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Massachusetts Valstijoj Tapo 
Paskelbta Lietuvos Diena

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pareiškimas Wasbingtone

LAIKRAŠČIAI IŠSPAUS
DINO TOBINO PRO

KLAMACIJĄ mokratijos ir laisvės prinei- į
-------- : pus, visados pareiksdami i

Lktuv'ai nutarė gražiai užĮtvirtą ištikimybę Jun 
tai gubernatoriui padėkoti į nėms Amerikos Valstijo

ir
Vasario 15 d. gubernato

rius Tobinas išleido prokla
maciją, apskelbdamas Mas
sachusetts gyventojams, kad 
16 vasario sukanka 27 me
ta: kaip buvo paskelbta ne
priklausoma Lietuvos res
publika, visus prašydamas 
tinkamai tą dieną atžymėti.

proklamacijoj gumavo
bematorius sako:

“Kadan: i galutina demo-! visiems Amerikos lietuviams( 
c-rgalė ir pasaulio diena, todėl aš, Maurice J.kratijcs pergalė ir pasaulio 

laisvės apsaugojimas reika
lauja despotizmo jėgų su-
naikinimo ir laisvų’ valdžių skelbiu šių metų vasario 16 
atsteigimo visose šalyse, kur kaip Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybė buvo su
triuškinta; ir

Ar Eina Lietuvon 
Pinigai?

Paštas sako, kad neina

Pereitą savaitę Amerikos 
laikraščiuose pasirodė ži- 
rdą, kad Iždo Departamen-Į gubernatoriui už tą prokla- 
tas Vashmgtone jau nebe- rr.aciją gražiai padėkoti ir 
skaitąs Suomijos, Lenkijos paraginti kitas vietos lietu- 
ir Fa balčio kraštų “priešo 
teriterija.” nes vokiečiai iš 
tenai jau pasitraukė, todėl 
Departamentas nuėmęs už
draudimą nuo susirašinėji
mo su tais kraštais biznio’
reikalais ir atsteigęs pašto J 
susisiekimą. I Iš' Francuzijos praneša-

Kai kas iš to suprato, kad n:a, kad 5 amerikiečiai ka- 
I ietuvon galima iau ir pi- reiviai mirė apsinuodiję 
nigus siųsti per pastą. Kad nuodinga degtine, kurią 

abejonių, “Kelei-| franeuzai pardavinėja įan- 
vio ’ ofisas šią savaitę teira- kiams. Trys amerkiečiai ap- 
vosi pas Bostono pašto vir- -ako nuo to “munšaino.” 
sininka. Jis atsakė aiškiai. pasj10dė, kad francuzų kar- 
kad pinigų pastas j Lietuvą čiamos pardavinėja ameri- 
neshmčia. Bet pinigus gali- keičiams medžio alkoholi.
ma siųsti per bankus (ne
daugiau kaip S100 Į mėne
si).

“O kaip su laiškais? Ar 
jie eina Lietuvon?” — bu
vo paklaustas pašto užsie
nio skyriaus vedėjas.

“Aš nežinau ką atsakyt. 
I aikraščiuose buvo paskel
bta, kad pašto susisiekimas 
jau atsteigtas. bet Pašto De- 
I ariamentas iš Washington 
nėra mums nieko apie tai 
pranešęs. Aš gaunu šimtus 
paklausimų telefonu, bet 
nežinau ką atsakyt.”

Taip mums aiškinosi Bos
tono pašto užsienio skyriaus 
direktorius šį antradieni. 20 
vasario.

“O ką paštas darytų, jei- 
ru mes imestume laišką ad
resui ta Lietuvon?” paklau
sėm mes jį.

“Jeigu musų paštas gaus 
toki laišką.” sako pašto di
rektorius. “mes nusiųsime jį 
New Yorkan, pro kuri išei
na užsienin visa siunta, ir 
tegul jie tenai daro su juo 
ką nori — ne musu dalv
kas.”

Taigi, vienas dalykas aiš
kus — pinigų paštas į Lie
tuvą nesiunčia; o kaip yra 
su laikais, dalykas dar ne
aiškus.

“Kadangi Amerikos 
tuviai visados stojo už

lie-
de-

jms:

“Kadangi Amerikos lietu
viai laukia ir tikisi, jog tie 
Atlanto Čartery išreikšti 
principai bus pagrindas ne
priklausomos Lietuvos res
publikos demokratijai; ir

“Kadangi šių 1945 metų 
vasario 16 dieną, penkta
dieni, pripuola nepriklauso-j 
mos Lietuvos respublikos' 
27-toji sukaktis, reikšminga

Tobin, Massachusetts vals 
tijos gubernatorius, dabar

Dieną visoj Massachusetts 
valstijoj ir piašau visų su
interesuotų grupių, draugi
jų ir pavienių, pažymėti tą' 
dieną tinkamomis apeigo
mis.”

Vietos angliški dienraš
čiai išspausdino šitą guber
natoriaus proklamaciją išti
sai.

Bendro Amerikos Lietu
viu Fondo skvrius nutarė

rinti kitas vietos 
vių organizacijas, kad 
taip pat padėkotų.

jos

FRANCUZAI PARDUO
DA AMERIKIEČIAMS 

“MUNŠAINĄ”

nudažytą kaž 
teliais, ir ima

kokiais mil- 
po 60 centų 

uz "porciją. ” Kareiviams 
Įsakyta saliunuose negerti 
nieko daugiau, kaip tik alų 
ir vyną.

ITALAI NUSIVYLĘ JAL
TOS KONFERENCIJA

“Trijų Didžiulių” konfe
rencija Jaltoj pridarė žmo
nėms daugiau nusiminimo, 
negu džiaugsmo. Įniršę dėl 
jos franeuzai, nusiminę len
kai, susirūpinę lietuviai ir 
nusivylę italai. Pastarieji 
tikėjosi, kad Jaltos konfe
rencija pasakys ką alijantai 
mano daryti su Italija. Jie 
tikėjosi gauti iš Amerikos 
daugiau makaronų ir laši
nių. Bet Jaltos konferenci
ja apie juos ir užsiminti ne
užsiminė. Visoj Italijoj da
bar esąs didžiausis nusimi
nimas. ,

40 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
TRAUKINIŲ NELAIMĖJ

Pennsylvanijos valstijoj, 
netoli nuo Lancasterio mies
telio. pereitą subatą iššoko 
iš bėgių greitasis pašto 
traukinys. Paskui atbėgo 
kitas traukinys ir smogė Į 
pirmąjį. Nelaimėj buvo su
žeista 40 žmonių.

