk 
karas su Vokietija jau pa
baigtas, o Stalinas prieš Ja
poniją neina. Jis užsidarė Į

dien. Stalino diktatūra jį 
stipriai veikė ir veikia šian
dien. Kada Čekoslovakijoj 
įsikūrė komunistų partija, 
Ždeneko kreditai da labiau 
pakilo.

Taip buvo iki 1939 metų. 
Kada Stalinas su Hitleriu 
padarė “krauju cementuo
tą sąjungą.” Čekaslovakijos 
atžvilgiu Stalino nuotaikos 
pakitėjo, bet Fierlingeris 
da sėdėjo Maskvoje, neper
sekiotas.

Bet taip buvo neilgai. Ka
da Hitleris pagrobė Sudetų 
kraštą ir paskui visą Čeko
slovakiją, Fierlingerio kar
jera susilaukė nelemto ga
lo. Jis buvo areštuotas, įka
lintas ir vėliau ištremtas iš 
Rusijos!

Tada nutilo ir Stalino 
klapčiukai komunistai, visą 
laiką šukavę dėl Miuncheno 
išdavystės.

Išrodė, kad dėl Čekoslo
vakijos pavergimo Maskvo
je jokia dvikojė lapė dau
giau nesulos. Maskvos už
sukti komunistiški gramafo- 
nai skalijo ir triubijo apie 
Anglijos ir Amerikos imne- 
riaiistus; jie reikalavo da- 
rvti taika su Hitleriu.

pažystu tremtinės čekų val
džios ir jos įsakymų ne
klausau.”,T v, - - i - pastebėta. Ji buvo tokia:Nore Benesąs ir nutraukė, «švedijos vyriausybė pa-
mSUiS. reiškė apgailavimo RusijosMaskvoje, bet Fiei lingėm* VyiiauSybei, kad švedų sa-

.... . ... , . straipsnis, kuris padarė ne-
Aisku kodėl, uz jo nuga- maionaus įspūdžio apie ru- 

ras stovej® tautų vadas s„ vadą jr premjerą Stali- 
Stalinas. na... Dėl to straipsnio sovie-

Galų gale, pats Benesąs tu vyriausybė reikalavo 
turėjo vykti į Jlaslcvą ir konfifkuoti visa minimo 
tartis su Stalinu. Ten buvo ,aįkražčio laidą." 
pasirašyta Čekoslovakijos-, Tai budinga! Maskva pa. 
Rusijos draugingumo sutar- reikalavo konfiskuoti sveti-

- - moję valstybėje leidžiamą
Si kartą Benesąs giyzo ne, laikražti įr tik dėl to. kad 

parsivežė ,r!jame rado Rusijos diktato- 
lankstuji Zdeneką. rjuį nepajankų straipsnį!

Zdenek Fierlingeris šian-i Maskva tačiau kalba apie 
dien yra premjeras — aiš- demokratiją, apie tautų lai
ku, ne Benešo valia. betisv^,-.
Stalino galia! Čekų rate
liuose kalbama, kad šian 
dien ne 'Eduardas Benešąs.

Tai veidmainių ir “derži- 
mordų” demokratija. Stali
no diktatūra pasmaugė ru-

o Zdenka Fierlingeris gn> spaudos laisvę, ji kesina-
ja pirmąją styga, ir kad Če
koslovakija bent kuriam 
laikui bus rusų diktatūros 
tarnaitė. Jei bent Rusijai 
teks atsižadėti savo įtakos 
sferų Balkanuose, jei bent 
bolševikai negalės šeiminin
kauti nugalėtoje Vokietijo-

Atsitiko tas, ko Maskva ie — tik tuomet Čekoslova-
nelaukė. 1941 tnetų birže
lio 22 dieną Hitlerio legio
nai įsiveržė į rusų žemę! Is-

Taigi, tikėtis bet kokios 
talkos iš Rusijos Amerika 
vargiai gali, nors Rusijai 
Amerika padėjo labai daug 
— ne tiktai padėjo, bet sta
čiai išgelbėjo ją’

sunku numanyti. Bet Chur- 
chillui rezignavus, New 
Yorko biržoje tuojau pradė
jo kristi pramonės korpora- 

Kremliaus lukštą ir, lyg tasjeijų popieriai. Tai liudija.

gas ir didelis žygis lietuvių gų tinklą.

Rija išsinamlios iš Maskvos 
žabangų.

Tokia yra Zdenkos Fier
lingerio istorija ir toks yra 
Zdenka Fierlingeris — de
mokratinėmis plunksnomis 
apsisagstęs Maskvos bend
rakeleivis.

Visos tautos turi savų 
kvislingu, neliuosa ir Čeko-

Kaip bus su Angljia, da Slovakija. Kinta laikai, kin
ta žmonės, o jiems moka 
pritapti ir Zdenkos Fierlin- 
geriai. K. V.

Pirkit Karo Bondsos Ir Stam- 
voras, vėl mezga savo intri-įkad šios šalies finansinin- P®8* Km sąvaitę įdėkit į juos

kai yra susirūpinę. nemažiau kaip dešimtą savo

si į svetimų tautų spaudos 
laisvę.
Tai kur dabar Hitleris?

Pereitą savaitę iš Flens- 
fcurgo, Vokietijoj, atėjo to
kia žinia:

Vienas rusų žvalgybos 
narys alijantų armijos va
dovybei pranešė, kad Adol
fas Hitleris “tikrai jau ne
gyvas.” Jis buvo nunuody 
tas vokiečių armijos štabe. 
Tai padaręs Hitlerio priva
tus gydytojas prof. Morell.

Hitleris buvęs suparaly- 
žuotas ir netekęs proto. 
Prof. Morell jam įčirškęs 
stiprių nuodų ir fiureris su
silaukęs “kaput.”

Bet Maskva ir šiandien 
skelbia, kad raudonoji ar
mija nesurandanti Hitlerio 
— nei gyvo nei mirusio...

Keista, ar eilinis žvalgy
bininkas galėtų žinoti dau
giau. negu viską žinanti 
Stalino “saulė.”

sveikinę Staliną, ‘‘kaip ge
nijų ir didžiausi pergalės 
architektą.”

Formaliai Stalinas yra 
maršalas. Rusijos armijų 
vadas. Bet praktiškai jis ne
turi jokio supratimo apie 
karo strategiją ir taktiką. Iš 
jo toks kareivis, kaip iš o- 
žio 'muzikantas.

Beje, savo ruožtu Stali
nas sveikino Graikijos ko
munistiškus partizanus, ku
rie buvo suruošę piliečių 
karą ir pražudė tūkstančius 
žmonių.

Well. tame “amate” Sta
linas yra geras architektas. 
Jo galia ir valia buvo pa
skersti visi bolševikų seno
sios gvardijos nariai, net 
paties Stalino draugai. 
“Something is coolcing...”

Prezidentas Truman bu
vo pasikvietęs Hooveri ir ta
rėsi “dėl labai svarbių klau
simų.” Gavo pakvietimus 
New Yorko gubernatorius 
Devvev ir buvęs republikonų 
kandidatas prezid. vietai 
Landon.

Ryšium su tuo vienas ko
mentatorius pareiškė:

“Washingtono kancelia
rijose kas nors yra kepama 
—kas?”

Nieks to nežino ir nieks 
negali pasakyti, išskiriant 
musų diplomatus — “kuko- 
rius.” Bet visiems aišku, 
kad tarptautinė padėtis y- 
ra daugiau, negu bloga.

Ar Washingtone keičia
ma gairės? Ar atsirūgsta 
Jaltos “kiškio pyragai”?

St. Strazdas.
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Į =* | AMERIKOS LIETUVIU• f GYVENIMAS
j KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO D

IB CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Da apie Chicagos lietuvių l A be kas ir Karosienė susita- 

konferenciją 1 rė žioplai meluoti, kad jie
--------  ‘‘nematę z\LT delegacijos.”

Pereitoje laidoje trumpai Tur būt komunistai mano. 
minėjau apie Chicagos lie- kad jų spaudos skaitytojai 
tuvių konferenciją, kuri bu- yra visiški neišmanėliai ir
vo sušaukta gegužės 20 d., tam melui tikės.
Chicagos Lietuvių Auditori- Komunistų ‘‘Vilnis” pra- 
joj. : pliupo ir prieš Chicagos lie-

Konferencija buvo sau- tuvių konferenciją, 
kiama Lietuvos Steigiamojo
Seimo 25 metų sukakčiai 
paminėti. Pirmą kaitą Lie
tuvos istorijoj tas seimas 
pareiškė visų jos gyventojų- 
piliečių valią. Ir jis padėjo 
pamatus nepriklausomai ir 
demokratinei Lietuvos res
publikai. Jei sencvės Lietu
voje reikalus sprendė kuni
gaikščiai ir kiti didikai, tai 
1920 metais tarė savo žodį 
ir Lietuvos pilkasermėgiai.
Tai buvo didingas momen
tas ir, reikia pasakyti, Chi
cagos lietuviai didingai ji 
paminėjo. Konferencija bu
vo skaitlinga; joje buvo at
stovaujamos visos musų de
mokratinės jėgos — nacio- 
nalių organizacijų kuopos 
ir įvairios lokalinės organi
zacijos.

Buvo išklausyti praneši
mai, jų tarpe ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegaci
jos pranešimas iš San Fran
cisco konferencijos. Pasta
rąjį davė adv. Laukaitis,
SLA prezidentas. Savo ra
portą jisai buvo gerai pa
ruošęs ir padarė gilaus įs 
pudžio. Visi suprato, kad 
siųsdama tą delegacija ALT 
atliko tikrai gerą darbą.

Bet šis žygis buvo tik 
darbo pradžia. Kova už Lie
tuvos žmonių laisvę ir jų 
nepriklausomą gyvenimą da 
nebaigta; reikės da dau-

Gryžta Europos karo 
veteranai

Chicagon gryžo būrys Eu
ropos karo veteranų, jų tar
pe ir keli lietuviai. Vieni jų 
yra buvę Ve kieti jos karo 
belaisviai, kiti dalyvavę Af
rikos, Italijos, Francuzijos 
ir Vokietijos frontuose. Yra 
sužeistu ir šiaip paliegėlių, 
bet visi džiaugiasi, kad jie 
turi laimės vėl būti Ameri
koje.

Vėjų miestas kartu i? 
audros miestas

Chicaga yra žinoma kaip 
“windy city” — vėjų mies
tas. Mat, čia įvyksta labai 
dažnios vėjo pakaitos. Bet 
čia užeina ir gana smarkių 
audrų.

Gegužės 20 d. Chicaga 
aplankė stiproka audra — 
60 mylių greičio viesulas. 
Jis nulupo daug iškabų ir 
apdraskė namų stogus. Be 
to, prie Michigan Avė. ir 
Wacker Drive išvertė dide
lį šviesos stulpą. Tas cemen
tinis stulpas virto ir sutru
pėjo. Netoli stulpo stovėjo 
trafiko policistas ir vos iš
liko gyvas.

Chicagoj siaučia jauni
pūnaaarui

giau ir sunkiau dirbti. Tam Chicaga niekados nebuvo 
darbui konferencija sudėjo Išaugi nuc plėšikų, bet šio 
virš dviejų tūkstančių dole- karo metu plėšikavimas li
nų!

Tai yra stambi auka, bet 
toli gražu ne paskutinė. 
Chicagos lietuviai aukojo 
iki šiol, ir aukos ateityje.

Raudonieji k visi ingai 
desperacijoje

Chicaga yra antras Jung
tinių Valstijų didmiestis, 
kur susisuko guštą Lietuvos 
išdavikai komunistai. Čia 
jie leidžia savo geltonlapį, 
kuris lietuvių kalboje Mask
vos propagandą skleidžia. 
Nėra tokio lietuviu darbo, 
kurį raudonieji Maskvos 
kvislingai nešmeižtų.

Daugiausia įtūžimo jie 
parodė ryšium su San Fran
cisco konferencija. Tos kon
ferencijos priemenėse slan
kiojo du tipai — viena vi
suomeniškai prasiganiusi 
moteriškė ir vienas raudo
nosios armijos dezertyras. 
Nors tas žmegelis pabėgo iš 
sovietų “rojaus,” kur be 
pėdsako dingo Angarietis, 
Žalpis. Šukiai ir daugelis ki
tų Stalino “saulės’’ garbin
tojų — vistiek Abekas, lyg 
pasamdytas, giria tą “ro
jų.” Jis ir Karosienė nieki
no ir niekina Amerikos Lie
tuvių Tarybą, kuri nusiun
tė savo delegaciją į San 
Francisco konferenciją. Nie 
ko daugiau nesugalvodami.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokiu Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis“ pavieniais numeriais

90 M1LLBURY STREET
WORCESTER, MASS.

SUGRYŽO IŠ NACIŲ KARO NELAISVĖS

Ši nuotrauka parodo Amerikos kareivius, kurie buvo patekę vokiečių ne
laisvėn. Anądien 1,300 jų laivas atvežei Staten įsi and, N. Y. Jie jaučiasi lai
mingi pasiekę Ameriką.

Philadelphijos komunistai blaškosi 
lyg muses prieš žiemą

Norėtų uždrausti lietuviams susipratę lietuviai, Lie.tuvoa 
minėti Lietuvos nepri- | nepriklausomybę kaip mi-

kiau63myoę nėjom taip ir minėsim, ir 
“Laisvės” peckelių visai ne- 
siklausim. Greičiau pats 
“L.” korespondentas iš skle-

Philądslphia, Pa.
Jei kam Philadelphijoje 

iki šiol neaiški buvo komu-i po repečkomis išsikraustys, 
nizmo diktatūra, tai kiek- priviręs košės narių tarpe, 
vienas dabar turi progos Jūsų gerasis Ivanauskas, 

Smetonai Philadelphijoje
, , . lankantis, lenkėsi iki kelių
bendioves piezidentu, o jau sĮęvernug Smetonai bučia-

| persitikrinti. Da taip nese
kai Rainys paliko Muzikos

jo sėbrai per “Laisvę” ir vo: “Ponas prezidente, po-
pakampiais susuko garsiai.; prezj<|,nU!- Net vietos 
patiekdami savo planus at-|H b^ ka(J ;
eiciai. Tarytum kitaip m?s- neleida- vaikučiiJ Smetonos 

pagerbimui. Ir buvęs Muzi-

ro dabar jau negausiu ir galėjo to padaryti, tik Mo- 
stulpų daugiau nevartysiu.” tinų Dieną prisiuntė užsa-

--------  kymą pristatyti motinai gė-
Ir teisėjas bėdoje! j lių bukietą. Gavusi gėles,

--------  motina apsiverkė. i
Municipalio teismo teisė- Reikia pasakyti, kad Bis- . Remkime aukomis Ame- 

jas, italas Francis Borrelli,,trikų sūnus yra geri muzi-laikos Lietuvių Tarybą ir jos 
turėjo bėdos. Nesenai jis nu- kantai, kurių pasigenda vi- ’ Informacijos Centrą, kuns 
vyko į Hot Springs, Arkan- sa lietuvių ir svetimtaučių ' įleidžia pasaulyje teism- 
so valstijoj, ir ten praleido kelonija. Jie netik geri mu- Į ^‘'iS z,nias aPie Lietuvą ir 
atostogas, bet... zikantai, bet podraug geri

Viskas butų buvę gerai, ir malonus draugai. Garbė 
jei ne tas “bet.” Borrelli tėvams, kad juos taip gra- 
gavo “pavieską,” kad turi žiai išauklėjo! Linkiu jiems 
atvykti į racionavimo “bo- sveikiems sugrvžti ir vėl 
ardą” ir pasiaiškinti, kur jis mums pagriežti.
gavo tiek gazolino, kad pa- .——
siekti Hot Springs... Į Svečias iš Indijos

aiškinosi karti Gpoiižps 1 d. iš Indiiosi

Padėkime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

tančiam asmeniui nėra vie
tos laisvos Amerikos žemy
ne, nei lietuviškam name. 
Aš jau bučiau tylėjęs — te
gul komunistai triumfuoja. 
Bet kada jie per “Laisvę” 
net keliais atvejais įtarė vi
sai nekaltą asmenį, visaip 
jį šmeiždami dėl mano ko
respondencijos “Keleivy.” 
kur buvo aprašytas Rainio 
išrinkimas prezidentu, tai 
jau nedovanotina. Mano, 
kaip žmogaus, asmenybė 
gyvenime nieko nereiškia. 
Bet aš mėgstu tiesą, ir kada 
rašau, niekad su teisybe ne- 

1 apsilenkiu, todėl mano opo
nentai sukritikuot mane ne
pajėgia. tik šmeižtus ir ne
apykantos tulžį lieja.

