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Sovietų Rusija Priešinga 
Mažųjų Tautų Teisėms

JEIGU SAN FRANCISCOJ 
JOS LAIMĖTŲ, MASKVA 
GAL IŠEITŲ IŠ TAUTŲ

SĄJUNGOS '

A. L. Tarybos Delegacija 
turėjo pasitarmą su 80 

laikraštininku

Musų korespondentės M. 
Kižytės telegrama iš San 
Francisso praneša, kad A- 
merikcs ir Europos laikraš
tininkai San Francisco kon
ferencijoj labai susidomėjo 
Pabalčio valstybių klausi
mu. Kai Amerikos Lietuvių 
Taiyba Įteikė Konferenci
jos sekretoriatui savo me
morandumą Nepriklausomos 
Lietuvos klausimu, apie 80 
spaudos atstovų kreipėsi Į 
mūsiškę delegaciją konfe-

Hitleris norėjo su
šaudyt Goeringą

Fiureris baisiai įdūko, kada 
nacių aviacija susmuko 

prieš alijantų oro armadų

Kai amerikiečiai anądien 
paėmė nelaisvėn reichmar- 
šalą Goeringą, buvusį nacių 
oro ginklų (Luftvvaffe) mi- 
nisterį, jis pasisakė, kad 
Hitleris buvo pasmerkęs jį 
sušaudyt, ir pats nežinąs, 
kaip jis išlikęs gyvas.

Dabai\ suimti buvę Hit
lerio sekretoriai paaiškino, 
jog Hitleris buvo įdūkęs 
prieš Goeringą dėlto, kad jo 
(Goeringo) vadovaujama 
nacių aviacija negalėjo at
sispirti alijantų invazijai ir 
galų gale visiškai susmuko 
po Amerikos ir Anglijos or
laivių smūgiais.

Tas alijantų laimėjimas 
Hitlerį tiek paveikęs, kad 
jis stačiai pasiutęs ir tiek 
susikrimtęs, kad daktarai 
turėję paguldyti jį lovon ir 
visą savaitę neleidę atsikel
ti.

VALDŽIAI REIKIA VO
KIŠKAI MOKANČIŲ 

ŽMONIŲ

Amerikos valdžia jieško 
komercijos mokslą pažįstan 
čiu žmonių, kurie moka vo
kiškai. Ju pareiga yra ana
lizuoti Vokietijos biznio 
statistikas, apdraudos kom
panijų rekordus, banku knv 
gas ir t.t. Alga nuo $3,160 
iki 85,228 metams ir visos 
išlaidos apmokamos.

JAPONIJOJ MOBILIZUO- 
JAMI STUDENTAI

Japonijos žinių agentūra 
“Domei” praneša, kad Ja
poni ioj mobilizuota jau 
“20,000.000” studentų karo 
tarnybai. Jeigu nuo tos 
skaitlinės nubraukti bent 
porą nulių, gal ir butų ga
lima jai patikėti.

GAUSIM 200.000 NAUJŲ 
AUTOMOBILIŲ

Karo Darbų Taiyba pra
neša. kad šįmet bus leista 
padaryti “bent 200.000 nau
jų automobilių.’’ Automobi
lių pardavėjai sako, kad 
tai bus “tik lašas juroje.”

rencijoj, prašydami plačiau 
’iems išdėstyti to memoran
dumo turinį ir jo tikslą. 
Tuo tikslu buvo specialė 
konferencija, kurioj Ameri
kos Lietuvių Tarybos vice
pirmininkas Laukaitis iš
dėstė laikraštininkams Pa
balčio gyventojų troškimą 
gyventi laisvai, nepriklau
somai nuo Sovietų Rusijos, 
ir kad tais jų troškimais 
yra pagrįstas Amerikos Lie
tuvių Tarybos memorandu
mas.

Laikraštininkai statė mu
sų delegatui visokių paklau
simų, kuriuos jis gražiai 
išdėstė ir kiekvienam įtei
kė lietuvių memorandumo 
kopiją.

Lenkai yra da geriau or
ganizuoti ir už lietuvius. 
Nors Lenkijos valdžia sa
vo oficialės atstovybės čia 
neturi, bet lenkų tautą e- 
nergingai gina jų laikrašti
ninkai ir Amerikos Lenkų 
Kongreso pirmininkas Roz- 
marek, kuris atstovauja 
6,000,000 lenkų balsų A- 
merikoje. Jis kartu su savo 
laikraštininkais neduoda 
čia Lenkijos klausimui nu
tilti.

Kalbėdamas laikraštinin
kų posėdžiuose Rozmarek 
gina taip pat Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklauso
mybę.

Žymus korespondentas 
Ray Brock vienoj laikrašti
ninkų konferencijoj taipgi 
karštai gynė mažųjų tautų 
teises, tarp jų ir Lietuvos 
teisę.

Lenkai įteikė jau net tris 
memorandumus San Fran
cisco konferencijai. Vienas 
jų prašo, kad tuojau butų 
ištirtas Maskvoj areštuotų 
16 Lenkijos atstovų liki
mas; antras reikalauja, kad 
Lenkijoj butų sustabdytas 
demokratinių organizacijų 
persekiojimas ir jų vadų 
žudymas! trečias reikalauja, 
kad londoniškė Lenkijos 
valdžia butų pripažinta 
kaip teisėta Lenkijos atsto
vė, nes su ja eina visa len
kų tauta, išskyrus tik kelis 
kvislingus, parsidavusius 
svetimai valstybei.

Reikia taipgi paminėti, 
kad San Francisco konfe
rencijos “Steering Commit- 
tee” pakvietė į savo posė
džius Tarptautinės Darbo 
Organizacijos atstovus, bet 
neįsileido “raudonųjų” “Pa
saulio Darbininkų Kongre
so,’’ kurį atstovauja rusas 
Kuznecovas, anglas Citrine 
ir amerikietis Hillmanas. 
Tai buvo skaudus moralinis 
antausis komunistams.

Ir bendrai Rusijos vardas 
San Francisco konferenci
joj labai nejiopuliarus. Da
bar mažųjų tautų delegaci
jos pradėjo burtis prieš So
vietų Rusiją, kam ji niekina 
mažųjų tautų teises. Mažos 
tautos ėmė organizuotis ir 
reikalauti sau lygaus balso 
su stambiomis valstybėmis 
Jungtinių Tautų Sąjungoj. 
Ir gali būt, kad jos laimės. 
Jeigu joms pavyks laiųiėti, 
tai manoma, kad Rusija iš 
Jungtinių Tautų Sąjungos 
pasitrauks.

MASKVOJE SUIMTI LENKŲ ATSTOVAI

Čia yra parodyti du iš 16 Lenkijos požemio va
dų, kurie buvo areštuoti Maskvoje, kur jie huvo pa
kviesti neva pasitarti dėl sudarymo demokratinės 
valdžios Lenkijai. Iš kairės, su barzda, yra prof. 
Jozef Stemler, kuris nuvyko kaip vertėjas, o iš deši
nės — Wincenty VVitos, pažangios Lenkijos valstie
čių partijos vadas. Kai Kas spėja, kad bolševikai 
juos jau nužudė.

Pennsylv unijos mai- 
neriai vėl dirba

Šį panedėlį atsidarė 326

Šį panedėlį Pennsylvani- 
joj atsidarė 326 kietų an
glių kasyklos ir apie 60.- 
000 mainerių vėl gryžo 
darban. Jie buvo nutraukę 
darbą gegužės 1 d., kuo
met pasibaigė jų sutartis 
su kasyklų savininkais. 
Ginčas ėjo dėl atlyginimo 
už darbą. Maineriai reika
lavo po $2 į dieną daugiau. 
Savininkai atsisakė tiek 
mokėti. Tuomet valdžia pa
ėmė kasyklas savo globon. 
Bet maineriai vistiek negry- 
žo dirbti. Jie laikėsi savo 
seno nusistatymo: “Nėra 
kontrakto—nėra darbo!”

Galų gale susitaikyta. 
Maineriai dabar gaus po 
$1.37 į dieną daugiau ir 
jiems pridėta da po $25 a- 
tostogoms. Kasyklų kompa
nijos dabar reikalauja, kad 
kainų administracija leistų 
joms pakelti anglies kainą.

DEPORTUOJA “BUNDO” 
LYDERI

Justicijos Departamentas 
VVashingtone davė įsakymą 
deportuoti Vokietijon Frit- 
zą Kuhną, buvusio Ameri
kos nacių “Bundo” lyderį. 
Amerikiečių armija Vokie
tijoj nuspręs ką su juo da
lyti.

PARVEŽĖ FRANCUZŲ 
KVISLINGĄ LA VALI

Pereitą savaitę į Francu- 
ziją buvo pargabentas pir
maeilis kvislingas, Piene 
Lavai. Jį parvežė Anglijos 
karo laivas iš Ispanijos, kur 
jis buvo pabėgęs, manyda
mas rasiąs prieglaudą pas 
ispanų diktatorių Franco.

Lavalio laukia byla ir. 
tur būt, mirties bausmė.

Karo sekretorius Stimson 
paskelbė, kad Amerikos ar
mija Vokietijoj turėjo apie 
800,000 nuostolių. Iš to skai 
čiaus apie 150,000 mūsiškių 
buvo užmušti.

Naciai submarina 
bėgo Japonijon

Amerikos laivynas sučiupo
dideli nov«nd»mni

Amerikos karo laivynas 
šiaurės Atlant? pereitą sa
vaitę sugavo didelį vokiečių 
nardomąjį laivą. Submari- 
nos viduje buvo 3 vokiečių 
aviacijos generolai ir du 
nusižudę japonai. Kai tik 
pamatė, kad submarina pa
teko į amerikiečių rankas, 
japonai tuojau pasidarė 
“hara-kiri.” peisiskrosdami 
sau pilvus ir išleisdami vi
durius. Pas japonus toks 
nusižudymas yra skaitomas 
“garbinga mirtimi..”

Sugauta submarina buvo 
nepaprastai didelė ir buvo 
prikrauta visokių dalių or
laiviams. Spėjama, kad tas 
dalis submarina gabeno Ja
ponijon. .

BLUM APSIVEDĖ NACIŲ 
NELAISVĖJ

Leon Blum buvo Prancū
zijos socialistų vadas prieš 
karą. Kai vokiečių armija 
okupavo Francuziją. Blum 
buvo areštuotas ir išvežtas 
Vokietijon. Kadangi jis y- 
ra žydų kilmės žmogus ir 
prie to da socialdemokratas, 
tai buvo manoma, kad na
ciai bus jį jau nužudę. Bet 
pasirodo, kad ne. Šiomis 
dienomis jis sugiyžo Fran- 
euzijon netik gyvas ir svei
kas, bet ir apsivedęs. Naciai 
leido jo draugei nuvykti 
pas jį nelaisvėn ir susituok
ti. Blum sako, kad vokiečiai 
vaišinę jį neblogiausia. Bol
ševikai jį butų sušaudę, taip 
kaip jie sušaudė Lenkijos 
žydų socialistų vadus.

ARABIJOJ SUMIŠIMAS

Damasko m riste pereitą 
nedėldieni arabai įtaisė de
monstraciją prieš franeuzų 
kariuomenės pasirodymą. 
Kareiviai pradėjo šaudyti 
ir kelis demonstrantus už
mušė, o 17 sužeidė. Tas su
kėlė arabus visame Libane 
ir Sirijoj.

“MARŠALAS” TITO NE
GARBINGAI PASI

TRAUKĖ

Pabūgo vyra* Anglim* ir 
Amerikos karo laivų

Komunistų “maršalo” Ti-j 
to partizanai buvo susi-, 
kraustę į Triesto uostą, ku-' 
rį iki šio karo valdė Italija.; 
Tito nelaukdamas taikosi 
konferencijos paskelbė, kad 
tas miestas priklausąs Jugo
slavijai, nors patys Triesto 
gyventojai to “maršalo” pas 
save nekvietė ir jo nenorė
jo.

Anglijos ir Amerikos vy
riausybės pareikalavo, kad 
šitas Stalino “maršalas” 
tuojau iš Triesto pasitrauk
tų, bet šis neklausė. Tuo
met ties Triestu pasirodė 
Anglijos ir Amerikos karo1 
laivai ir atsuko armotas. 
Komunistų “maršalui” su
drebėjo kinkos ir jis tuoj 
liepė savo partizanams pa
sitraukė iš Triesto.

Bet vėliau apsižiūrėjęs, 
kad toks žingsnis komunis
tams labai “negarbingas,” 
jis liepė savo gaujoms iš- 
naujo Triestą užimti. Tada 
į Triesto uostą ir anglai iš
kėlė kariuomenę. Situacija 
pasidarė labai įtempta. Bi
jomasi. kad neįvyktų krau-.
in nralip iimasi. Jeiini Štai i-1 ———------
nas neįsakys savo bernui 
Titui pasitraukti, tai galės 
pasikartoti Atėnų įvykiai, 
kur anglai turėjo kanuolė- 
mis ir tankais išmušti ko
munistų “miliciją.”

NACIŲ “VILKOLAKIS’ 
BUVO BLOFAS *

Prieš pasidavimą naciai 
Vokietijoj skelbdavo, buk 
esanti susidariusi slapta or
ganizacija, “Vilkolakis,” 
kuri iš pasalų bausianti Vo
kietijos priešus. Bet išbu
vusi Ruhro srity ištisą mė
nesį amerikiečių karo poli
cija nėra pastebėjusi jokio 
“Vilkolakio“ pėdsakų. Bu
vo jau suimti ir apklausinė
ti keli šimtai vokiečių jau
nuolių, ką jie žino apie 
“slaptą sabotažo aimiją.” 
Pasirodė, kad tokia “armi
ja” arba “Vilkolakis” bu
vo niekas daugiau, kaip tik 
propagandos minist. Goeb- 
belso flofas. Tik keliose 
vietose buvo pastebėta ant 
sienų užrašyta: “Saugokis, 
išdavike! Vilkolakis tave 
mato!”

ŠUNES PAPIOVĖ 
MOTERĮ

Floridoj, netoli nuo Mia- 
mi Springs, pereitą savaitę 
buvo atrasta pusgyvė nuo
ga moteris. Ji buvo visa ap
draskyta ir kruvina. Ji pa
sakė, kad ją sudraskė de
vyni šunes ir tuoj mirė. Ji 
vadinosi Mrs. Doretta Zin- 
ke, 39 metų amžiaus. Poli
cija areštavo šunų savinin
ką Joe Munn, ir kaltina jį 
tos moteriškės nužudymu.

SUPLEŠKINO JAPONŲ 
DIDMIESTI

Pereitą savaitę Amerikos 
karo aviacija dviem atvejais 
pleškino didelį japonų mies
tą Nagoją. Išgriauta kone 
visa aliejui valyti pramonė 
ir daugelis kitų dirbtuvių.

Churchillo Valdžiai Jau 
Suskaitytos Dienus

DARBO PARTIJA REI
KALAUJA RINKIMŲ

Dabartinis parlamentas esąs 
jau pasenęs, nes posė

džiauja 10 metų

Angliją dabar valdo ko
alicijos valdžia, kuri susi
darė 1940 metais, kuomet 
Anglija viena pati gynėsi 
nuo Vokietijos atakų. Koa
licijos valdžion tada inėjo 
ir Darbo Partijos atstovai.

Dabar Darbo Partija nu
tarė savo atstovus iš minis- 
terių kabineto atšaukti ir 
reikalauti naujų parlamen
to rinkimų.

Churchillas pasiūlė tęsti 
koaliciją iki Japonija bus 
sumušta, o dėl parlamento 
rinkimų atsiklausti visuo
menės plebiscito keliu.

Darbo Partijos suvažiavi
mas. kuris dabar posėdžiau
ja Blackpool mieste, tąjį 
Chuchillo pasiūlymą atme
tė.

Darbietis Attlee, kurisI 
dabartinėj vyriausybėj yra1 
Churchillo padėjėjas, pa
reiškė, kad niekas tikrai 
nežino, kada karas su Ja-, 
ponija pasibaigs. Visi mes, 
trokštam, kad jis pasibaig-Į 
tų tuojau, sako jisai, bet 
ieigu tas troškimas greit ne
išsipildys. tada parlamen
tas užsitęstų da ilgiau, o jis 
ir taip jau pasenęs, nes per 
10 metų nėra buvę rinki
mų.

Liberalai sutinka tęsti ko
alicijos valdžią iki karo su 
Japonija pabaigos, bet dar- 
biečiai nenori. Tas tačiau! 
nereiškia, kad darbiečiai 
nenorėtų prieš Japoniją 
kariauti. Attlee pasakė su
važiavime, kad Darbo Par
tija privalo remti ir rems 
tą karą iki visiškos perga
lės.

Bet darbiečiai mano, kad 
anglų visuomenės pažiūros 
į savo valdžią jau tiek pa
kitėjo, kad ta valdžia jau

KINIEČIAI NUGALĖTI 
TIES FUČAU

I’o penkių dienų atkak
laus mūšio, pereitą savaite 
iaponai išstūmė kiniečius iš 
Fučau uosto. Japonai senai 
įau turėjo tą uostą užėmę, 
bet paskutinėmis dienomis 
kiniečiams buvo pavykę į 
tą miestą įsiveržti ir laiki
nai jį užimti. Japonai Įgavo 
sustiprinimų ir vėl miestą 
atsiėmė. Fučau turi 323,000 
gyventojų.

TAKSŲ KOL KAS NEŽA
DA MAŽINTI

Prezidentas Truman pa
sakė, kad jis priešinsis, bet 
kokiam pasiūlymui mažinti 
pajamų mokestį, kol nepa
sibaigs karas su Japonija. 
Tai reiškia, kad aukštus 
taksus turėsim mokėti da ir 
toliau.

EUROPOJ ŽUVO 43.742 
AMERIKOS LAKŪNAI
Iš Londono pranešama,į 

kad Amerikos aviacija Eu
ropoje neteko 43.742 lakū
nu ir 4,456 bombonešiu

nebeatstovauja visuomenės 
dvasios. Renkant naują 
parlamentą, rinkimus galės 
laimėti Darbo Partija, todėl 
ji galėtų ir vyriausybę su- 
-dar.ti.

Manoma, kad Churchill 
dabar prašys karaliaus tą 
parlamentą paleisti ir liepos 
mėnesiui paskirti naujo 
parlamento rinkimus. Dar
biečiai nori, kad rinkimai 
butų atidėti iki rudens, taip 
kad kareiviai užjury turėtų 
laiko susipažinti su naujo
mis partijų platformomis ir 
su partijų kandidatais.

Šiaip ar taip, naujas par
lamentas reikš dabartinei 
Churchillo vyriausybei ga
lą. Prie valstybės vairo at
sistos, turbut. Darbo Parti
ja.

Liko daug karo 
medžiagos

Iš Vokieti ios ji bus išgaben
ta į Pacifiką prieš japonus

Visa amerikiečių karo 
medžiaga, kuri Europoj jau 
nebereikalinga, dabar yra 
gabenama į Pacifiką. Tarp 
atliekamų daiktų esą:

700,000 tonai amunicijos.
I, 000,000 įvairių įrankių.
94.000.000 visokių rūbų.
255,000 radijo aparatų.
21,000 statybos įrankių ir

mašinų.
2,000.000 dujakaukių.
II, 000 kanuolių.
3,000,000 mažųjų ginklų.
62.000 kovos vežimų.
371,000 kitokių vežimų.
Kada karas Vokietijoj 

pasibaigė, prikrauti laivai, 
kurie plaukė Europon ar 
jau buvo pasiekę tenai uos
tus, bet da nebuvo iškrau
ti, buvo sugrąžinti atgal į 
Ameriką.

VOKIETIJA GAUS VISO
KIŲ ŽINIŲ

Karo Informacijų Biuro 
direktorius Elmer Davis bu
vo anądien paskelbęs, kad 
Vokietijoj busią draudžia
mi užsienio laikraščiai ir 
kitokie spausdiniai; reika
lingas informacijas vokie
čiams skelbsianti okupaęi- 
nė vyriausybė. Dabar pre
zidentas Truman tą patvar
kymą pakeitė, pranešdamas, 
kad Vokietija gausianti vi
sokių žinių, kurios tik ne
prieštaraus ai-mijos saugu
mui.