J IEŠKO MINŲ MANILOS GATVĖSE

Filipiniečiai Maniloje kasinėja gatves, jicšjcodami japonų pakastų minų.

Žada Žudyti Lenki
jos Gynėjus

Bolševikai vadina juos 
“išdavikais”

Jaltos konferencijoj Roo
seveltas, Chuichillas ir Sta
linas nutarė, kad londoniš- 
kė Lenkijos valdžia turi 
grįžti Varšuvon ir dapildy-
ui tunai jau cu?»iuai iucia

munistų “valdžią.”
Tuo tarpu gi Varšuvos 

komunistų “burmistras” 
S^ychalski pareiškė ukrai
niečių sovieto pirmininkui 
Chruščiovui, kad jeigu ta 
valdžia iš Londono sugrįš 
namo, ji tuojau bus sušau
dyta. Komunistai žada nu
žudyti ir generolą Borą 
(Komarowski), kuris 63 
dienas ir naktis be pertrau
kos Varšuvoj kovojo prieš 
nacius, iki išsibaigė jo amu
nicija, maistas ir vanduo.

Štai komunistų “burmist
ro” Spychalskio žodžiai: 
“Išdavikai Sosnowski, Ra- 
czkiewicz. Arciszepski ir 
Komarowski (gen. Bor) 
gaus užpelnytą bausmę. 
Mes padary sim su jais taip. 
kaip jus ukrainiečiai darot 
su saviškiais patriotais.”

O ką ukrainiečiai komu
nistai daro su savo patrio
tais? Jie žudo juos. Taigi 
Lenkijos komunistai žada 
žudyt ir saviškius patriotus, 
kurie gynė savo šalį nuo o- 
kupantų. Tuos, kurie per 
penkeris metus su viršum 
kovojo prieš nacius, bolše
vikai vadina “išdavikais.”

Todėl vienas lenkas Lon
dono “Times’e” šią savaitę 
ir klausia: “Ar tai yra jau 
oficialus pakvietimas londo- 
niškei lenkų valdžiai vykti 
Varšuvon, kaip Jaltos kon
ferencija yra nutarus?”

BANDITAS UŽMUŠĖ 
VYRĄ IR MOTERĮ

Pereitą savaitę Bostone: 
banditas užpuolė “panša- i 
pę” ir nieko nelaukdamas 
pradėjo šaudyt. Užmušė 
jos savininką ir jo žmoną, 
paskui išbėgęs gatvėn per
šovė da ir palicmaną. Kitas 
policmanas peršovė bandi
tą. kuris vėliau mirė. Jis 
vadinosi Devlin, 24 metų, 
nesenai paleistas iš laivyno 
tarnybos, buvo vedęs iš pa
liko porą mažų vaikų.

Lenkų Premjeras 
Smerkia Ali jautus
Pereitą savaitę spaudos 

atstovai Londone nuvyko 
pas lenkų ministerį pirmi
ninką Arciszev.ski pasitei
rauti, ką jo valdžia mano 
dabar daryti, kai alijantų 
konferencija Jaltoj nutarė 
kitos valdžių sudalyti vienąLr ta • i •* .A.JČ7S v<xivir,ii£ otzvuiijrui viciiq

laikinąją vyriausybę ir nu
statyti Lenkijai tokias sie
nas, kokių Rusija reikalau
ja?

Arciszewskis atsakė, kad 
lenkų tauta niekados nepri
ims naujo Lenkijos padali
nimo, koki jai ruošia alijan- 
tai. Jisai pasmerkė alijan- 
tus, o ypač Rusiją, kaip 
svetimų žemių grobikę.

“Bet ar Lenkijos valdžia 
Londone gali ką nors pa
dalyti. išskyrus kalbėjimą?” 
paklausė jį vienas žurnalis
tas.

Arciszewskio akys užsi
degė ir jis atšovė:

“Prašau neužmiršti, kad 
šitos valdžios kontrolėje 
rimtos lenkų spėkos kovoja 
sausžemy, ore ir ant jurų— 
tai reiškia daugiau negu 
kalbėjimą.” ,

/ŠVEICARIJA PALEIDO 
480 AMERIKIEČIŲ

Pereitą savaitę Šveicarija 
paleido 486 Amerikos lakū
nų, kurie buvo tenai nusi
leidę ir internuoti. Jie išvy
ko Italijon. ,

UŽMUŠTAS ŽYMUS SO
VIETŲ KARO VADAS

Maskva šią savaitę pa
skelbė, kad raudonos armi
jos generolas Ivan D. Čer- 
niachovskij (žydas), kuris 
užėmė Vilnių ir Kauną, jau 
nebegyvas. Jis buvo sunkiai 
sužeistas Rytų Pi-usuose ir 
mirė. Jis buvo pats iauniau- 
sis rusų karininkas, nes vos 
tik 37 metu amžiaus.

LIEPSNOSE ŽUVO 10 
GYVYBIŲ

Tacoma, Wash. — Perei
tą šeštadienį čia užsidegė 
didelis apartamentų namas 
ir ugnis uždarė išėjimą iš 
viršutinių aukštų, šito rezul
tate sudegė 10 žmonių.

Švedija Išvijo Nacių 
Agentus

Bet Maskvos šnipai Švedi
joj pasilieka

Švedijos valdžia išvijo 5 
Vokietijos atstovybės tar
nautojus, kurie landžiojo į 
pabėgėlių stovyklas ir rinko 
norvegų pabėgėlių vardus,
Irnrl ot Lrzh»«exrf i lu on_
Kerui j^cii^uuį aunuicyvi ju ^,1-

minėms Norvegijoj. Du šve
dai, kurie padėjo tiems šni
pams rinkti pabėgėlių vra- 
dvs. buvo areštuoti.