Šių metų gegužės 23 d. 
“Laisvėj” vienas komunis
tas baisiai įpykęs vadina 
mane Richmondo “plačiai 
žinomu diplomatu,” ir sako,

skelbia tikrus lietuvių tau
tos troškimus. Iškirpkite iš- 
• ildę ši lapelį ir pasiųskite 
kartu su savo auka Ameri- j kad aš, K. K., esąs tas pats 
kns Lietuviu Tarvhns Cont- žabaldokas. ką ir kitas ko

respondencijas “Keleiviui”

ko kasdieniniu 
Didžiuma plėšikų sudaro! 
jauni vaikėzai tarp 16 ir 20 J 
metų. Šimtai tokių plėšikų! 
buvo areštuoti ir nubausti, 
bet jų vis atsiranda.

Šiomis dienomis skau
džiai nuo tokių piktadarių 
nukentėjo ir vienas lietuvis. 
Du jauni plėšikai buvo už-

Tp lepias _______ __
leidimą įsigyt gazoline jam parvyko Prano ir Onos A- 
davė kitas teisėjas, už jį leknavičių sūnūs, kapitonas 
vyresnis. Bet kas įgaliojo tą Bronius Aleknavičius. Tė- 
kitą teisėją — niekas nepa- vai ir žmona didžiai nudžiu- 

reiškiniu. sako ’r gal nepasakys. go. Džiaugiamės mes visi, 
A K. Lietuvis.

BALTIMORE. MD.

Bistrikų penki sūnus 
karo tarnyboj

kos bendrovės pirmininkas 
šlicužiojo su dideliausiu nu
sižeminimu prieš Smetoną. 
Reiškia, kaip tas čigonas: 
“Kuo. pane, nori — tuo ga
liu būti!” Veidmainiai! 
V.idmainiauja ir neparaus
ta.

Dabar jisai ir Ivanauskas 
sukėlė triukšmą Muzikos 
bendrovės susirinkime, is
teriškai šaukdami: “žiūrė
kite, K. K. ir Žabaldokas 
ką rašo ‘Keleivyje!’ Šmei
žia musų prezidentą.” Iva
nauskas: “Ar musų prezi
dentas nenupirko bačką a- 
laus? Ar neužmokėjo už ki
tą bačką alaus? Ar nefun- 
dyia? Rainį vadina per ‘Ke
leivį’ komunistu; ir gerai, 
čia tokių reikia. Ir čia at
eis komunizmas.”

Netikiu, kad jus, draugu
žiai, sulauksit Amerikoje 
komunizmo. Amerika ir 
Stalino komunizmą išsklai
dys kaip siūlelius, tik tru
pučiuką turėkit kantrybės 
palaukti.

Toliau komunistai choni 
rėkė: “Išmest ‘Keleivį’ iš
mest!”

Stalino diktatūros apsvai
ginti fanatikai nesupranta, 
kad “Keleiviui” jie tuo tik

lTli: American Lithuanian 
Council, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III., U. S. A 
Čekį arba Money Orderį ra- 

, sykit Tarybos iždininko Mi= 
ko Vaidylos vardu.

Žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių Tarybai
$.............. auką paremti lietuvių
tautos kovą už laisvę.

rašąs.
Turiu pasakyt tam “Lais

vės” peckeliui, kad jisai va-tziLi ir, • aLrla^ipanuja iiicaus ii oiuai įv<x-
rinėja jam nepatinkamus 
asmenis, norėdamas sukir 
šinti draugiją ir sėti komu
nizmo sėklą. Aš nieko b?n- 
dro neturiu nei su Žabaldo-, .... n u pasitarnaus. Dabar “Kelei-ku. nei su JO minimu Rich- kiekvienas gaudo irnes kapitonas yra buvusios 

Kurelaičiutės sūnūs. Sve
čiuosis čia tik 25 dienas, 
nes jis vra pasižadėjęs ir 
po karo tarnauti.

Taipgi buvo parvažiavęs 
ir Dr. Urlakis. Pasisvečia- 

jis vėl1. vęs pas saviškius

, . ... . .t13,; grvžo tarnybon,
kai, ilgamečiai Keleivio

Martvnas ir Ona

puolę North Side gyvento-į skaitytojai, turi net penkis 
ją Juozą Barauską, kuris J sunus^ Amerikos karo jėgo- 
gryžo iš krutamujų paveiks- se-
lų teatre. Atėmė iš jo 79 
dolerius ir da sužalojo jam 
veidą. Piktadariai pasislė
pė.

‘I Am an American” 
diena Chicagoje

Gegužės 20 d. chicagie- 
čiai minėjo “I Am an Ame
rican” dieną. Minios žmo
nių buvo susirinkusios i tos 
dienos iškilmes, kurios ėjo 
Chicagos oro teatre—Sol- 
diers Field.

Iškilmėse dalyvavo ir 
Dariaus-Girėno Postas, ku
ris priklauso prie American 
Legiono.

Ką gali neblaivas protas

(parašas)

A. Kurelaitis.
(adresas)

Dėkodami Tamstoms 
kooperavimą, paliekame 

Su pagarba,

uz
CLEVELAND. O. — Cle- 

Tai yra Aleksandras, velande gyvena daug lietu- 
Liudvikas, Martynas, Kaži- vių. Turimomis žiniomis, 
mieras ir Edvardas. Marty- keli tūkstančiai lietuvių Amerikos Lietuvių Tarybos 
nas su Edvardu nesenai ap- jaunuolių tarnauja armijoje Vykdomasis Komitetas: 
lankė savo tėvus, bet kiti.’ ir laivyne. Virš 20 jų jau L. šimutis, Dr. P. Grigaitis, 
būdami tolymose šalyse, ne- žuvę. • M. Vaidyla.

U KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA TĖVŲ DIENAI 

Užrašykit Jį Savo Tėveliui

mondo “diplomatu.” Dėl 
aiškumo, lai gerbiamas 
“Keleivio” redaktorius pa
sako, ar aš, K. K., esu Ža
baldokas? (Ne!—Red.)

Peranksti komunistai šo
kinėja dėl Rainio išrinkimo 
prezidentu, ir be reikalo jie 
grąsina tam, kuris juos tru-. 
pučiuką pakedena ir pava
dina juos tikruoju vardu. 
Jie nežiūri, kokia pabaiga 
jų laukia.... Komunistus uo
liai seka FBI — visi tą ži
no. Jei esi komunistas, ne
gausi valdžios darbo; už
slėpsi — busi išmestas. A- 
merikos kariuomenėje ko
munistas negali būt kari
ninku, nes jie kelia disorga- 
nizaciją kiekvienam žings
nyje. Net simpatijos Ameri 
kai jie nerodo už visą A- 
merikos gerą, ką ji duoda 
Rusijai. “Laisvės” komunis
tams visi lietuviai “hitleri-

Marųuette Parko koloni
joj gyvena vienas “brolis 
lietuvninkas,” kurio auto-' 
mobilia “pats žino kelią.” 
Gegužės 19 jis pasiėmė au
tomobilį ir nuvažiavo į vie
ną Justice Park “roadhou- 
sę.” Žmogus pašumijo ir vi
durnakty gryžo Chicagon. 
Gryžęs miestan da sustojo 
viename taverne prie W es
tėm gatvės. Važiuodamas 
namo prisnūdo, bet “kelią 
žinąs” automobilis šį kartą 
atsirėmė į šviesos stulpą ir 
išvirt p ii

Atvykusi policija “brolį 
lietuvninką” nuvežė į poli
cijos stotį. Vežamas jis pro
testavo :

“Mister policman, kam 
vežat į steišiną? Naujo ka-

PAAIŠKINIMAS:

Tėvų Diena šįmet pripuola birželio 17 d. Kiekvienas 
geras sūnūs ir gera duktė tą dieną nuperka savo tėvui 
kokią nors dovaną. Jeigu jūsų tėvelis da neskaito “Ke
leivio,” mes patartume užrašyti jam Tėvų Dienai.

Prašom prisiųsti mums jo vardą, pavardę ir adresą, 
pridėti $2.50 ir paaiškinti, kad tai yra tėvui dovana. 
Musų administracija nusiųs jam apie tai gražų praneši
mą ir pasveikins, kad jis turi tokį gerą sūnų ar dukterį. 
Ir siuntinės jam “Keleivį” ištisus metus. Tai bus ge
riausia jūsų tėveliui dovana.

99-KELEIVIS 
636 Broaduay, So. Boston 27, Mass.

ninkai,” “japonai” ir “sme- 
tonininkai.” O kas jie? Da 
netaip senai Hitleriui dirbo, 
prezidentą Rocseveltą pi 
kietavo. Ką davė darbo 
žmogui komunizmas? Ver
giją, ašaras ir skurdą. Išar
dė per daug metų sukrautą 
vargo žmogaus guštelę 
krauju cementuojant są

jungą” su Hitleriu.
Toliau tas “L.” korspon- 

dentas biaurioja Philadel
phijos lietuvius, kara jie ap- 
vaikščioja nepriklausom v-
bės sukaktį. Esą — “apvai 
kščiodami k< kią ten Lieti 
vos Smetonos nepriklauso
mybę, dideli ponai ne-a ka
rūnas, kryžius, šliaužioja 
kaip kalakutai po Muzikos 
draugystės svetainę ir mul
kina dalį lietuvių. Dabar
jau to nebus.” .

Reiškia dabar “Laisvės” Ar jūsų sūnūs tarnauja 
plekeliai uždraus Philadel- kariuomenėje? Norit, kad 
phijos lietuviams minėti i jis greičiau sugryžtų? Tai 
Lietuvos nepriklausomybę. ' remkite musų šalies karo 

O aš pasakysiu, kad mes, pastangas.

prašo: “Tik duok pasiskai
tyti”! Aš pats jau 47 pre
numeratas turiu, o kur kiti 
mano draugai. Kur tik eini, 

!ar kliuban ar prie bažny
čios, visur tik apie “Kelei
vį” kalba, skaito pasisko
lindami. Net tie, kurie buvo 
pasyvus, ir tie “Keleivį” da
bar giria ir sako: “Broleli, 
tai gerai rašo!”

Draugučiai, nesustabdysi- 
te vandens bėgimo, nors ji
sai eitų ir pamaži. Taip ir 
“Keleivį,” žmonės jį skaitė 
ir skaitys! Jus norėdami 
“Keleiviui” padalyt blogo,
; adarėt geriau. Ačiuoju, 
draugučiai, ypač Ivanaus
kui ir Griganavičiui. Jūsų 
pastangos didei padidino 
“Keleivio” skaitytojų skai
čių ir rėmėjų Philadelphijo
je.

Kaip pradėjo rėkt iš kam
pu Muzikos bendr. nariai, 
“Išmest ‘Laisvę,’ išmest!”, 
tai Rainys tik strakt ant ko
jų paraudęs ir uždarė susi
rinkimą. “Laisvės” reporte
ris bestraksėdamas užmiršo, 
kad karas da nepasibaigęs, 
da durnų pilna. O po karo, 
paprastai, diktatoriai kaip 
supuvusios lepšės virsta nuo 
kotu. Stalino buvę draugai, 
Hitleris su Mussoliniu, du- 
’-o norėdami pasaulį užka
riauti. O kur jie dabar? Ei
lė at ina ir kitiems despo
tams... žmenių ašaros ir ne-
kaltų 1 raujas jiems nedova
nos. Po karo kartu su ko
munizmu ir “Laisvės” rep. 
Tali nugarmėti. O aš vis lik
siu ištikimas Muz. Bendro
vės narys.

K. IC.
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' Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Zdrastvui, Maik! ne? Biznis is biznis!
—O kodėl tėvas lietuvis-; —Man rodos, kad tai tuš- 

kai nekalbi?
—Aš, Maike. sugalvojau 

naują bizni, kur raseiskąl —Visų pirma tcdėl 
šnektą reikės juzyt, todėl tėvas da neturi laivo, 
jau iš kalno noriu prie
priprasti

čia svajone.
—Kodėl tuščia?

—Apie 
galvoji?

kokį biznį tėvas

Pasekminga ALT Dele
gacijos Spaudos Konfe

rencija
Laikraštininkai dėkoja už rimta* žinias apie sovietų 

elgesį Pabalčio kraštuose
(Laiškas iš San Francisco)

San Francisco. Cal.. geg.lgesį, bet lietuviai pirmieji
16 d. — Amerikos Lietuvių! jiems davė įrodančių doku- 
Tarybos delegacijos spau- mentų. Daugelis pasižadėjoJ•• a• Iidos konferencija praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Kon- 
ferencijon atvyko 80 spau
dos atstovų ir radijo ko
mentatorių: viešbutv užim-

tudijuoti lietuvių iškeltus 
faktus ir komentuoti spau
doje.

Vienas atstovas užklausė 
apie religinę laisvę. P. Lau

ta salė buvo pilna. Atvyku- kaitis ir jam vykusiai atsa- 
sių tarpe buvo visu didžiau- , kė, primindamas sovietų 
siu spaudos agentūrų ir dien valdžios išleistus uždraudi- 
raščių korespondentai. At- mus ir prieš tikybininkus 
vyko Associated Press, Vni- vartotas priemones. Jis nu- 
ted Press, New York Times, rodė Švedijon pabėgusių 
San Francisco Call Bulletin. lietuvių pasakojimus apie 

sovietų režimą Lietuvoje. 
Priminė žmonių žudynes 

\Vm. F. Laukaitis, ALT Šiauliuose, Kaune ir kitose 
delegacijos pirmininkas, la- vietose.
bai vykusiai nupasakojo, Associated Press ir Unit- 
San Francisco konferenci- ed Press agentūros išsiunti 
jos sekretoriatui Įteikto A-.nėjo žinias visiems Ameri- 
merikos Lietuvių Tarybos kos laikraščiams. Lawrence 
memorandumo turini. Jis iš- E. Davies plačiai aprašė 
dėstė svarbiausias memo- ALT spaudos konferenciją, 
randumo mintis ir aiškino , kurią “New York Times 
ALT siūlomus priedus prie atspausdino pirmame pusla- 
planuojamos Tarptautinės pyje (geg. 13). “San Fran- 
Organizacijos konstitucijos, cisco Call Bulletin,” apraši- 
Jis paaiškino ir priežastis, nedarnas UNCIO eigą, idė- 

kad kuries vertė lietuvius siuly- io svarbesnius p. Laukaičio

San Francisco Examiner at
stovai ir daugelis kitų.

ti minėtas pataisas. pareiškimus (geg. 2 ). “San
to —Taigi aš tau sakau, kad Teisėjas Laukaitis taip Francisco Examiner” taip 

laivą dabar galima nupirk- pat papasakojo apie pat davė istisą skiltį pada-
ti cyp.