NACIAI KĖSINOSI UŽ
MUŠT EISENHOWERĮ

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad pereitą žiemą nacių 
žvalgyba (Gestapo) kėsino
si nužudyt Amerikos gene
rolą Eisenhowerį, vyriaus] 
alijantų karo vadą Europos 
vakaruose. Tam darbui at
likti buvo paskirtas Gesta
po gengsteris ir galvažudys 
pulk. Otto Skorzeny. 35 
metų amžiaus austras. Bet 
sąmokslas nepavyko ir da
bar pulk. Skorzeny yia pa
tekęs j amerikiečiu nelaisve,

(



Nr. 21, Gegužė* 23 d., 1945Puslapis

‘KELEIVIUI” SUKANKA 
JAU 40 METŲ

priešingi vykinti tokią san
tvarką smurto priemonė
mis. kaip tai darė Hitleris 
Vokietijoj, arba kaip Sta
linas daro Rusijoj. Mes 
priešingi bet kokiai dikta
tūrai. Socializmas turi atei
ti demokratijos keliu. Ir jis

“Keleivis” pradėjo eiti 
1905 metais, kada I ietuvos 
žmonės sukilo prie' ūsų 
valdžią. Tai buv? revo ’uci- 
jos mėtai. y- i—hH .••/>.

Dabar turim jau 945* ateis, nes prie to veda pats 
metus. Taigi mus-ų laikraš- vvenimas. Amerikoje ke- 
Čiui sukanka x/giai 40 metų. j e iais paskutiniais metais

Keturiasdešimt metų, tai« padaryta jau nemažai pro- 
gana ilgas laiko tarpas. Per, greso taja kryptimi. Senat- 
tą laiką pasauly Įvyko la- vės pensija, apdrauda nuo 
bai daug permai.ių ir labai nedarbo, 40 valandų darbo 
didelių permain ą. Rusijoj savaitė, unijų pripažinimas, 
buvo nuverstas carizmas.1 kainų kontrolė — tai vis tos 
Carų pavergtoms tautoms* reformos, kurių nesenai da 
revoliucija gražino laisvę reikalavo Socialistų Partija, 
nepriklausomybę. Įsikv i Demokratinis socializmas 
nepriklausoma Lietuvos re*- ateina. Bet mes jo laukiam 
publika. Džiaugėsi visa mu- ne tam. kad galėtume savo 
sų tauta. oponentus likviduoti, kaip

Rusijos revoliucija, kuriai i tai Stalinas daro. Mes lau
mes taip daug dirbom ir kiam socializmo tam. kad 
aukavomės, buvo iškėlusi visi žmonės turėtų teisę gy- 
vilčių visiems prispaustiems venti laisvai, neskriaudžiant 
ir skriaudžiamiems žmo- kitų.
nėms. Minėdami šiandien savo

Bet neilgai tos viltys švie- darbo 40 metų sukakti, mes 
tė. Re oliucija. kaip yra sa- neskelbiam jokių vajų ir ne- 
koma. pradėjo “ryti savo ruošiam sau jokių bankie- 
vaikus.” Leninas mirė. ir tų. Vietoj kelti savo nuopel 
Stalinas tuojau pradėjo žu-

KF.LF.IVre. SO. BOSTON.

NEVV YORKAS ŠVENČIA PERGALĘ VOKIETIJOJ

Suskaitykit juos, jei galit! Šimtai tūkstančių New Yorko gyventojų iš
sipylė i gatves džiaugtis, kada buvo oficialiai paskelbta, kad Amerika pa
klupdė Vokietiją. Žmonės užmiršo, kad reikia da nugalėti Japoniją

Tokios katastrofos ne-' 
butą buvę. jeigu amerikie
čiai butų turėję savo veiks
mams papėdę kur nors Si
byro pajūry.

Karas su Vokietija pa
baigtas, bet Rusija Ameri-

dyti likusius jo g; augus. 
Visi žymesnieji revoIL.cijos 
vadai neteko gah” kad

nūs, mes šiandien sveiki
nam savo draugus, kurie 
ėjo su mumis iki šiol ir via 
pasiryžę eiti toliau. Gyve

Stalinui nebūtų konkurentų. Į nimas parodė, kad musų ke
lias yra teisingas!

Apsidirbęs su rcvoliuci-
jos vadais, Staliną* atgaivi
no ir senąjį caru despotiz
mą. Rusijoj pradėta garbin
ti tokius b rbarus, kaip ca-, ---------
ras Ioanu* Baisusis, Petras Amerika šiandien veda 
Didysis ir kiti despotai. į labai sunkią kovą su japo- 

Pradėjęs gar’ inti carų nais. Kova sunkiausia dėl 
dvasią, Stalinas pradėjo to, kad Amerikos spėkos

MASKVA PATARNAU
JA JAPONIJAI

Kas Sąvaite
‘Maršalo” triukas—kam? i nugalėta ir Rusija jau nėra 

musu talkininkė.Jugoslavijos komunistų
“maršalas” Tito buvo iškir-Lknd.,2ase», pagaibos už 
tęs retą Šposą. Jo partiza- t]eVynjs bilionus doleinų. A- 
nai atėjo į Triestą ir Tito ne tik apginklavo

Rusija viso yra gavus tos

. pareiškė, kad tas miestas su
apylinke yra prijungiamas jas Kaip bus dabar, be 
prie apvienytos Jamerikoniškų lašinių ir svie- 

Į vijos. sto?
Jugoslavijos nacional-šo-; Galį būt taip. kad Mask- 

vinistai nudžiugo ir pradėjo vos giamafonai vėl ims su
gilti komunistų maršalą. kauti apie «Wall stryto im_

perialistus,’* apie “naujus 
Stalino

Stalino armijas, bet ir •mai- 
p bus da 
ų lašinių

Bet faktas yra toks, kad 
i 85 nuošimčiai Triesto gy- 
' ventojų yra italai. Jie ne
prašė Tito pagalbos ir ne- 

i nori priklausyt Jugoslavijai.
Kodėl jis taip darė?
Tito buvo gavės Maskvos

Ką Mate Amerikos Ko- 
respondetė Berlyne

kai nepadeda. Ne tiktai ne- Kai rusų armija atėjo Į kaip nors juos išgazdino 
padeda, bet pasirodo, kad Berlyną, viena Amerikos stiprus sprogimas.
Stalino valdžia dagi patai- žurnalistė, Virgįnia Irwin. “Berlyno scenos buvo 
nauja Japonijai, štai. San kūrėjo laimės pasiekti tą* šiurpios, liet rusai linksmi. 
Francisco konferencijoje miestą ir pamatyti, kas ten į Mat, jie atvyko Į Vokietijos 
pereitą savaitę Stalino d e- darėsi. sostinę, kad atkeršyt už Le-

Savo Įspūdžius ji prisiun
tė St. Lcuiso dienraščiui 
“Rost-Dispatch.” Štai ką ji 
sako:

“Aš esu viena trijų Ame-
pasiuiymą, rusų delegacija likos žurnalistų, kurie ma- nusėti sulaužytais vežimė- 
prisipažino, kad tas pasiu- tėme Berlyną. Nakties 
lymas gautas iš Maskvos, grudumoje pasiekėme ši 
Girdi. Japonija sutiktų išsi- miestą. Ore pilna durnų, 
žadėti visų savo užkariavi- Rusų artilerija šaudė Į mies-

legacija Įteikė Anglijos ii 
Amerikos delegacijoms pa
siūlymą taikytis su Japoni
ja.

Ir Įteikusi tokį begėdišką

ningradą, Stalingradą, Se

apie 
prieš

režimą ir “darbininkų tėvy
nę,” kurioje žmogus neturi 
jokios laisvės.

Tegul jie rėkaus, bet Sta
linas jau neturės galimybės 
išnaudoti demokratijas. Jo

suokalbius

įsakymą jieškoti fašistui buvusiam partneriuį Hitle- 
janciu nacionalistų .alkos ljui • k ' o kjtQ tokj<)
ir tuo sustiprinti Rusijos Į- 
taką Jugoslavijoje!

Londonas ir Washingto- 
nas tam “maršalui” pasakė 
“šelauk,” ir gerai padarė! Į 

Laukinio žmogaus dora
Massachusetts senatorius 

Saltostall buvo nuvykęs i 
Vokietiją. Jis ir kiti sena
toriai apžiurėjo Vokietijos 
belaisvių stovyklas. Gryžęs 
Amerikon senatorius pa- 

s reiškė:
“Nacių moralė nesiskiria 

nuo laukinio žmogaus mo-
va^t°P°U Maskvą... ralės. Jų elgęsis su karo be

JL.™?®1 tuii piogos ker- ]ajgViaįg gyvai primena tuos
syti. Visi keliai ir visi pake- barbarizmo laikus, kada
liai, kurie veda į Berlyną.1 įmonės buvo grūdami į tam

sius urvus ir neapsakomai 
kankinami.”

Saltonstall sako, kad ne
turi būt jokio pasigailėjimo

ir išbarstyta manta, 
kurią vokiečiai bandė išvež
ti iš Berlyno. Matote, rusai 
nėra tokie mandagus vokie-

jau kaput.
Europa nesulauks, kol bus 
gyvas komunistų vozdžius.
Naujas “duchobor&s”

Nevv Y’crke gyvena Kleo- 
fas Jurgelionis. Savo laiku 
jis buvo politikierius, poe
tas ir biznierius. Turėjo 
“kojolų-bigolų” bizni, turė
jo garsią kiaulių farmą.

Dabar tas žmogus užsi
manė būt “duchoboru”; jis 
siūlo lietuvių tautai “išsigel
bėti iš pražūties’’ kelią — 
“pasitraukimo iš dabarti
nės civizilacijos” kelią.

Nereikią pelningų darbų 
ir tarnybų, sako jisai; ne
reikia religijų, partijų, mo
kyklų, kino paveikslų, ra
dijo ir kitko.

Well, o kam reikalingos
naciškiems karo krimina- kelines? Juk tai civilizaci

praktikuoti ir kruviną carų 
politiką. Visų pirma j:s už
puolė Suomiją. Paskui susi-
tara cu iv nacl/nv. S-v dm -&.axvxv;x x c* XX
Lenkiją. Pagaliau okupav 
ir Pabalcio kraštus.

Lietuva vėl neteko lais
vės, kurią jai buvo grąžinu
si Rusijos revoliucija.

Pakol Rusia_ ėjo revoliu
cijos nustatytu keliu ir skel
bę pavergtiems žmonėms 
laisvę, mes jai simpatizavo
me ir rėmėm gražius jos o- 
balsius.

Bet kuomet Stalino dik
tatūra išsigimė Į totalitari
nį imperializmą: kuomet ji 
pradėjo naikinti revoliuci
jos atneštą laisvę p' verg
toms tautoms; kuomet pra-

netųri apsaugotos papėdės, 
kur galėtų nutūpti jos orlai
viai, kur galėtų laivai prisi
glausti, iš kur butu galima 
p isemti kuro, amunicijos 
ir kitos karo medžiagos. Vi
si. amerikiečių karo veiks
mai dabar turi remtis lai
vais. Gi laivams nuplaukti 
iš Amerikos iki Japonijos 
ima daug laiko ir daug su- 
sivartoja kuro. nes tai 13 
tūkstančių mylių kelionė.

Amerika norėjo gauti sa
vo bazėms vietos Sovietų 
Rusijos teritorijoje. Mask
va tačiau atsisakė tokių pa
lengvinimų Amerikai pada
ryti, pasiteisindama, kad Į- 
sdeidus jai amerikiečių ka- 

Jap<

nių. bet Hirohito valdžia to’centrą. Atvykimas trijų čiams. kaip amerikonai. Ka- ji*tams- jje turį būt nubaus-! j°s padaras, kuris ne tik 
turinti pasilikti. amerikonų buvo signalas da vokiečiai pabėgėliai už-1 ti» ’ j lietuvį, bet ir visus laukiniostumiu pa _ _ _ _

Žinoma. Amerika ir An rusams susirast savo vodką blokuoja amerikonams ke- 
glija šitą pasiūlymą iš rau- ir suruešt mums priėmimą, llią, amerikonai palaukia, 
donujų rankų atmetė. A- “Vykdami Į Berlyną mes kol vokiečiai pasitraukia iš 
menka su Anglija apsidir- ‘nuslydomė nuo žemėlapio’ kelio, ir tada važiuoja. Ne 
bo su Mussoliniu, apsidirbo ii’ kelionėje turėjome vado- taip su rusais: jie leidžia 
su Hitleriu, apsidirbs ir su i' autis ‘geriausia nuovoka.’ *»«!<•«» q»- arkliu t.-o,iHomo 

Dalykas toks, kad ant kelių
buvo nuplėšytos vokiečių 
rodyklės, parodančios kryp
ti. Vietoj jų matėme tik ru
siškus kelrodžius, bet rusų 
kalba mums buvo svetima.

ro jėgas savo žemėn, Japo- 
dėjo ardyti ių gyvenimą— nija galėtu pradėti prieš ją 
tuomet mes au negalėjom ' karą, o kariauti su japonais 
tokios politika remti. No-pusams butų sunku, kol te- 
roms nenoroms, mes ture- į beina karas su vokiečiais
jom pradėti kovą prieš bol
ševizmą.

Daugelis musų draugų 
negalėjo šito suprasti. Jiem 
rodėsi, kad Rusija pasilieka 
tokia pat. kaip ji buvo ant 
rytojaus po revoliucijos. Jie 
manė, kad Rusija nepeiri- 
mainė, tik mes persimainė
me. Todėl jie pradėjo mums 
nebepritaiti ir galų gal? vi
sai atsimetė. Nors tokių bu
vo nedaug, bet buvo. Dide
lė didžiuma tačiau pasiliko 
sti “Keleiviu” iki šiai die
nai.

Dėl tų, kurie atsimetė, 
mes šiandien nejaučiam jo
kio n .cstolio. Jų vieton at
ėjo kiti. Ir tai jau daug pa
stovesnis elementas, nes 
daugiau išsilavinęs ir gerai 
užgrudytas. Tuos draugus ir 
drauges mums šiandien ma
lonu pasveikinti, kaJ nežiu- 
rint\-wų attdrųiifJSbk'^ti- 
*ių, jie nesidavė tui r Ai i į 
šunkeliui bet efoaV ateiti 
kartu su mumis šviesiu lais
vės ir demokratijos keliu.

Mes savo idėjos nekeitė
me ir p- : iei jos nemainėm. 
Kaip 40 metų atgal, taip ir 
šiandien kelią mums švie
čia tas pats socializmo ide
alas. Mes buvom ir esam Į- 
sitikinę, kad žmonija eina 
prie socialistinės sa įtvar
uos. Bet mes bu; m ir esam

Taigi visi laukė, kad pa
sibaigtų karas su Vokietija. 
Amerika paaukojo apie mi
lioną žmonių ir neapsako
mą galybę karo medžiagos, 
aprūpino Rusijos armiją 
ginklais, maistu ir batais, 
kad tik greičiau butų su
mušta Vokietija ir kad Ru
sija galėtų padėti Japoniją 
sumušti — jeigu jau ne kuo 
kitu, tai kad leistų nors mu
sų orlaiviams nusileisti sa
vo teritorijoj.

Dabar karas su Vokietija 
jau užbaigtas. Ar Rusija 
davė Amerikai bazių? Ne! 
Amerika sustiprino savo o- 
fensyvą Pacifike. Bet vesti 
toki arą už 13,000 mylių 
nuo namų labai sunku, štai, 
japonų orlaiviai susprogdė 
mūsiškį arsenalo laivą 
“Frankliną,” 27,000 tonų 
milžiną. Laivas užsidegė. 
Prasidėjo gazolino ir bom
bų ekspliozijos. Pasidarė 
pragaras. Jurininkai kovo
jo su liepsnomis penkias 
dienas ir naktis be pertrau
kos, nes laivas neturėjo kur 
prisiglausti. Apardytas, ap
degęs, pilnas sužeistųjų ir 
mirštančiųjų, jis turėjo 
plaukti 13,400 mylių iki pa
siekė Amerikos uostą, šitoj 
nelaimėj žuvo 832 geriau
siai išlavintų Amerikos jau
nuolių.

Hirohitu. Stalinas pasiliks 
vienų vienas.

Stalinas gal apskelbtų 
Japonijai karą. jeigu many
tų, kad ji tuoj bus sumušta. 
Jis norėtų gauti užbaigtu- 
vių ragaišio. Bet jeigu jis 
manys, kad karas su Japo
nija bus dar ilgas ir nuo
stolingas, jis musų pusei ne
padės. Jis norės, kad japo
nai pridarytų ko daugiau
sia nuostolių Amerikai ir 
Anglijai.

Tiflizo “bankierius’ 
klastingas sutvėrimas.

vra

Aiijantams teko 110 
vokiečių karo laivu

Kitus naciai paskandino ar 
sugadino

Alijantų armijos stabas 
paskelbė da nepilną rapor
tą apie tai, kiek vokiečiu 
karo laivų buvo surasta ar 
pasidavė. Raportas sako. 
kad alijantai turi jau 110 
vokiečių karo ir 370 preky
bos laivų.

Aiijantams teko ir vokie
čių keleivinis laivas “Euro
pa,” 49,746 tonų talpos. Jis 
buvo rastas gerame stovy
je, bet užtai kitas vokiečių 
laivas, “Bremen,” (51.731 
tono talpos) jau nebetikęs, 
naciai jį taip sugadinę, kad 
neapsimoka taisyt.

Vokietijos prieplaukose 
rasta ir daugiau nepataiso
mų laivų. Jų tarpe skrai
duoliai “Hipper” ir “Em-

tanką ar arklių traukiamą 
vežimą tiesiog ant vokiečio 
pabėgėlio traukiamo veži
mėlio. sukriušina ji ir palie 
ka šalykely.”

Paskutinis koresponden
tės sakinys yra budingas.

“Be to, mes turėjom tik 
vieną liudymą — ant ‘džy
pės’ iškeltą Amerikos vėlia
vą, kurią patys pasidarėme. 
Rusai mus sulaikydavo ir 
klausdavo: ‘amerikancy?’
ir kaip tik juos Įtikinome, 
kad mes amerikonai, mus 
apspito minios rusų karei
vių. Jie lipo iš savo arkliais 
tempiamų vežimų, sveikino 
mus ir vis kartojo: ‘ameri
kancy, amerikancy.’ Aplink 
mus grupavosi ir kitų tau
tybių žmonės — tai prievar
ti! Vokietijon atgabenti dar
bo vergai. Per juos negalė
jo pervažiuoti ir rusai kone 
prievarta skyrė mums kelią.

“Pakely Į Berlyną užti
kom tokių vietų, kur visi ke
liai buvo užtvenkti rusų 
armija. Matėm stebėtiną ko
lekciją arkliais tempiamų 
vežimų. Greta Amerikos 
tanko buvo arkliais tempia
ma būda, paprastas veži
mas, dviratis vežimėlis ir 
daug kitų. Daug vežimų bu
vo prikrauti šienu; ant jo 
matėm sugulusius rusų ka
reivius, apsiavusius dideliais 
batais. Jų drabužiai buvo 
vargingi, ant galvų matėm 
prasto kailo kepures. Jie 
dainuoja savo kareiviškas 
dainas, gerią vodką ir kaž
kaip primena amerikietiškus 
‘merry-makeriiųs,’

“Aštuntą valandą vakare 
mes atvykom Į Berlyną.den.” Be to vokiečių laivy

no bazėje Kiele alijantai Gatvėse matėm daug užmuš-
rado 13 visiškai sunaikintų 
submarinų.

Kielo bazė yra alijantų 
aviacijos sunaikinta labiau, 
negu buvo manoma. Bet ki
tuose vokiečių uostuose ne 
tiek daug nuostolių prida
ryta.

tų vokiečių. Jie gulėjo ant 
šaligatvių, prie sugriautų 
namų. Gatvėse buvo pilna 
rusų armijos tankų, kanuo
lių ir kitokių karo pabūklų 
Musų dėmesį atkreipė bu 
riai palaidų arklių, kurie 
bastėsi gatvėse. Kur nors ir

ti!
Senatorius pasakė tiesą 

—ickio nasifirailėiimo na-•r”—— J--------- J---- ------
ciškiems kryžiokams, kurie 
pražudė milionus ramių 
žmonių!
Da nemato “fašistėlių”?

“Keleivio” pereitoje lai
doje mes davėm atvaizdą, 
parodantį Amerikos Lietu
vių Tarybos delegaciją, kū

jis parodo, kad rusų arminį buY° nuvykus pas San 
ja nepaiso civilių žmonių! Francisco konferencijos se
Ji daro tą pati, ką savo lai
ku darydavo nacių armija. 
Pirmiausia ji žudė Lenkijos 
civilius žmones, kurie bėgo 
iš mušiu lauko; vėliau ji 
žudė Francuzijos žmones, 
kurie bandė išsigelbėti nuc 
okupantų. Prieš civilius 
Francuzijoj buvo vartojami 
net lėktuvų kulkosvaidžiai.

kretorių Tacherj.
Tacheriui buvo Įteiktas 

lietuvių memorandumas.
Šis atvaizdas kalba pats 

už save. Jis sumuša visus 
komunistų plepalus, buk 
ALT delegacijos niekas ne
matęs ir su ja neturėjęs jo
kių reikalų.