Pirmiau buvo žinių, kad 
rusų atstovybės agentai 
Švedijoj veda tokį pat šni
pinėjimą taq) Lietuvos pa
bėgėlių. Dėl to socialistų at
stovai Švedijos parlamente 
buvo pakėlę net protestą. 
Klausimas, kodėl Švedijos 
valdžia neišveja Maskvos 
šnipų?

FEDERACIJOS VADAI 
NESUSITARĖ SU 

LEWISU

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai turėjo suvažiavi- 
ma saulėtoj Floridoj, kur 
milionieriai praleidžia žie
mos atostogas. Toj konfe
rencijoj Federacijos ponai 
svarstė klausimą, priimti at
gal angliakasių uniją, ar 
ne? Angliakasių vadas Le- 
wis pastatė sąlygą, kad jo 
unija turėtų atstovybę Fe
deracijos taryboj. Federaci
jos pirmininkas Green tam 
pasipriešino, ir derybos iš
iro. Bet kad ir nieko iš tos 
konferencijos neišėio. vis
tiek unijų vadai turėjo pui
kias atostogas Floridoj ir 
darbininkai už tai apmokės.

DAUGIAU SUŽEISTŲ 
LIETUVIŲ

Šią savaitę buvo paskelb
tas naujas sužeistųjų karei
vių iš Massachusetts sąra
šas, kuriame randasi kelia
tas ir lietuviškų pavardžių, 
būtent:

Alfonsas Janušauskas iš 
W orcesterio.

Edvardas Bilą iš Lawren- 
ce’o.

Povilas Gelinas iš Wor- 
cesterio.

Jonas Mažukaitis iš So. 
Bostono.

Ch. Pažėra iš Chelsea.

SAKO, RUSIJA GINKLU 
BRUKA LIETUVAI 

KOMUNIZMĄ

Lietuviai tikisi, kad Ameri
ka neleis smurtu naikinti 

ir.usų tėvynės laisvę

Peieitą savaitę VVashing- 
tone suvažiavusi Amerikos 
Lietuvių Taryba, kuri posė
džiavo vasario 15, 16 ir 17 
dienas. 1 ,

Šitame suvažiavime daly
vavo taipgi Lietuvių Infor
macijos Centro atstovai. Po
litinės Komisijos nariai ir 
ki i arčiau lietuviškojo ju
dėjimo stovintieji veikėjai. ■I

Atsižvelgiant į nepapras
tas politines aplinkybes, ku
lias iškėlė Jaltos konferen
cijos nutarimai, suvažiavi
mas išleido šitokio turinio 
pareiškimą:

Visai natūralūs yra daly
kas, kad Amerikos piliečiai, 
kuriuos atstovauja šita Ta
ryba, yra ypatingai susirū
pinę savo tėvų žemės liki
mu ir ateitimi.

Nepriklausomos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respubli
kos gyveno su savo kaimy
nais ramiai ir draugiškai 
nuo 1920 iki 1939 metų. So
vietų Rusija iškilmingai bu
vo pasižadėjusi gerbti jų ne
priklausomybę ir nesikišti į 
jų vidaus reikalus.

Bet kai naciai pradėjo 
pulti Paryžių, Sovietų Są
junga pasinaudojo tarptau
tine suirute ir sulaužė savo 
sutarties prižadus. Ji oku
pavo Pabalčio valstybes ir 
ginklo spėka įbruko joms 
komunistišką režimą.

Amerikos Lietuvių Tary
ba džiaugiasi, kad raudo
najai ann i jai sekasi karas 
į ries Vokietiją; bet tuo pa
čiu laiku mes su baime žiū
rime, kad Sovietų valdžia 
ginklo jėga grąžina totali
tarinę komunistų santvarką 
ir naikina kiekvieną demo
kratijos žymę.

Amerikos Lietuvių Tary
ba mano, kad Jungtinių 
Valstijų vyriausybė tebesi
laiko dar to nusistatymo, 
kurį 1940 metų liepos 23 
dieną yra pareiškęs Valsty
bės Departamentas. Be to. 
ir vėliausis Jaltos konferen
cijos pasisakymas dėl Euro
pos išlaisvinimo numato 
laisvus ir nesuvaržytus rin
kimus. paremtus visuotinu 
ir slaptu balsavimu.

Amerikos Lietuvių Tary
ba pakartoja dar sykį savo 
įsitikinimą į Atlanto Čarte- 
rio principus, kurie žada 
tautoms teisę laisvai išsi
rinkti sau tokią valdžią, ko
kios jos nori. Ji taip pat ti

SIŪLO DEPORTUOTI 
ČALĮ ČAPLINĄ

Senatorius I^anger įnešė 
sumanymą, kad prokuroras 
ištirtų Čalio Čaplino karjie- 
rą ir nustatytų, ar nevertėtų 
šita komedijantą deportuo 
ti. Mat, Čalis didelis mergi
ninkas ir jo romansai yra 
pasižymėję negražiais skan
dalais.

ki, kad visoms tautoms bus 
leista atstatyti savo nepri
klausomybę, kuri buvo 
smurtu joms atimta. Šitą 
teisę tautoms Atlanto Čar- 
teris irgi pripažįsta.

Ir mes da sykį kartojame, 
kad mes stojame už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą ir 
prašom Jungtinių Valstijų 
valdžią, kad ji duotų visą 
galima pagalbą šitų tikslų 
pasiekimui.

Toliau mes prašom Jung
tinių Valstijų vvriausybę 
daiyti visokių galimų pas
tangų. kad palengvinti Lie
tuvos žmonių vargą, teikiant 
jiems visokios materialinės 
medžiagos per esamas šel
pimo įstaigas.

Šį pareiškimą pasirašė A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas L. šimutis ir 
sekretorius Dr. P. Grigaitis.

Japonų Laivynas Bi
josi Pasirodyt

Amerikos laivynas senai 
jau operuoja aplink Japoni
ją, bet japonų karo laivy
nas vis nepasirodo. Vienas
r.arv nvn vrjTvinicuucMj, nui ii*

dalyvauja Pacifiko “fron
te” sako, jog mūsiškio lai
vyno viršininkai yra įsitiki
nę, kad japonai bijosi savo 
laivyną išvesti į atvirą ju
rą, nes žino, kad jis butų 
sunaikintas. Todėl jie lai
ko jį paslėpę ir tuo budu 
jis yra lyg ir pagąsdinimas 
amerikiečiams, kad jie ne
drįstų pulti Japonijos. O jei
gu japonai pultų i mūšį ir 
nugaimėtų į Pacifiką skra- 
džiais. tada tas tariamas 
pavojus amerikiečiams iš
nyktų.