—Ne. tėv
teisinę Lietuvos Respublikos rytiems pareiškimams.

—Ar tu nematei angels- giai negausi
kuose peiperiuose, kad A-! 
merikos govermanas dabar 
parduoda daug šipų?

—Tėvas, turbut, nori pa
sakyt, kad Amerikos val
džia parduoda atliekamus 
laivus?

—Jessa. Ar tu skaitei a- 
pie tai?

—Taip, tėve.

TOGLIATTI LOJA UŽ 
MASKVĄ

Sako, kad Trieste italų mie
stas, bet jį turi gaut 

“draugas” Tito

Maike, gero laivo juk 
mums nereikia. Imsim se- 
kin-hend
sim prakiurusi 
visai už dyką gausim 

—Prakiurusi reikės lopvt, 
o pigiai to nepadarysi.

—O kam jį lopyt, Maike? 
Juk šipas, tai ne kelinės.

—Kiauras laivas prisi- 
. „ sems vandens.

Ir k*ip ^supranta, —Maike, ant visko yra 
Maike, tai tuos sipus gali- roda. Pasodinsim ant sky- 
ma nupirkti nebrangiai. ; Karosienę ir neprisi- 

—Bet tėvas jų nepirksi.; sems q 
tai kam apie tai rūpintis?

,e, gero laivo pi- būklę ir dabartinę jos gy-i Korespondentų tarpe bu
si. yentojų padėti. Jis išdėstė. ;v0 xirs. Sherrick, Gen. Pier-

kokiu budu raudonoji arini- , ce raštininkė; Virginia Pas- 
jh įsiv d zg Lietmon. Lat\ i- 4<Ncw York Dailv,T ži~

• 0 jeigu išsirink- jon ir Estonijon, kaip nišai nju kolumnistė; Mrs. Shre- 
kiurusi, tai gal ir panaikino ten buvusias san- ve “United News Service

tvarkas pravedė apgauliu- agentūros Los Angeles ko- ”avijai’ 
gus rinkimus ir minėtus respondente; Bruntz—taip 
kraštus prijungė pne sovie- pat* iš “United News Servi- 
tų Rusijos. Susinnkusiems į ce-. Keyes _ & “Call and
aiškino apie NK\D (sovie- Bulletin” ir daugelis kitų. 
tų žvalgybos) agentų ir Lie- ~ ,- • Spaudos agentūrų atsto

vai. jų tarpe ir Mr. Gimms 
(Wm. Philip), labai paten-

Tarp Italijos ir Jugoslavi
jos eina ginčas už Trieste 
miestą ir Istriją. Jugoslavi
jos komunistų “maršalas” 
Tito buvo pasiuntęs į Tries
te ir Istriją savo partizanus, i 
Ryšium su tuo jugoslavų! 
Komunistų laikraštis “Nap-į 
rižed” pasakė:

“Istriją ir Trieste jau mu
sų, ir jie liks musų.”

Kadangi Trieste didžiu
mą gyventojų sudaro italai, 
o Istrijoj ją sudaro vokie
čiai, jugoslavai neturi tei
sės savintis nei Triesto nei! 
Istrijos. Nežiūrint to, Itali
jos komunistų vadas Tog- 
liatti-Ercoli atliko Maskvos 
gončo darbą. Jis ėmė skaly
ti, kad Triestas ir Istriją tu
ri priklausyti Jugoslavijai. 
Bet kada visoje šalyje kilo 
protestai, tas pat Togliatti, 
pareiškė: “Visi sutinkame,j 
kad Trieste yra italų mies-i 
tas. Ar jisai pasiliks itališ
kas, tai nepriklauso nuo mu
sų, neigi nuo manęs.”

Ir “pats” Tito nereikala-j 
vo Triesto. Jis pildė Mask
vos įsakymą, nes prie Ad-‘ 
rijo juros Maskva nori tu
rėt prieplauką. O kadangi 
Jugoslavija randasi Mask
vos “įtakų sferoj,” tam ne-, 
gali but priešingas nei “mai
šalas” Tito, nei “draugas”; 
Tcgliatti-Ercoli—buvęs ko- 
mintemo “načalninkas.”

Taip pat su Istriją. Pirm 
karo ji priklausė Austrijai, 
bet kada sugriuvo Austrija. 
Istriją teko Italijai, kaip a- 
lijantu talkininkei. Istriją 
turi didelės militarės reikš-! 
mės ir todėl Stalinui svar
bu. kad Istriją tektų Jugo-

u »JugVoičxvij<x nai
tu ir Istriją juk bus Mask
vos tarnaitės.

Galimas daiktas, kad tas 
Maskvos užgaidas rems ir 
vokiečiai komunistai.

ŠNIPO LIKIMAS PAVEIKSLUOSE

Žemiau telpa 4 vaizdai, kurie parodo šnipo likimą. 
Jis buvo suimtas amerikiečių armijos užnugary. Atėjo 
prie amerikiečių vadovybės ir pasisiūlė į burmistrus 
Bruchvveilerio miestui. Pradėjus jį kamantinėti, jis pri
sipažino esąs vokiečių šnipas ir jo tikslas esąs daryt sa
botažą amerikiečiams. Jis buvo atiduotas karo teismui, 
pasmerktas mirti ir tuoj sušaudytas. Jis vadinosi Richard 
Jarczyk. Žemiau paduotos nuotraukos parodo, kas buvo 
toliau. m •<

Amerikos karininkas leidžia šnipui tarti paskutinį žodi.

Pasmerktą šnipą pririša prie stulpo..

—Maike, tu kvtras vai- 
kas. ale apie biznį nedaug 
supranti. Ar tu žinai, kad 
su tais šipais mudu galėtu
me padaryt gerą gešeftą?

—Tėve, “gešeftą” gali
ma padaryt iš visko, bet rei
kia žinot kaip.

—Maike, aš jau išfige- 
riavau, kaip tą padaryti, tik 
norėčiau, kad tu man padė
tum, ba aš ant rašto nela
bai gramotnas. Su šoble aš 
da galiu kai kam kuprą nu- 
brozdyt, ale kai reikia ko
kią ličbą parašyti, tai neiš
eina kaip reikia. O prie biz
nio be to neapsieisi. Ar ko
kią rokundą suvesti, ar ad-i 
vertaiziną parašyti — visur 
reikia mokėti. Taigi valuk 
to aš ir atėjau pas tave, kad 
tu man pamačytum.

—Aš da nežinau, apie ką 
tėvas kalbi.

—Aš noriu nusipirkti ši- 
pą-

—O ką su juo darysi?
—Maike, ar tu atsimeni, 

kaip po pereitos vainos Sme 
tona išlaisvino Lietuvą, tai 
visi katalikai ir tautininkai 
važiavo iš Amerikos į Lie
tuvą?

—Atsimenu.
—Dabar, vaike, į Lietuvą 

važiuos bolševikai, kad pa
matyti, kaip Stalino saulė 
tenai šviečia.

—O iš kur tėvas žinai, 
kad jie važiuos?

—Maike. aš buvau susiti
kęs vieną jų pravadyrių, tai 
jis tik laukia, kada bus ga
lima šipkortę nusipirkti.

tuvos komunistų vestus a- 
reštus. šaudymus ir depor
tacijas; pasakoio apie že
mės konfiskavimą ir neju- 
domo turto atėmimą.

Vienas laikraštininkas 
užklausė: “Kokių Įrodymų 
ius turite apie lietuvių išve-

•gflsžaK’'’

TT’’:....t*.

jeigu ir pnsisems. 
tai nedidelis trotkas. Bile 
tik šipkortės bus parduotos 
ir pinigai iškolektuoti. Ai
tu rokuoji. kad nebūtų ge-'žinią i Rusiją 
rai? ~ " Laukaitis jam parodė

—Aš jau pasakiau, tėve.j Lithuanian American Intbr- !akt^’ 
kad tai yra bergždžia kai-: mation Center išleistas bro- 
ba. Visų pirma, tėvas nenu- 'iurėles. kuriose padalytos 

fotostatinės kopijos iš Šve
dijos gautų telegramų. Tos 
telegramos praėjo pro šve
dų, britų ir Amerikos cen-

Dirksi jokio laivo. Antra, 
komunistai nevažiuos iš A- 
merikos, jeigu ir butų lai
vas. Nors jie tarnauja Sta
linui. bet jo diktatūros bi
josi. Kuris tik jų buvo Į So
vietus nuvažiavęs, tas pabė
go, jeigu galėjo.

—Tai sakai, biznio iš to 
nebus?

—Ne, tėve.
—Vot tebe raz! Kokį tik 

bizni aš sugalvoju, tu vis su
gadini. lyg ta pikta dvasia. 
Daugiau aš tau savo sekre
tų nesakysiu.
NORVEGAI NORĖTŲ AT

STATYTI VOKIETIJOS 
PRAMONĘ

Kaip sutvarkyti Vokieti
ją, kad ji ateity negalėtų 
atsiginkluoti. kol kas klau
simas da neišrištas. Tūli siū
lo sunaikinti jos pramonę, 
pastatant jos vieton žemės 
ūki — kaip ©adai planavo 
padaryti su kitais kraštais, 
kad Jie negalėtų pasigamin
ti ginklų’

Kitaip i šį klausimą žiuri 
norvegai. Jiems išrodo, kad 
Vokietijos pramonė turi but 
atstatyta, nes be jos nu
smuktų žemyn visos Euro
pos gyvenimas. Jokia šalis 
negali pavaduoti aukštai iš
vystytos vokiečių technikos. 

Sako. kad visa Bimbos par- O kad Vokietija negalėtų iš 
tija važiuos, ba Amerika naujo apsiginkluoti ir. pra- 
vistiek juos išpašolvonys. j dėti kito karo, ji turi but 

—Ar tai tėvas manai vež- padalyta į kelias dalis ir vi 
ti juos savo laivu? Įsa jos pramonė turi but ali-

—Šiur, Maik! O kodėl jautų kontrolėj

kinti ALT išleistomis infor
macinėmis brošiūrėlėmis. 
Jose yra daug informacinės 
medžiagos, kurią jie naudos 
savo rašiniams. Kiekvienas 
pabrėžė, kad minėtuose lei
diniuose yra labai daug 

kurie jiems iki šiol 
nebuvo žinomi. Be to, bro
šiūrėlės yra autentiški do
kumentai, kuriuos ALT pa
siuntė Amerikos valdžiai ir 
svarbesnioms įstaigoms.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Daugelis korespondentų 
zurą. Be to. minėtose kny- domėjosi “Ghillebert de 
gutėse atspausdinti sovietų Lannoy’’ brošiūrėle, kurioje 
valdžios dokumentai, ku- aprašinėjamas Franklin D.

Los Angeles bevardžiui.
—Toronto yra Kanados pro-i 
vincijos sostinė. Kanados! 
dominijos sostinė yra Otta-! 
wa, tos pačios provincijos 
(Ontario) miestas.

Del moteriškų plaukų. — 
“Keleivy” buvo paduota ži
nia. kad Bendix aviacijos 
kompanija jieško tam tikro 
ilgio ir storio moteriškų 
niaukų, kurie jai reikalingi 
tūliems Įrankiams gaminti. 
Dabar mes gauname atsilie

-s ■” ' ■
Amerikos kareiviams duotas įsakymas šauti.

oimų laiškais ir telefonu 
riuose valdžia įsakinėja su- Roosevelto tolimo protėvio kuriais moterys praneša tu-
iminėti Lietuvos gyventojus.' kelionė į viduramžių Lietu- 
Laukaitis čia pat padalino vą.
korespondentams minėtos Bet įdomiausia yra Mr. 
brošiūrėlės kopijas. Sharkey, York, Penn., dien-

Laikraštininkai ir radijo raščio leidėjo, pastaba apie
atstovai dėkoja, pabrėžda 
mi, kad tai yra pirmas do

minėtą konferenciją. Jis pa
reiškė: “Savo rimtumu ir

kumentalus Įrodymas apie prakilnumu spaudos konfe- 
sovietų žiaurumus. Iki šio rencijoj jus padarėt savo 
meto jie girdėjo apie oku- draugais 95% spaudos at- 
pacinės sovietų armijos ei- stovų.”

As we enter the inner ring of the 
Japanese defense more and more exertions 
and sacrifices vvill be demanded of all 
Americans. Our boys are doing the fight- 
ing for us. Let us supply them the things 
they need in order to bring the Japanese 
enemy of human freedom to his knees as 
soon as possible. BUY WAR BONDS! 
SAVE YOUR MONEY! HELP PREVENT 
INFLATION!

FOREIGN LANGUAGE PRESS DIV. 
OFFICE OF WAR INFORMATION.

rinčios labai gražių plauku 
ir galėtų juos už gerą kai
ną parduoti. Neturėdami 
laiko kiekvienai atskirai at
sakinėti. čia pranešam vi
soms bendrai, kad musų re
dakcija plaukų neperka. 
Patartume kreiptis tuo rei
kalu Į Bendix firmą. Jos ad
resas toks: Bendix Aviation 
Corp., 401 Bendix Drive. 
South Bend. Ind.

P. Naujokaitienei. — Iš
karpą gavom, labai ačiū. 
Peržiurėsim ir, jei matysis 
reikalo, parašysim jiems at
sakymą.

Š. Zansičiui. — įdėsime i 
sekantį numeri.

J. Pakarkliui. — Straips
nelį karo klausimu suvarto
sime. Ačiū už linkėjimus.

RUSAI APSTATĖ BER
LYNĄ “KfNŲ SIENA”

Atsisako įleisti alijantų 
spaudos atstovus

Alijantų armijos vyriau
sioji vadovybė painformavo 
Anglijos ir Amerikos ko
respondentus, kad rusų ar
mijos komanda vis atsisa
ko patenkinti generolo Ei- 
senhowerio reikalavima

‘<į Sfc z"’

Amerikos armijos daktarai nustato, kad šnipas 
jau nebegyvas

leisti B.ęrlynąn alijantti 
spaudos atstovus ir anglų- 
amerikonų kareivius.

Generolas Eisenhovveris 
da veda derybas su rusais, 
nes Jaltoj Maskva yra pa
sižadėjus Berlynan alijantų 
spaudos atstovus ir karei
vius įleisti.

Anglijos ir Amerikos žur
nalistai kelia protestus. Jie 

Į reikalauja, kad Stalino re
žimas juos traktuotų kaip 
laisvu valstybių žmones.

Kiek laiko atgal į Berly
ną buvo nuvykę keturi A- 
merikos žurnalistai. Jie vy
ko alijantų ir rusų koman
dom nežinant. Maskva tuoj 
pakėlė riksmą ir alijantų 
komanda tuos žurnalistus 
nubaudė. Kiti žurnalistai 
užprotestavo ir reikalauja, 
kad nubaustųjų byla butų 
peržiureta.