Viena komunistų “litera-
Tai buvo žvėriškas dar-itė” (Karosienė) “Laisvėje”

bas; visas pasaulis ji smer
kė. Ir dabar, sumušus Vo
kietiją. vokiški karo krimi
nalistai turės užtai atsaky
ti... Bet štai atsirado nacių 
teroro paveldėtojai — ru
sai. Ir jie nepaiso civilių 
žmonių. Deja. jie nevadina
mi “karo kriminalistais”; 
jie vra musų “talkininkai.” 
“talkininkai” iš bėdos.

Beje, žurnalistė Irwin sa
ko, kad keliaudami i Berly
ną jie turėję tik vieną liu
dymą — Amerikos vėliavą, 
kuria patys buvo pasidarę 
ir iškėlę ant “džypės.” Tai 
parodo, kad jie vyko sava 
valia, ėmė “čenčių.” Keli 
tokie žurnalistai vėliau bu
vo apibarti, bet savo tikslo 
pasiekė. Šiaip rusų armijos 
komanda iš tolo neprisilei
džia Amerikos ir Anglijos 
korespondentu.

—K. V.
ANGLIJOJ DIDELIS 

KURO KRIZIS
Anglija neteko 50,000 

angliakasių, todėl ateinan
čią žiemą jai gręsia didelis 
kuro krizis. Dabar tenai iš
kasama tik 185.000,000 to
nų anglies per metus, o An
glijai reikia nemažiau kaip 
235,000,000 tonų.

gyrėsi, kad ir ji nemačiusi 
“tų fašistėlių.”

Toji komunistų “litera
tė”, matyt, prie konferenci
jos neprieina, jei nieko te
nai nemato.
Užmirštieji žmonės

Jungtinėse Valstijose gy 
vena milionai baltakalnie
rių, jų tarpe ir pašto tar
nautojai. Šio karo metu jie 
buvo užmiršti žmonės. Nors 
pragyvenimas labai pabran
go, jų algos liko tos pačios.

Pereitą savaitę atstovų 
rūmai nutarė padidinti paš
to tarnautojams algas, ir 
gerai padarė. Bet kaip bus 
su milionais kitų, kurie nuo 
ankstaus ryto iki vėlaus va
karo triusiasi privataus biz
nio Įstaigų raštinėse?

Jie. tur būt, ir liks už
miršti. Kada pasibaigs ka
ras ir ateis nedarbas, tų 
žmonių būklė bus liūdna, 
tragiška.

Dolerio karalių pelnas 
nesutaikomas su žmonišku
mu.
Laukit naujo riksmo

gyvenimą uzmirsusius žmo
nes “fiziškai žudo.”

Duchoborai ir kelines me
ta, kada jie užsimano pa
demonstruoti prieš civiliza
ciją. kol policija ateina ir 
nuveža juos i kalėjimą.

Kas, ar Kleofas bijo po- 
licmono?
Stalino “saulės” krašte

Musų komunistai sako, 
kad Lietuva dabar yra iš
laisvinta. kad jos žmonės 
turi “laisvą ir sotų gyveni
mą.” Bet štai ką sako vie
nas bolševikų “načalnikas”:

Dirbu prie geležinkelio. 
Mano alga 8 rubliai i die
ną... Duona čia kainuoja 30 
rublių kilogramas, lašinių— 
penki šimtai rublių...

Aštuoni rubliai Į dieną, 
skaitant visas mėnesio die
nas. bus 240-248 rubliai. 
Reiškia, už juos gali nusi
pirkti vos pusę kilogramo 
lašinių.

“Laisvės” redaktoriai tur 
būt buvo girti, kada jie dė
jo to “načalninko” (Jono 
Valiūno) laišką. Negirtas 
komunistas, skaitydamas 
tokį laišką, tuoj supras, kad 
Stalino “saulės” krašte žmo
nės badauja.

St. Strazdas.

Musų vyriausybė nutarė 
sulaikyti “lencPlease” pa
galbą Rusijai. Vokietija jau

MAISTO IŠTEKLIAI 
VALDŽIOS RANKOSE

Gegužės pirmą dieną val
džia turėjo savo žinioje ši
tokių maisto atsargų:

21,621,000 svarų sviesto; 
42,341,000 svarų ameriko
niško sūrio; 17,332,000 sv. 
šaldytų kiaušinių: 956,000 
dėžių nešaldytų kiaušinių; 
71.250,000 svarų džiovintų 
kiaušinių; 76,217,000 svarų 
šaldytos paukštienos; 61,- 
123,000 svarų šaldytos ir 
sūdytos mėsos; 27,338,000 
svarų riebalų.

Tai yra dideli maisto iš
tekliai. Jie parodo, kad val
džia yra pats stambiausis 
maisto “hoarderis.”
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEREIKIA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS skaitq, KABO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

/S CHICAGOS LIETUVIU GYVENIMO
Chieagiečiai tariasi dėl 
Dr. Šliupo biografijos

Chicagoje kilo sumany
mas išleisti Dr. Jono šliupo 
biografiją. Jos išleidimu 
turėtų rūpintis Tėvynės My,- 
lėto jų Draugija.

Sumanymas geras ir rem
tinas, bet jj nejvykinsi per 
mėnesį ar kitą. Pagaliau, 
Šliupo biografijos autorius 
ar autoriai turėtų būt ob
jektyvus. Dr. šliupo karje
ra buvo marga-margutėlė. 
Savo laiku Šliupas turėjo 
ryšių su kunigais, bet vė
liau išstojo prieš kunigus; 
jis buvo socialistas, o vė
liau juos atakavo. Reikėtų 
nušviesti ne tik Dr. šliupo 
veiklą, bet ir tuos ypatin
gus laikus, kokie buvo šliu
pui gyvenant.

Butų gerai, kad jau da
bar kas nors pradėtų rinkti 
medžiagą. Biografijos išlei
dimas veikiausiai nusitęs iki 
po karo. Medžiagą biografi
jai reikės rankioti ir Lietu
voje, kur jis leido paskuti
nes savo gyvenimo dienas.

Turėjom eilę svarbių pasi
tarimų ir konferenciją

Chicagos lietuviai šiomis 
dienomis turėjo visą eilę 
svarbių pasitarimų, taipgi 
SLA Pildomosios Tarybos 
posėdį ir skaitlingą draugi
jų atstovų konferenciją.

Iš San Francisco konfe
rencijos gryžo Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegaci
ja. Delegacijos nariai pla
čiai aiškino ką ji tenai nu
veikė. Draugijų konferen
cija, Įvykusi gegužės 20 d., 
taipgi buvo labai sėkmin
ga.

ALT atliko tikrai gerą 
darbą, pasiųsdama savo de
legaciją į San Francisco. 
Diplomatai ir žurnalistai 
buvo painformuoti apie Lie
tuvos bylą, o tai daug reiš
kia. Kada nors prasidės tai
kos konferencija; ji spręs 
ir musų tėvų krašto likimą. 
ALT delegacijos įteiktas 
memorandumas Maskvos 
imperialistams bus labai 
neskanus “kiškio pyragas.”

Turėjom sniego, bet 
nebuvo rogių

Naktį iš gegužės 10 i 11 
d. Chicagoje prisnigo daug 
sniego. Rytmety visas gat
ves radom užverstas baltu, 
kaip pūkas, apdangalu. Ir 
aš, senis, įsigeidžiau vieno 
dalyko — rogių! Ot, kaip 
butų gerai rogėmis pava
žinėti... ir da su barškuliais.

Chieagiečiai neatsimena 
tokio prasto “mojaus,” kaip 
šis. Vis šalta, vis lyja ir, pa
galiau, magaryčioms gau
nam sniego!

Chieagiečiai dabar sako: 
“bom mojus, ant bomo nu
ėjo visi mojaus piknikai, o 
džiunis ir džiulajus bus 
karšti...”

Pirma apspiaudė, dabar 
atmintines ruošia

Chicagos lietuviai da at
simena tuos laikus, kada 
Chicagos komunistų “Vil
nis” pylė kibirus pamazgų 
ant Roosevelto ir jo admi
nistracijos. Prezidentas F. 
D. Rooseveltas jiems buvo 
ir “karo kurstytojas” ir 
“Wall stryto imperialistų 
bernas.” Tada musų komu
nistai reikalavo taikos su 
Hitleriu ir keliavo pikietuo- 
ti Baltuosius Rumus.

Tada niekas negalėjo ti
kėti, kad komunistai apsi
vers ragožiumi ir garbins 
Rooseveltą. Bet dabar taip 
yra. Chicagos “Vilnis” šio
mis dienomis paskelbė net 
“Roosevelto memorialį kon

certą”!
Tame jų “koncerte” ne

buvau, nebuvo ir kiti save 
gerbia lietuviai. Susirinko 
tik raudonieji kvislingai ir 
jų bendrakeleiviai.

Sakoma, kad “koncerte” 
kalbėjęs žlibas “reporteris” 
Abekas. Jis pasigyręs, kad 
San Francisco konferenci
joj nematęs ALT delegaci
jos. Jis, tur būt, nieko ten 
nematė, ir kalbėjo apie tai, 
ko nematė.

Siuvėjai galėjo daugiau 
aukoti

Gegužės 11 d. Chicagos 
Amalgameitų Centre Įvyko 
lietuvių siuvėjų lokalo (269) 
narių susirinkimas.

Biznio agentas pranešė, 
kad šiuo metu siuvėjai ne
turi bėdos — visose dirbtu
vėse yra užtenkamai darbų.

Kilo sumanymas paauko
ti Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklai. Lokalas pasky
rė penkis dolerius. Mano 
supratimu, lokalas galėjo 
daugiau aukoti.

Valdžia jieško turtingų 
sukčių

Iždinės departamento a- 
gentai čia dirba viršlaikį. 
Jie tyrinėja fabrikantus ir 
šiaip biznierius, kurie sle
pia savo pajamas, norėda
mi išsisukti nuo “didelių 
taksų.” Iždinės departa
mento pareigūnai mano, 
kad Chicagos turčiai bus 
nusukę “daug milionų.”

Je, tokie iš jų patriotai. 
Musų sūnus savo kraują lie
ja; mes, kurie dirbame 
dirbtuvėse, mokame dvide-1 
šimtą nuošimtį iš algos, ir 
nerugojam. O jie turi mi
lionus ir vis daugiau nori! 
Ir da sukčiauja.

Tokiems “patriotams” de-į 
mokratiia nereikalinga. Jie 
turėtų sėdėt kalėjime.

A. K. Lietuvis.

VAIKU KOVA SU ARU

Šešių metų berniukas išgel
bėjo savo broliuką;

aras žuvo

Netoli Minneapolis mies 
to, Minnesfctos valstijoj, bu
vo toks atsitikimas. Virš 
farmos skraidė didelis aras. 
Pastebėjęs du vaikučiu, Ri
chardą ir Geraldą Dailinus, 
aras padarė didelį ratą ir 
staiga" smego žemyn. Jis už
tūpė 5 metų Richardą. Šis 
sukiyko ir parpuolė ant že
mės. Užpultojo broliukas 
Gerald, tik šešių metų am
žiaus, šoko gelbėt Richardą. 
Jis stvėrė arą už sparnų ir 
pradėjo tempti nuo savo 
broliuko. Aštriais pentinais 
aras perskrodė Geraldo ran
kutę, bet šis puoliko nepa
leido. Sugriebęs jį už kojų 
pasiguldė ir užgulęs laikė. 
Laikė arą tol, kol atbėgo 
tėvas ir kirviu nukirto arui 
galvą.

MES KRITOME 
GARBINGAI”...

Gegužės 9 dieną vokiečių 
armijos komanda davė pas
kutinį pareiškimą. Be kitko 
jame pasakyta:

“Mes pasiekėme didelių 
laimėjimų, bet kartu ir pra
laimėjimų; mes kritom gar
bingai”...

Vokiečių annija įžūliai 
laikėsi prieš alijantus, bet 
ji buvo sumušta ir paskuti
nėmis karo dienomis vokie
čiai urmu pasidavė į alijan
tų nelaisvę. Didelė čia gar
bė, kada lupt gavęs šuo lai
žo savo ponui batus...

“KELEIVIS 
636 Rroathmy, So. Boston 27, Mass.

AMERIKOS BOMBANEŠ1O NELAIME

Grįždamas iš Japonijos tasai Amerikos boinbanešis buvo priverstas nu
sileisti Iwc Džima saloj. Kadangi vieta nutūpimui buvo nedidelė, lakūnas už
veržė stabdžius, dėl to orlaivis Įsikniso nosimi i žemę ir sprogo. Bet iš jo 
Įgulos tiktai keturi buvo sužeisti.

BHOOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS
Iš LSS kuopos susirinkimo

Gegužės 11 d. Amerikos 
Liet. Pil. Kliubo name buvo 
LSS 19 kuopos susirinki
mas, į kurį atsilankė gra
žus būrelis draugų. Valdy
bos raportai išklausyti ir 
priimti vienbalsiai.

Vakarienės komisija pra
nešė, kad nuo vakarienės 
liko $114.10 giyno pelno. 
Vakarienės rengimo pirmi
ninkas buvo V. Kalvelis, o 
jo pagelbininkas — J. Jan- 
klinaa Kimnti iix»mc ičroič- 
kė padėką, kad surengė to
kią puikią vakarienę. Taip 
pat ir kitiems, kurie tikie
tus platino ar šiaip kuo prie 
vakarienės surengimo prisi
dėjo, visiems kuopa padė
kojo.

LSS 19 kuopa išrinko dc-j 
legatus į New Yorko Lietu
vių Tarybos šaukiamą pa
minėjimą Lietuvos Steigia
mojo Seimo gegužės 20 d. 
Tam paminėjimui kuopa 
paaukojo 25 dolerius.

Siuvėjai rengia pikniką

Liepos 21 d. Dexter par
ke vra ruošiamas siuvę ų 
54 skyriaus piknikas. Siu
vėjų piknikai visuomet bu-

“KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA TĖVŲ DIENAI 

Užrašykit Jį Savo Tėveliui

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 “Keleivi” ištisus metus. Tai bus ge
riausia jūsų tėveliui dovana.

davo geri. Tenka manyti, 
kad ir šis bus geras.

Ruošiasi atostogoms

Šįmet siuvėjai vėl gaus 
apmokamas vakacijas. Uni
jos viršininkai susitarė su 
drabužių fabrikantų virši
ninkais, kad vakacijos pra
sidėtų pirmą savaitę liepos 
mėnesio.

Nors tai jau antros ap
mokamos vakacijos. bet 
siuvėjai daro spaudimą į 
unijos viršininkus, kad at
eity je gauti dvi savaites ap
mokamų vakacijų. Už dvi 
savaites pasisakė ir Chica
goje buvęs Amalgameitų U- 
nijos suvažiavimas. Amal
gameitų Unijos Pildomoji 
Tarvba turėtų uoliau pasi- 
rucinti, kad siuvėjai gautų 
dvi savaites apmokamų ato
stogų.

Juokdariai Riece Parke

Gegužės 7 d. New Yorke 
daugelis siuvyklų sustojo 
dirbusios, nes buvo supras
ta. kad karas pasibaigė. 
Kaip kas šventė ir oficialę 
Paliaubų Dieną.

Pas siuvėjus yra ir juok
darių. Kada sustojo dirbę,

tai vienas kontraktorius 
tiek savo kriaučius privai
šino, kad paskui susidėjęs 
juos į automobilį nuvežė į 
Ročka way Beach (Riece 
Parką) ir liepė maudytis. 
Tie nusimetę viršutinius 
drabužius— valiai puškintis 
po vilnis su apatinukėmis. 
Darbdavis juokiasi: “Ach, 
jus sakote, kad aš durnius, 
o kaip su jumis?” Gerai kad 
policija neužtiko; jeigu būt 
užtikusi, butų buvę daugiau 
juoko...

Siuvėjai rinks delegatą
Šįmet siuvėjams pripuola jau rinkti iiaują delegatą. 

Per tris metus delegatu bu
vo Ch. Kundrotas, kuris sa
vo pareigas ėjo gerai. Su
prantama, visiems neįtiko 
nei Ch. Kundrotą, neįtiks 
nei kitas kas bus išrinktas. 
Tai jau tokia gyvenimo lo
gika.

Vyt. Katilius.

LAWRENCE, MASS.

Karo Paskolos vajus

Gegužės 27 d. 2 valandą 
popiet Lyros salėj bus va
jus pardavinėti karo bo
nams, kad greičiau užbaig
ti karą. Visus kviečia Lie
tuvių Piliečių Kliubas.

A. Večkys, sekr.

Iš Worcesterio
Kas pas mus įvyko per 

balandžio mėnesį

Balandžio 8 d. Moterų 
Piliečių Kliubo Choras, ku
riam vadovauja p. M. Meš- 
kienė, davė neblogą “mins- 
trel” koncertą Liet. Pilie
čių Kliubo salėj. Publikos 
buvo pilna salė su kaupu.

Balandžio 15 d. Sanda
ros 16 kuopa buvo surengus 
gerą vakarienę. Svečių bu
vo apie pora šimtų. Puikią 
kalbą pasakė p. Alena De-t 
venienė iš VVaterburio, adv. 
K. Kalinauskas iš Bostono! 
ir kiti.

Vakarienės paruošimu 
rūpinosi šie sandariečiai: 
Juozas Pupka, A. Kriaučia- 
lis, J. Krasinskas. Jonas 
Dvareckas, Juozas Neviac- 
kas, Vincas Mitrikas, My
kolas Žemaitaitis, Al. Šab- 
linskas. Jonas Endzelis, K. 
Žurlis ir kiti.

Balandžio 22 d. Worces- 
teryje turėjom dainų šven
tę. Stasio Pauros vadovau
jamas south bostoniečių Ga
bijos choras ir Jono Dirve- 
lio diriguojamas worceste 
riečių Aušrelės choras davė 
koncertą Liet. Pil. Kliubo 
salėj. Publikos suusirinko 
300 su kaupu, ir konceitas 
buvo neblogas. Geriausia 
publikai patiko Onos Dir- 
velienės ir S. Pauros due
tas, ir taip pat pianistės N. 
Namaksytė, B. Kesleiytė ir 
J. Rugį iutė.

—o—
Komunistų lyderis Juo

zas Bakšys Velykų rytą bu
vo nuėjęs į Aušros Vartų 
bažnyčią ir labai dievobai
mingai pasimeldė. Tavoriš-

ir saują skambučių įberti Į 
“karzinką.” Ant senatvės, 
tur būt, ir prie parapijos 
prisirašys. Kad ir į atbulą 
galą, bet vis tik “progre
sas.”

—o—
Paskutinėmis balandžio 

dienomis Worcesteryje ke
lias dienas viešėjo “Vieny
bės” redaktorius Juozas 
Tysliava. Žmonės kalbėjo, 
kad jis čia buvo atvykęs 
tikslu įsteigti “Lietuvai Va
duoti Sąjungos” skyrių. Tai 
yra tautininkų organizaci
ja^ Bet, kaip rodos, niekas 
iš to neišėjo. Norėjo sušauk
ti tuo tikslu pasitarimą; 
kvietė apie 30 žmonių į “ko- 
kusą,” bet atėję tik apie 5.

Iš šalies man teko girdė
ti, kad Juozas nusiskundė 
padaręs klaidą prisidėda
mas prie tos tautininkų są
jungos. Girdi, Karpius jį 
apmovęs. Karpius už spau
dos darbus ir už važinėji- 
masi aeroplanais paėmęs iš 
tos sąjungos iždo virš trijų 
tūkstančių dolerių, o “Vie
nybė” ir “Amerikos Lietu
vis” gavę tik po bimbišką 
špygą. Gal dėl to Juozas šį 
sykį neturėjo ir tokio ūpo, 
kaip seniau.

—o—
Balandžio pabaigoje ka

ro tarnybon išėjo da šie lie
tuvių jaunuoliai: A. V. Gra
žulis, Antanas C. Tankevi- 
čius, Algirdas K. Krasins
kas ir Juozas S. Laužonis.

—o—
Balandžio 29 d. worces- 

teriečių būrys buvo nuvykęs 
į draugų Lėkių sidabrinių 
vestuvių pokilį Bostone.

Dabar uorcesteriečiai uo
liai ruošiasi į Lietuvai Rem
ti Draugi jos suvažiavimą, 
kuris įvyks So. Bostone, ge
gužės 27 dieną.

—o—
Worcesterio Liet. Pilie

čių Kliubas išrinko savo va
sarnamio (bungalow) pri
žiūrėtoju per šią vasarą vie 
tos veikėją Antaną Krami 
lių.