JAPONAI MATO “PANI
KĄ” AMERIKOJ

Japonijos propagandinin
kai skelbia savo žmonės, 
kad Ja; niįoj padarytos 
skraidomos bombos sukėlu- 
sios Amerikoje “didžiausią 
paniką.” Jos gedaujančios 
miestus ir sėjančios ugnį po 
visą šalį, “dega farmos ir 
miškai.”

ARGENTINA ŠIAUŠIASI 
PRIEŠ BERLYNĄ

Argentina yra vienintelė 
Amerikos valstybė neprisi- 
dėjusi prie Jungtinių Tau
tų, kurios kovoja pneš fa
šistinę “Ašį.” Nesenai buvo 
net gandų, kad naciai pra
dėjo Argentiną ginkluoti. 
Bet kartu pasklido žinių, 
kad Argentina galinti pa- 
skeblti Vokietijai karą. Ji 
jau nusiuntė Berlynui ašt
rią protesto notą. kam vo
kiečiai nepraleidžia Argen
tinos diplomatų iš Švedijos.

GATVEKARIŲ NELAI
MĖJ SUŽEISTA 11 

ŽMONIŲ

Pereitą nedėldionį Car ->- 
ridge’uje, šalia Bostono, su
sikūlė du gatvekanai, su- 
žeisdami 11 žmonių.



i į riausybė “daugiau ir smulk- 
meniškiau žino apie kiekvie
ną lietuvių organizaciją i: 

į net atskirus veikėjus, neg- 
; mes patys lietuviai žinor:.- 
patys apie save.”

KODĖL UŽDARYTA LEN- 
KIJOS POŽEMIO 

ARMIJA

Lenkijos vyriausybė Lon
done paskelbė pranešimą, 
kad ji paleidusi Lenkijos 
Požemio Armiją, turėjusią 
savo eilėse apie 1,000,000 
organizuotų nonių.

Ta aimija buvo sudaryta 
kovai prieš vokiečių okupa
ciją. Dabar, kai vokiečiai iš 
Lenkijos pasitraukė ir. jų 
vietą užėmė rusai, jie tuo- ‘Daily Telegraph.” Ir vis 
jau pradėjo areštuoti lenkų dėito rusai tai armijai ker- 
požemic aimijos vadus, kam šijo... 
jie stoja už Lenikjos val
džią Londone, o ne už Liu
blino kcmv istų komitetą.
Visi požer armijos kari
ninkai. kurie tik pasitiko 
rusus ir norėio užmegsti su 
jais draugi' tus santikius, 
buvo areštuoti.

Šitoks tusų elgesys pasta
tė prieš Lenkijos Požemio 
Armiją klausima kas da
bar darvti? Buvo tik du at
sakymai :

1. Pasilikti požemy L ko
voti prieš rusus okupantus, 
kaip buvo kov< ma prieš 
vokiečius; arba

2. Išsiskirstyt.
Kova prieš rusus reikštų

kovą alijantų tarpe. Neno
rėdama to daryli. Lenkija 
vyriausybė Londone nutarė 
savo požemio armiją Lenki
joje paleisti. Šitą nutarimą’ 
ji pranešė visoms aliiantų 
valdžioms ir oficialiai pa
skelbė spaudoj.

Ryšium su tuo nutarimu.
I ondono ‘Daily Telegraph’, 
išspausdino straipsni, paro
dydamas kiek ta slapta len
kų armija yra padariusi ali- 
jntams naudos.

anglų orlkviai. požemio lenkų 
apsaugoj.

"Daugelis Amerikos ir Ang-
lakunų galėjo pabėgti iš! Nuo lo iaiko? kai Hitleris 

vi..cečių nelaisvės vien tik a-|gn^i yirę? <U Stalinu 1939 
Ciu požemio lenkų pagalbai. metais užpuolė Lenkiją. .:ž- 

Sio karo istorijoj turės būt kurdami antrą pasaulinį ka- 
pasvęstas atskiras skyrius ą- > rą — nuo to laiko iki šio: 
pie tai, kaip Lenkijos Požemio lenkų tauta netiko daugiau

LENKU TAUTA NFTEKC 
APIE 5.033X33 ŽMONIŲ

j ur rrvjt biu/y A neri i ~-ixxSza

Armija teikdavo patarnavimą 
Jungtiniu Tautų informaci
ja.”

Taip apie Lenkijos Pože-

kaip 5 milionų? savo zm< - 
nių. Tai yra visas tauto? 
ketvirtdalis.

Taip sako lontlor. škč
Armija Tali 'iindono gausybė, kuri

Vir NYBĖ SU TAUTININ- 
MS SUGADINTŲ 
MUSŲ VARDĄ

pereitą savaitę išleido ru 
tą, nušviesdama lenkų ko
vas, iš pradžios ginant savo 
kraštą nuo užpuolikų, o 
paskui padedant alijantams 
visuose jų frontuose — Nor
vegijoj, Francuzijoj. Afri
koj ir Italijoj, o dabar vė. 
Francuzijoj. Olandijoj, Bel
gijoj ir kitur.

Tie penki ir pusė metų ne
paliaujamos kovos kruvi
niausiuose frontuose, užsie
ny ir savo šalies požemy, 
paėmė daugiau lenkų krau
jo ir gyvybių, negu galėtų

MŪSIŠKIAI TANKAI MANILOJE

Amerikiečių tankai ritasi i Filipinų sostinę Ma
nilą. Gatvėj guli nukautas japonas.

Ar Jalta Liks Muenchenu?

He». 8. Vaaar-o 21 d., 1945

Garbingo vyro žygi* Amerikos armija jau iškel-
. ... ta Iwo saloje.