Pirkit Karo Kondsus ir Štam
pas. Kas savaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimta savo 

I u/darhio dali.

l
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Korespondencijos
GEROS KNYGOS

Kanados Padangėj
TORONTO LIETUVIŲ 

VEIKLA

Toronto Liet. C. C. F. 
skyriaus vakarienė ir pra
kalbos pasisekė visapusiš
kai. Balandžio 28 d. ukrai-

smų. Kalbėtojas labai vaiz
džiai nušvietė raudonųjų ir 
rudųjų imperialistų nuožmų 
šeimininkavimą Lietuvoje. 
Nors bolševikai gyrėsi, kad 
ne okupavo Pabalčio vals
tybes tikslu jas “apsaugoti” 
nuo Hitlerio vergijos, bet 
ių vergija buvo negeresnė 

todėl1nu anatinėie svetainė ie bn jUi nacių ver^^ lrtik pasitaikė proga, 
Lietuvos žmonės, nelaukda
mi nieko, puolė bolševikus' 

išvijo iš savo

KANUOLĖS NUTILO

NUPIGINTOS TĖVŲ DIENAI
Gyvulių t ro a* — D-ro 

Zell’o mokslinės studijos a 
pie gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimti. Pavyz
džiui. kodėl šunelis loja 
mėnulio? Ką reiškia arklių 
oailnmas? Kodėl gyvuliu: 
ai gera
•i silpnas

vos vaizdais. Atvirutės tin- 
i a bi e sveikinimams arba 
1 < r sperdenei oms. o ypač 
'iais me uis. kuomet už Lie
tuvos nep ikk.usomybę A-

am,meruos lietuviai veda to
kią įtemptą kovą.

Komnletas buvo 50c., da-
uosle papra^tai tiFH^r 25c. 

akis ir greita: ap-] *
janza? Ar la-ė ištikrinu v-i Zemfute3 , ,.
a tokia gvdri ž™- ,1,ce!“>

to. ant dailios popieros, į-

Ra: tai Karo
tarma-

vo surengta vakarienė ir šo
kiai. Nežiūrint kad vaka
rienės kaina buvo $1 asme
niui, žmonių buvo pilnutėlė 
svetainė. Šeimininkės buvo 
priruošusios maisto ant pus
antro šimto žmonių, bet Į 
pabaigą turėjo sustabdyti 
bilietų pardavinėjimą vaka
rienei ir pardavinėjo tik šo
kiams.

Vakarienėj dalyvavo žy
mių svečių, būtent, Ontario 
provincijos parlamento na
rė Mrs. Rae Luckock. To
ronto komerc. aukšt. mok. 
mokytojas H. A. Voaden. 
kuris kandidatuoia nuo C. 
C. F. Trinity raidingo Į do
minijos parlamentą, ir gerb. 
“Keleivio” redaktorius S. 
Michelsonas. Be aukščiau

įr išvijo iš savo žemes ir 
mėgino atstatyti savistovų 
gyvenimą. Bet naciai turi 
tą pačią bolševikišką takti
ką ir jie užėję elgėsi lygiai 
bolševikams.

Kalbėtojas labai vaizdin
gai nurodė, kaip raudonai*-i 
miečiai durtuvų pagalba] 
pravedė Lietuvoje neva 
“liaudies seimo rinkimus.” 
Užsieniui rinkimų rezulta-

Ši nuotrauka parodo amerikiečių kanuoles Vokietijoj. Vokiečių vadovy
bei pasidavus, amerikieči g kareivis pučiu trimitą: “Sulaikykit Ugnį!” lr ka- 
nuolės nutilo.

nės apie ją mano? Kodėl 
ieni gyvuliai rinasi nuo 

savo priešų, o kiti bėga? Ir 
daug kitokių dalykų. Kny- 
<a didelio formato, 212 
puslapių. Kaina buvo $1.25. Į 
dabar tik 65c.

kliubas ir dauguma persi-! 
skirs su “Keleivio” prenu-j 
merata.

Su tikra pagarba, lauksi
me atsakymo.

Prez. Peter Zableckas, 
Kas. George Lukoszavicze 
Sekr. (rec) A. Povilaitis, 
Sekr. (fin) Alex Noreika.

SEATTLE. WASH.

Ką pasakė Chicagos komu
nistų misionierius Abekas

GOERING IR RUNDS
TEDT JAU ANGLIJOJ
Londonas kad!praneša. , 

Anglijon buvo atgabenti 
Hermann Goering ir Karl 
Rundstedt. Jiedu esą laikc-Į Seattle buvo atvykęs

vienas komunistu misienie- . , , . . x . . . 
rius iš Chicagos. tūlas F.| !nl belaisvių stovykloj ir ve- 
Abekas, komunistu “Vii? liau busią teisiami kaip ka-

tai buvo pranešti pirm ne- Val,d>bDa.į,i!^?į°;,l!.UtiŠ 
gu balsavimai buvo užbaig
ti.

ko Pašelpinio Kliubo. 
Nuo Redakcijos: Valdy

Publika per kelis atvejus, ba reikalauja, kad mes at- 
entuziastiškai plojo, kas la- ] šauktume korespondenciją, 
bai neigiamai veikė Į tūlo: kurioj buvęs užgautas jų 
komnacio nervus, kuris bu- kliubas Bet redakcija ne- 
vo atsiųstas iš “L. B.” šta-, gali t0 padaryti,minėtų svečių, dalyvavo ne

mažas skaičius Trinity rai- bo. Tas maskvinių agente-* korespondentas apie 
dingo C. C. F. veikėjų. lis mėgino sukelti triukšmą, kliubą nieko nerašė. 

Vakarienei užsibaigus, bet »-«»— ■*“’li'* .-
par
dintų is Kur atėjęs, i aa ir1 “daug 
išėjo, lyg musę nurijęs. kio dydžio ir minčių,”

Prakalboms užsibaigus, 
pasigirdo griausmingas del
nu plojimas. Pirmininkui

lietuvių muzikantai l.nks- 
mino publiką iki 12 valan
dos. Laike šokių musų gerb. 
svetys S. Michelsonas buvo 
apsuptas žmonėmis, kurie 
norėjo tai laikrašti užsisa
kyti. tai pasikalbėti, taip

Muštruota, piešia baisius ka
ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c., dabar 25c.

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

Užsakymus prašom siųs
ki šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Eroadway,

So..Boston 27, Mass.

Biblija Satyroje—Tai yra
nyga, kur Biblijos pasako- 
imai yra atvaizduoti juo- 
ngais paveikslais. Kaina 

buvo $1.00, dabar tik 50c.
Kokius Dievus Žmonės 

Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai idomus iri 

Die
Kas Norėjo Knygos 

“BEN-HUR”ro kriminalistai.mes įcuonvv.iuc ai vien. ... pamokinantis leidinys.__
torius. Jis sakė prakalbą ir .. Dėįto’ kad Rusija vis ma-)Vų ir tikybų istorija paduo-! 
turėjo “didelę audienciią” ?iau. kooPenioja su Amen- dama nuo saulės garbini- 
— viso labo 15 asmenų, no- ka. Anglija, tai ir karo mo iki krikščionybės laikų, 
įėjusių jo prakalbos klausv- ^jnunalistų by los nuolat •' nyga turi 2.- 2 puslapius, 
tis. 1 arideliojamos. i Arti 100 puslapių pašvęsta

Abekas kritikavo “kitus 
laikraščius” — reiškia, ne

neš musų komunistų laikraščius. Jis

nies” redaktorius ai- darak-

Da yra keli egzemplioriai
BEN-HUR yra istoriška 

apysaka, labai idomus skai-

s!tą gakė:
avo

vieną jų jis buvo pakviestas 
užeiti — Į kuri. jis nepasa
kė: jis tik parašė, ką jis te-

. P užklausus, ar turi kas kokių nai mat®- vienas p nila- 
kad jam neteko su torontie- paklausimu, atsirado vos delphiečių kliubas dėl tos 
temis nei pasišokti. vienas. Kalbėtojas atsakė i korespondencijos neužsiga-

J V

. Balandžio 29 d. 3 \d. po klausimą, ir daugiau klausi- 
pietu tuo pačiu adi ęsn, tik nesirado, todėl susirin- 

P ^tai-svirnas buvo uždarytas. Betdidžioje viršutinėje
nėję, susirinko arti pilnio • nenorjai skirstėsi,

nasiklansvti uz- neg daugelis dar n0rėjo ag_žmonių pasiklausyti uz 
kviestų kalbėtojų kalbų.
Prakalbas atidarė ir vedė 
Toronto Liet. C. C. F. skyr. 
sekret. J. Novogrcdskas, 
kuris atidalydamas prakal
bas apibudino velioni i F. D.
Roosevelto kilnius darbus 
darbo žmonijai ir paprašė 
pagerbti jo atmint} apsisto
jimu vienai minutei.

Drg. Novogrodskas. už
baigęs savo Įžanginę ,<albą. 
perstatė kalbėt buv. Ont. 
parlamento narę R. Luc
kock. kuri kandidatuoja 
nuo C. C. F. Į tą pati parla
mentą nuo Bracondaie rai
dingo. Kaip moteris, ji krei
pėsi Į moteris, paaiškinda
ma joms rinkimų reikšmę 
ir būtinumą juose dalyvau
ti.

Antruoju kalbėtoju buvo 
perstatytas kandidatas i do
minijos parlamentą, kuris 
aiškino savo veiklą linijose 
ir C. C. F. partijoj'e. Primi
nė C. C. F. laimėjimus Nau
doje Zelandijoje ir Saska- 
cnavano provincijoje.

Trečiuoju kalbėtoju buvo 
perstatytas H. A. Voaden, 
kandidatas i dominijos par
lamentą. Jis pasisakė buvęs 
Vokietijoje, Čekoslovakijo
je, bet Lietuvoje neturėjęs 
progos būti. Jis anibudino 
C. C. F. griežtą laikyseną 
už mažųjų tautų nepriklau
somybę ir ragino žmones 
balsuoti už C. C. F. kandi
datus kaip federaliuose. 
taip ir provincijos rinkimuo 
se.

Ketvirtuoju kalbėtoju bu
vo perstatytas “Keleivio* 
redaktorius S. Michelsonas 
kuri publika pasitiko gau
siu delnų plojimu ir tuoi 
užviešpatavo tvla, nes visi 
domisi, ką kalbėtojas pasa
kys. Kadangi tai bu\o pir
mos gegužės išvakarės, viso 
pasaulio darlx> žmonių šven 
tės 57 metų sukakties, tai 
d iv. S. Michelsonas tuo rei
kalu ir pradėjo savo kalbą.
Apibudinęs darbo žmonių E ” n-snunntis vaikm.-is. i? w. 
. r -i - •• ...-tų amžiaus, norciiau susipažinti suŠventes reikšmę. JIS priėjo m<-gina nr našle. Daugiru žinių su- 
prie lietuvių tautos pergy- laišku. <2m
ventų ir dar kenčiamų skali- w

vo, išskyrus Lietuvišką Tau
tišką PašelpinĮ Kliubą. Ko
dėl gi šito kliubo valdyba 
pamatė tame aprašyme sa
ve? Jeigu ji prisipažįsta, 

meniškai pasikalbėti su S. kadJ aprašyti korespor.den- 
Michelsonu. Žmonės išeida-' cU°j dalykai atatinka jos 
mi reiškė pageidavimą, kad kliubui, tai reiškia, kad 
panašios • prakalbos butų; korespondentas rasė teisy- 
dažniau rengiamos. Ir rei-i b?- dei taip, tai ką mes ga- 
kia pasakyti, kad tai tikra lėtume atšauKti?

* ’ • ’ kores-

Buvęs Italijos karalius E- 
laikrasciai rr.anuelis rinko senas mone

tas, kurias vėliau pasigrobė 
naciai. Tu pinigu Emanue- 

kraštas. ji nieko neturi. Bet ns turėjęs" net už 20 milio- 
žiurėkite, Rusija turi visko!į nų dolerių ! Dabar juos su- 
Ji turi maisto, ginklų ir a- . rado amerikonai ir gražine 
municijos”... Emanueliui.

Bet tas kalbėtojas užmir- Į_______________________
šo pasakyti, kad šioje šaly- KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
;e patys komunistai renka SANDĖLIS
nuplyšusius drabužius, kad;
aprengti “visko” turinčią 
Rusiją. Jis užmiršo pasaky
ti ir tai, kad viena Amerikai

, įen tik senovės lietuvių i tymas, gražiai iliustruota. 
SURADO EMANUELIO dievams apibudinti. Čia yra I didelio formato, stambi 

TURTĄ j aprašyta daugiau kaip 30 • knyga, 472 puslapiai. Kaina
vairiu Lietuvos dievų, die- i $2.00, bet mes atiduodam 

vaičių ir šventųjų. Bet kny-! už 95c., su prisiuntimu—$1.
ga ne religinio pobūdžio.] Daug kas jos reikalavo, 
iTiesingai. ji parodo, kad ^et negalėjom pristatyt, nes 
dievus patys žmones kuria - -
"r patys juos naikina. Kny

i

gos viršeliai papuošti seno- dai 
vės lietuvių žinyčios pa- į tos
veikslu. Kaina 
dabar tik 50c.

buvo $1.00.

devynis bilionus -dolerių
maisto, ginklų, amunicijos,
tanku, orlaiviu ir kitko. Vis- — ' •
ką pristatė Amerika, nosį 
pati Rusija savo laivų netu
rėjo ir neturi, išskiriant nu-| 

, .senusius ir mažus laivus 
tiesa, nes tik tokiu budu ga-1 Zabaldcxas savo ,
Įima bus išjudinti lietuvius! pondencijoj pasakė, kad. ų0 prieplaukose yra suvers- 
rašytis prie C. C. F. lietu- jis matęs tame kliube vai-įtj kalnai Amerikos prekių.

Aukso Altoriukas. maldų knygrelė. 
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido 
viršeliais ....................................... $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. 
. ,, . - . , . Vi mišios su paveiKsiaiš, drūtais apds-ai Rusnai yra davusi uz|rais .................................. 6o<*.

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

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

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

Kapitonas Velnias, didelė, 3 
knyga

Sveikata — Didelė, gra
žiai apdaryta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
parašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50; musų nupi
ginta kaina—$1.50.

buvo jau išsibaigus. Dabar 
radom sandėly porą tuzinų 

užsilikusių. Taigi, kas 
knygos norėjo, dabar 

gali ją gauti, jeigu nelauks 
ilgai. Dolerinę galima pri
siųsti laiške.

Užsakymus prašom 
ti šituo adresu:

siųs-

vių skyriaus, nes po šių pra- kėzus stumdant lazoomis 
kalbų jau keli nauji nariai 
pareiškė norą prisirašyti ir 
prisirašė.

A. Frenzelis.

’ Philadelphia, Pa.
LIETUVIŠKO TAUTIŠKO 

PAŠELPINIO KLIUBO 
PRANEŠIMAS

boles. --
pasakvti, 
tė?

Toliaus jis matęs primė
tyta laikraščių, kurių nie
kas neskaitęs. — Ar mes 
turėtume pasakyti, kad jis 
laikraščių tame kliube ne
matė?

Jis pažymi matęs prie ba
rą pusgirčius vyrus čisku-

_____  suojant politiką. — Kuo gi
Per musų pusmėnesini mi i pasiremdami mes galėtume 

tingą, april 24, 1945. buvo sakyti, kad jis
perskaitytas “Keleivis” iš
leistas april 11. 1945, kat
rame buvo aprašyta didelis 
straipsnis apie musų kliubą

Ar mes turėtume 
kad jis to r.sma-

takiu vyi*usakyti, kad 
nematė?