Padanges
Pereitą mėnesį pas mus į- 

sikurė demokratų partijos 
lietuvių kucpa. Aš manau, 
kad ji galės išaugti Į stiprų
kūną.

-—o—
Šv. Kazimiero parapija 

čia nutarė pastatyti savo 
nariams kareiviams paminė 
klą. Darbas eina sparčiau 
Liet. Pil. Kliubas irgi pa
aukavo tam tikslui $100.

—o—
Aušros Vartų parapija 

renka aukas, kad apmokėti 
bažnyčios skolą. Sako, rei
kia skolą atmokėti dabar, 
kad sugryžusiems iš karo 
kareiviams nerekiėtų jos 
mokėti. Parapijonys sudėjo 
jau apie $18,000. Gen lai
kai, žmonės pinigų turi, tai 
visi daro gerą biznį.

—o—
Katkaus kienė kitąsyk čia 

turėjo didelę krautuvę, kur 
buvo parduodama daug 
“Keleivio” atskirais nume
riais. Bet Katkauskienė par
davė savo biznį ir išvažia
vo Floridon. Dabar iš Flo
ridos gryžo draugai Gaiga
lai. Sako, apsigyvensią vėl 
Worcesteryje.

—«Oh—
Per kovo ii- balandžio 

mėnesius Worcestery mirė 
18 lietuvių. Senesni musų 
ateiviai nyksta kaip musės 
rudenį.

—o—
Šį pavasarį pas mus susi

laukė 50 metų amžiaus šie 
veikėjai: K. Budinavičius, 
Juozas Pupka, A. Kriau- 
čialis ir Juozas Krasinskas. 
Visi jie gimę 1895 metais.

Korespondentas.

Gružo sužalotas 
lėktuvų laivas

Vienas Japonijos lėktuvas 
pražudė 1,102 vyrus

Nevv Yorko prieplaukon 
pereitą savaitę gryžo Ame
rikos lėktuvų ir amunicijos 
laivas “Franklin.” Jis yra 
baisiai nukentėjęs ir nete
kęs 1,102 vyrų sužeistais ir 
užmuštais.

Tą laivą subombardavo 
vienas japonų bombanešis 
kovo 19 dieną, pataikyda
mas dvi bombas po 500 sva
rų. Tos bembos nebūtų bu
vusios taip pavojingos ir 
nebūtų pridariusios tokių 
nuostolių, bet nelaimė, kad 
viena jų pataikė į tą skyrių, 
kur buvo laikomas gazoli
nas ir sprogstamoji medžia
ga. Ekspliozija buvo taip 
stipri, kad momentaliai nu-

{ėkė visas laivo denis, ant 
;urio nusileisdavo dideli 
lėktuvai. Ant dėnįo buvo 
daug jurininkų. Sprogimas 
užmušė ir nunešė į jurą 832 
vyrų; visi jie žuvo. 270 žmo 
nių buvo sunkiau ar leng
viau sužeista.

Stebėtina, kad tas laivas 
išliko nepaskendęs ir savo 
jėga galėjo atvykti į New 
Yorką, padarydamas 13,- 
000 mylių kelionę.

“Franklin” bus pataisy
tas ir vėl gryš kovoti prieš 
japonus.

WORCESTER, MASS.
CHESTNEY’S

CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Atatft 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
CU raunama ir “KELEIVIS" 

dm vieniais namerlaii,

90 MILLBURY STREET 
WORCZSra, MASS.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tavu

Istorines šio karo 
datos

Karas su nacių Vokietija, Valstijose pradėjo veikti 
jau baigtas, bet ilgam laikui verstinos tarnybos įstaty• • • l • T * * x • i • ** “ ~ — — • “ “

IR VĖL

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!... Senai jau nesima
tėm.

—Tai ne mano kaltė, kad 
tėvas nepasirodai.

—Maike, aš dabar labai 
bizi. Neturiu čėso.

—Gal sodini “Victory” 
daržą?

—Ne. Maike, aš dabar į 
bušius išeinu.

—Grybauti?

jisai liks žmonių atmintyje. 
JĮ minės ir busimos žmonių 
kartos. Vartydami istorijos 
lapus ateities žmonės stebė
sis tais laikais, kada pasau
li valdė Hitleris, Stalinas. 
Mussolinis ir kiti diktato
riai.

Musų laikraščio skaityto
jams bus svarbu žinoti bent 
svarbesnes šio karo datas. 
Štai jos:

1939 metai
Rugsėjo pirmą Hitlerio 

legionai užpuolė Lenkiją; 
užpuolė be jokio Įspėjimo, 
nepaskelbus formalaus ka
ro.

Rugsėjo 3 d. Anglija ir 
Francuzija paskelbė karą 
Vokietijai.

Rugsėjo 17 d. Stalinas 
davė Įsakymą ir savo anni- 
jai pulti Lenkiją. Rusai ir 
vokiečiai tuo budu pasida
lino Lenkiją. Vėliau komi
saras Molotovas begėdiškai 
gyrėsi, kad “vienu stipriu 
smugiu” buvo sunaikintas 
Versalio taikos “nelemtas 
padaras,” Lenkija.

Lapkričio 30 d. raudono
ji armija užpuolė kitą Eu-
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mas, užsiregistravo 16,400,- 
000 tarnybinio amžiaus vy
rų.

Spalių 28 d. italų armija 
Įsiveržė Graikijon. Kol atė
jo Hitlerio legionai, graikų 
kariuomenė smarkiai lupo 
italus.

Gruodžio 15 d. anglų ar
mija išvijo italus iš Egypto 
ir Įsiveržė italų Lybijon.

1941 metai

Sausio 6 d. prezidentas 
Rooseveltas paskelbė (Kon
grese), kad Amerika nesu
tiks priimti Ašies valstybių 
padiktuotą taiką. Roosevel 
tas pasakė, kad Amerikos 
žmonės kovos už tokią tai
ką, kuri butų paremta Ke-
urių Laisvių principu.

Kovo 1 d. Bulgarija pri
sidėjo prie Ašies valstybių.

Balandžio 6 d. vokiečių 
armija Įsiveržė Jugoslavi- 
ion ir Graikijon.

Balandžio 10 d. Jungti
nės Valstijos paėmė savo 
globon Grenlandiją, kad na
cių Vokietija negalėtų ja 
pasinaudoti.

Gegužės 1 d. Anglija pa
siuntė Į Graikiją 60,000 sa
vo kariuomenės, kad padė
ti graikams gintis nuo italų 

: ir vokiečių.
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nebūtų kuo apsivilkti. Ir aš 
mislinu, Maike, kad Jur
gelionis turi teisybę. Prie
kelinių mus pripratino tik'ropos valstybę. Suomiją, 
cibulizacija. Dievas juk su
tvėrė žmogų be overkoto ir j
šiušių, todėl drapanų ir ne- Sausio 3 d. prezidentas Gegužės 10 d. anglų Ško- 
reikia. ... Rooseveltas paprašė, kad tijoj buvo suimtas nacių

77". du.^e?.lo.n1^ Jau be Kongresas užgirtų paiuoštą partijos vadas ir Hitlerio
* kelinių vaikščioja. [g bilionų dolerių biudžetą, dešinioji ranka, Rudolfas

, °.taLa^ negahu tauį Gera dalis tų pinigų buvo Hess. lėktuvu atskridęs An- 
pasakyli, Maike, t>a as jo išleista krašto apsaugos rei- glijon.

1940 metai

—Ne, Maike, grybai da nemačiau. Ale kaip tik ra- kalams. Gegužės 27 d. preziden-
nedygsta. . siu ki-umuose gerą pleisą, Kovo 12 d. buvo pasira- tas Rooseveltas paskelbė ne-
_~Jaį kas tenai tėvą taip t^i Pakviesį* Ji įr prade- šyta suomių-rusų taikos su- paprastosios padėties aktą.

trauKia: sim organizuot lietuviškų tartis. Einant ja suomiai ne- Birželio zz d. Hitleris
—^Jieškau gero pleiso dukaborų susaidę. teko Karelijos ir savo laivy- puolė savo partnerį Staliną,

naujai lietuviškai partijai, j —Bet tėvas turėtum ži- no bazės Hangoe, kuri ran- Be jokio Įspėjimo ir nepa-
—-Nesuprantu, ką tėvas noti, kad ir duchoborai ne dasi netoli sostinės Helsin- skelbus karo vokiečiu armi-

nori pasakyti. krūmuose gyvena. Nors ci- kio. ja Įsiveržė Rusijon. Tą die-
—Na, jeigu nesupranti, yilizacijai jie priešingi, ta-į Balandžio 9 d. Vokieti- ną sugriuvo Stalino-Hitlerio

tai galiu vyrozniau pasaky- čiau mėgsta jos patogumus.! jos armija Įsiveržė Danijon garsioji “krauju cementuo
ti. Aš noriu apsisaugot nuo miega šiltose lovose ir vai- ir Norvegijon. neva gelbė- ta” sąjunga.
noglo smerties, o adyoka- g0 gardų maistą. Drapanas dama jas nuo anglų-francu- Birželio 3 d. diktatorius 
tas Jurgelionis isfiereriavo, jie nusimeta tik tada. kai zų agresijos. * Stalinas paskelbė garsųjį
kad jeigu lietuvių tauta no- nori parodyti savo protestą Gegužės 10 d. vokiečiai “dervokšnio aktą.” Besi- 
n. savo gyvastį išgelbėt, tai . ... .. , . pradėjo savo didiji ofensy- traukiančiai rusų armijai jis
tun bėgti nuo... nuo... Pa- civi izacijos santva ai. prje§ Francuzija. taipgi isakė deginti viską, net ūki
lauk. kaip jis čia pasakė,., —Ar tai tu, MaiKe, ro- Belgiją ir Olandiją? ninku maisto išteklius, kad
nuo ko reikia bėgti?... ^oji, kad nuc cibulizacijos 

—Nuo civilizacijos. pabėgti negalima
—Dac rait, Maike! Rei

kia bėgti nuo cibulizacijos 
—Ar tėvas irgi nori bėg

ti’
—Jessa. reikia bėgti. ! tai kam .Jurgelio-
_ get jęyp? ' nis balamutija svietą, kad
—Bėgti, Maik?, nuo ga--reikia bėgti?

zietų, nuo škulių, nuo tijat- .— rėye. Amerika yra 
rų. nuo monki-pikčių. vie-'laisva salis. čia žmogus ga
nu žodžiu sakant, reikia Ui kalbėt kaip jis nori, jei- 
bėgti iš miestų Į bušius. ?ru tik jo kalba nedaro nie- 
Taigi, valuk to aš ir pra-i kam skriaudos, iodėl ir 
dėjau jieškoti bušiuose naisj Jurgelioniui niekas nedrau- 
pleiso, kur butų galima už- džia svajoti.
starduoti toki gyvenimą. “Tfu. kad ji paibeliai! 
kaip Jurgelionis nurodo. Aš nemislinau, kad jis ga

lėtų taip žmones fulint. Sa- 
—Toks gyvenimas, tėve, kau. jeigu jau tokia tautiš

ka galimas tiktai šiltuose Ra gazieta. Raip “Vienybė,” 
kraštuose, kur nėra žiemos, deda tokius raštus, tai jau 
Pavyzdžiui, Afrikoj visos, fonių čia nėra: reikia mes- 
bezdžionės taip gyvena, i ti viską ir bėgti Į bušius. 
Joms civilizacija nereika-Įjau buvau pastanavijęs mi
linga, nes nereikia rūpintisjsiimt kelines ir Įmesti Į 
anie rytojų. Maistas augajrivę. Sakau, kokiems para-

Gegužės 11 d. pasitraukė vokiškiems okupantams ne 
- ’ • r • • • butų kuo pasinaudoti.
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Atsidarė 7-ta Karo Paskoh ... sep
tinta jums proga padaryti ge •ausį 
investmentą pasauly.

Daugumas musų Mutual Savings 
Bankuose praleido gyvenimą finansų 
dalykuose ... ir mes norim pasakyti, 
kad saugiausis investmentas yra dėti 
pinigus į “Karo Bonus.“

Karo Bonai turi Jungtinių Valstijų 
Valdžios apsaugą. Jie moka gerą nuo
šimtį. Bet jie reiškia daugiau da ne
gu gerą investmentą. Jie reiškia jūsų

' indėlį į pergalę... į šios laisvos ša
lies ateitį... į tą patį tikslą, už kurį 
musų vyrai Pacifike atiduoda gyvybę.

PIRKIT DAUGIAU KARO 
BONŲ KIEK TIK GALIT

B
FACTS YOU SHOULD KNOW 

about MUTUAL SAVINGS BANKS

Tie bankai, k« žino gerą investmen 
tą. pirko iš viso už $1,377,605,500 
Karo Bonų..

$ 77,279,000 1-raos Karo Paskolos 
$209,209,500 2-ros Karo Paskolos 
$250,200,000 3-ėios Karo Paskolos 
$235,977,000 4-tos Karo Paskolos 
$257,101,000 5-tos Karo Paskolos 
$347^99,000 6-tos Karo Paskolos

G. I.—klausyk!
Jieškok palikimo .patarimo Mutual 
Savings Banke, kaip įsigyti namą 
G. 1. Teisėmis.

SAVINGS BANKS
of Massachusetts

degino čekų bažnytkaimi, 
Lidice, kerštui už nužudy-i 
tą čekų liaudies budeli Rein- 
hardą Heydrichą.

Gegužės 20 d. Anglijos ir 
Rusijos vyriausybė pasirašė 
20 metų tarpusavės pagel
bos paktą.

Liepos 1 d. anglų annija

3

Bcnlt wh«re yatt 
att thii mhleia

at a "Saviagt Bank ar 
Iiutitutton far Savintt ” *' . ‘

' ’ 'z' 7S- •'

ant medžių apskritus me
tus; namai ir drapanos ne
reikalingi, nes visuomet šil
ta.

—Maike, per vasarą ir 
mes galėsim but be drapa
nų.

—O kaip bus žiemą?
—Jes, Maike, apie žiemą 

ir aš galvojau, ba Jurgelio
nis savo praractvose nieko 
nepasako. Ale musų Ščesly-

liams ta cibulizacija Veika- 
linga. Gerai, kad atėjau 
pas tave ant rodos. Dabar 
gudbai. Maike.

—Lik sveikas, tėve

NEVADOS DIVORSAI 
NETEISĖTI

Chuchill Churchill paskelbė Atlanto
Gegužės 14 d. buvo nu- karterį, 

galėta ir pasidavė Oiandi- _ Rugsėjo 12 d prezidentas 
j'os annija Rooseveltas paskelbė paju-

Gegužės 28 d. Belgijos' rio apsaugos zoną ir laivy- 
karalius Leopoldas davė i n.ul įąvt įsakymą skandin- 
sakymą savo armijai, Ra*d vokiečių karo laiyus. ku 
ji pasiduotų naciams. P® bus pastebėti toje zono-

Gegužės 31 d. Anglija iš- Je- .. 
gelbėjo didžiumą savo ka-! .?Pa“!į _ o. vokiečių ar- 
reivių Francuzijoj. Toji die- P’Ua užėmė rusų pneplau- 
na anglams yra žinoma kaip k?s miestą Odesą. Tą pat 
juodoji Dunkirko diena. dieną Stalinas paskelbė.

Birželio 10 d. Italijos kad Jaikmoj! sostine 
diktatorius Mussolini ir jo <ra Kuibisevo miestas, 
lėlė karalius Emanuelis pa- ^Įaskvos buvo iškraustyti 
skelbė karą Francuziiai. V1S? rusll vyriausybes archy-

Birželio 13 d. vokiečiu vaį- ....... ..
annija užėmė Francuzijos Lapkričio 1 d. Amerika 
sostinę Paryžių. paskyrė vieną bilioną dole-

Birželio 22 d. maršalo [*ų kaiP. Jenddease Paga*- 
Petain pronaciška vvriausy- bą Rusijai, 
bė pasirašė mušiu paliaubos .. Lapkncio 29 d. raudono- 
sutartį su nacių Vokietija. I1 armiJa išvijo vokiečius iš

Rostovo.
Gruodžio 7 d. Japonijos

nuliedintas naujas meta- 
ties Alemeinu sulaikė “dy- lų junginys, iš kurio yra 
kūmų lapės” Romelio legio-! daromos prieštankinės kul
nus. į kos.

Liepos 2 d. vokiečių ar- Naujos kulkos buvo iš- 
mija užėmė Sevastopoli bandytos aktualėse kovose

Lapkričio 2 d. britu aš- su vokiečių tankais, kurie 
tuntoji annija ištaškė* Ro-! yra žinomi kaip “tigrai” ir 
mėlio jėgas prie EI Alemei- turi storas plieno sienas.

Mokslo Naujienos
Naujas ginklas priešo pildoma, nenuimant jos nuo 

tankams ardyti kanopos.
General Electric kompa-i Savo išradimą Chism pa

nijos laboratorijose buvo demonstravo atsakingiems
vyriausybės pareigūnams ir 
pramonės vadams. Jie pri
pažino, kad tai yra visai 
geras arklių kaustymui Į- 
rankis ir sutaupys daug 
brangaus laiko.

Vyriausis Tribunolas nu
sprendė, kad Nevados vals- 

vos Smerties Susaidės pre-i tijoj duodami divorsai, iš- 
zidentas Zacirka mislina,. gyvenusiems tenai 6 savai- 
kad su tuo galima bus duot tes, vi a neteisėti, nes žmo- 
rodą. Jis rokuoja. kad Ka- nės, kurie važiuoja tenai 
nados dukaborai, kai su- pagyventi 6 savaites kad 
pvksta ant valdžios, tai ir gauti divorsą, nėra “geros 
žiemos laiku kelines nusi- valios” gyventojai — jie 
ima ir nesušąlą. Taigi jis negyveno tenai prieš divor- 
figeriuoja. kad ir mums są ir divorsą gavę vėl išva- 
niekas nenušaltų, jeigu jau žiuoja.

Už poros dienų tokia pat
sutartis buvo pasirašvta su,, . .. . .Italija. * laivynas pasalmgai užpuolė

Rugpiučio 8 d. vokiečių Loštą Havajų salos~
luftvafas pradėjo daužyti . Gruodžio 11 d. Vokietija 
Londoną. * ir Itahja paskelbė karą A-

Rugpiučio 20 d. Anglija merikai.
gavo 50 Amerikos karo lai- 1942 metai
vų-naikintuvų, mainais už 
išnuomuotas (100 metų L Sausio 2 d. buvo pasira- 
strategines bazes Amerikai, sytas Jungtinių Tautų pak- 

Rugsėjo 27 d. Anglijos o- tas, pasižadant vest karą
ro jėgos davė lemiamą smū
gį vokiečių luftvafui. tą 
dieną anglai sunaikino 185 
vokiečių lėktuvus ir nuo to 
laiko vokiečiai paliovė sis- 
tematų bombardavimą Lon
dono.

Spalių 16 d. Jungtinėse

prieš Ašies valstybių agre
siją. Paktą pasirašė 26 val
stybių atstovai.

Kovo 12 d. Hitleris pa
reiškė, kad 1942 metų va
sarą Rusija bus sumušta ir 
turės pasiduoti Vokietijai. 

Gegužės 10 d. naciai su-

no.
Lapkričio 8 d. alijantų 

armijos, vadovaujant gene
rolui Eisenhovver, Įsiveržė Į 
šiaurės Afriką.

Lapkričio 27 d. Toulono 
prieplaukoje francuzai su
naikino gerą dali savo karo 
laivų, kad jie nepatektų Į 
vokiečių rankas.

1943 metai
Sausio 27 d. Rooseveltas 

ir Churchillas užbaigė Casa- 
blanca konferenciją, ku
rioj buvo susitarta dėl ali
jantų karo strategijos.

Vasario 2 d. rusų armija 
sumušė vokiečių armiją prie 
Stalingrado.

Balandžio 8 d. Anglijos 
ir Amerikos armijos galuti
nai sumušė vokiečių armi
jas Tunisijoj. Vokiečiai pra
rado daug kareivių, tai bu
vo jų Dunkirkas.

Liepos 10 d. alijantų ar
mija Įsiveržė Sicilijon.

Liepos 26 d. karalius E- 
manuelis pavarė diktatorių 
Mussolinį.

Rugsėjo 3 d. alijantų ar
mija Įsiveržė pietų Italijon.

Liepos 9 d. Italija pasi
davė alijantams ir pasirašė 
mūšių paliaubos sutartį.

Spalių 2 d. alijantai užė-
(Nukelta i 7-tą pusi.)

Pasirodė, kad naujoji kul 
ka lengvai pramuša tas sie
nas net iš 3,000 jardų at
stumo.