Massachusetts valstijos Užėmę Manilą ameriko-
; gubernatorius Maunce To- nai faktinai vžvaldo Luzo- 
: um paske.oe proklamaciją, no gaj^ — didžiausią ir 
< kuria \ asario šešioliktoji svarbiausją Filipinuose, 
.pnpazinta Lietuvos Respu- Netekę Fiiipinų japGnai 

Disjia '1OJ yalstijoj. bus ožkorkuoti Olandų In- 
T«u didelis laimėjimas. Gijose. Nuo Filipinų netoli 

Jis džiugina kiekvieną pa- Fomosa ir kinų
dorų žmogių, kuliam sian- Mikadui jau kąršta, bet 
cien tenka būti baisios ne- taj yfa tjk pėdžia pabai- 
teisybes ii smurto Luomin-j Toliau bus da blogiau.

Gal reikės stvertis “hara-ki-

Visa musų išeivija šian
dien remia Amerikos Lietu
vių Tarybą, išskyrus tik ne
žymią saujelę komunistų ir 
tautininkų. Komunistai, kaip 
tautos priešai, suprantama,
“iš principo” priešingi Ta
rybai. kuri kovoja už nepri-1 aprašyti bent kokia “Juodo- 
klausomą Lietuvą. Bet tau-į ji Knyga,” sako Lenki jo- 
tininkų grupelė skaito save ministeriu kabinetas.
Lietuvos patriotais ir norė
tų su Amerikos Lietuvių Ta
ryba vienytis. _

Bet ar verta Tarybai su 
jais dėtis?

Šitą klausimą įimtai svar
sto “Lietuvių žinios.” Jų 
manymu, iš tokios vienybės 
butų kiek naudos, bet dau
giau butų blogo. Esą:

‘Daugiau kaip penki mi
lionai lenkų žuvo, o likusie
ji kenčia toki skurdą, kokio 
Europos žmonės nėra ken
tėję jau per daugeli amžių.

A Die lenkų tautos aukas 
liudija Lenkijos miestų ir 
kaimų pelenai; apie tai kal
ba nesuskaitomi bevardžiai

Lietuvos kaimynas, turis i ,y>
šeštąją dali žemės ritulio. j ' yį bereikalo Tokio radi- 
pasivoge musų tėvų kraštą. ;jas sako, kad japonai neat-

Skelbdamas, kad Vasario slums tos rankos, kuri jiems 
Šešioliktoji yra Lietuvos pasiūlys taiką.
Respublikos Diena, guber- ^aip, ateis taika, bet ne 
natorius pasisakė, kad Mas- su alyvos sakele rankoje. Ji 
xva apsivogė • at'-ls su Kardu ir šautuvu.
^Tai garbingo vyro kilnus kurios Mikado gengė ge- 
žvgis. Tobin vra airių kil- nausia supranta, 
mės žmogus ir lietuvių drau- Ar ji# butu Lictuvoje? 
gas. Jo tėvų kraštas irgi per
ilgus metus kovojo už savo Bolševikų perkrikštas 
laisvę, kurią buvo uzurpavę Pi useika-Vabalas savo “Vil- 

.. ... _ “ “ ... ... tautu pirkliai Londone—to-inyje” sako:
i\rymo saloje, pne Juodo- LnacijOs p:h pastate ca- k^ kajp “npy^i-js” Cham- “Vasario 17 dieną sueis 

'1G^.J4ros krantų, randasi ras Mi.^a.oj.^ pnmasi.-, J? ’berlain ir netikras demokra- dešimts metų, kaip mirė 
nedidelis mieste.is Jalta, i da labiau pagražino us Churchill. Vincas Kapsukas-Mickevi-
Kad ir nedidelis, bet Rusi- Mikalojus. antrasis. Pilies, Lietuvis šiltu dėkingumu i čius.
jes žmonėms gerai žinomas.į remonto ir gražinimo dar-'inės Tobina. 0 churchil- 
nes ten ziemavodavo jų ca-bams Mike išleidęs milionąį, - - rkS7<5S4icvt; T;pk.

kapai, kuriuose guli milio-
. nai vvrų, moterų ir vaiku.N.eka., Mgal, pncyt-. kad ,ako -toliau londoniJkė jų

“Jei jis dabar gyventų, 
jei jis butų Lietuvoj!”

______ Taigi, taigi — “jei jis gy-
. nei Mask-lventų, jei butų Lietuvoj”! 
tamstos da-i O gal butų taip, kad Vin-

r •- T iv-Hii* kuri randai 'vbos su Stalinu negalės pa- eas Kapsukas šiandien butųia?‘, ,, Jcar^ Lidija, kun randasi |aužtj lietuvio valios ir jo Sibyre — ten. kur atsidūrė
Jaltos klimatas yra labai ant gražios aukštumoj ne- t įki atgauti savo lais- lietuvių komunistų kardino- 

sveikas; ten mažai lietingų!tcli Jaltos miestelio. Is pi- uubKimų v An‘ detis?
dienų — visuomet šilta ir 1:~~ 1 ’——— ve.
saulėtos dienos. Mat, i šiau-

rai. Virš Jaltos miestelio y- dolerių. lui jis gali pasakyti tiek: 
“Ponas ministre. Lietuva

joj žmonių — rašo “D. Tele- 
graph’’ — kurie mato. kad šio
mis dienomis užsidaro gra
žiausia šio karo lapas. Užsida
ro Lenkiio- Vida;? Armija. 
Per penker ,.us si vir
šum laisve -e šalyse nuolatos 
pasirodydavo žinių, kad Len
kijoj išnešami j padanges vo
kiečių armijos traukiniai, til
tai ir karo ro'kmenų fabrikai. 
Tai buvo ‘lenkų karas’ prieš 
vokieti.
“Iš pradžios nedaug kas tam 

tikėjo, Bet vėliau ir pačių vo
kiečių spauda pradėjo rašyti 
apie kovas sa jos vadinamais 
‘lenku band ais.’ Da vėliau ir 
Anglijos spaudoje pradėjo pa
sirodyt gen. Boro pranešimai. 
Pagaliau visi nustebo išgirdę 
apie Varšuvos sukilimą, kuris 
tęsėsi 63 dienas.
“Kai bus parašyta pelną Len

kijos Požemio Armijos istori
ja. tai pamatysime, kad ir ru
sų pergalė ties Stalingradu y- 
ra labai d ug skolinga pože
mio lenk; ?, kurie sistema- 
t'ngai naikino vokiečio kelius, 
kuriais buvo : iunčiami sustip
rinimai Štai ngrado mūšiams. 
Nuolatos buvo išmetami j pa
dange traukiniai su kariniais 
ir amunicija siunčiama j Sta
lingradą. Vokieči. buvo pri
versti nuolatos laikyti Izenkr- 
joj 19 pilnų divizijų ir be to 
da 35<>,0(X) ginkluotų žmonių 
savo policijoj ir geležinkelių 
sargyboj.
•“1944 metų va.-<..'ą Lenkijos 