Jis matęs tame kliube ir 
šokikę, kuri jam nepatikusi. 
— Ar mes galim tą atšauk-

ir kliubo Įžeidimą. Tai per ti? Kaip gi mes galėtume Į- 
mitingą vienbalsiai tapo nu- rodFti, kad ta soki.cė jam 
tarta paleisti laišką dėl at- patiko.
šaukime to nemalonaus ras- Tarp kitko žabaldokas 
to. Tame straipsnyje buvo sa\° korespondencijoj da 
rašyta visai neteisybė, buk pažymi, kad naujas to kliu- 
tai kad kliubas permainęs sekretorius moka pavar- 
savę vardą, “kaip komunis-'pasirasvti. —- Nejaugi 
tų irimai” ir komunistai di- ™.es turėtume tą jo pareiš

kimą atšaukti ir pasakyti 
kad kliubo sekretorius ne
moka pavardės pasirašyti?

Taigi matome, kad L. T. 
P. Kliubo valdybos reikala
vimas yra neapgalvotas ir 

ji

rektoriauja ir t.t.. Tą straips 
nį suredagavo pasirašęs Za- 
baldokas. Tame straipsny 
yra melai, musų kliubo tiks
las yra supažindinti kliubo 
narius su šalies politine e- 
konomija ir valdymosi ista- redakcija išpildyti 
tais. suteikti pašalpą. apmo-Įli. 
keti posmertines. o Į politi-’ 
nes pažiūras kliubas visai 
nesikiša. Tai su šiuo laišku 
mes prašome atšaukti tą 
straipsni tilpusĮ “Keleivy”
April ii, 1945 ar išduoti to 
korespondento pavardę ir 
antrašą i 30 dienų laiko, o 
jei nebus atšaukta, tai musų

ATSIVEDIMAI

J. s. u„
Si., Cbuago, 111.

nega-

KOMUNISTAI RĖMĖ 
DIKTATORIŲ HAGUE

Jersey City vėl turi Fran
ką Hague’ą majoru. Jis bu
vo išrinktas jau aštuntam 
terminui.

Nežiūrint to, kad Hague 
yra pats aršiausis reakcio
nierius. organizuoti! darbi
ninkų ir šiaip pažangi j žmo 
nių priešas, ii uoliai rėmė 
komunistai ir, labai gaila, 
CIO uniju sudarytas Politi
nės Akcijos Komitetas.

KELEIVIS 
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.Sielos Balsai—Jono Smel- 
storiaus dainos ir eilės. Kny
ga gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da-

tomų Į bar tik 75c.
$L5O

Lietuvos Vaizdai, tai yra
atvii-utės su gražiais Lietu-

PARDUODU FARMĄ >’

25c.
kal-
35c.

apy-
25c.

Duktė Marių, graži apysaka 
Lengvas būdas išmokti anglį

bos be kito pagalbos ..............
Neužmokamas Žiedas, graži

!saka ................................................
Gudrus Piemenukas, vargo apsa

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

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

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

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

saka ................................................... 25c.
Grigorius. gražus skaitymai 30c. į 
Vžkeiktoo 3 karalaitės .... 
Keliauninkai į Palestiną ....
Davatkų Gadzinkos ................
Dvarinė Pana. graži apysaka

70 akrų žemės ir visi trobesiai, 
lietuvių apgyventoj apylinkėj, kaip 
Lietuvoj. Pardundu dėl to, kad žmo
na mirė, aš jau pasenau ir dirbti 
negaliu, noriu važiuot pas vaikus.

GEDMINAS, (22)
R. 1, Fountain, Mich.

Tad, jei Rusija “turi vis- CuJriic P’PmonnL ac var(rn i 
į ko,” kodėl ji prašė Ameri- 
] kos, kad ši gelbėtų Stalino 
i “saulės** kraštą?

Beje, Seattle laivų staty- 
' mo Įmonėse dabar yra tai- 
i somas vienas Rusijos ledų 
laužytojas Krasin. Tas ledų 
laužytojas vos-vos galėjo at- 
sikapstyti Amerikon. Jis a- 
pipuvęs ir iš lauko ir vidu
je. Visa laivo mašinerija 
tinginių rusų taip apleista 
kad neapsimokėjo ją taisv-.
ti. įeikia dėt naują. Patai-j Vyrų Užlaikytoja. apie 450 visokių 
svmas to laivo kainuos apie I rceceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 
du (lnlpiin bpt n’ Praloto Olšausko Darbai ir nuopelnu milionus OOienų, oei a. naj ant Gedimino kalno Birštone, su

meilužės paveikslu .................... 25c.
Salcmonas. laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės ........... 25c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

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

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

su paveikslais.................................. 35c. j
Kaistas, aprašymas apie Chicagos

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

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos .................... 80c.
Vidurių valytojas ____ ’............... 6Oc.
Nuo veneriškų ligų ................ $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

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

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

fever .............................................. 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 6Oc. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 6Oc.
Vyriškumo pataisymas ............ 85c.
Trajankos, stambios ................ 6Oc.
Kamparas, pakelis ........................ 35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo praži’imo ........................ 6Oc.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart bum)

.....................................  85c.
Tyra moslis. nuo bile kokio nie- 

[ Žulio, Rožės, Pailių. Poison ’vy. gy
do \asokius skaudulius, apleginus 
ir t.t............................................... $2.2.-

manot, kad rusai ir mokės? 
N?, laivo pataisymas busiąs 
priskaitytas prie “lend-lea- 
se.”

Ot jums ir šalis, kuri “tu
ri visko” — nei sugedusio 
ledlaužio negali pasitaisv- 
ti!

Bet tą šąli. ypač jos reži
mą. musu komunistai garbi
na. Ne tik garbina, bet ir 
kitiems stengiasi Įpiršti, 
kaip rojų. Gaila tokių trum- 
■ aregių, kuri? savo bro
liams perša svetimų vergi
ją. nekultūringo kacapo gy
venimą.

Šias prakalbas rengė D. 
L. K. Gedimino draugystė. 
Per 40 savo gyvavimo metų 
draugystė yra daug ir gerų 
darbų atlikusi, bet ši kartą 
1 uvo kitaip. Draugystės raš 
tininkas pašli’o Į raudonuo
sius. Jo pasidarbavimu il
sios prakalbos rengta, jo pa
sidarbavimu ir Bimbos fon
das yra gavęs pinigų. Sar
mata !

Prakalbose Suves.
Pirk l Karo Uondsus ii Stam 

pas. Kas savaitę įdėkit į juos
nemažiau kaip 
uždarbio dali

dešimt,- savo

2oc.
3Oc.
2Oc.
25c.

Ragana, tikras atsitikimas . . Soc. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

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

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

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

K Earas lūuroęae

, t

Pa’Ihj £r.>ata arba moslis .... 85c.
M. ŽUKAITĖS. (41) |

335 Dean St.. Spenccrp^rl, N. Y. i

Jai aorlta iinotl tpU karą lr kitus 
įvyktus, tad skaitykit* "Kaujtcaafs*.
"Naujienos" yru pirmas ir didžiausias 
disaruitis Amerikoje.
Ulslraiykite "Naujienas" |i 
prenumerata metama Amerikoje 
•aft), 18-00. Chicagojs ir 
Money Order} ar žak} aiųakltut

“NAUJIENOS”
17W South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS

(IKmaat

-T'
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moterims Pasiskaityt
A ’ «t ev"wm TUiPFnBĮ SKYRIŲ TVARKO 

1L MICHELSONIENR.

J ieva Simonaitytė

G r e t e
(Ištrauka iš nebaigto romano “Vilius Karalius“)

(Tąsa) ten Morgen. Frau Plonis!"
—Bernelių bijai? — pa-----Valydama daržoves pie-

kartojo jis klausimą. tums motina Plonienė užsi-
Tuo tarpu juodu išlipo iš1 svajoja ir žiuri i toli. Ji be- 

karusėlės. Ji tikrai svaigu- veik užmiršo, kad baranti 
liavo, ir jis turėjo pasikibęsi dukterį. Jau reiškiasi jos 
ją vesti. Tada ji jam papa- tyli svajonė: išleisti dukterį 
šakojo, kad ji vandenų bi- už vokiečio. Ji dar niekam 
janti. nedrįso pasisakyti savo min-

Ar ji bijanti ir per tiltai čiu. Niekas, niekas, nei vy- 
važiuoti, —paklausė jis juo- ras. dar nežino, ką ji nu
kaudamas. no, ką ji svajoja. Bet. ar

Grėtė jautė, kad tai leng- negražu butų, aprengti duk- 
va pašiepa. bet ji dėl to ne-! ten vokiškai? Vienintelę 
pyko. Jo juokas buvo toks i dukterį!
malonus. Bet ji tekia kietasprandė.

Ne, per tiltą važiuoti ji Jeigu motina sako taip, ji
nebijanti, bet ji nemėgstar visada — ne. nors tai ir bu- i 
ti marių ir pamario ir... ir... , tų prieš jos nusistatymą. Į 

Jis klausinėjo daugiau i • Rasi, jai ir patinka Šturmas 
daugiau, o ji jam pasisakė, i arba bent patiko. Juk ji 
kas ji, iš kur ji, kas jos tė- . mielai su juomi juokauda-

vo. Ji visada linksma pasi-j 
darydavo, kada šturmas at į 
eidavo. Bet pastebėjus, kad 

i ir motinai mielas pono Štur- 
iš vienos budos pirktų cuk-i mo lankymasis, ji dabar nu- 
rainių. sistatė prieš jį. Rasi. ji ir,

Jis sakėsi esąs iš toli, toli. turi jau apsiskyrus kitą. O 
Gyvenąs prie pat maskolių jeigu turi, tai bene apsisky- 
sienos. Kas rytą jis pasisvei- rė tokį, koks jai — motinai 
kinąs su maskolių sargybi- —nemielas.
niu. Grėtė tuo netikėjo, be: —Berods, jis dabar dar
tokią mažą melagystę ji at- tiktai antras mokytojas. Bet 
leido jam, juokas lieka juo- vedęs, aišku, gaus kur nors 
ku, čia nieko blogo — tai pirmojo vietą, — vėl prade- • 
viena, o antra: |da Plonienė. — Tada leng-j

vai sau duoną valgytum. į 
Kas tau kenktų? Mokytojo 
alga gera. gautum dalį. ga 
lėtum gyventi kaip grovie

vas. kas ir kur jos broliai. 
Paskui ji sėdėjo su juo

restorane, gėrė limonado ir 
alaus — to tamsiojo. Valgė

—Tegul jis bus ir iš pa
čios padalijos, kad tik ne 
iš pamariškių. — Bet jis ne- 
nasisakė jai, kas jis, kaip jo 
pavardė ir vardas. Vėliau 
jai pasidarė lyg ir gėda, kad 
ji taip nuo širdies viską iš
sipasakojo. Juk sakoma, 
kad nereikia visa ko vyrui 
ant nosies užkabinti. O da
bar juo menkiau jo nepa
žįstant. Ji atsiminė pama
riškių mergų kalbas, kaip 
jos vyrus už nosies vedžie- 
jančios. Kaip jos pasisakan
čios visai kitą pavardę ir 
pasižadančios su jais čia ir 
čia pasimatyti. 0 paskui 
jau daugiau nebesirodan- 
čios.

Aną sekmadienį Grėtė 
matė jį. besivedant dviratį 
per Pamarių kaimą. Ji be
veik netikėjo savo akimis. 
Bet tai buvo jis. Jis sustab
dė vieną pro šalį bėgantį 
vaiką ir kaži ką klausė. Vai
kas rodė pirštu į Plonio ūkį. 
Grėtei tvyksterėjo širdis. Jis 
davė vaikui pinigą, vaikas 
padėkojęs nudulkėjo, o jis 
iš tolo apsižvalgė Plonių gy
venimą. paskui užsėdęs ant 
dviračio nuvažiavo.

—Jis norėjo žinot, ar aš 
tikrai iš Pamario Plonikė ir 
ar iš didelio ūkio. Ne, jis 
nenusidėtų mane imdamas..

Atnešusi skanų pavakarį, 
Grėtė sutaikė susiurzdusias 
skalbėjas. Tarnaitei nuėjus 
prie vežimo, Mačkienė dar 
kartą pasisiūlė:

—Jei žinai kokį jauniki, 
kuris tau patinka, sakyk 
man.

—Tu būtinai nori iš ma
nęs pasipelnyti marškinius 
dvejomis rankovėmis,—pra
sijuokė Grėtė. —Pamatysi
me.

KEEE1VB, SO. BOSTON.
PERKELINĖS SUKNELĖS MERRGA1TĖMS

IMI W trg r
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Mergaitės mėgsta naujas sukneles. Nereikia jieškoti brangios 
vasarai geriausia tinka perkelis.

materijos;
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Naudingi Patarimai
Kaip naikinti žiurkes

pigus, reikia pridrožti jų j 
žievių neplonai ir primėty
ti. kur tarakonai laikosi. 
Atkartoti tai dažnai, o jie 
tikrai išeisią.

Pelėm ir žiurkėm naikin
ti yra 3 budai: katė, nuo
dai ir slastai.

Kaip naikinti skruzdės

dažnai namus

APIE VALGUS.

Knygų Bargenas
Už Pusę Kainos

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

Štai čia knygų sąrašas:
AK BUVO VISUOTINAS 
iVANAS?

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS IŠTIK 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.Bažnyčia sako, kad Hqv<>, t. meu 

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo ta
' kaipgi Nojus butų galėjęs -unnkti i ; Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
kelius dienas visų veislių gyvunu.- viai gyveno, tai perskaityk šita kny- 
kurie gyvena išsimėtę po visa z.rniė- gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, j nūs prastoj savo arkoj suta’oinii' Labai užimanti ir paau-kinauli kny- 

! Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visa ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynų* KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai crvftvtir*
ir kitų veislių žmonės? šitie ir ši tu- CiAltlSlAM OEįiSV V fc-J lt. 

i tai kitų klausimų, į kuriuos negali Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
anjonai, egiptėnai. chaiėai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jfc gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
to. Knvga staml i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. ?1.00

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius r.uoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau- 

KA1P SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jantiems darbininkams neapkai- 
STATYDAVO SAU ŽEME

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidiir.ai apie žemės išvaizdų. Pagal

atsakyti jotis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo Įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................... 25c

\K ROMOS 
KRISTAUS

POPIEŽIUS YRA 
VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drųsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. ?1.25

apie žemes 
i daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi....................................-.__ _ 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun-

• kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
! viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
• So. Boston, 1913, pusi. 61...........25c.

neapk
įuojama. Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.

Zrazai iš žuvies
Užpilk kokius tris puodu-

šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DfiLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
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.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyra3, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų rao- 
t£rįs, dukterį: ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globų. Fa rašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitin.
Kaina ............................................. 25c.

KODĖL AŠ NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesamus joks jėzuitas. Kama tos 
knygutės ......................................... 20e.

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

įmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiskai-ekoni.miškų klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. į Kanaoą tos 

cnygos neįsileidžia.Imliai juokinga sn 
379 puikiais paveikslais, per^tatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygų niekas nesigai. 
'ės. 382 puslapiai. Kaina ____t:.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO? H

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

,nlAN BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na. 

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo- 
ie telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, fiumoris- 
:iški straipsniukai ir juokai. Antra 
isgerinta laida. Kaina ................ 25e.

MONOLOGAI IR ]
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir junicir.gų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos. revoliucionieriškoa, 
autiškos, humoristiškos ir laisvama- 
niškos. Visos skambios, visos geros, 
finka visokiems apvakščioiimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 28c.