Da viena naujosios kul
kos savybė yra ta, kad at
simušus Į tanko sieną ji 
tuoj nesprogsta. Ji sprogsta 
tik pramušus tanko sieną, 
suardydama vidaus Įrengi
mą.

Vaistas kokliušo ligai 
gydyti

Amerikos daktaru asoci
acijos žurnalas praneša, 
kad daktarė Harriet Felton 
surado tokį skiepą, kuris 
sėkmingai gydo kokliušu 
sergančius žmones, ypač 
vaikus. j

Tie skiepai esą gaunami 
iš kokliušo liga sirgusio 
žmogaus kraujo.

Naujojo vaisto gamyba 
da nepradėta.

Elektros lydytuvas pasagom 
taisyti

Vienas Ohio valstijos kal
vis. Charles Chism iš Co- 
shocton miestelio, išrado e- 
lektros lydytuvą arklių pa
sagoms (padkavoms) tai
syti. To lydytuvo pagalba 
sudilusi pasaga gražiai at-

Žvėriški darbai neva 
mokslo tikslams

Amerikos kino teatruose 
dabar yra rodomi žvėrišku
mai, kokius vokiečiai prak
tikuodavo belaisvių stovyk
lose. Tose stovyklose ame
rikiečiai rado tūkstančius 
badu mirusių ir nukankin
tų žmonių.

Kai kas gali pamanyti, 
kad šitaip galėjo elgtis tik
tai “politiški gengsteriai”— 
gestapininkai.

Bet nacių Vokietija tu
rėjo ir labai mokytų barba
rų. New Yorko dienraštis 
“Times” sako kad vienas 
jo štabo narys turįs žinių, 
jog Buchenwalde buvo ras
ta gražiai Įruoštą ligoninę, 
kur vokiečių daktarai da
lydavo eksperimentus su 
karo belaisviais ir šiaip 
žmonėmis, atgabentais Į 
Vokietiją. Jiems buvo duo
dama Įvairiausių nuodų, 
kaip jurų kiaulaitėms. Tas 
informantas da sako. kad 
viena vokiečių komendan
to žmona norėjus turėt “gy
vo suveniro” — žmogaus 
odos. Tenkindami šios dvi
kojės tigrės norus, daktarai 
žmogų nunuodydavę ar sta
čiai užmušdavę, paskui nu
lupdavę “kiek reikia” odos 
ir pristatydavę komendanto 
žmonelei
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LONDONIEČIAI KĖLĖ 
OVACIJAS GENEROLUI 

EISEHOWERIUI

Žmonės pasileido juo- sam jo štabui, kuris taip

Hitleris ir Himmleris Ar Austrija jau ne- 
vyksta Japonijon? priklausoma?
Alijantų žvalgai saugoja 

Atlanta ir Par ’rfiko Y
vandeaynus

Ji turi vyriausybę, bet Vie
noje šeimininkauja rūtai

Pereitą savaitę Vienos

kais. Mat, amerikonai irgi 
vartoja anglų kalbą, tik jų 
akcentas žymiai skiriasi.

KINIEČIAI IŠBLAŠKĖ 
JAPONŲ PUOLIMĄ

Pereitą savaitę į Londo
ną atvyko alijantų vyriausis 
armijų vadas gen. Eisenho- 
wer. Londoniečiai greitai jį

» Kinijoj japonai buvo pra- 
rie šoko pri- Eisenhowerio; ę̂k™t^ Crandlsi'a-

drąsiai skelbia teisybę. Pas 
mane ateina daug laikraš
čių, bet aš negaliu jų lygin
ti su gerbiamuoju “Kelei
viu.” Visi giria “Keleivį” ir 
aš giriu, kad tai geriausis 
laikraštis, išskyrus tik vie
ną trukumą. Tas trukumas

GEROS KNYGOS
NUPIGINTOS TĖVŲ DIENAI ■

Gyvulių Protą* — D-ro vos vaizdais. Atvirutės tin- 
Zell’o mokslinės studijos a-ik.a bile sveikinimams arba 
pie gyvulius. Autorius aiš- korespondencijoms, o ypač 
ana visokius keturkojų pa- šiais metais, kuomet už Lie-
proėius ir prigimtį. Pavyz-

automobilio ir sveikino jį. , merikq - aviacijos 
Didžiausių ovacijų Eisen- dė Bet ųamerikiečių ^į.

ienasaai^ padedant, kiniečiųAlijantų juros žvalgybai radijas pranešė, kad Aust- susilaukė
užtiesė didelį tinklą per At-; rijoj susidarė “teisėta vy- ono teatre \ ienas ar- , armija Užkirto japonams k« 
lanto ir Pacifiko vandeny- riausybė,” kuri panaikino , s’ Pazin§- L^senhovren lią ir jų ofensyvą išblaškė nūs iki pat Japonijos. Į ši visus nacių įstatymus ir at- prancs,e kitiems. A.kt°-
tinklą tikimasi pagaut du steitrusi 1920 metų konsti- ftai susninko ant pagrindų 
nikėiausius žalčius _ Adol- tuciją.” ,lr VlenaS « Posake:

yra tame, kad “Keleivis” iš-į ziui. kodėl šunelis loja ani 
eina tik sykį į savaitę. Toks uėnulio? Ką reiškia arklių 
populiams ir visų mylimas laikinas? Kodėl gyvuliai 
laikraštis turėtų eiti bent g<-*ra uosle paprastai tu- 
du kartus į savaitę. > silpnus akis ir greitai ap-

I

Su pagarba,
J. M. Kudlas

;anka? Ar lai ė ištikruių y- 
ra tokia gudri, kaip žmo 

Detroit, Mich.pės apie ją mano? Kodėl 
ieni gyvuliai ginasi nuo

tuvos nep.iklausomybę A- 
merikos lietuviai veda to
kią Įtemptą kovą.

Kcmpletas buvo 5fre., da- 
<Ląr 35c.

Žemaitės Raštai Karo
/Metu. Knyga didelio forma

to, ant dailios popieros, i- 
liustruota. piešia baisius ka
io vaizdus Lietuvoje. Kai-Gerbiamieii “Kel ” leidė- ^vo priešu, o kiti bėga? Ir r J L J o-. .'įeį7iamieJ1 ^ei- iei?e j kitokiu Ualvku Knv na bvvo o0c-’ dabar 2oc. lai! Mano prenumerata iau k.ioaių aaijKų. i\ny- n „„„

BELGIJOS FAŠISTAI 
BĖGA ISPANIJONpikčiausius žalčius — Adol

fą Hitlerį ir jo sėbrą Hirnm- 
lerį.

Alijantų diplomatai ir 
armijų vadai netiki, kad 
Hitleris žuvo Berlyne; neti
ki. kol nėra surastas Hitle-,
rio lavonas. Gal Hitleris ir ...
žuvo, bet jis galėjo ir pa-1 partijos narys, žinių neturi- ai .... , .. .. . .- . , . .
bėgti. Gandai apie mirtį m e Rašant šia šinia da np- man aiškia butl čia su kūne jų tačiau buvo mter- 
galėjo but paleisti tyčia. Gi
apie Himmlerio mirtį nebu
vo nei gandų.

Spėjama, kad Hitleris su 
Himmleriu galėjo pabėgti 
submarinu ir dabar gali but 
kelionėje į Japoniją. Todėl 
visur, kur tik galima, van
denynus saugoja juros žval
gyba, dagi orlaiviai ir ba- 
liunai.

Ar ištikro Hitleris ir

‘Šiame teatre mes turimToliau radijas pranešė,; , . .. ..
kad Austrijoje veikia trijų «arbmf«. 8vec?? \a’° 
partijų vyriausybė. su Dr. renerolul Emenhovrerm.!
Karlu Renneriu priešakyje. 
Renner buvo austrų social
demokratų partijos narys. 
Ar jis ir šiandien yra tos

generolui Eisenhoweriui! 
Visa publika tuoj susto

jo pagerbti alijantų karo

Associated Press žinių a- 
gentura praneša, kad Ispa
nijon pabėgo Belgijos fašis-

jai! Mano prenumerata jau 
pasibaigė, todėl siunčiu $5 
ant dviejų metų. Tegul jis

ra didelio formato, 212 
•luslapių. Kaina buvo $1.25.

vadą. Eisenhovver publikai Į tų vadas Leon de Grelle. 
padėkojo ir tarė: “Nežinau,, Ten esą pasislėpę ir kiti žy- 

tamstos numanot, ką mesnieji belgų fašistai. Kai
me. Rašant šią žinią, da ne-1 , . . , ,aišku, kokios “trys parti-i^HŽ318 “j tarP d.^ugų — 
jos” ton vyriausybėn inei-l^uįj 8U. žmonėmis, kurių . . . ,
na. Yra aišku tiek. kad "tri- ka b^ 38 beveik S3'1“ su-ir bausme ie nemavuną na

nuoti ir gal bus sugrąžinti 
Belgijon. Jų laukia teismas

keliauja į mano namus n 'bibartik 65c. 
toliau. Biblija Satyroje—Tai yra

Felix Malickis, nyga, kur Biblijos pasako- 
Waterbury, Conn., imai yra atvaizduoti juo- 

'ngais paveikslais. Kaina 
buvo $1.00, dabar tik 50c.TĖVUI PO PENKINĘ

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

Užsakymus prašom siųs- 
‘i šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

jų partijų vyriausybę” re
mia Maskva, Išrodo, kad 
Austrijoje daroma tas pats, 
kas padaryta Lenkijoje. 

Pagal Jaltos sutartį, Aus-

turėjo prižiūrėti mišri ali 
jantų komisija. Rusai ali

prasti.. ciškiems okupantams.

Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai idomus ir

K4 RUSIJA SLEPIA NUO 
PASAULIO AKIŲ?

m^?. Kodėl ji „ei,Įleidžia už.ie- Jis pasakė, kad nei Lenki
nio korespondentų? joj, nei kituose rusų oku

puotose kraštuose nėra nei 
vieno Didžiosios Britanijos

Maikio Tėvui po penkinę pri
siuntė šie jo frentai: Simon 
Lūšis iš Detroito; Kazj’s Zi- . . ,. ,
bitis iš Cambridge; John Jakš- pamokinantis leidinys. Die 
tas iš So. Bostono; John Mak-lv.» ,r t,k5'b« ,s“P)a
nawich iš Ozone Park. N. Y,idamab.n.u°.83,1,88 Sa1rb.“"- 

- t , mo iki knkscionybės laikų.Daniel Andrusa iš Lackatvan- TZ , .
na. N. Y.; Felix Milickaa iš Jun 2l2 p^ląpms.
Waterburio; K. WasiV.auskas iš
Duęuesne, Pa.; N. Zack iš

Kas Norėjo Knygos 
BEN-HUR’it, »»

jantų tačiau neįsileido, to- ««ir i • »» u
Himmieris bėga Japonijon, d^ja^^t^Au-^ spaudos atstovo. Bolševikai

žista * * F F nes °PmiJa sPina Sovietų neįsileidžia.
Kol ni<5ii nknnuntnipi RusiJ4 įsileisti užsienio ko- Lenkų laikraštininkų są- rior, Wis.; Jonas Stašaitis iš 

A,^iint'dXt nėra ^'respondentus į rusų oku- junga užsieny taipgi skun- Mahanoy City. Pa., o A. Jan-
vieno alijan ų atstovo ir Pu0t3s 83-lis- korės-; dziasi. kad nei vienas len-

• . „JU™ u.,t- L-oi„ pondentai gali laisvai važi-Ikų žurnalistas, kuris nėra no- kas lr kalp nėtis po Ameriką ir po ki-; bolševikiškas, negali tenai 
'_______ tas demokratines šalis, tai viešai veikti. Gi slapta veik

nieks nežino. Bet alijantų 
karo vadovybė mano, kad 
atsargumas gėdos nedaro.
Jei pavyktų sugauti tuodu 
kriminalistus, laikraščiai ir 
radijas turėtų pirmaeilę ži
nią. o viso pasaulio laisvie
ji žmonės daug džiaugsmo.
Hitleris ir Himmleris užsi
tarnavo skaudžiausios baus
mės. nes tai yra didžiausi
pasaulio gengsteriai-krimi- ---- ;—
nalistai.. Miestas daugiau sunaikin*

Vieną vokiečių submari-i tas, negu Stalingradas 
ną bėgant Japonijon alijan
tai jau sugavo. Vokiečiai 
pasidavė be kovos. Subma- 
rinoi buvo keliolika nacių 
viršininkų ir du Japonijos 
diplomatai. Japonai t jojau 
pasidarė hara-kiri. reiškia 
nusižudė išleisdami savo vi
durius. Vokiečiai buvo ra
mus. Bet Hitlerio ta-p jų 
nebuvo. Gal jis bėga kitu 
povandeniniu laivu.

Ii RerhltM likti tik l,k<^‘ g! Ru8ija b.ijosi. i8‘-V Pavojinga.Tydėl lenkų oeiii/KM uno u/v leisti demokratinių salių žurnalistų sąjunga kreipėsii i . ’o rN i . "T « • • m n •! i •krūva laužo į spaudos atstovus? Senato-Į į Jungtinių Tautų laikrašti- 
rius Ferguson anądien Wa-i ninku organizaciją Vakanj
shingtone iškėlė formalų 
reikalavimą, kad Amerikos 
korespondentams butų ati-

Europoj. kad pastaroji pra 
dėtų daryti spaudimą į sa
vo valdžias, kad šios spirtų

MASKVOS “PRAVDA” 
KOLIOJA ALIJANTUS

Da yra keli egzemplioriai
BEN-HUR yra istoriška 

Arti 100 puslapių pašvęsta apysaka, labai įdomus skai- 
vien tik senovės lietuvių tymas, gražiai iliustruota.

o 4.4.1 117 u v n d ...dievams apibudinti. Čia yra Į didelio formato, stambi 
Seattle, Wash ; Eva Rūkas is daugiau kaip *30 knyga, 472 puslapiai. Kama
Sequim Wash.; John Lachusl^airių Lietuvog dievų, die-
is \\ aterburio, A. Bazilius is vaį£jy jr šventųjų. Bet kny-
Clevelando, J. Žilis iš Supe-

kauskas iš Rockfordo, net visą 
dešimtinę.

Maikio tėvas visiems reiškia 
savo generolišką “denkiu.”

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

ga ne religinio pobūdžio. 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios pa
veikslu. Kaina buvo $1.00. 
dabar tik 50c.

$2.00, bet mes atiduodam 
už 95c., su prisiuntimu—$1'.

Daug kas jos reikalavo, 
bet negalėjom pristatyt, nes 
buvo jau išsibaigus. Dabar 
radom sandėly porą tuzinų 
dar užsilikusių. Taigi, kaš 
tos knygos norėjo, dabar 
gali ją gauti, jeigu nelaukė 
ilgai. Dolerinę galima pri
siųsti laiške. ’ 1

Užsakymus prašom siųs
ti šituo adresu:

KELEIVIS 
636 Broadway, ,,

So. Boston 27, mass.

Sveikata — Didelė, gra 
įžiai apdaryta ir gausiai 

_ Alt2™,kas’ maldų iliustruota D-ro Graičiuno
- ----parašyta knyga. Papr«*sta

kaina—$2.50; musų nupi
ginta kaina^—$1.50.

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

Lietuvos Vaizdai, tai yra
atvirutės su gražiais Lietu-

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

mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ................................................... 65c.

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

Raktas į Gyveninių, 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 tomų

kai, kuriuos reikėtų slėpti kn^ttė Marių, graži apysaka
Lengvas būdas išmokti anglų kal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas

darytos durys, nes ne tiktai'Maskvos diktatorių Įleisti 
užsienio spaudos atstovus.

Demokratinis pasaulis 
neprivalo daleisti iki to, sa
ko lenkų žurnalistų atsi
šaukimas, kad kuriame nors 
jo plote dėtųsi tokie daly

H^M%5?Uh?,5i Amerika. b<k ir visas pasau- 
? bU' lis turi teisę žinoti, ir ner

tine Berlyną Pereitos irvaTlžinoti’ kaip rusai elgiasi 81 tčs^aU/is rlavė'labai;»J'8nto,ais užimtll08e kraf
Įdomių žinių. Harold King 
sako:

Man teko apeit buvusią 
nacių sostinę nuo vieno ga

į tuose
Anglijos spauda ir visuo

menė taip pat reikalauja, 
kad demokratinių šalių ko- nuo visuomenės akių Z

Maskvos “Pravda” iško-1 
liojo Rusijos talkininkes A- 
meriką ir Angliją, kurios 
atsisako pripažinti lenkų 
kvislingų “valdžią.’’ Angli
ja ir Amerika nori. kad 
Lenkijoj butų sudaryta re
prezentacinė vyriausybė; 
jos taip pat reikalauja, kad 
Maskva pasiaiškintų dėl 
suėmimo 16 lenkų, kurie bu
vo pakviesti Į Maskvą ir ten 
areštuoti. Ryšium su tuo 
“Pravda” sako:

“Nežiūrint to, kaip dūks
ta lenkų emigrantų spauda, 
nežiūrint kaip pikti yra tų 
dezertyrų užtarėjai, yra gė
lai nustatytas pasibaisėtino 
nusidėjimo faktas ir taip 
pat gerai yra žinomi to nu
sidėjimo vykintojai.”

Bet Maskva neparodo, 
koki “pasibaisėtiną nusidė
jimą” yra. padarę požemio 
vadai, kuriuos pati sovietų 
vyriausybė kvietė į Mask
vą. tartis dėl sudarymo to
kios vyriausybės, kuri at
stovautų Lenkijos žmones. 
Gal jie nusidėjo” tik tuo. 
kad nesutiko atsižadėti tei
sėtos lenkų vyriausybės, 
kurią savo laiku ir pati 
Maskva buvo pripažinusi, 
kol ji neturėjo vasilevskinių 
kvislingų.

io ikMi kito X°nd^taT/uUnu:'
jis yra pranykę Pradedanti J* Siu metų ba^an-j Skaitlltojtl Balsai

O-8 11 « -kalavi-l

Išrodo, kad visi gavo po at
skirą bombą...

Berlyno pavaizdavimui

lieną
mas buvo pastatytas dienos Gerb , ,, Redakcija! 
tvarkon Anglijos parlamen. Pranešu kad knvgų siu^ti

DARDI ODŲ FARMĄ •/______ t v
70 akrų žemės ir visi trobesiai, 

lietuvių apgyventoj apylinkėj, kaip 
Lietuvoj. Parduodu dėl to. kad žraa* 
na mirė, aš jau pasenau ir dirbti 
negaliu, noriu važiuot pas vaikus.

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

KARAS AMERIKAI KAI-
NAVO JAU 276 BILIO

NŲ DOLERIŲ

Iždo sekretorius Morgen-i 
thau praneša, kad sumušti 
Vokietija Amerikai kainavo'

te. Anglijos valdžios vardu
comkn rast žodžiu Aš ma kalbėJ° užsienio reikalų ^.unku ra.t žodžių. As ma mjnisterjs Anthony- Eden.
ciau Stalingradą; gyvenau ________________ J
Londone, kada jį bombąr- ,n f,mT V.. 
davo nacių karo aviacija. /I/V , A./II7
Man teko matyt tuzinus la- --------
bai sužalotų miestų Rusijo-, Kuba yra tirščiausiai ap
je. bet tokių visiško išnai- gyventa šalis visoj Ameri- 
kinimo scenų, kaip Berly- ko j. Jes teritorioa turi 44,- 
ne, man neteko matyti — 164 keturkampes mylias, o 
kas nors panašaus Į baisią gyventojų turi 4.300.000.
pasaką. Visa eilė pačių gra- į *--------
žiausių gatvių. įskaitant Pirmasis viešas knygynas 
Unter Den Lindeną, nepa-; Anglijoj buvo atidarytas 
taisomai išgriautos. Berly- '1850 metais.
ną jau negalima pažinti. --------
Nuo garsaus Alexander Nuo 1714 iki 1837 metų 
Platz iki gestapo būstinės Anglijos karaliai valdė Ha- 
tik laužai ir laužai. Iš kiek- novero provinciją Vokieti- 
vieno šimto namų nei vieno joje.
tinkamo gyventi. --------

Jei kas dar mano. kad Astronomai yra apskai-
reikia atkeršyt už Londono, čiavę, kad galima padalyti 
Stalingrado ir Caventry su-! tokį teleskopą, kurio pagal- 
griovimą, tai tas jau pada- i ba butų galima matyt: ant 
įyta. Berlynas atsiėmė už mėnulio* toki daiktą* kaip 
viską, Heliai to galit neab?-i žmogus.
JOTaigi. naciai buvo pasi- Amerikos orlaivių pramo 
šovę išgriaut visą pasauli ir 
iį griovė. Bet jie gavo tai. 
ko patys mažiausiai laukė.
Ne tik Berlynas, bet visa 
Vokietija išgriauta. Už Hit
lerio ir jo gaujos nuodėmes 
dabar kentės Vokietijos 
žmonės. Bet sava dalimi jie 
yra kalti už Hitlerio ir na
cizmo įsigalėjimą.

nėję 50 nuoš. darbininkų 
sudaro moterys.