Požem:o Armija turėjo iau a- 
pie pusę miliono ginkluotu vy
rų ir apie 100,000 moterų sa
vo tarnyboj. Ji buvo padalyta 
j 17 veikiančiu; 1 grupių; kiek
viena grupė dalijosi j divizijas 
ir turėjo nuosavas radijo sto
tis. Ginklai buvo daugiausia 
atimti iš voki' ’ių. Anglr.jos or
laiviai taipgi pi istatydavo gin
klų.
“Niekas neparodo taip aiš

kia,-' šitos lenkų organizacijos 
veiklumo, kaip tas faktas, kad 
vidury Europos, kuri buvo o- 
k u puota vokiečių, saugiai ga
lėdavo nusileisti amerikiečių ir

A. L. Taryba, suėjus . v.eny-:n.riausybė. visos tos aukos
P“"-'”' J<Mbuvo sudėtos už savo lais- piniziski reikalai žymia, pas.- ir uį uį Rad alijanui

ta.sytu. Pirmiausia tautininkai; lengviau kara laimė-
nustetų agitavę visuomenę.
kad neduoti Tarybai 'nei cen-i ' Reikiama aukščiausios 
to ; antra, ir jie patys sį
_ ' sotu rvi ivvcjitnir.
Taryda^ kason paaukotų. To-iyriausvbė pareiš
kiu budu vienas-kitas tukstan. kja at;;ko
us do.er.Ų daugiau Įplaukiu sav0 pareigą alijantams. o 
Tarybos kason. negu dabar alijaIrty pareiga yra
p. ,zkia* 1- pripažinti, kad lenkų tauta

Kitas dėmesio vertas argu- turf b(Ut |ajsva jr
mentas. kan, kalba uz »■«>! Wausoma.
srovių vienybę, yra tai. kad | _ ___________
išnykus pjautynėms tarp pa
triotingujų lietuvių, kai kurie!IŠ RUSIJOS NĖRA-ŽINIŲ
jaunesnės kartos lietuviai ne- ----------
<-. p bodėtusi darbo lietuviško- Pittsburgiškės “Lietuvių 
se organizacijose. Žinios” pastebi, kad—
“Daugiau pliusų, kurie patei-

sintu demokratinių srovių vie-! 
nybę su tautininkais butų sun
ku rasti.
“Dabar pažiūrėkim kokie yra: 

tos vienybės minusai.
“Svarbiausiu minusu be abe

jo reikia laikyti tautininkų to
talitarines pažvalgas ir fašiz
mo idėjų garbėnimą, visai dar 
netolimoje praeityje.
“Visa tai musu tautininkam?1

“šią savaitę beveik negauta 
jokių žinių iš tos dalies Euro
pos, kurią yra užėmusį rusų 
raudonoji armija.
“Rusų karo cenzoriai nelei

džia žinių išsiųsti.
“Paskutinės žinios, kurias e- 

same gavę tš rusų užimtos Eu
ropos dalies, kalba apie karo 
teismus, sušaudymus ir terorą. 
Veikėju šaudymai buvo vyk
domi Bulgarijoje ir Jugoslavi-uždėjo tokią etiketę (label),, . . ,

kad ir šiandien Amerikon vai.' We, kur vaktaon prtiravo ru- 
sams ištikimi gaivalai.dž'os Įstaigos <ir Amerikos vi-l 

menės organizacijos laiko; “Iš rusų okupuotos Lietuvos
„ , - , , . ateina graudus ir pilni pagal-juc pro-fasistais arba bent1 , .7 „

. -•__ •___ ... • , bos šauksmu laiškeliai: fjelbe-fasizmo simpatikais.
“Todėl Amerikos lietuvių de-į

mokratinėms srovėms butų la- , .. , . .
fca’ neparanku tapti prieglauda' kauj“ ,UEr|^ . ^muntsta,, 

smulkesnių ir aiškesnių žinių 
1 nėra

“Reikia manyti, kad pirma
jai teroro bangai praslinkus,

, „ • _ , Iėetuvos žmonėms šiek tieksistengtų tuojau tą naują sro-1 
v ų vienybę lietuviuose atatin-

profašistiniam lietuvių elemen-i 
tui
“Komunistai ir kai kurie A- 

merikos liberalai, be abejo, pa-

karnai išaiškinti ir visam Ame
rikos lietuvių judėjimui uždė
ti profašistinę etr'kėtę.

kitę mus vargšus, nelaimin
gus.’ Kaip Lietuvoje šeiminin-

bus leista atsikvėpti, kol vėl 
bolševikų komisarai suruoš 
naują kraujo pirtį.’’

Galima prie to pridurti.
“Kiekvienam aišku, kad toks ^3*! pereitą savaitę \Va- 

ivykis negalėtų išeiti Į sveika- ?hingtonas. paskelbė, jog 
tą Amerikos lietuviams, o tuo SUSlSiekimas SU Paba.-
labiau Lietuvai, kuri šiandien cl° knistais Jau ^tsteigia- 
vpač vra reikalinga Amerikos mas- Galgl amerikiečiai ga- 
lietuvių pagalbos. nuslysti Lietuvon ir laiš-
“Trumpai tariant, suėję Į vie-I^W ir piriigų. Bet tai neieis- 

kia, kad Lietuvos žmonės 
galės viską apie savo būklę 
parašyti.

nybę su tautininkais, tikriau
sia sugadintumėm gerą A. L. 
Tarybcs vardą, ne tik Ameri
kos valdžios, bet ir visuome
nės akvse ir Tarybos veiksmai Washingtone kalbama, 
Lietuvos gelbėjimo byloje nu-'^ad vyriausio ^teismo narys, 
stotu savo jėgos.”