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

ižsitikintis Vyras; (2i žydinti Giria; 
31 Klaida; (4) Koreltta. Jose nuro

doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kios prietarus, burtus ir tt. .... lBe.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 

, , , . . . kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
LŪS (lUCnOS trupimų puse ; dat.gelį iš gyvenimo patyrimų pa- 
puoduko pieno ir tegul pa- K- Stikkife. So- B081®"’ Ma?5- 
mirksta kokią 10 minutu. Iš
tirpyk 2 šaukštus margari- iIXGSMS PR,E 
no ar kitų riebalų ir paspir
gink juose 3 didelius smul
kiai sukapotus svogūnus.
Sumaišyk svogūnus su iš
mirkyta duona, {mušk porą

ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23........................ 10c.

Amerikoj dažna
Geriausis nuodas yra taip apipuola skruzdės. Jas nai 

vadinamas nux vomica. Tai kinti taip: suvilgyt vande-
i L-omrtino I cn/mcro i ir

Rei- apibarsčius cukrum, padė-
trvlrevv/rve- uc

i i\. cutac,nė. —Ploniene iš naujo tve-Į. 
ria už germulės ir skubina gąunama strycnmna.

>2 VnrinIC iv. v«i i\r

kia nupirkti vaistinėj ma- ti skruzdėms ant tako. Kai 
tos nux vomica. sumaišyti jos sulenda į kempinę, ją 
su miltais ir padėti kur pt Įmeta į verdantį vandenį, 
lės ir žiurkės daugiausia Pakartojus tai keliatą kar- 
landžioja. Nux vomica ne- tų. skruzdės galima išnai- 

—Aš tau jau sakiau ne {turi jokio kvapo ir žiurkės! kinti visai.
vieną, o daug kartų, kad aš! jos nesibijo. Palaižiusios, -----------------

jos tuoj krinta negyvos. Bet 
nux vomica yra pavojingas

darbu. Paskui ji pradeda 
unkšti neva giesmę, lyg no
rėdama tuomi uždangstyti 
savo susierzinimą.

nenonu ir gana, — atsiker
ta Grėtė. Ji sėdi ant slenks- KUR TAS ŠALTINĖLIS
čio ir skuta roputes. Nusku- nuodas ir žmonėms, todėl
tusi ji meta jas į šalia sto
vintį kibirą taip, kad van
duo klanais taškosi į visas 
šalis.

—Tai ko tu pagaliau su
lauksi?

—Aš noriu būti ūkininkė, 
o ne by kokio mokytojo 
žmona, su viena pusdvesia 
karve.

—Povilo Jonis ūkininkas. 
Ten yra astuonios karvės. 
Jo ir nenori, tai ko tu nori?

—Kaip tik pritiktum štur 
mui. Jis toks gražus, aukš
tas, plonas, kaip ir tu. O 
koks jis mandagus! Ar ran
di bent vieną šiam? krašte

“SALOHEJA-
Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo

nui galva. Drama viename akte, pa-
kiaušinių, pridėk kapotų pe-
truškų, druskos ir pipirų. 
Viską gerai sumaišyk. Tu-

reikia labai atsargiai tą nuo-į 
dą vaitoti. maišant ne:- 
traukti jo dulkių į nosį, ir 
paskui gerai nusiplauti ran
kas.

Sakoma, kad žiurkės ir 
pelės labai nemėgsta česna
ko kvapo ir. jeigu primėtj . 
jo į urvus, jos išsineš kitur į

Tikriausia apsauga 
to brudo. tai gera katė.

iuo'

—Aš noriu, kad tu man 
pagaliau ramybės duotum 
ir su tavo tuo Šturmu ir su 
Povilo Joniu. Tokio žvaira
kio mergininko niekada ne
imsiu.

—Kažin, kažin, kokį mer
gininką tu dar kuriądien nu
sitversi.

—Neimsiu nei vieno, ge
riau paliksiu senmerge.

—Bet aš noriu, kad tu pa
galiau išeitum iš namų. Ra
si tada virsi žmogum.—Mo
tinos balsas dreba iš susi
jaudinimo. Jau iš pat anks
tybo ryto ji barėsi su Grė- 
te. Susižcdžiavo pirma tik 
dėl mažmožio ir tyliai urz
gė viena prieš antrą. Bet 
paskui pradėjo Grėtė taip 
aiškiai šukautb kad bene ir 
kaimynai girdėjo. Ji moti
nai tik drebia, tik drebia, 
kaip su purvais į akis.

—Niekas ir niekas jau 
jai nebegerai! — Bet ir vie

Kaip naikinti blakes

Kur tas šaltinėlis,
Kur aš jaunas gėriau? 
Kur ta mano mergužėlė, 
Kurią aš mylėjau?

Kurią aš mylėjau. 
Širdelėj turėjau,
Kas naktelė per sapnelį 
Žodelį kalbėjau.

Jau tas šaltinėlis 
Žolele užaugo.
Jau ta mano mergužėlė 
Už kito išėjo.

....Nupirk vaistinėj už kelis 
centus gyvojo sidabro, va
dinamo “quick silver." su
trink su minkštu muilu i. 
pritepk to mišinio i visu- 
lovos plyšius ir kampus. Ar
ba padaryk stipraus skied:-; 
nio iš vitrioliaus ir vandens i 
paimk makolą ir ištepk tu j 
skiediniu visą lovą. Tas su
naikins netik pačias blake ,1 
bet ir jų kiaušinius. Jeig 
namas jau senas ir labi i 
blakių apsėstas, tai reikia 
uždarinėti langus ir gerui} 
išrukyt sieros (sulphu: i dū
mais. { platų biiudą pripila
me vandens. į vidurį Įdeda
me plytą ir ant ios uždeda
me sierą. Durys tuomet g - 
rai uždaromos ir iš buto i - 
einama bent pusei dienos. 
Sieros durnai užmuša netik 
blakes, bet vorus, muse • ' 
tarakonus ir peles.

SAULUTĖ

šlama šilko vėjas. 
Aguonėlės žydi:
Ei, valio, saulute!
Tu visur mus lydi.

Su tavim kas rytas 
Iš lovelės keliam. 
Vakare palydim 
Mes tave dainelėm.

Su tavim pražysta 
Musų jaunos dienos: 
Baltos, kaip lelijos, 
Gelsves, kaip purienos.

Ei, valio, saulute,
Saule geltonkase!
Esam tavo broliai. 
Esam tavo sesės.

AUDĖJA

mandagų žmogų? Visi bur- ta buvo ne tik pykti ir du- 
vaikiai sustipę, kaip žirnių šauti. Parnešė anąkart iš 
kirminai. Jeigu reikia labą turgaus — už veršių girdv- 
rytą pasakyti, tai ranka ne- mą — gražią skepetą: Gre-

Kaip naikinti tarakonas

Tarakonus galima išnai
kint žaliais milteliais (Paris 
green), bet nejauku tuo 

siekia kepurės—ji pertrum- tė nei skersa nepažiūrėjo įj “pauderiu” apsibarsčius na- 
pa, kepurė peraukštai. O ją. Pametė kažin kur į mi? gyventi. Sakoma, kad 
šulmistrukas Šturmas kaži kampą, dar ir šiandien ten, tarakonus galima išvyti ir 
kur toli būdamas jau suka rodos, tebeguli.
kepurę ore ir šaukia: “Gu- (Bus daugiau)

žalių agurkų žievėm. Tai ji 
vasaros metu, kai agurkai

Suk, sesule, tamprias nytis— 
Drobę aušime abu...
Mes nakties karaliai, vytis, 
Mes—smutkeliar. tarp žiedų..

Aš apmesiu, tu atausi.
Tu staklėse, kaip laukuos: 
Drobėn—žiedą mylimiausią, 
Dusią—žydinčiuos sapnuos.

•*o. s. s.”
Arba Šliubinė Iškilmė. Vieno ak- 

1 ėk supiaustvta Žuvi be kau- to farsas, labai juokingas ir geras 
lo. Geriausia tinka taip va-
dinama “fiilet,” kuri krau- DĖL PIN*GV t ,
tuvese gaunama jau gata- ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A.
vai plonai supiaustyta ir v««kys- Kaina .................. 35c-
kaulai išimti. Uždėk paruoš-karės nuotakos
to t'pmčpln ir ctvvvnirilr Vieno akto drama, vaizduojanti lr. SUVyniOK. vokiečių nnlitaristų žiaurumų ir ne-
Kiekvieną suvyniotą gabalą laimingų moterų likimą.
surišk siulu arba susmeik Kaina ............................. 20c‘
“tootpiku.” Apibarstyk mil- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
tais, pamerk i suplaktus ,, l'abai k^nii knygutė šituo svarbiu 
, . i , klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek-kiausinius ir pavoliuok duo- nas katalikas ir socialistas. Parašė 
nos trupiniuose. Kepk karš- Kai^ndervelde' vertė vardunas.^ 
tuose riebaluose. .................... --.....................

Kepta silkė

Gerai išmirkius silkę nu
plauk, išvoliok miltuose ir 
kepk karštam aliejuj, iki 
gerai aprus. Gera šilta ar 
šalta su karštom bulvėm.

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Mėsai ir riebalams
Raudonos stam{>os T5, 

U5, V5, W5 ir X5 pasibai
gė balandžio 28 dieną, Y5 

Į ir Z5 galioja iki birželio 2.
Raudonos stampos su 2-ru 

! numeriu nuo A iki J2 galio
ja per visą šitą ir ateinantį 
mėnesį.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams

SMARKUS LAKŪNAS

Kap. Jonas Kirla turi 
20 medalių

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir ksip nuo ių apsisaugoti. ParaM

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

Kapitonas Jonas Kirla,
“Keleivio“ skaitytojų Kirlų 
sūnūs iš Port Chester, N.
Y., yra smarkiausis Ameri- 

Mėlynos stampos C2, D2, ^os lakūnas. Jis savo kovos 
E2, F2 ir G2 pasibaigė ba- orlaivi buvo pavadinęs 
landžio 28 dieną. Dabar ga- “Spook.” ir kada jis pasiro- 
licja H2 iki X2. dvdavo padangėse, tai Go-

Cukraus .tampa ^ngo lakūnai Mgdavo B
No. 35 pasibaigs birželio ol°-. K?rl? ya™*"-- 

2 diena. Dabar gera 26-ta. ‘t?.•,ls.X’:a
' . , ?.tll,k.?s..80 skrKllrno misijų Bites IR STRAIPSNIAI.Ceverykam. Vokietijon, daugiausia vis m

stampos su orlaiviais N r. lydėdamas bombanesius. daugybė ttraipsnių, juokų » tt.
1, 2 ir 3 iš Trečiosios kny- Gruodžio 24 d. viršum Stut- puiki« Uiuitruota. Kaina .... sse.
gutės geros neribotam lai- tgarto jis nukirto 4 vokiečių ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
kui- lėktuvus. Sykį ų užpuolė 23 talp

priešo orlaiviai. Kirla nu- namiejl gėrimai atsiliepia ta vai.
mušė jų tris, o kiti pabėgo. ^d^tA^.‘‘budi“ ta?S

Kapitonas Kirla turi 20 nerskaityti šitą knygutę. Kaina 
medalių, vieną nuo paties “Keleivi*,*’ 
prezidento Roosevelto. | Soatb Boston, Mat*.

Aukokite Raudonajam 
Į Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
{padės ir musų broliams Lie- 

Balya Sruoga, tuvoje.

I



N]L22^Iegužė»30d^l945 30. BOSTON.

L. D. D. Reikalai
IS LIETUVIŲ DARBININ

KŲ DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMO

Pasmerkė totalitarines dik
tatūras; pasisakė už nepri
klausomą Lietuvą ir bendrą 

demokratinių lietuvių 
veiklą

Gegužės 20 d. Cambridge 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėje buvo sušauktas A- 
merikos Lietuvių Darbinin
kų Draugjios suvažiavimas. 
LDD yra socialistinės kryp
ties organizacija, artimai 
susirišusi su Lietuvių Socia
listų Sąjunga. Dėliai to LSS 
Vykdomasis Komitetas šia
me suvažiavime turėjo savo 
brolišką delegatą. Abiejų 
organizacijų centrai veikia 
Brooklyne ir karts nuo kar
to turi bendrus posėdžius

Šis suvažiavimas padarė 
visą eilę svarbių nutarimų 
Dalis jų yra nušviesta že 
miau dedamose rezoliucijo
se.

Suvažiavimo pirmininku 
buvo išrinktas drg. N. Jo- 
nuška iš Roslindale, Mass.; 
sekretorium—drg. P. Kriau- 
čiukas iš Brooklyno. Rezo
liucijų komisijon inėjo M. 
Stakionis, J. Januškis ir St. 
Strazdą

sritis ir užtikrinti kinų tau
tos laisvę — karas ir Azijo
je greit bus baigtas garbin
ga ir pergalinga taika.

Vienok su liūdesiu tenka 
pabrėžti, kad Europos karo 
galas neatnešė žmonijai iš
kilmingai žadėtos laisvės ir 
ramaus tautų sugyvenimo. 
Kiek militariniai karas Eu
ropoj baigtas sėkmingai, 
tiek politiniu ir socialiu 
žvilgsniu jis neatnešė to, 
ką Atlanto Čarteris iškil
mingai žadėjo ir į ką nacių 
ir fašistų pavergtos tautos 
dėjo savo viltis.

Kliūtis tautų laisvei įgy

jos eina toliau ir visi pažan
gus žmonės, ypatingai dar
bininkų judėjimas, turi ko
voti, kad karo metu skelb
tieji obalsiai nebūtų dar 
viena apgaulė išvargintai 
žmonijai. Dar ne vėlu An
glijai ir Amerikai grįžti prie 
Atlanto čarterio, perstoti 
“apysinti” agresingą Rusi
ją ir su visa jų militarine ir 
ekonomine galybe stovėti 
tvirtai tautų laisvės ir de
mokratijos sargyboje, kas 
tik ir galės užtikrinti žmo
nijai taiką, laimę ir sočią 
ateiti.

zuojančių, ten musų kuopos. 
turi dažniau daryti pramo-j 
gų ir bandyti kurti meno 
mėgėjų ratelius.

d * - Trkn • (M. Kižytės telegramos)Be to, sis LDD suvaziavi-; ----------
mas kviečia visus savo kuo- Daug Europos tautų konfe- Čia kalbėsiu apie serbus.

San Francisco Konferencija

pų narius remti ir gyviau 
platinti lietuvių darbininkų 
spaudą: “Naujienas” ir “Ke 
leivį,” gyvai bendradar
biauti toje spaudoje ir pri
sidėti prie jos augimo ir į- 
takos didėjimo.

Lietuvos klausimu
L. D. Draugijos suvažia- 

_ ______ vimas, įvykęs Cambridge,
vendinti pasirodė Sovietų 1^45 m. gegužės 20
Rusija, kuri karo eigoje už- apsvarstę dabartinę Lie- 
ėmė Europoje link savo kai-' ttivoe ; adeti ir pasisako tuo 
mynų tą pat vietą, kaip hit- r ?-karnai:
lerinė Vokietija su jos neri- Europos saro galas nęda- 
bctu agresingumu ir grobo- Vfc; lietuvių tautai nei įson- 
niškumu. Kliūtis pasirodė ii nei laisves.
Amerikos bei Anglijos nuo- Lietuvos seimininkas dabar 
laidumas Rusijos imperia- } ra ne sietuvos liaudis, bet 
lizmui ir jų nesiryžimas tvir rus^ durtuvas, kurs siaučia 
tai ir nesvyruojamai stovėti mus'4 11 musų tėvų kilmes

Krašte taip pat, kaip 
siautė nacių durtuvas.