KALINIAI VALYS 
LONDONO LAUŽĄ

APSIVEDIMAI
Pajieškau jryvenimui draugės, bet 

turi but mergina, ne našlė, nuo 45 
iki 50 metų amžiaus, kad bu .ų nors 
kiek pamokyta, baigusi nors pradi
nę mokykla, kad butų linksmo budo 
ir gerai atrodytų. Aš esu 51 metu 
amžiaus vaikinas, gerai atrodau ir 

I pasiturintis. Gerai merginai butų 
užtikrintas gyvenimas. Atsakymą 

i duosiu tik j rimtus laiškus.
S. P.

; 1141 E. 61st St., Cleveland Ohio

30 metų vaikino siela jieško mo-

ni gavau ir tariu Jums, 
draugai, nuoširdų ačiū. Vi
sos knygos yra geros ir 
naudingos.

Ačiū ir už “Keleivį.” ku
ris ateina pas mane Į De
troitą kas penktadienį. Il
gų metų “Keleiviui’’ ir vi-

PAJIEšKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Kostanto Ka- 

siulionio. Ilgus metus gyveno jisai 
Youngstovm, Ohio. -Jeigu jis da gy
vas, prašyčiau atsiliepti, arba kas 
jį žino—pranešti man. už ką busiu 
dėkingas.

JOHN STRAUS.
P. O. Box 14S. Kingwrx>d, W. Va.

Pajieškau dėdės Domininko Ado
maičio. kilusio iš Povilaičių kaimo,
Gruzdžių valsčiaus, Šiaulių apskrit.
Aš esu jo sesers Kleofasės ir Kazi
miero Pašakamio duktė. Jis, Ado
maitis, atvažiavo į Bostoną prieš 
pirmąjį karą ir parsikvietė Kleo- 
fasę, savo seserį, mano motiną. Tai 
buvo apie 30 metų atgal. Kur jis 
dabar yra, aš nežinau, nes tik 6 me
tai kaip aš Amerikoj. Girdėjau, kad ... .
jis gyveha apie New Yorką. Bučiau Į 40c., 3 tuzinai už $1. 
dėdei labai dėkintra. ieieu iis atsi- < ŽOLĖS ARBATO:

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANCLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

dėdei labai dėkinga, jeigu jis atsi
lieptų, arba jei kas kitas praneštų 
man jo dabartini adresą. (21)

ANNA MASIULIS,
392 Athens St., So. Boston, Mass.

Aš, po savo pirmojo vyro. Marė 
Svctulevičienė, pajieškau Juozo Sve- 
tulevičiaus, kuris seniaus gyveno i 
Montreale, Kanadoj. Iš Lietuvos pa- 
eina iš Ktistonių kaimo. Alytaus ap
skričio, Seirijų parapijos. Jis yra 
šviesaus rauplėto veido. Aš labai 
norėčiau su juo pasimatyti, nes tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti arba žinanč ų apie 
jį man pranešti, už ką bustu labai 
dėkinga. (21)

MRS. M. PALŪPIS,
12 Hemlock St.. Plains, Pa.

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

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

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

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

nuo pražilimo ........................ 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.

Pajieškau brolio Juozo Bernoto, jo j Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
sunaus Edvardo ir dukters Agnės, j Nuo surūgusio pilvo (heart burn)
Kitąsyk gyveno Brooklyne. bet buvo i ................................................. 85c.
išvažiavę dirbti į Kentucky kasyk-j Tyra mestis, nuo bile kokio nie- 
las. Jau 15 metu negaunu a tie juos Žulio, Rožės. Pailių, Poison Ivv, gyLondono laužui nuvalyti terš sielos. užinteresuotos šeimyni-1 žinių. Busiu labai dėkingas jei kas visokius skaudulius, apdegimus
man apie juos praneš, ar gal jie .............................................. ?2
patvs malone- atsiliepti. (21) Peilių arbata arba mostis

MR. THF.OFIL BERNOTAS. Į _ M. ZUKAITIS.
335 Dean St., Spencerport, N. Y. i

$275.2113.000.000. Prie to andai ketina pakinkvti i ne metu.
yra pnskaitytos ir kiro su darbą oOO.HOO vokiečiu ka- resU; m. h.
ja {Kinais išlaidos. po belaisvių. i” Haydon Avė., Great Neck, N. Y. 2351 Ga«con St, Montreal. Gonada

85c. 
(11 >

Karas Europoj c
Jsi Borite Iinotl apis karą ir kitua paauuM 
įvykiUK t«i akaitykite "Naujiaoaa".
"Naujieno*" yra pirmaa ir didiiauafaa ttaCuri^ 
dianraitis Amerikoje.
Uiairaiykite -Naujienas- liandlaa. Maujlaat 
prantus trata metama Amerikoje (IMmaut Cbk 
aa<«), I&00. Chicagoje ir Buropcje 
Kouey Orderf ar dekj aiųakltei

“NAUJIENOS"
170 South Halsted SU aut

CHICAGO, ILLINOIS

I I
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G r e t e
Jieva Simonaitytė

(Ištrauka iš nebaigto romano “Vilius Karalius”)

(Tąsa) Įra ir šiandien su motina.
Nieko Mikis į tai neatsa- Retai ji tegirdi meilų žodeli 

kė. Ir ką sakyti! Kas juo ti-'iš dukters lupų. Ir tada jie 
kės, jei jis ir papasakos, tepasakyti iš gailesčio, bet 
kaip čia buvo. Didžiausiu ji niekados iš meilės. Jokios 
paskelbs melagiu pamotė, meilės ji nebejaučia ir ne- 
jei jis sakys, kad Grėtė pa i bejaus motinai.
šoko i valtį, kad jis jos at- Su tėvu kitas dalykas. Su 
laikyti negalėjęs. Ne, nie- juomi ji pasikalba ir apiė* 
kas netikės, visai negali ti- dingusį brolį.
keti. Nei jis pats netikėtų. —Kur jis galėtų buti, ar 

Ir Mikis tyli. jis dar gyvas, tėveli?
O tėvai mano. kad jis Į —Dievas miels težino,

nertėdamas tyli. Taigi, tokį kūdiki! — sako tėvas, 
kietasprandžiai išdykaujan-Į —Kodėl jis nei tau sudie 
tį berniuką reikia būtinai nepasakė?
nubausti. —Jis žinojo, kad aš jo ne-

Jis liko aštriai pabaustas, leisčiau į pasaulį. Juk jis 
Kada Grėtė pirmą kart į toks jaunas dar buvo, vos

po drugio atsibudo ir pc- aštuoniolikos.
klausė, kur Mikis, motina 
trumpai atsakė, kad jis iš
važiavęs.

—Kur jis išvažiavęs?
—Su kaimynais į Karklę.
Bet kaimynas grįžo iš 

Karklės su šieno pilna val
timi, o Mikis ne.

Grėtė nebematė jo dau
giau.

—Kur Mikis, kur Mikis, 
kur Mikis?

Pagaliau iš tarnaitės su
žinojo visą tiesą.

Motina, jos motina, Regi
na Plonienė, išvariusi savo 
posūnį iš namų.

—Prapulk man tuojau iš 
akių. Nebenoriu tavęs čia 
matyti — sakius pamotė.

Ir Mikis išėjęs. Pirma da 
buvus iis isišlipips i GrėtėsJ —•• -  -------
stubelę, su ja atsisveikinti. 
Bet Plonienė jį pastebėjusi 
ir ištumusi pro duris. O ta 
da, nei tėvui sudie nepasa
kęs, dingęs.

Kaimynai matę jį tiesiu 
keliu miesto linkui einant.

Dar kaži kas matęs jį 
mieste uoste apie garlai
vius besitrainicjant, su mat
rosais besikalbant...

Grėtė atsiminė bevardes 
salas, kur auga Lietuvoj da 
nematytų vaisių; uolynus ir 
kalnus, kui aukso ir dei
mantų galima rasti. — Ji 
atsiminė jurą, jurą, jurą! 
Kur vienas laivas klaidžio
ja be kompaso... Kodėl be 
kompaso? — Grėtė nežino. 
Užeina audra. Juros ban
gos už laivą didesnės... Ap
vožė laivą... Laivą seka mil
žiniški paukščiai. Jie balti, 
bet turi vanago snapus...

—Albatrosais jie vadina
si...

Fiziškai Grėtė pasveiko. 
Bet siela sirgo ilgus metus. 
O kada ir ta žaizda užgijo, 
tai randai suaugo kreivai, 
*rupliuotai. šlykščiai sudar
kydami jos vidujinį grožį.

Jeigu motina tokia žiau
ri ir neteisi, tai... Ir skau
džiai gavo motina pajusti 
dukters kerštą.

Motinai verkiant ir de
juojant dėl to, kad ji tik tą 
vienintelę dukrelę teturinti 
ir ta pati jos nemylinti — 
Grėtė niekada jau daugiau 
nebepaguosdavo ir nebeuž- 
tikrindavo jai savo meilės. 
Kelis kartus biauriu tonu 
pasakė ji motinai i akis:

—Kodėl išvarei mano 
brolį iš namų? Argi už tai 
tau turiu buti dėkinga? Rei
kėjo pirma manęs paklausti, 
kas to viso kaltas? Dabar 
aš kaltininkė dėl brolio žu
vimo. Mano motina mane 
padarė kaltininke, rasi, ir 
žmogžude.

—O kad jis nebūtų ėjęs, 
juk mama negalėjo jo išva
ryti?

—Aišku, kad negalėjo. Ir 
ji nebūtų jo variusi. Ji tik 
pirmame piktume taip ne
apgalvotai pasakė. Bet jau 
visada, jau nuo pirmos die
nos, kaip tavo motina čia 
atėjo, jis jautė, kad ji jo 
pamotė. Jis turėjo tokią 
jautrią širdį, visai kaip jo 
motina...

Grėtė pamanydavo, kad 
gerai butų buvę, jeigu jo 
motina butų buvusi ir jos 
motina.

—Ar jis sugrįš dar kada?
—Jeigu jis dar gyvas...
Dabar Grėtė Plonikė pa

augusi. Iki devynioliktų sa
vo amžiaus metų ji išbuvo 
pamary. Dabar jau užtenka.

DABAR MADOJE MOTERIŠKI KAKLARAIŠČIAI

rrLEfVB. so.

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Viso* knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum
pam laikui yra nupiginamo* iki pusė kainos. Kas pirk* 
už $1.00, ta* gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirk* 
už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
gausit knygų už $4.00. Ir 1.1.

Štai čia knygų sąrašas:

laft. Sorai erapr scorf; top right, 
royaa jersey Sorai ascet; balow, 

geM and rfeinoston* įew«lry.

Čia yra parodyti keli kaklaraiščių pavyzdžiai. Gerai pritaikytas prie ko
stiumo kaklaraištis* priduoda daug grožio ir kartu apsaugoja kaklą nuo šiur
kštaus oro.

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

I LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS

! DAINOSE. \ iBažnyčia sako, kad buvo, o moka- i 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai j
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j ' Jei nori žinoti, kaip senovėje Ueta
kelius dienas visų veislių gyvūnus, | viai gyveno, tai perskaityk šitų kny- 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės ; gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

>lj ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- Į dau,
'pinti!

kamuo ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- i daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, 
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? 'Labai užimanti ir pamokinanti kny-
Iš kur ėmėsi tiek vanoens, kaa visų ' ga. Su paveikslais. Kaina ____60c.
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- !
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Į KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai ,, .
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- UAKlilNO SlbNO V E J t,. 
tai kitų klausinių, j kuriuos negali 1 Panašios knygos lietuvių kalboje 
atsakyti jokis kunigas, yTa nuosakiai ‘iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko- 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale, kius dievus garbino senovės indai bei 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 'arijonai, egiptėnai. cbaldai, asyrai, 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
mokslas nuo pradžios iki galo. jkius jie santikius su žmonėmis turė-
Kaina ............................................... 26c. .jo. Knyga stamti ir labai užimanti.

_____________ __ __ _ l’ai yra tikra tikėjimu istorija. .tl.OO
’.R ROMOS POPIEŽIUS YRA •
KRISTAUS VIETININKAS? MATERIALISTIŠKAS 

Parašė kun. M. Valadka. Knyga ISTORIJOS SI PRA 1 IMAS.
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų Si knygelė aiškina proletariato fi- 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 

i tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25 kius, tai perskaityk šitą knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau- 

KA1P SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- jantiems darbininkams neapkai-
STATYDAVO SAU ŽEMĘ nuojama. Kaina .......................... 25c.

Labai įdomus senovės filosofų da-
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
kslas arba Kaip Atsirado kalbos.*’ draugijos formos, ir kodėl turės buti 
Parašė Z. Aleksa. pakeistas kapitalizmas Kaina 26c.
40 pusi.............................................. 10c. „

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą caro Alek- Į Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
sandro II. Labai puikus ir nesun- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 

! So. Boston, 1913, pusi. 61...........25c. »t»s duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 

TAB4KAS druskos ir kitų Današių dalykų? Ko-
Kaip ‘jis' žmonėms kenkia. kU“?i"

Pamirkyk per naktį tris'M™*,.™*: *■ Kl3S, , I j f- | daugeli is gyvenimo patyrimų pa- u m vjt-ihus. Mina .. įoc.
puodukus raudonų binzų, rašė K. Stiklelis So. Boston, Maas. KUNIGŲ CELIBATAS 

, i (kidneybeans). Išryto nu-D9w m., pusi. es....................... 26c. knyge,. kodėi Romo.
bin- meitę, druską, lemono sun- sunk, užpilk šviežiu vande- žingsnis prie šviesos. popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia

zai, nes prie tokio žargo-,ką gabalą rakytų lašinių, niu įr pavirink apie tris k. s“l&
no Amerikos lietuviai dau- SOlderiO Kulnį arba Šviežios pusę valandos. Tuomet nU-'tuvaitė. So. Boston, Mass. nupuolimas, šią knygą turėtų per-
giau pripratę. mėsos kaulį. Kunk, sudėk į molinį puodą!13“ ■"••• 23................ »*•

Išvirtus binzus galima. arba i skaurada iDilk nūs-‘“Salomėja” terjs, dukterįs ir mylimosios nepa-
ašutinti .pečiuje, uždėjus i antro1 puoduko’ tomeičių A?ba. kaip buvo nakirsU šv. pulto j tokią kunigų globą. Parašė

SOCIALIZMO TEORIJA.

BINZAI GERAI PAVA
DUOJA MĖSĄ

Nors reikėtų sakyti 
pelės,’’ mes sakom

APIE VALGIUS.
duo nuverda, dapilti dau- 

visokius
giau.

Binzai priima
‘*pu-j prieskonius: svogūną, to-

Čia kalbėsime apie bin- pašutinti
Greičiau, greičiau is čia: zus fcaip mėsos pavaduoto 
Nebematyti pagaliau tų bai- - — - - -
šiųjų vandenų, su jų bjau
ria ja vėtra ir perkūnais. 
Nebematyti ašarojančios 
motinos. Bet kaip išeiti. Pa
čiai pasisiūlyti kam nors 
negalima. Ji turi laukti, 
laukti, laukti!

Merės jomarke visai ne
tikėtai susipažino ji su vie
nu. Prie karuselės. Ji stovė
jo su kitomis pamario mer
gaitėmis. kaip kažkas jai 
nuplėšė skepetą nuo galvos. 
Ji atsisuko. Jos akys susiti-

GERT IR VALGYT?

riebalų nuo bekono. Užkai
tink ir duok stalan.

Kepti binzai

lašiniukų ir tomeičių sun-!SUnkos, supiaustytą svogu-
/- • orbo crolimo wol<nrt!__ x—’-^tuką mUŠtardOS.

šaukšto maleso,
ją. Tiesa, binzai neturi to- kos; arba galima valgyt į ną7 šaukštuką muštardos.
kio patraukime kaip kepti kaip sriubą. 'pusantro
vista ar steikas. bet mais- Binzų yra visokių atmai-
tingumo žvilgsniu jie d 
vertingesni ir už vištieną 
Todėl dabartiniais laikai; 
kai geros mėsos negalim 
gauti, patartina var 
zus.

Binzuose yra daug prr- 
teinų. Tai vra ta pati sub
stancija, kurios gaunam . . . .
valgydami mėsą, kiaušiniu- Supiaustyk ir paspirgink 
ir surius. Ta medžiaga bu- bekono arba sūdytų lašinių 

, tinai reikalinga kūno audi- su dviem svogūnais, ku- 
ko su... jo akimis. Jis juoKė-i njarns arįa raumenims pa- riuos reikia smulkiai su
si visu veidu. Ir toks jis jai;įaikvti geroj tvarkoi. Tai- piaustyti. Įdėk kokius 6 
pasirodė is karto geras, šta- gį vįetoj mėsos įr‘ suriu puodukus virintų ar keptų 
čiai mylėtinas. į valgykime binzus.

Ar ji neitų su juomi į ka-:
ruselę pasivažinėti. į aną,' Bet binzus reikia pirki 
kur eina “per kalnus ir dau->, džiovintus, ^tai yra grudiu 
bas,” klausė jis. KeriDotų bfnzų nepirkit i

nevalęykit, nesBe jokio apsigalvojimo ji 
butų su juo ėjusi ir per tik
rus kalnus ir daubas.

—Nebijai? — Koks bal
sas malonus! Toks artimas, 
toks pažįstamas... Kas turė
jo panašų balsą? Ji užsi
merkė ir laukė, kol jis dar 
kartą prabils, bet jis tiek 
menkai tekalbėjo.

—Kodėl užsimerkei? Ne
nori manęs matyti.

Grėtė sudrebėjo dėl visai 
keisto jausmo: ar jo balsas 
nepanašus į dingusio brolio 
balsą? Dideliomis, didelio- 
mis akimis ji pasižiurėjo į 
svetimąjį. Ne, tai ne brolis. 
Bet kodėl jo balsas toks?

—Nepatinku aš tau? Bi
jai su manim ir kalbėti?

Ne. ne, ji nieko nebijanti, 
tiesa, vieno dalyko...

—Ko, bernelio?
Grėtė raudo daugiau ir 

daugiau. Stačiai karšta jai 
pasidarė. Galva pradėjo jai 
svaigti, bet to kalta besisu-

pusantro

tėtų kiekvienam 
"O. S. S.”

na viename akte, pa- '-•ev. iownsena roi, u. u., t
anglų rašytojo. Ver- Uetcvino Ferdinand de Samcgitia

perskaityti. 25c.

’ Lrčt V ii Arba Šiiubinė Iškilmė. Vieno ak-
SaUKStO CUKraUS,; to farsas, labai juokingas ir gerasnų. bet jie skiriasi tiktai

spalva ir išvaizda. Maistin- jr gerai viską sumaišyk, dėl pinigų
gurno žvilgsniu skirtumo j Ant viršaus uždėk kelias Triių aktų ir sePti'ni>i scenų dra-— ---- ... . i ma. PajraJ j,. Tolstojų, parašė A. A.

na ............................ 35c.

Kaina ............................................ 26c.

KODĖL AS NETIKIU 
f DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl1 Žiupsnį druskos ir pipirų, perstatymui. Kaina .................... 15c. tik£? PihTa
-i->— ,-,c-L-o ci-imnici-U Divirr nesumuš joks jėzuitas.

knygutės .......................

įeira įm . jU()se nėra. Todėl galit pir- pleskes bekono arba sudy- večkys? ka: 
to.i m - kokie patinka ar kokių tų lašinių, uždenk ir pašų- karės nu< 

turėsit ge- tink pečiuje apie valandą Vienogaunat, vistiek 
ro maisto.

LOTAKOS
akto drama.

3imzai su

Kaina toa
20c.