Pittsburgho savaitraštis 
sako, kad Washingtono vy-

teisėjas Murphy, da kartą 
vyksiąs į Filipinus. Kartą 
jis buvo Filipinų guberna
torius.

:ę nuo Jaltos stovi dideli 
kainai, kurie šiaurės vėjams 
neleidžią pasiekti lygumą. 

Visas Krono pusiasalis

1 atgauti
li^ buvo padarytas vasaro-į j Stabas likvidavo visus
tojų ir pabėgėlių bendrabu-; kaiba išdavikai senuosius bolševikus, ju
tis. Ar daug rusų biedmoku' _ . tarpe ir lietuvius. Nebėra
gavo-progos toje pilyje pa- _ Buvęs skapliermnkas Mi- Matulaičio. nebė,-a kitų. 
™u- ,?.InI'- .J!e.raį. 1 ir.zara paraše toki krislą . i Kapsukas laimingesnis už
Livadijos pili bolševikai vei- Krymo konferencija ne- juos. Si irstant jam bent ne-• « 1- 11 • .- -- i-- »t* ve- juos. Mirsiant jamturi 15060 keturk. mylių; kiaura siuntė tik pačius is- galėjo Tarybų sąjungos ru- J -1. 1 - • * • f 1 _ 2     _   —. i — tt . I . I 9plotą, kuriame pirm šio ka- tikimuosius savo pasekėjus, bežių keisti ir jų nekeitė, 

ro buvo apie milionas gy- O tokie daugiausia yra ko-, Besarabija su Bukovina, 
ventojų — gruzinų, turkų, misarai.

reikėjo duot išpažinti ir sa
ve išniekinti.

Pi useika geriausiai žino,• 7. .--------"v-, . . —7 nuseina geriausiai žino,
. 1 r ■ KlT^\nab • • arkai3! kokiu laimių turi sovietuos

rusų ir graikų kilmės žmo- Dabar toje pilyje konfe- Bieioiusija, rauaĮtijo KraS- įmonės ir užtai jis pats ne
riu. Kone visi jau surusėję, ravo “trys didieji” — Roo-jtai, Karelų-Suomių respub- - t keliauti 

* • ... Tz seveltas. Churchillas ir Sta-j lika, kaip buvo taip ir pasi-1 ien Keuauu’
Kas buvo pirmieji Kiymo Yra žmonių, kurie sa-iliko Tarybų Sąjungoje. Ki-ILaikraštininko likimas

gyventojai, nedaug žinių;ko. kad šioji konferencija taip juk ir negalėjo buti!”' .
turima ir jos viena kiUi to],-neišsprendus rim-; (“Laisvė,” No. 39, 1945) {. Juozas Tysliava dėkoja

tų laisvojo pasaulio proble- šitaip kalba išdavikai —(tiems, kurieprieštarauja. Žinoma tiek. 
kad penktame šimtmetyje 
pirm krikščionių Į Krymą

Vienybės
nių. Yra žmonių, kurie at- tokie išdavikai, kurie už i koncerto proga sudėjo aukų 
virai sako, kad Jaltai teks “trupinį aukso” tėvus ir mo- i palaikymui tautininkų sa

vaitraščio.
Tai nedėkingas darbas, 

bet jis gražiai charakteri-
įatvyko graikai. Graikams bu!i antruoju Muenchenu. tinas parduotų! 
tačiau neilgai teko valdyti Muenchenas buvo tas mie»- Bolševikui Mizarai buvo
Krymą. Juos nugalėjo ro- *a5 j-ur Chamberlainas ii lengva aukot doleri Smeto- ...
menai. Daiadieras pardavė Hitle- nos “arinklu fondui;” iam• ?uoįa, !iet^Y1?. ^ai‘<ra?tinin’

Krymą neilgai valdė irriyį Čekoslovakija, kad už- da lengviau išduot savo tė- ko būklę Ji liūdna, gal ne-
romėnai FV-tam šimtmety tikrinti “musų laikų taiką.” vų kraštą musų dienų rau- nonnt tenka dėkot tam, ku
po Kristaus, juos užpuolė Vėliau pasirodė, kad vietoj į doniesiems barbarams. Jam

i hunai ir užvaldė Kiymą. A- taikos susilaukėm antro nėra sėda meluoti, kad Lie-
pie vidurį septinto šimtme- pasaulinio karo. Gali taip tuva yra Stalino “praper-
čio ir hunai buvo išvyti —'buti ir po Jaltos konferen-i tė.”

, Krymas pateko Volgos ča- cjjos Judošius pardavė Kristų
zarams. ! Jaltos konferencija ypač 1 ir — pasikorė. Ką darys mu-

rryliktame šimtmetyje nusivvlę lenkai. Jie sako.!siškiai tautos išdavikai?
Krymą užvaldė mongolai. kad Churchill su jais pada- _
bet gale penkioliktojo shnt-|rė tą patį. ką padarė su če-;M,kaduI Jau kar>t< 
mečio ten atėjo nuožmus kajs Chamberlainas. Manilos tvirtovė Corregi-

ns mano, kad mesdamas 
doleri jisai atliko “milžiniš
ką darbą.”

Gaila, bet taip yra.
Prastos “ugados”

Chicagos komunistų “Vil- 
sako:

“Ne visai geros ugados 
Įvyko Graikijoj. Bet visgi

•ms

turkai kūne išvijo mongo- Tiesa, Jaltos konferenci- dor jau amerikonu rankose: tai genau. negu buvo prieš 
iu? ir Krymą valde iki pa- jos deklaracijoj, kuria da-| ‘ ”
baigos aštuoniolikto šimt-ivė Rooseveltas, Churchillas!‘!=; “

: Galų gale, turkai su- jr Stalinas, nėra nieko dėta- pratimu, nieko teigiamo ne-
sikibo su rusais, karas ėjo jaus. Pakartojama tai, kas davė. Lieka laukti vien to, 
per 50 metų. ir turkai buvo jau buvo sakyta 1941 ir ką duos busima Jungtinių 
priversti trauktis iš Krymo. 1942 metais. Kalbama apie i Tautų taikos organizacija.
Tada jį užvaldė rusai. 