LDD ir Am. Liet. Taryb

LDD suvažiavimas griež
tai pasisako už rėmimą A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
jos veikloje už Lietuvos iš
laisvinimą ir ragina visus 
lietuvius darbininkus aktin
gai dalyvauti bendrame lie
tuvių veikime, kiek jis vyk
sta demokratškoj dvasioje 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vadovybėje.

Rezoliucijų Komisija:
M. Stakionis,
J. Januškis,
St. Strazdas.

tenpne savo paskelbtų karo 
tikslų, kas lyškiausiai pasi
reiškė Jaltoje ir vėlesnėje! Meg pakartotinai pasisa_ 
tų salių politikoj. ... kome visu griežtumu už at- 

Rezultate, vietoj kolek- ^tymą Lietuvos nepriklau
somybės su demokratiška 
teise Lietuvos žmonėms pa-

tyvinio saugumo ir kolek
tyvinio atkariautų sričių 
tvarkymo Europoj, įsi vyra- tiems valdyti savo kraštą 

per laisvai rinktą šalies vy-
suvažiavimas nutarė
ti Brooklyne. Komitetan iš-i^T aiaziujų pergaietojų ^Įes žinome, kad. kaip
rinkti visi senieji jo nariai. Ge l^kų sferų atsinboji-; pa(j^jg fjabar vra Lietuvos 

mo.
Europos Rytų ir Balkanų

LDD 'Centro Komitetą'Y° įtakų sferų politika ii 
prasideda

išskiriant vieną, kuris netu
ri galimybės C. K-to posė
džiuose dalyvauti.

Žemiau dedamos rezoliu
cijos parodo, kas ir kaip 
svarstyta šiame LDD suva
žiavime. Rezoliucijose yra 
reiškiami visų laisvųjų žmo
nių pageidavimai, jų viltys 
giedresnio ir sotesnio ryto
jaus.

Viso buvo priimtos ketu
rios rezoliucijos, kurios se
ka :

rencijoje nedalyvauja Jie turi delegaciją, suside-
-------- dančią iš trijų asmenų; be

San Francisco. — Jungti- to, yra septyni patarėjai ir

Ukrainiečių delegacijos 
pryšakyje yra Stephan Šu- 
meiko iš Maplevvood, N. J.

Delegacijoj vra ir prof. 
Alexander Granovski iš St. 
Paul, Minn. Jie atstovauja 
Ukranian Congress Commit- 
tee of America.

Ukrainiečiai atsivežė pla
tų memorandumą UNCIO 

. atstovams. Memorandumas 
nušviečia Ukrainos padėtį, 
jos žmonių troškimą būti

nių Tautų Tarptautinės Or- vienas spaudos agentas. Ser 
ganizacijos Konferenciją bų delegacija atstovauja 
(UNCIO) puošia arabų, Af- ketvirtį miliono serbų Jung- 
rikos etiopų ir Indijos dra- tinėse Valstybėse ir aštuo-
bužių spalvų įvairumas, bet nis milionus gyvenančių už-Į nepriklausomais nuo Sovie- 

pasisekimo prospektus sienyje. Visi serbai remia (tų Rusijos, ir siūlo visą eilę 
‘ palengvinimų pavergtomis 
tautoms, kurios neturi savo 
valstybių.

Memorandume keliais at
vejais pastebima, kad uk
rainiečiai, nepriklausomy
bės neatgavę, nenurims. 
Ten pat sakoma, kad, neiš
sprendus šio klausimo, rytų 
Europoje lieka votis.

jos
temdo menkas Europos at- gen. Dražą Michailovičą, 
stovavimas. kuris taip didvyriškai kovo-

Atstovų čia neturi Švedi-J0 Pr^š nacius.
ja, Danija, Airija, Islandi- Atvyko taipgi vienas ser- 
ja, Šveicarija, Portugalija.' bas, kuris atstovauja Serbų 
Ispanija ir buvusieji Vokie-J Nacionalę Federaciją; atvy- 
tijos satelitai — Italija. Ru- ko Amerikos Serbų Kulturi- 
munija, Vengrija, Austrija, nių Asociacijų atstovai ir 
Bulgarija ir Albanija. Bai- Serbijos bažnyčių atstovas
tijos valstybių ir Lenkijos 
irgi nėra.

Amerikoje.
Prie šio bendro komiteto Memorandumas dar neiš

platintas. Sovietams gavus 
leidimą pasiųsti Ukrainos 
atstovus, ukrainiečių darbas 
žymiai palengvėjo: jie da
bar reikalauja, kad Ukrai
noje butų pravesti laisvi 
rinkimai.

Amerikos Lietuvių Tary
bos delegatai užmezgė ry
šius su ukrainiečiais ir kal
bėjosi su įtakingesniais jų 
veikėjais.

Šitos tautos, išvaduotos | prisidėjo ir buvęs Jugosla- 
po pirmojo pasaulinio karo. i vijos ambasadorius Fotitch, 
yra vyriausios antrojo pa- kuris suruošė spaudos kon- 
saulinio karo aukos ir gali ferenciją. Fotitch pirminin- 
patapti pasaulio taikos au- kavo šioj konferencijoj ir 
komis. kalbėjo kaip Jugoslavijos

—------- i Nacionalinio Komiteto na-
Serbai remia Dražą Michai

lovičą, protestuoja prieš 
Tito žvėriškumą

rys.
Kroatijos katalikai pa

siuntė konferencijai protes
tą prieš “maršalo” Tito val
džios vartojamą terorą ir 
žudynes, nuo kurių nuken
tėjo keturi šimtai tikybinin- 
kų ir šeši vyskupai.

Beje, LDD suvažiavimą 
sveikino LSS Vykdomasis 
Komitetas, kartu pridėda
mas 10 dol. auką. Be to, su
važiavimą pasveikino ir su
dėjo aukas sekami draugai: 
Pranas Kručas iš Norvvood, 
Mass., $5; J. Zeidat iš 
Brooklyn, N. Y., $5; V. Ge
gužis iš Boston, Mass., $2.- 
50, ir J. Jankauskas iš Bos
ton, Mass., $2.

San Francisco. — Šian
dien paliesiu neoficialių de
legacijų veikimą, ypatingai 
taip vadinamų nuskriaustų 
tautų, kurių gyventojai A-į 
merikoje turėjo drąsos pa
siųsti ir oficialiai užregist
ruoti savo atstovybes San 

įFranciscoj. Čia yra žydų, 1

Ukrainiečiai reikalauja 
nepriklausomybės

AMERIKA TURI JAU 
139,000,000 GYVENETOŲ

Federalinis Cenzo Biuras 
praneša, kad 1945 metų 
sausio pirmą Jungtinės Val
stijos turėjo 138,969 gyven
tojus, septynis milionus 
daugiau, negu buvo 1940 
metias.

žmonių laisvės atstatymas 
pareina nuo Amerikos ir 

. . Anglijos ryžimosi grižti šir-
totalitannio. smau- f]jngaj jr nedviprasmiai

. _ .. ... x x ... prie Atlanto Čarterio prin-žiauna Rusijos diktatoriško ci j,. je t principų tai-
rezimo letena. Issigimusi i'kvnį0 visoms'tautoms. Jei 
totalitarizmą ir impenaliz- tu principu sargvboj'e ne- 
mą bolševikų diktatūra at- sutartinai Amerika ir 
tiese Europos Rytų ir Rai- Anglija, jų įgyvendinimas 
kanų tautoms negirdėta bus nejmanomas. 
priespaudą, sauvales viesna-i t nn
tavimą ir baisų rnatenalm$ rey(ajjngU geipti visomis is 
skurdą. Tos tautos išmainė ga]ėmis karo išvargintus ir 
vieną vergiją į kitą. o skur- nuskaudintus Lietuvos žmo- 
das joms dar net padidėjo. nes šelpimas turėtų ei- 

Jaltos konferencijos nu- per j>encjrą Amerikos Lie- 
tanmai, neteisingi ir prieš- ĮUvjy FQndą. Ta proga LDD 
taraujanti Atlanto Carte- suvažiavimas protestuoja 
riui. negalėjo užtikrinti ir prje5 Sovietų Rusijos truk- 
neuztikrino taikaus ir lais- <jymą šalpos darbų ir nelei- 
vo tautų sugyvenimo, o Ru- cijma siųsti bešališkos prie- 
sija ir į tuos sau prielankius Piures dėl suaukuotų dra- 
Jaltos tarimus nekreipia paRU jr kitokios pašalpos 
dėmesio ir begėdiškai juos dalinimo
laužo. TZ » Apsvarstęs Lietuvos klau-

San Francisco Konferen-, S]'ma LDD suvažiavimas nu- 
cija, kaip rodo jos įkisioli- pareikšti savo širdin-
niai darbai, neouos pašau- Į gą užuojautą Lietuvosžmo- 
liui saugumo, bet tiktai įtei- ngms> iškentė jusiems dvi 
sitis Įtakų sferų politiką u\ baisias karo audras, nenu
leis didiesiems pergalėto- sjems ?Unkų nacizmo jungą 
jams sauvaliauti kiekvie- jr (jabar kenčiantiems rusų
nam savo įtakos sferoje., okupacijos .sunkią naštą. 
Mažosios ir silpnesnės tau-, _____
tos San Francisco kuriamoj Organizacijos klausimu 
saugumo organizacijoj

bus atiduotos didžiųjų galy- LDD suvažiavimas, įvy- 
bių malonei ar nemalonei, kęs Cambridge. Mass., ap- 

Todėl, nors karas Euro- svarstė musų organizacijos 
poj laimėtas, bet kova dėl gyvavimo klausimus ir pri- 
tautų laisvės ir demokrati- ėjo išvadų, kad Lietuvių
_____________________ Darbininkų Draugija turi

Į plėsti savo veikimą, trau
kiant daugiau darbininkų į

tautos, atsikračiusios nuo 
vokiško 
gimo, pateko po ne mažiau

Karas ir pastovi taika
Liet. Darbininkų Draugi

jos suvažiavimas, įvykęs 
Cambridge, Mass., 1945 m. 
gegužės 20 d., su džiaugs
mu konstatuoja, kad po ita
lų fašizmo ir vokiškas na- 
cionalsocializmas susilaukė 
kruvino galo jo sukeltam ka 
re. Vienas demokratijų ka
ro tikslas — apsigynimas 
nuo agresingo Europos tota
litarizmo puolimo ir sutriuš
kinimas diktatoriškų fašis
tų ir nacių režimų — liko 
visiškai pasiektas. Ameri
kos ir jos sąjungininkų 
kraujo ir prakaito pastan
gos nenuėjo niekais.

Po Europos karo galo ir 
karas prieš Japoniją įėjo į 
sprendžiamą tarpą ir jei A- 
merika tame kare apsiribos 
siekimu pašalinti militari- 
nės klikos režimą Japonijoj, 
atvaduoti japonų užgrobtas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metu 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė virių, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota ii po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.............................................$1.00KBLIIVI8

636 Broadvray, So. Boston, Mass.

clroif n cnaivv

San Francisco. — Į Jung- 
Apie sekamo suvažiavimo! korėjiečių, lietuvių, lenkų ir į tinių Tautų Konferenciją 

vietą ir laiką palikta spręs- serbų delegacijos. Žydų at- Tarptautinei Organizacijai 
ti pačiam LDD Centro Ko- stovai neveikia, kaip nacio-! sudaryti atvyko skaitlinga 
mitetui. nalinė grupė. ' ukrainiečių atstovybė.

★ ★

save eiles ir ypatingai at
kreipti dėmesį į moterų 
traukimą į musų kuopas.

Musų organizacija veikia 
kultūrinėj ir visuomeninėj 
srityje bendrai su L. S. Są
junga. kuri yra tos pačios 

j idėjos broliška organizaci-J 
ja. Tas bendras veikimas! 

' su Sociaiistų Sąjunga turi 
reikštis vietose tarp LDD 

j kuopų ir LSS kuopų, o abe
jų organizacijų centrai turi 
daiyti reeruliairškai bend
rus posėdžius ir bendrai 
svarstyti svarbesnius musų' 
visuomeninius klausimus.

Musų kuopos turi daryti! 
reguliarius susirinkimus, nei 
žiūrint kiek draugų juosi 
lanko ir kiekviename susi-' 
rinkime reikia numatyti gy- 
vesnius klausimus apsvars
tyti. Kartais patartina dary
ti bendrus susirinkimus su 
LSS kuopomis, kur tokios 
yra.

Kur yra jaunesnių žmo
nių kuopose ir tarp simpati-

SVARBI AUSIS KARO

BONAS VISAM PASAULY
yra tas bonas, kurį jus perkate 7-toj Karo Pa

skoloj. Jeigu jus jo nenupirksit, jis pasiliks 

nenupirktas. O jis gali būti tas bonas, 

kuriam bus lemta apmokėti paskutinį 

pergalės šūvį.

l 1
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Vietines Žinios
Bronius Simonavičius pa

keltas i leitenantus
Siųskite laukus kareiviams 

senuoju adresu
Parsiduoda namas

, DALYVAUK.IT LIETU
VAI REMTI DRAUGI

JOS SUVAŽIAVIME

ANARCHIJA BOSTONO 
MĖSOS RINKOJE

Suvažiavimas įvyks Lietuvių 
salėj, 11 vai. ryto

Paprastos krautuvės neturi 
mėsos, bet juodoji rinka 

tarpsta

Šį sekmadienį, birželio 3 
d., įvyksta Lietuvai Remti 
Draugijos suvažiavimas. So.
Bostono Lietuvių svetainėj, 
prie E ir Silver gatvių. Pra
sidės 11 vai. ryto.

Lietuvai Remti Draugija 
yra labdaringa organizaci
ja. Ji remia Amerikos pas
tangas laimėti karą ir ji 
stengiasi padėti karo audrų 
išvargintiems Lietuvos žmo 
nėms. Visi LR D nariai, vi
si nepriklausomos ir demo
kratinės Lietuvos salinin
kai. privalo dalyvaut suva
žiavime. Kurie da nesat šios' kartais 
draugijos nariai, ateikit irjšum. 
prisidėkit.

Šiam suvažiavimui teks 
spręsti visą eilę labai svar
bių klausimų. Bus gražu, jei 
visi LRD nariai ir pritarė
jai ateis ir padės šiuos klau
simus išspręsti.

Nepamirškit, kad suvažia
vimas prasidės 11 vai. ry
to. Bukit paskirtu

Visą pereitą savaitę Bos-i 
tono mėsininkai neturėjo' 
mėsos*
rinka.”

Bronius Simonavičius Daugelis tėvų, kurių su- 
(Simon). South Bostono nųs randasi Europoje ėmė 
lietuvis, kuris yra vedęs teirautis ir rūpintis dėl savo 
Korzonų dukterį Grasę, šio- sūnų “naujų adresu.” Vy- 
mis dienomis buvo pakeltas • riausybė1 yra gavusi jau 
į pirmojo leitenanto laipsnį.: tūkstančius paklausimų. 
Jis tarnauja Islandijoj. Jo; kaip sužinoti naujus sūnų 

adresus.
Vyriausybė pataria tė

vams siųsti laiškus senuoju 
adresu. Jeigu reikės adresą 
pakeisti, tėvams praneš pa
tys kareiviai, kada jie bus 
iškelti į kitas vietas.

motina. Marcelė Simonavi- 
čienė. gyvena adresu 423 
Fourth St.