KURGI VISA TAI NYKSTA? 
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*

„ . ... •__.. žmonės kuria per amžius? šį intri-
, * . . . ................... . . vaizduojanti guojantj politiskai-ekonomišką klau-
1 laiko. Tuomet nudenk ir te- n^o^ruS'HkimaUrUlną lr 8im^ aiškin* tarsnis Vokietijos 80-, , . noVono Hov 1 \ rrinntn moter« cialdemokratų teoretikas Kari Kauta-iiksusu vakarienei pdkepa d<u lo minutu Rama ..................................... zOc. Kaina ................................ įoc.
i.„ :--o:—: u.. 50C!AIJZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu BIBLIJA SATYROJE 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- Tai Biblijos pašaipa, j Kanadą tos 
nas katalikas ir socialistas. Parašė knygos neįsileidžia.Labai juokinga su

be uždengimo. Binzai bus 
gatavi. 1 urėtų užtekti 8 
žmonių šeimynai.

jie sumai
šyti su visokiais chemika
lais, kurie sunaikina visu- 
vitaminus ir prie to 
kenkia sveikatai. Daktaru: 
dabar pradeda manyti, ka i 
kenuotas maistas yra svar
biausia vėžio ligos priežas
tis, nes niekur kitur pasau
ly tiek daug žmonių neser
ga vėžiu, kiek Jungtinės 
Valstijose, kur žmonės val
go iš metalinių skardini . 
Ypač pasibaisėtinai paki! .

Bereikalinga
Baimė

Lapė liūtą kaip sutiko.
Ves iš baimės gyva liko: 
Baisia^ dreba, visa kruta, 
Bėga slėptis, kaip tik drūta.

Antrą kartą jau jai liūtas 
Neatrodė toksai drūtas;
Ant jo stačiai pažiurėjo 
Ir visai jau nedrebėjo.

omzų. šaukštuką muštar
dos, pusę puoduko uksuso. 
j.usę puoduko vandens ir 
žiupsni pipirų. Pašutink ant 
lėtos ugnelės iki prapuls 
skystimas. Duok stalan 
karštus. Vyrai juos labai 
mėgsta.

Sriuba iš binzų
Pamirkyk per naktį du

»uoduku binzų. Rytojaus 
dieną sudėk juos į puodą ir
iao’lk ^vandens, kad butų j^dus liūtą syki trečią, 

apie 10 {juodukų skystimo. Jį pasveik.no. kaip svečią 
‘dek kumpio ar soldeno urasiaį jį prįe jo priėjo, 
Kaulą, jei turi, arba kaulą| lkj norui p;u;nekėio. 
nuo šviežios jautienos. Įdėk-

Olą SUpiaUStytų salierų,Į Jr mes dažnai akis statom.
kelis pipi-

vezio liga šio karo mėty i rus, druskos, ir šutink ant 
kuomet žmonės t radę i lėtos ugnelės apie 3 valan- 
daugiau valgyti iš “kenų." das. Padžiovink (toast)

vieną svogūną, 
ir

E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .............................................. 10c.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.
Parašė

M. METELIONIS.

Džiovintus binzus išvirini 
nesunku, tik reikia juos pa
merkti iš vakaro. Lietuvė- 
turėtų gerai tatai žinoti, i 
nes Lietuvoj virdavo džio
vintus žirnius ir pupas.

Binzus galima virint tam 
pačiam vandeny, kuriam

tiek sviestu apteptų baltos 
duonos riekučių, kiek lėkš
čių sriubos, supiaustyk į 
nedidelius keturkampius 
šmotelius ir įdėk Į kiekvie
ną lėkštę. Sriubą supilk ir 

: duok valgyti. Turėtų išeiti 
apie 6 lėkštės sriubos.

Kai nežinomą pamatom.
Bet patyrę, ką jis gali, 
Metam baimę tuoj į šalį.

P. Arminas.

Žemė Ašarota

jie mirko, tuomet susitau- Šutinti binzai su sineton* 
pys kai kurios maistingf s j Paimk porą puodukų sau
jų dalys. Ir verdant nerei- Sų Įima binzų (pupų), už-

■’i! *11 J v • J • •klojanti ir belingucjanti per kia dėti sodės. Nors su so- nilk verdančiu vandeniu ir “kalnus ir daubas" kanisė- de greičiau išverda, bet sc-i pavirink valandą Nusunk" 
lė. Jai atrodė, kad ji jau dė sunaikina vitaminą BĮ užpilk šviežiu vandeniu ir 

Motina verkdavo, o ji, krinta, krinta... Ji kruptelė- ir kitus vitaminus, kurių y- dabar jau virink iki bus

Ljetuva ! Lietuva ’ 
žeme ašarota!
Tave ėdė visada 
Kacapai barzdoti.

Tu maskolių pavergta, 
Visai nuteriota. 
Lietuva! Lietuva! 
Žeme ašarota!

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus ap«iima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nw »*kloa vi- 
ui nėra. Jiaai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja ūko bavus kitąsyk 
pekla, dabar kapaatal an
ga. Ir pridėtas “peklos" 
žemėlapis tatai patvirti
na. - f

Kaina 25

SPS BB0ADWAT,
80. BOSTON. MASS. 

Taipgi ir pas ’

A K. MKTBU0N1 
7747 Navp Avima, *

' Detroit, Kiek.

379 puikiais paveikslais, perstatan- 
iiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kama ____(..00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

džian bambos spyriai.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 

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

MONOLOGA1 IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revobucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšeiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 26c.

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

oisitikintis Vyras; (2j žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kios prietarus, burtus ir tt.......... 16c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

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

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilėa, 

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

Elvą iškėlusi, išeidavo iš, jo ir staigiu mostu čiupo ra binzuose.
tnbario, net nemandagiai' jam už rankovės. O jis ją Binzus reikia virinti lė ___ ____ _________

duris užtrenkdama. apkabino aplink liemenį. tai. Reikia dažnai pamaišy- puoduką rūgščios Smetonos
Tokie pat santykiai tebė- (Bus daugiau) ti, kad neprisviltų. Jei van-|jr porą šaukštų sviesto arba

minkšti. Tuomet nusunk, 
{•ridėk pipirų, druskos, įdėk

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
vidarMo dalį.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepta ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada non 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
nerakaityti šitą knygute. Kaina 10c. 
“Keleivis,” 636 Broadvray, 

Seath Boston, Mas*.

i

pasveik.no
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PAMOKINIMAI
KAIP AUGINTI 

TOMEITES

Tomeitės užima svarbiau
sią vietą daržovių tarpe. Jo
se yra daugiausia A, B ir C 
vitaminų, jas gana lengva 
auginti ir jos duoda didelį 
derlių. Tinkamose sąlygose 
iš vieno ūgio galima gauti 
visą peką vaisių.

Tinkamos sąlygos reiškia 
gerą dirvožemį ir gerą prie
žiūrą.

Kas turi daug žemės, tam 
patartina sodinti tomeites 
plačiau, apie 3-4 pėdas vie
ną ūgį nuo kito; ir jų ne
reikia rišti prie stulpelių. 
Ant žemės sugulusios jų 
virkštys gauna daugiau 
drėgmės, išleidžia daug ša
knelių, kurios semia iš že
mės maistą ir duoda dau
giau vaisių.

Bet jei daržas nedidelis, 
tomeičių ugius reikia prirai
šioti prie stulpelių ir nuge 
nėti šoninius ugius arba

Gruodžio 16 d. vokiečių 
armijos vadas Rundstedt 
pradėjo ofensyvą prieš A- 
merikos armiją ir sulaužė; 
jos frontą.

Gruodžio 28 d. ameriko
nai sulaikė Rundstedto ar
mijas ir jas galutinai užkor- 
kavo “belgų alkūnėje.”

1945 metai
Sausio 14 d. raudonoji ar

mija užėmė Varšuvą ir tuoj 
pradėjo žudyti lenkų pože
mio kovotojus, kaip “nacių 
talkininkus.”

Sausio 23 d. Amerikos 
pirmoji ir devintoji armijos 
sudaužė vokiečių frontą ties 
Roer upe.

Kovo 2 d. alijantų armi

šių atsiranda juodų dėmių 
ir jie pradeda puti.

Daugely vietų tomeičių u- 
gius užpuola ligos: ant lapų 
pasirodo šviesus taškai, ku
rie paskui parusta, lapai 
pradeda džiūti ir krinta.

Nuo tos ligos ugius rei
kia purkšti bordo mišiniu 
(Bordeaux mixture), kuris 
padaromas iš vario druskos 
(mėlynojo akmenėlio) ir 
kalkių. Bet jo galima gauti 
ir gatavo sėklų krautuvėse.

Nuo vabalų ir kirmėlių . _
reikia purkšti arsenate of ja sudaužė Siegfriedo lini- 
lead skiediniu. To irgi gali- JU \r pasiekė Reino upę. 
ma gauti sėklų ir kartais ge- Kovo 5 d. Amerikos pir- 
ležų krautuvėse. Ant maiše- moji armija užėmė Kelno 
lio ar keno yra paaiškinta, (Cologne) miestą, prie Rei

no upės.
Kovo 7 d. Amerikos pir

moji armija persikėlė per 
Reino upę ties Remagen 
miestu.

Kcvo 16 U. Amerikos tre
čioji ir septintoji armijos 
pradėjo supti Saaro kraštą 
ir vėliau ji okupavo.

Kovo 23 d. trečioji armi
ja persikėlė per Reino upę 
ir pradėjo žygiuot į pietų 
Vokietiją.

Kovo 24 d. Anglijos ir

kaip jį vartoti.

Istorinės Šio Karo 
Datos

(Atkelta iš 4-to pusi.) 
mė svarbų prieplaukos mies.šakneles, kad virkštis aug

tų aukštyn. Galinta išvystyti Gnlodžio 7 d užsibaigė 
vienų dvi ar tris virkstis— pirmoji ..trijų didžiuju- _
kiek kas nori, arba kiek lei- Roosevelto, ~............
dzia vieta. Jei vieta maža ir 
tomeitės susodintos tankiai, 
apie 2 pėdas viena nuo ki
tos, tai daugiau kaip 3 u- 
gius iš vieno stiebo nepatar-

tą Neapolį. 
Gruodžio

ir

tina daryti
Dabar klausimas,

rasodą geriau vaitoti—pirk 
tinę ar namie augintą? Pir
ktinė, paprastai, išrodo ge
riau, nes gražiai išauginta, 
didelė, sveika, stipri. Rodos, 
pasodinsi ir tuoj bus tomei
čių. Bet ištikrujų taip nėra. 
Mat, ji yra išauginta lepio
se sąlygose ir perkelta į 
sunkesnes sąlygas darže il
gai skursta. Namie sėta ra- 
soda išrodo daug menkes
nė, tačiau pasodinta į dirvą 
greičiau prigyja, pasiveja ir 
kartais net pralenkia pirk
tinę rasodą. Taigi, kas nori 
gerų rezultatų, tas turėtų 
užsiauginti rasodos namie. 
Žinoma, šiuo laiku butų jau 
pei-vėlu ją sėti, todėl, kas 
apie tai nepasirūpino anks
čiau, dabar gali tik nusipirk 
ti rasodos. Šįmet ji dvigu
bai brangesnė, negu pernai 
buvo. Bostone už 12 ūgių 
reikia mokėti 75c.

Tomeičių yra visokių at
mainų. Vadinamos “Earlia- 
na” ir “Bennv Best” yra ge* 
ros ankstyvesnės atmainos, 
bet palankios visokioms li
goms. Atsparumo žvilgsniu 
geriausios yra “Marglobe 
ir “Rutgers.”

Tomeites reikia gerai lais
tyti. Dėl stokos vandens jos 
nemezgia vaisių, ir užsimez
gę mazgai nukrinta. Be to, 
dėl stokos vandens ant vai-

ĮNIRŠĘ ITALAI SAUDO FAŠISTĄ

Churhcillo
Stalino — konferencija Te-, Amerikos" armijoš'^reikėlė 
nerane. * * . per Reino upę ir pradėjo

1944 metai supti pramoningą Ruhro sri-
Sausio 16 d. generolas

lEisenhower atvyko Angli- . Balandžio 9 d. Ruhro sri- 
kokią jon ir pradėjo ruošt savo jė- Ps buvo galutinai apsupta 

gas invazijai Francuzijon. *r vėliau užimta.
Sausio 20 d. rusų ar-‘ Balandžio 11 d. Ameri- 

mija išlaisvino vokiečių ap- kos devintoji armija pasie- 
gultą Leningradą. * kė Elbo upę. Greitu laiku

Birželio 4 d. Amerikos .ii butų pasiekus ir užėmus 
penktoji armija sumušė vo- Berlyną. Stalinui pradėjus 
kiečius ir užėmė Italijos so- rėkti. Amerikos armija bū
stinę Romą. vo sulaikyta prie Elbo upės

Birželio 6 d. alijantų ar ir leido rusams užimti Ber- 
mijos įsiveržė Normandijon. lyną — po to, kada vokie- 

Birželio 15 d. vokiečiai jėgos buvo ištaškytos ir 
pradėjo bombarduoti Lon-Į nebėgaĮėjo sėkmingai laiky-
doną savo rakietinėmis tls- , 1V. _ ..
bombomis Balandžio 2o d. Rusijos

Liepos 20 d. vokiečių ar- ir Amerikos armijos pasiti- 
mijos štabe daryta bandy- ko prie Torgau. netoli Elbo 
mas nužudyti Hitlerį. upės ir Vokietija buvo su-

Liepos 27 d. Amerikos baldyta, 
armija ištaškė vokiečiu jė- . Gegužes 1 d nacių radi- 
gas Normandijoje ir šilau- l«ąnese kad mirė Hit-
žė jų frontų. Iš Normandi- >.V J° v1.^ uzeme adml‘ 
jos vokiečiai turėjo bėgti 1 0 as Doenitz. 
per visą Francuziją, kol pa- Gegužės 2 d. alijantų ko- 
siekė garsiąją Siegfriedo Ii- manda pranešė, kad Itali- 
niją. joj ir pietų Austrijoj vokie-

Rugpiučio 15 d. alijantų Į čiai pasidavė alijantams, be 
armijos įsiveržė pietų Fran-; jokių sąlygų

Buvęs Italijos fašistų partijos vice-sekretorius 
generolas Achille Starace (viršuje) stovi užpakaliu 
į būrį vyrų, kurie taiko jam šautuvais į nugarą. Da
vus vadui žesklą šaut, pasipylė šūviai. Kulkomis su
kapotas fašistų generolas (apačioje) pašoka nuo 
žemės. Tai dėjosi Milano aikštėje.

Vietinės Žinios
Cambridge Lietuvių Mote

rų Kliubo pokilis
“Keleivį.”

Rudokui valia sutikti ar 
nesutikti su 'Keleiviu” ir 
kitais. Bet ar gražu motinų 
dienos pokilyje šit; i o kal
bėti? Juk viskam yra savo 
laikas ir saikas. Mes susi- 

kad senas 
motinėles pagerbti, o ne to
kių “spyčių’ klausytis!

Kitas toks pat “ pv?' ris'’ 
buvo Gasparas Kvietkaus- 
kas. Jis pasakė: “Draugai, 
jau sumušėme Hitlerį, bet 
čia randasi tokių, kurie 
trokšta, kad butų sumušta 
ir Rusija... Reikia prieš to
kius kovoti: randasi tokių, 
kurie kiša koją... Rodos 
‘Keleivis’ yra darbininkų 
laikraštis, bet žiūrėkite, ką

Gegužės 13 d. Cambridge 
Liet. Pil. Kliubo svetainėje 
buvo suruoštas motinų die
nos pokilis. Jį ruošė vietinis 
lietuvių Moterų Kliubas. rinkome į pokilį.
Pokily dalyvavo apie 70 as
menų. jų tarpe ir aš, žemiau 
pasirašęs.

Pokilio dalyviams pava
karieniavus, Marė Stašie- 
nė perstatė kalbėt J. Tu
rauską. Jis gražiai pagerbė 
motinas ir kartu perstatė 
savo seną motinėlę, apie 80 
metų amžiaus. Juozas, kaip 
man rodos, buvo vienintelis 
šio pokilio dalyvis, atvykęs
kartu su motina. Jis tikrai _
laimingas, bet daugelis ki-Įjis rašo! Jis sako. kad Rim
tų tos laimės jau neturi. Jų bos ištiesta ranka katali- 
motinėlės atsiskyrė iš gy- į kams prigijo... Su tokiais

VISKO PO BISKĮ
Jieško 250,000 moteriškų — lėkštė sriubos, truputis 

plaukų i mėsos ar žuvies, pora rieku
čių duonos su sviestu, tru
putis žalių daržovių (tik be 
“dresingo”) ir stiklas pie-

Bendix orlaivių korpora
cija skelbia, kad jai tuč
tuojau reikia 250.000 mote
riškų plaukų. Jie turi but 16 
colių ilgio ir .003 colio sto
rio. Plaukai esą reikalingi

no.
Be to, jis pataria kasdien 

‘išsimaudyt ore.” Sako ati
slaptam ginklui, kurį toji daryk visus miegamojo ru- 
kompanija dabar gamina Įmo langus, nusiimk drapa- 
Japonijai nušluoti.

Plaukai turi but natūra
linės spalvos, nepaliesti jo
kiais dažais ir neturėję “per
manent wave.” Bet kur to
kių plaukų šiais laikais gau
ti?

nas ir pusvaiancn nuogas 
pasimankštink. Jei kasdien 
taip darysi, niekad nesirgsi 
“šalčiu.”

euzijen, įs Viduržemio ju- 
Tds.

Rugpiučio 25 d. alijantų 
armija išlaisvino Francuzi
jos sostinę Paryžių.

Rugsėjo 4 d. Suomija pa
sitraukė iš karo su Rusija.

Rugsėjo 9 d. Bulgarija

Gegužės 5 d. besąlyginiai 
pasidavė Olandijoj ir Dani
joj esančios vokiečių armi
jos.

Gegužės 7 d. pasidavė li
kusios vokiečių jėgos, Įskai
tant ir Norvegiją.

Gegužės 8 d. Anglijos ir
pasitraukė iš karo su alijan- Amerikos vyriausybės pa
tais.

Rugsėjo 12 d. Amerikos 
armija perėjo Vokietijos 
sieną ties Aachen miestu.

kelbė senai lauktą Perga 
lės Dieną — pabaigą karo 
Europoje.

Gegužės 9 d. ir Rusijos 
vyriausybė paskelbė “laimė
jimo dieną.”

Orlaivis — geriausia 
Amerikai apsauga

Iki šiol Amerikoje buvo 
manoma, kad geriausia šios 
šalies apsauga nuo svetimų 
užpuolikų yra platus vande
nynai. Bet japonų užpuoli
mas ant Peari Harboro pa
rodė, kad vandenynas ne 
tiktai neapsaugoja mus, bet, 
priešingai, dar palengvina 
užpuolimą. Todėl dabar pra
dėjo kristalizuotis nuomo
nė, kad geriausia Amerikos 
apsauga yra gerai išvystyta 
aviacija. Jei Amerika turės 
abiem pajūriais po 55.000 
orlaivių, joks priešas nedrįs 
jos užkabinti.

reikia kovoti iki mirties!
Taip be galo ir krašto rė

kavo “draugas” Kvietkaus- 
kas, norėdamas pralenkti 
savo vienminti Rudoką.

Nenoriu kaltinti pirmi
ninkę, neigi moterų kliuba, 
kuris rengė šį pokilį. bet 
turiu pasakyti tiesą: buvom 
pakviesti dalyvaut motinų 
pagerbimo pokilyje ir ja
me buvom išniekinti. Tokie 
Rudokai ir Kvietkauskai 
mus “išfašistavo,” užmirš
dami, kad jie buvo patys 
pirmutiniai fašizmo talki
ninkai. Jiems užkliuvo už 
liežuvio net Lietuvių Šal
pos Fondas!

Patarlė sako: “Ant va
gies kepurė dega!” Tas tin
ka ir tiems “spykeriams.” 
Da nesenai jie rėkavo, kad 
reikia daryt taiką su Hitle
riu, o dabar kitus “fašistuo- 
ja.” Gėdos pas juos nei už 
sudilusį skatiką!

John Andrew».

vujų tarpo.
Kalbėtojų buvo daug; vi

sų kalbas sunku ir pakarto
ti. Užteks to, kad visi reiš
kė pagarbos motinoms, iš
skiriant du kalbėtojus, ku
rie užsimanė “papolitikie- 
riauti” ir motinų dienos 
proga savo oponentus išnie
kinti. Taip darė Povilas Ru
dokas ir jo vienmintis Kvieti 
kauskas. Rudokas pasakė:

“Jau bus 30 metų, kaip 
aš atsisveikinau su savo mo
tina tūlam miške ir bėgau 
nuo rusiško despotizmo. At
vykęs Amerikon užsidėjau 
mažą krautuvėlę ir žmonės 
matė reikalo mane parem
ti, užtai tariu jiems ačiū.”

Bet dabar pats Rudokas 
garbina tą rusišką despotiz
mą, jis niekina tuos, kurie 
tam despotizmui neprita
ria.

Toliau Rudokas pasigyrė, 
kad turėjęs progos rengti 
išleistuvių vakarėlį Edvar
dui Turauskui, bet, girdi,
“atsirado tokių niekšų,’’ ku- Ar jūsų sūnūs 
rie jo vardą “įtepė į 4Ke-i kariuomenėje?

” jis greičiau sugryžtų? Tai

tarnaujaVT_ 1_____ 1ironų Kaa

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinis 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 
mulių su lenkais ir tt Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir ii vidaus.
Kaina.....................................*...................fl.00

KBLEIYI8
<535 Broadway, So. Boston, Mase.

♦’jr.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Sako, kad m:i perdaug 
valgome

Tokios nuomonės yra Dr. 
Victor Heiser. Jis yra jau 
70 metų amžiaus ir jaučia
si visai sveikas. Žmonės ser
ga daugiausia dėl to, kad

Presoriui. — Tamsta ne- persivalgo, aiškina jisai ne
pasakai savo koresponden- gazine “Journal of Living.” 
cijoj, kokios draugijos sky-.1 Susilaukę pusės amžiaus, 
rius Montreale tą susirinki-!žmonės pradeda sirgti reu- 
mą turėjo ir apie kokią matizmu, artričiu, cukrine 
“drabužių pirklystę” tenai
buvo tariamasi. Dėl šitų ne
aiškumų negalėjome tams
tos rašinio sunaudoti. Už 
pinigus ačiū.

leivį’.” Na, ir rėžė “spyčių.” 
niekindamas sau nepatinka
mus žmones, bet labiausia

remiate musų šalies 
pastangas.

karo

Antoninai Smolensky. —
Jeigu tamstos draugas ma
no turįs vėžio ligą, patar
kit jam tuojau kreiptis į li
goninę. Pats nuo vėžio ne- 
išsigydys, nes nuo tos ligos 
vaistų nėra. Jai reikalinga 
operacija. Už prenumeratą 
ačiū.

M. Yokubątui. — Prenu
meratą gavom ir tariam už 
tai ačiū. Gaidų akordijonui 
neturim.

liga, širdies, pūslės ir inks
tų ligomis. Jie serga dėl to, 
sako jisai, kad valgo netin
kamą maistą ir valgo jo 
perdaug. Viduriams esąs 
reikalingas poilsis. Jauniem 
valgyti reikia daugiau, nes 
jie daugiau juda ir auga. 
Pusamžiui žmogui persival- 
gyt reiškia sistemos apsun
kinimą ir ligas.

Tas daktaras sakosi pus
ryčių niekad nevalgąs. O jo 
pietus tokie: stiklas orančių, 
ar tomeičių sunkos, arba 
greipfrutas: vienas minkš
tai išvirintas kiaušinis, pora 
riekučių duonos su sviestu 
ir stiklas pieno. Vakarienei

Musų armijos, musų laivynui reixia daugiau, ginklų, daugiau amu
nicijos, daugiau maisto — daugiau visų reikmenų pergalei pasiek
ti... ir jiems reikia dabar!štai kodėl jus prašomi paremti juos šiame Karo Paskolos Vajuje _ Galindoj Septintoj Karo Paskoloj, DABAR! Jūsų karo doleriai labai reikalingi karo reikmenims apmokėti.Jus turit savo dalį paskolint. Patirkit savo asmeninę kvotą ekstra Karo Bonams :r išpildykit ją. Kvota yra didesnė, nes Septintoji Paskola yra dvi Karo Paskolos vienoj. Bet atsiminkit, kad pirkdami Karo Benus jus neatiduodat savo pinigus, jus investuojat.Jus gausit atgal kiekvieną centą ir da su palūkanomis. Nusipirkit daugiau Karo Bonų — musų kareiviai aukojasi pergalei dar daugiau!
PIRKIT DIDESNIUS KARO BONUS DABAR

ŠITOJ GALINGOJ SEPTINTOJ KARO PASKOLOJ
SIMPLEX WIRE A CABLE CO.

Cambridge. Mass.

t T
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LIETUVAI REMTI D-JOS 
SUVAŽIAVIMAS

DAKTARAS IŠGĖDINO 
PACIJENTĘ?

Suvažiavimas įvyk* Lietu-Į Pereitą savaitę Bostone 
vių Piliečių Draugijos salėj, i prasidėjo skandalinga byla. 

birželio 3 dieną Viena jauna moteris, kurios
vyras randasi armijoj, ap
skundė vieną daktarąLietuvai Remti Draugijos

sekretorius J. Arlauskas iš- tindama kad jis užpuolęs ją 
siuntinėjo laiškus visoms j ir prievarta išgėdinęs, 
šios draugijos kuopoms ir' Ji buvusi nėščia ir nuėjus 
pavieniams veikėjams, irisu savo seserim pas tą gy- 
kviečia juos dalyvauti me- dytoją pasitarti apie savo
ūmame draugijos suvažia
vime, kuris įvyks birželio 3 
<L

Suvažiavimo vieta—Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėj, prie E ir Silver gatvių, 
So. Bostone. Pradžia 11 va
landą ryto.

Lietuvai Remti Draugija

Nr. 21, Gegužes 23 d-, 194S
IŠ LIET. DARB. D-JOS 

SUVAŽIAVIMO

takarą buvo dele- 
pagerbti vakarienė

Parsiduoda namas
50. BOSTON.

Medinis. 3 aukštų, 6 šei
mynų namas parsiduoda vi
sai pigiai. Rendos neša $124 
i mėnesį. Yra maudynės, 
nau’i pečiai ir kiti įrengi
mai. (22)
174 Bovven St. (2nd floor), 

So. Boston, Mass.

BORIS BEVERAGE CO.

//ALE that is ALE"
TFAOC.MARK RtfeSTEMJ

BREWED BY HAFFENREFFER S CO., Ine., Mas*

29 E St eet. South Bostoa
Pristato toniką, vyną ir viso- 

ios rūšies alų baliams, vesti
ems į namus ir sales. (->
Savininkai:

Jonas Ariauhkas ir 
Juozas > k enda lis.

Telef.: ŠOU 3141.

tiyv <11M

j DrJoseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

•mOM: lt ild 12 
'io<- t iki I. 

7 iki 1. 
-r-4uni a iki 12 

tuOtaTBB
IM1L OAAlABAP 

istaiev defektuota, akla ir 
mu taiku •u8--*WT'n švmaa I 
'■amiouoja ir priakirio

* Summer Street
i A* RENCE. M ASS

A. J.
Keal Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAY
- SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Bee. 17 ORIOLE STREET 

Wcst Rozbvry, Maaa.
TaL Parkvay 1233-W

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

ir aaa 7 iki S.

506 BROADWAY
sn_ gnaroiu m am 

Telefonas: SOUth Boston 1SM

Pereitą sekmadienį Cam
bridge Liet. Pil. Kliubo sa
lėj įvyko Lietuvių Darbiu. 
Draugijos suvažiavimas.

Suvažiavime dalyvavo 
LDD kuopų atstovai ir cen
tro komiteto nariai iš Xew 
Yorko — pirm. F. Spudie- 
nė. sekr. P. Kriaučiukas. N. 

kai-, Kryžanauskienė ir M. Žvin- 
gilas. LSS vykdomasis ko
mitetas prisiuntė brolišką 
delegatą, drg. J. Januškį.

Suvažiavimas praėjo gan 
draugiškoj nuotaikoj. Pri
imta eilė svarbių rezoliuci
jų.

\ akarj toj pat svetainėj 
buvo pokilis kuopų atsto- 
vams-delegatams pagerbti. 
Buvo paruošta labai skani 
vakarienė, kurią pagamino 
draugės Šmitienė. Valeikie
nė, Gegužienė. Brazaitienė, 

Andriukaitienė 
kienė.

Išgėdinta moteris iš pra- i po šio banketo drg. -Jo- 
džios niekam nesakiusi, a- nuška gavo 26 naujus na- 
pie tai. bet vėliau pasakiusi rius į LDD 21-mą kuopa, 
motinai ir parašiusi savo Daugiau apie ši suvažia- 
vyrui užjury, pagaliau pra-' vimą bus sekamoje laidoje, 
nešusi policijai, kuri liepusi Rep.
traukti daktarą teisman. ----------------

Kaltinamas daktaras gi-

Daktaras ją apziure- 
liepęs vėl ateiti. Ji 

buvusi pas jį tris ar ketu
ris kartus. Paskutinį kartą 
is užsigesinęs žiburius, sa

kydamas, kad patamsy bu
sią geriau. Ir pradėjęs kaž- 

Ji protestavus: “Ne. 
Bet jis to nepaisęs.

stovų, 
ęs ir

ką... 
ne’Lietuvai Remti Draugija ne’... Bet lis to nepaisęs, nė. Gegužienė. 

buvo Įkurta ir inkorporuota Jos sesuo buvusi tuo tarpu .Jonuškienė. A 
šelpti musų brolius ir sese- už durų. kitam kambaryje, j ir Ramanauski
ris, kurie nukentėjo nuo šio 
karo. Daugelis 
tremti į
Jų šelpimui draugija sukė
lė nemažai pinigų, bet rei
kia da daugiau, nes Lietu
vos žmonių vargai da nepa
sibaigė.
. Visi Lietuvai Remti Drau- naši. Jis sako. kad tai yra 
gijos skyriai-kuopos privalo prasimanymas. Rašant šiuos 

pa-i

jų yra įs- 
svetimus kraštus.

Bostonui reikia daugiau 
kraujo aukotojų

išrinkti atstovus ir atsiųsti 
į suvažiavimą. Šiame suva
žiavime bus aptarti svarbus 
reikalai, taipgi bus renka
ma nauja draugijos valdy
ba ir komisijos.

Cambridge Lietuvių Kliu
bas ruošia karo paskolos 

vajų

žodžius byla d anebuvo 
sibaigus.

Ona Katkauskaitė*
Bostone

Amerikos Raud. Kryž.i 
skyrius Bostone išleido spe
cialu atsišaukima. Prašo

dainavo žmonių aukoti daugiau krau 
jo. Vidutiniai imant, kas-

--------  dien reikia po 500 žmonių.
Pereitą sekmadieni bos- kad išlaikyti Bostonui skir- 

toniečiai turėjo progos iš- tą kvotą.
girsti Nevv Yorko Metropo
litan operos dainininkę An- 
ną Kaskas-Katkauskaitę. Ji 
dainavo Jordan Hali.

Be Katkauskaitės daina-
Cambridge Liet. Piliečių 

Kliubas yra daug prisidėjęs
prie to. kad musų Amerika j vo ir Rapolas Juška. Buvo1 ▼ • 1 1" t.l

vado
laimėių Karą. ir pats kliu- taipgi stygų trio iš aitha-
bas ir pavieniai jo nariai 
pirko ir perka karo pasko
los bonus.

Dabar eina 7-tas Karo 
Paskolos vajus, prie kurio 
Cambridge Liet. Piliečių 
Kliubas irgi prisideda. At
einantį sekmadienį, gegu
žės 27 d., įvyks kliubo re- 
guliaris mitingas ir su juo 
mes pradėsime karo pasko
los bonų pardavimo vajų. 
Kviečiam visus kliubo na
rius dalyvauti susirinkime; 
kviečiam ir pašaliečius at
silankyti. Pirkim karo pas
kolos bonus, pirkim organi 
zuotai, kad musų vyriausy
bė žinotų, jog lietuviai nė
ra paskutiniai kovoj už per
galę ir pastovią taiką!

Nepamirškite, gegužės 27 
dieną. Visi bukite Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje. 
823 Main St.

Komitetas.

Viešėjo brooklynietis 
Juozas Zeidat

mo, A. Antanaitytei 
vaujant.

Piliečių Liet. Draugijos 
“žurum-burum”

Norintieji aukoti kraują 
yra {įrašomi susisiekt su 
Raudonojo Kryžiaus rašti
nėmis Bostone.

Šį sekmadienį, gegužės 
27, So. Bostono Liet. Pilie
čių D-ja ruošia “šurum-bu
rum,” kuris įvyks draugijos 
nuosavoj svetainėj, E. iri 
Silver gatvių kertėj.

Pažmonis yra ruošiamas 
ryšium su Septintąją Karo 
Paskola. Visi kviečiami da
lyvauti.

Pereita trečiadienį į Bos
toną atvyko plačiai žino
mas brooklynietis. Juozas 
Zeidat. turįs savo užeigą, 
411 Grand St. Svečias ap
lankė “Keleivio” redakciją 
ir išvyko į Montello, kur tu
ri daugiau giminių ir drau
gų.

Šį pirmadienį Juozas grį
žo į Brooklyną, kartu su ki
tais brooklyn iečiais, daly
vavusiais Lietuvių Darbinin
kų Draugijos suvažiavime. 
Beje. LDD suvažiavimą drg. 
Zeidat pasveikino su penki
ne. —Rqp.

Brocktonas ruošiasi rudens 
fėrams

Kasmet Brockton? yra 
ruošiami fėrai, bet pernai 
rudenį daugelis manė. kad 
daugiau fėrų nebus, kol už
sibaigs karas. Parodos ko
mitetas dabar praneša, kad 
it, šį rudenį bus fėrai—“ka
da nors apie pradžią rugsė- • >2JO.

X • h . .
i L r

Naciai belaisviai Bostono 
viešbutyje

Rado prigėrusi Mykolą 
Nazeiicą

TOBULAS KONTROLIAVI
MAS ir SUTAISYMAS

laivui modelio yra reikalinga didelis 
atsargumas, prityrimas 

taip-pat ir tobulas 
padarymas

ncKvncK
MJfAKSrĮ

Fort Point kanale polici- ro steiko.” Jos pirko jautie- SUSIRINKIMAS SUŽEISTAS “KELEIVIO” 
— -1- —. — - -----  arklienos. Lietuvai Remti Draugijos’ SKAITYTOJASį ja rado prigėrusį So. Bosto- ną, o gavo aikhenos 

no gyventoją Mykolą Na- Ne visos krautuvės tokį 
. zeiką. Manoma, kad jis nu- “steiką” pardavinėjo.
siskandino, nes tik dieną --------------;—
pirm to buvo nuvežtas Į Padidins mokesčius arklių 
miesto ligoninę su perskel- ir šunų lenktynėms
ta galva. Ligoninėj jo- gal-į --------- kviečiami dalyvauti susinn-
va buvo aprišta ir Nazeika Valstijos legislatura da- kime. nes yra svarbių reika- 
prašęs leisti jį namo. Bet bar svarsto nauja bilių, ku- lų aptarti prieš įvykstantį 
vietoj eiti namo, jis nuėjo riuo siūloma padidint mo- suvažiavimą-seimą.
į kanalą.

ADOLPH HAFFENRAFFER 
PACIFIKO DIDVYRIS

Pereitą savaitę į Bostoną 
buvo atvežti vokiečių sub
marinos “U-305” įgulos 54 
žmonės. Belaisviai buvo nu
vesti į Buckminster viešbu
tį. Prie viešbučio buvo susi
rinkus didoka minia žmo
nių. Pamatę nacius, jie su-
suko:
them,’

li

‘kili them” ir “shoot 
bet liausiu nebuvo.

Užsidarys “tonikų' 
dirbtuvės

Vė’/ausiose žiniose iš Pacifi- 
ko Karo Teatro yra skelbiami 
penkių Naujosios Anglijos vy
rų vardai. Viena žinia sako a- 
pie pasižymėjimą dviejų Mas
sachusetts karininkų — kapi
tono -Johno Murphey tš Stone- 
ham. ir kapitono Adolpho Haf- 
fenraffer iš South Svvansea. 
paimant 21 Kalno Į šiaurę nuo 
Cebu per atkaklią kovą. Iš 
dviejų šaulių kompanijų išliko 
tik 75 kareivių ir 5 karinrin- 

j kai, jų tarpe Murphey ir Haf- 
fenraffer.

kesčius arklių ir šunų lenk
tynių bizniams. Iš tų biznių 
norima gaut apie du milio
nus dolerių “ekstra mokes
čio.”

2-ro skyriaus susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės Lawrence, Mass. — M. 
25 dieną, 8 vai. vak., San-j Tataronių šeimyna čia ga- 
daros salėj, So. Bostone, ivo žinių, kad Vokietijoj ba- 

Visi nariai bei narės yra landžio mėnesį buvo sužeis
tas jų 19 metų amžiaus sū
nūs, Alfonsas M. Tataronis. 
Lavcrence’o lietuviams jis 
yra gerai žinomas, nes tu
rėjo suorganizavęs orkest
rą ir grodavo lietuvių pro
gramose.

Skyriaus valdyba.

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora
.. . .. i 7 ... cijos programa ateinantį neNubaudė lietuvio uzpuol.ka (,įd^nį W0RL stoties,

Louellio teisme pereitą 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
savaitę buvo nubaustas tu- 10:30 ryto, bus tokia:
las Harold Fulton. Už su
mušimą lietuvio, Igno Kau- 
saičio, jis uždarytas kalėji
mam

Cigaretų raketas Boston-;

1— Muzika.
2— Dain. Emilija Burbu

lienė iš So. Bostono ir Ona 
Savičiunienė iš Roslindale.

3— Pasaka apie Magdutę

Masachusetts valstijoj ga 
užsidravt Eastern Soda

Lowell jau turi 100.000 
gyventojų

Pereita savaitę Lov.ellio
Water asšociacijos dirbtu-Į mieste užsibaigė gyventojų 
vės. Kompanijos vedėjai sa-i surašymas. Pasirodo, kad 
ko, kad jiems stinga cuk
raus. Ryšium su tuo gali ne
tekti darbų apie 3,000 dar
bininku.

Lowell jau 
gyventojus.

turi 102,054

Bostoniečiai paragavo 
arklienos

PADĖKA

šuotai reiškiame nuoširdžią 
padėką giminėms ir draugams, 
kurie pašventė savo laiką atsi
lankydami į paskutines musų 
anūko jūreivio Haroldo (leorge 
Kelsev-Kvietinsko paskutines 
laidotuvių apeigas.

Haroldas (Jeronimas) 
gindamas šalies laisvę i * 
palaidotas Pietų Pacifik)

ŽUVO 
buvo 
van

denyne su militarinėm iškilmė
mis. Ačiū visr’ems!

Pranas ir Ona Elijošaičiai.

Pereitą savaitę tūlos šei
mininkės džiaugėsi, kad tu
rėjo laimės gauti “visai ge-

Vi:

Dukterų ir Sūnų Draugijos 
Vakaras ir Bono 

laimėjimas

Įvyks šeštadienį, gegužės 
26 vakaro. 7 valandą, So. 
Bostono Lietuvių salėj. E ir 
Silver gatvių kertėj.

Įžanga visiems nemoka
mai. Ateikit kas tik galit.

___ Po programos parašykite i Bus užkandžių ir išsigerti.
Kainu administracija orą savo įspūdžius ir nusiųskite Šokiams bus gera muzika, kadI Bosbome atrirfdoi šiuo adresu* W0RL Sta- Bus smagus vakaras. Visus 

raketas Krautuvėse tion. Lithuanian Program. '; kviečia, (21)— "■ ----- Komitetas.
nesa, 
naujas

i pasirodė naujos rūšies ci
garetų, už kuriuos lupama 
po 29 ir 35 centus už pake
lį. nors tie cigaretai yra vi
sai prasti.

Kainų administracija pa
taria tų cigaretų nepirkti.

Reikalingos Moterys
Diiių plaut

S24 Į savaitę su valgiu, arba 
į $27 be valgio- Dirbt 6 dienas. 
Darbas pastovus ir vieta sma
gi. Kreiptis tuoj pas

BLINSTRUB’S 
304 Broaduray. So. Boston

Boston, Mass. S. Minkus.

Tel. ŠOU. 4445
Take advantage of CASPER’S 

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

OTHER PERMANENTS EROM $5. TO $50 
Luxurious Waves Sėt VVhile You Relax in

Glamorious Surroundings. 
at

C A S P E R’S 
Beauty Salon

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

=■

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligaa 

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

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonvealth 4570

Tel. ŠOU 2305

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Noo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broaduray
SO. BOSTON, MASS.

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

BOSTON. Tlef. Lafayette 2371
_arba: Somerset _2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO. INksTŲ
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

TeL TRObridge

Dr. John Repshis
(REPIYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
ValtMkm: 2-4 ir t-R 
Uomte tr ftrentadimiab:
nao 10 IU 12 ryto.

CAMBRIDGE. MASS.

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 tun: gerų gėrimų, stiprių ir lengvų.

595 So. Main Str -et, Brockton, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN
* FURNITURE CO.
APDRAUSTI

PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Inaured 
Hoverel

PerkraustoiB 
eta pat tr i to- 
Hma. *tetos.

BROADWAY.
SO. BOSTON,

TaL SOUthL*

1