Žada uždaryti lenktynių 
įstaigas

išskyrus “juodąją; Valstijos legislatura da- 
Daugelis krautuvių bar svarsto nauia biliu. ku- 
laikui buvo uždary- ris leidžia apdėti padidin

tais mokesčiais visas lenk
tynių įstaigas. Iš tų mokes- 

‘bent

Pašto ženklai su Roosevel
to atvaizdu

NACIZMO LOPŠINĖ SUARDYTA

Medinis, 3 aukštų, 6 šei
mynų namas pasiduoda vi
sai pigiai. Rendos neša $124 
į mėnesį. Yra maudynės, 

i nau ii pečiai ir kiti įrengi- 
i mai. (22)

174 Bowen St. (2nd floor), 
So. Boston, Mass.

BORIS BEVERAGE CO.

’23 E St eet. South Boston
Pristato tonika, vyną ir viso- 

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

Jonas Arlauskas ir 
J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

... , Gegužės 28 d. pasirodei
cių valstija nori gaut “bent pašto ženklai su mirusio 
du mi įonus dolerių. prezidento Franklin Delano:

Lenktynių savininkai sa- Roosevelto atvaizdų. Tų! 
run ko, i-:ad ie negalės tiek mo- ženklų jau galima gauti iri 

keti ir bus nnversti uždą- Bostono pašte. Viso išleisti- 
lyti savo biznį. keturi ženklai, po 1, 2, 3 iri

6 centus. Viencentinė stam
pa yra žalios spalvos, dvi- 
centinė raudonos, tricenti-: 
nė rausva, o penkių centų! 
— mėlynos spalvos.

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 

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

West Roxbury. Mass.
Tel. Parkuay 1233-W

kuriam
tos. o kada atsidarė, parda
vinėjo tik prezervuotą mais
tą.

Net pats mėsos centras. 
Faneuil Hali. buvo tuščias.

Bet “juodoji rinka
visko, jei tik pirkėjai sutin 
ka mokėti reikalaujamas į 
kainas. Sakoma, kad ūži 
svarą kalakutienos s; ?ku- 

lupa po 95 centus, o 
ir do doleri su vir-,

kantai

laiku.

Strvmskiai gavo įdomų 
laiška

iLenkija davus pasauliui 
“36O.eOO.OCO nelenku’’

Dėl stokos mėsų gal bus 
priverstos užsidarvti ir to
nos krautuvės, kuries ikšiol 
darė nebloga bizni. Kai

Massachusetts legislatu- 
rai yra pasiūlytas naujas 
bilius. kuris reikalauja, kad 
šios valstijos mokyklose bu
tu dėstoma lenku kalba, jei

Nori tyrinėti vežikų uniją

":VPe. krautuvininkai skun- t0 pareikalaus bent 25 žmo-
džiasi, kad jie nebegali ga 
o su galu suvesti.

Vaikas iššaukė sumišimą 
miesto ligoninėj

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

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
• SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Valstijos legislaturai per
eitą savaitę buvo pasiūlytas 
įnešimas ištirti Boston? ve
žikų (teamsterių) unijos 25 j 
lokalą. Pernai to lokalo 
nariai buvo paskelbę strei
ką prieš savo viršininkus. 
Dėl to vėliau buvo išmesti 
iš unijos du nariai.

nės. gyvenanti mokyklos a- 
pylinkėie. Biiių pasiūlė du 
lenkų kilmės legislatoriai— 
Sklandzien iš Websterio ir 
Dondcla\vski iš Worceste- 
rio. Dondola\vskis da pasa
kė, kad Lenkija yra davus 
nasauliui net 360.600.b0b nei

Miesto ligoninėj buvo ki- 
ęs sumišimas, kurį iššaukė 
trijų metų vaikas. Pasilipęs lenku.

Iš kurant kėdės, jis nutraukė gaiš 
rinio alarmo rankena. Mo- 

.. ... mentaliai kilo sumišimas,
įs \okietrjos laišką nuo su- vįsį pracĮėjc bėgti iš ligoni-

“Keleivio” skaitytojai A. 
Strumskiai Montelloje gavo

ji tiek “nelenku” 
gavo ir kam juos atidavė. 
Dondolavvskis nepasako.

Gryžo lietuviai, nacių 
belaisviai

naus, kuris buvo rašytas da 
karui nepasibaigus. Tarp 
kitko sūnūs rašo: “Dabar 
aš tik laukiu, kada karas 
pasibaigs. Aš mačiau ir tu

rėjau labai daug peklos, tai 
daugiau jos nenoriu matyt... 
Per šitą trumpą laiką aš pa
senau ir žilų plaukų atsira
do apie ausis... Vokiečių ar
mijoj yra visokių žmonių. 
Vieną dieną mes paėmėm 
nelaisvėn keliolika vokiečių 
kareiviu, tai 8 iš jų buvo 
lietuviai. Kaip aš pamislinu, 
tai aš galėjau ne vieną lie
tuvį užmušti, nes ir jie ne 
bulvėmis i mane mėtė ”

nes. Atvyko ir ugnagesių 
komanda, bet neturėjo ką 
gesinti, nes gaisro nebuvo.

31 a žąsis šposininkas bu

vo Paul Flaven iš Roxbury. 
Jis buvo atvykęs su motina.

Curley vėl nori but 
majoru

Senatas atmetė
biliu

reakcini

rvr.i'mtru?
C7T7I1<3W I UlItCZI VILU?

Karo departamentas pra
neša. kad į Bostoną ir apy
linkes gryžo virš šimto A- 
merikos kareivių, kurie bu- kiečių armija, 
vo išlaisvinti iš Vokietijos 
stovyklų.

Tarp gryžusių randame 
Pcvilą Dūmą iš Somerville.

Šitoj nuotraukoj yra parodyta istorinė Miuncheno 
aludė, kur pirmesniais laikais naciai laikydavo savo 
mitingus ir darydavo planus pasauliui užkariauti. Ant 
sienos iš lauke pusės matosi užrašas “Hofbrauhaus,” 
kas reiškia "užeiginis alaus namas.” Apačioje parody
ta suardyta tos užeigos salė iš vidaus. Da nelabai senai 
čia buvo padėta Hitleriui bomba, kuomet jis mitinga
vo su savo generolais. Miuncheną paėmė 7-toji ameri-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Va’andos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St.. arto Central Sų. 

CAMBRIDGE. MASS.

Žuvę ir sužeisti lietuviai 
kareiviai

vaitės pabaigoj atmetė val
stijos prokuroro Baimes pa- 

‘ siūlytą biliu. Tas bilius rei- .. 
kalavo. kad unijų nariams Nikodemą Turauską iš Chel 
butu draudžiama aukoti pi- sea Henriką Rimkevičių
nigus politinei propagan
dai. Be to, bilius reikalavo, 
kad unijos duotų metines

iš Blue Hills.

PILIEČIŲ “ŠURUM-BU
RUM” PAVYKO GERAI

Kareivis apskundė Bosto
no policistą

Karo paskolos bonų par
duota už $32,000.00

Buvęs Bostono majoras ir 
valstijos gubernatorius Cur-*?>? “V?1*
ley vėl kandidatuoja majo-į įkaitas valstijos darbo ti
ro vietai. Bostono detnokra-i,ndustnJ°s departamentui 

žada remti dabartini

Užsienietės kareivių žmonos 
Bostone

Karo ir laivyno departa
mentai paskelbė naują žu
vusių ir sužeistų sąrašą, ku
riame randam tris žuvusius 
ir keturis sužeistus lietu
vius.

“Europos karo teatre” y- 
ra žuvę šie lietuviai:

Juozas Bamburys iš So
mervillės ir Bolesius Vai 
čiunas iš Dorchesterio. A- 
budu tarnavo kariuomenėj.

Laivyno paskelbtame są
raše randam Edmundą Mal
kevičių iš Salemo, kuris žu
vo kovose prieš japonus. 0 
sužeisti šie: kornoralas Juo
zas Kaminskas iš VVorceste
rio, Vincas Kanis iš Yv'aver- 
ly, Stasys Kaminskas iš 
Lynno ir Karolis Kavaliaus
kas iš Mavnardo.

tai žada remti 
majorą Kerriganą. Išrodo, 
kad Curley bandys pakišti 
jam koją.

Curley yra Massachusetts 
kongresmanas Washingto- 
ne. Federalė vyriausybė y- 
ra iškėlusi jam bylą.

Gatvekarių
ruošiasi

darbininkai
streikui

Apie 1,800 gatvekarių 
tarnautojų gali apskelbti 
streiką, nes jų sutartis su 
kompanija pasibaigia birže
lio 2 d. Jei šią savaitę ne
bus pasirašytas naujas kon-i 
traktas, darbininkai mesią, 
darba.

Lcwellio audėjai buvo 
paskelbę streiką

Pereitą savaitę į Bostoną 
buvo atvežta 120 motei-ų. 
Tai Amerikos kareivių žmo
nos - užsienietės — airės, o-

--------  landės, belgės, anglės ir ki-
Massachusetts legislaturai tokios. Jų kelione Į Ameri

ką rūpinosi Amerikos Rau
donasis Kryžius.

Skiria $178,521.000 ke
liams taisyti

yra siūlomas “kelių taisymo 
ir tiesimo” planas, kuriuo 
numotoma po šio karo išleis
ti $178.521.000 pataisymui 
senųjų ir tiesimui naujų ke
lių.

Legislaturos komisija pa
siūlymą jau užgyrė ir šio
mis dienomis jį svarstys le
gislatura.

Padidins algas miesto tary
bos nariams

Telefono kompanija pake
lė algas

New England Telephone

Valstijos legislatura jau 
svarsto naują pasiūlymą — 
didinti algas miesto tarybos 
nariams. Iki šiol jie gauda
vo $2.000 metinės algos. 
Siūloma padidinti algas iki 
$3,500 metams.

Vienas ne\vyorkietis ka
reivis, Carmine Gentile. ap
skundė Bostono policistą J. 

Pereitą nedėldienį South Willardą, reikalaudamas 
Bostono Piliečių Draugijos 10,000 dolerių atlyginimo 
salėj buvo suruoštas “šu- už neteisėtą areštą. Karei-! 
rum-burum” pasilinksmini-!vis buvo areštuotas pereito 
mas ir kartu 7-tos Karo Pa- vasario mėnesį ir per tris 
skolos bonų pardavinėji- dienas išlaikytas už grotų 
mas. Salėj bonų parduota be jokio apkaltinimo, 
už $30,900: vėliau da už ------------------

Tel. 28624 Gyv. 31132

j Dr Joseph A Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 8 
nuo 7 iki 9 

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus

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

114 Summer Street
LAURENCE. MASS.

“Keleivio” 
kad išviso

$1.000 nupirko 
redaktorius, taip 
Piliečių Kliubo kreditan 
buvo užrašyta apie $32.000 
vertės karo bonu.

Mėsininkas Jacob Min- 
dick, kuris pardavinėjo ar
klieną kaip jautieną, buvo 
nubaustas $420 pabauda.

REIKALINGA TARNAITĖ

RADIJO PROGRAMA Dr. Leo J. Podder
Is Leningrado.

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

K ran jo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AV*.

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4370

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

1— Muzika.
2— Dain. J. Visockaitė iš 

Allston ir Joan Kasper iš 
So. Bostono.

.---- , 3—Pasaka apie Magdutę.
Nahant pajūry. nedideliame

vasarnamyje, prie suaugusių Po programos parašykite 
žmonių nrkalinga tarnaitė. Am- savo įsuudžius ir nusiųskite 
žius nesvarbu. Sunkaus darbo šiuo adresu- \VORL Sta- 
nėra. Sužinoti telefonu: tion. Lithuanian Program,

TeL ŠOU 2303

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON’, MASS.

Padaugėjo susirgimai 
šiltine

kad ji 
Tary- < 

pakelia
avo tarnautojams algas po 

$2.50 į savaitę. Algų padi
dinimas skaitysis nuo sau- 

e-7«io pirmos, ir visi tarnauto
jai saus vadinamą “back 
pay.”

-i t . - . • kompanija praneša.Streikas paliestų ap.e tra, g „g Kar^ D b 
ar keturis milionus žmonių.Fatvarkvmą ir' 
Kurie kasdieną naucojasi -„u™.soieną
gatvekariais ir busais. 

Kompanija sako, kad
darbininkų reikalavimai 
są “tiesiog neįmanomi. 
Juos patenkinus, kompani
ja turėtų $1.250.000 “ekst
ra išlaidų” per metus ir tu
rėtu bankrutuoti, arba tu-

Bostono sveikatos depar
tamentas praneša, kad per
eitą savaitę Bostone smar
kiai pašoko susirgimai šil
tine.

Talbnt 3967. Boston, Mass. S. Minkus.

retų but pakelta 
už važiavimą.

mokestis1
Vyriausybė parduoda 68 

laivus

Tel. SOL'. 4613
Take advantage of CASPER’S 

mernin^ SPECIAL $10.
SOFT. CREAM-OIL PERMANENT SS. 
Spėriai from 8:3tt A. M. to 10:30 A. M. 

OTHER PERMANENTS FROM S5. TO $.30 
Luxurious Waves Set While You Relax in 

Gtamorioos Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

738 E. Broadway. South Boston, Mass.
Hours: 8:30 to 5, Open Thursday Eeenings

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLI.AY SUUARE, Room 27 

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

Reikalingos Moterys
Dišių plaut

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

BLINSTRUB’S
304 Broadway, So. Boston

Bostono uoste- randasi 68 
į laivai, kuriuos vyriausybė 

ržytinių. Tie 
daugiau

nereikalingi

Pereitą savaitę Lotvellyje
buvo kilęs audėjų streikas. _____ ______
Dėl darbų keitimo buvo $b-Xauių administracija suackė!parduoda iš varžy 
streikavę 850 staklių taisyk~ naują 'žaketą” laivai vyriausybei
tojų. Mat, kompanijabėmė ‘ i™ne
keisti darbininkus, nepasi
tarusi su unijos vadovybe.

B »
Kainu

=S
<*

t

Padidins algas valstijos 
tarnautojams

Massachsetts atstovų rū
mai trečiuoju skaitymu pri
ėmė naują biliu, kuris lei
džia padidint algas valsti
jos tarnautojams. Valstijos 
tarnautojų algos bus pakel
tos iki 20 nuošimčių

Administracijai 
praneša, kad ji susekusi nau i 
ją “raketą’’ ir buvo arešta-į 
vusi šešis automobilistus, 
kurie dabar laukia bylos. į 

Kaltinamieji autom )bilis- 
tai vežioję žmones i Narra- 
gansett lenktynių vietą, im
dami po du doleriu. Leidi
mo daryti tokį verslą jie ne
turėjo. be to. Kainų admi
nistracija norinti žinoti, iš 
kur jie gaudavo gasolino.

BROCKTONE GERIAUSIA VIETA UŽEITI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

yra pas

STEVę BAGDONĄ
Jis pagamina lietuvi, kų kilbasų su rukščiais kopūstais.

paukštienos ir kt. • (30)
Ir jis turi geni gėrimu, stiprių ir lengvų.

595 So. Matn Street, Brockton, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-1 
(imas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
326 BROADM AY.

SO. BOSTON. MASS 
Tel. SOUth Boston 4618

prieinama

t

DALYVAUK.IT