į Dar 1854-56 metais ėjo 
: karas dėl Krymo. Turkai 
-usivienyjo su anglais, fran- 

’euzais ir sardinais, kad at- 
į imti Krymą, bet jie karą

Atlanto Čarteiį, tautų lais
vę ir jų teises spręsti savo

Bet gero nedavė Tautų Ly 
ga, kažin ar bus geriau su

likimą, bet... Lenkijos klau-i Jungtinių Tautų taikos or- 
simas toje konferencijoje iganizacija. 
buvo spręstas pačių lenkų Be to, žurnalistas Law-
neatsiklausus. Nustatyta rence iškelia ir Pabalčio

pralaimėjo ir Krymas liko Lenkijos rubežius ir nutar- klausimą. Jo manymu. Sta
tusų rankose. ta suvienyti “demokrati- linas aneksavo Lietuvą, La-

Krymas buvo išterioias j nius” lenkus, įskaitant to- tviją ir Estiją — ar Roose-
' bolševikų ir baltagvardie- kius lenkų kvislingus, kaip'veltas šią aneksaciją užgy- 
čių. kada sugriuvo caro Mi- Vanda Vasilevska. Tiesa.(re? Apie tai privalą žinot 
kės valdžia. Šio karo metu pastarosios vardas nemini- į Amerikos žmonės, ypač sė
ji® da labiau nukentėjo, nes mas, bet kalbama apie Sta-!natas.

Dar peranksti daryt sku
botų išvadų, bet nėra per
anksti rimtai susirūpinti. 
Jei taip elgiamasi su len
kais, tai kur yra garantija, 
kad mažos Pabalčio valsty
bės atgaus savo laisvę? Ir, 
lyg tyčia, “trijų didžiųjų” 
pareiškime nėra nei žodžio

Krymą du kartu perėjo na- lino pripažintą Osubkcs-Mo 
ciu ir bolševikų armijos, ravskio “vyriausybę.” O to- 
Krtmą pirmiausia naikino 1 ji neva vyriausybė yra va- 
raudonoji armija, kada ji Isilevskinių kvislingų būrys, 
traukėsi nuo vokiečių. Vė- Kai kurie Amerikos žur- 
liau tą patį darė vokiečių nalistai, jų tarpe ir David 

'armija, traukdamosi nuo Lawrence, sako, kad Ame- 
raudonosios armijos. rikos idealizmas da kartą

Bet ne viskas buvo su- gavo smūgį. Pereitojo karo 
griauta. Išliko dalis Jaltos įmetu Wilsor.as buvo pri-j apie Pabaltį 
miestelio, turėjusio į 30,000 verstas daryt nuolaidų įė- Kada musų skaitytojai 
gyventojų; išliko ir Livadi- gos politikos vadams; šio 
jos pilis, kurioje carai lėba- karo metu Rooseveltas buvo 
vo ir kuris auksu ir deiman- priverstas daryt nuolaidų.

•tu žėrėjo. Jaltos konferencija, jo su-

skaitys šią laidą, prez. Roo
seveltas veikiausia bas jau 
gryžęs į Ameriką. Lauksi
me, ką jis pasakys.

mėnesį laiko.
Pataikyta “i tašką”—tik

rai prastos ugados. nes ko
munistuojantieji “elas’ai” 
buvo išvyti iš Atėnų. O šian
dien jie džiaugiasi, kad vy
riausybės organai daugiau 
negaudo komunistiškų kri
minalistų.

Graikijos komunistai nu
žudė į 10,000 žmonių ir 
graikų tauta šito neužmirš.
Užtarė Lietuvą

Žinomasis Amerikos žur
nalistas David Lawrence 
per du atveju pasisakė dėl 
Jaltos konferencijos ir atvi
rai pasakė:

Ponas prezidente. Ameri
kos žmonės nori žinot, ar 
tamsta užgvrei Stalino 
smurtą Pabalčio šalyse? Jis 
pasigrobė Lietuvą, T^atviją 
ir Estiją — argi tai suderi
nama su Atlanto Carteriu?

Anksčiau ar vėliau šis 
klausima? turės būt atsaky
tas.

Anksčiau ar vėliau lietu
vis atgaus savo laisvę, ku
rią pavogė bolševikas.

St. Strazdas.

I
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Jie. S. Vasario 21 d , 194? gravis, so. Boston.
! KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAI
IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO

Lietuvių Auditorijos 
reikalai

kazimierinėse kapinėse, 
l Jaunas būdamas Žitkus 
daug veikė tarp katalikų, 
bet pastaruoju laiku nuo jų 
buvo nutolęs.

Belgijos fronte žuvo du 
lietuviai

Savo laiku Chicagos lie
tuvių organizacijos ir pavie
niai asmenys sudėjo stam
bių sumą pinigų ir už tuos 
pinigus buvo pastatytas di
delis mino namas-svetainė.
Namas buvo pavadintas Dvi Chicagos lietuvių šei- 
Chicagoš Lietuvių Auditori- mos — Kižai ii- Šimaičiai— 
ja. gavo liūdnų žinių. Karo ne

statant tą namą prie vai- partamentas praneša, kad 
ro stovėjo nepatyrę žmonės. Belgijos fronte žuvo Jonas 
Visų pirma, svetainės pla-; Šimaitis ir Vincas Kižas. 
nas buvo netikęs — ir iš i Pastarasis buvo vedęs, pa- 
lauko ir vidaus. Didelis mu- liko žmoną ii- dvi dukreles.
ro namas, bet daugiau pa- --------
našus į garažą. Svetainės! Plinta faUyvi čekiai
viduje irgi viskas atlikta be! ---------
saiko ir skonio. Už kelių; Chicagos policija Įspėja 
metų teko ardyti bato kam-1 žmones, kad ji? saugotusi 
bari, nes buvo permažas. falšyvų čekių. Vieną toki 
Teko ir kitų pagerinimų da- čekį gavo lietuvis biznierius, 
ryti. prakišdamas net 64 dole-

Biznic reikalai irgi ne- rius. ,
kaip buvo vedami, ir už ku-

MEDŽIOJA JAPONUS MEDŽIUOSE

Cia vaizdelis iš Manilos kovų. Amerikiečiai sugulę žemėje taikc aukštyn, Į 
medžius, kurių šakose jie pastebėjo pasislėpusius japonų šaulius.

Chicagiečiai nacių karo 
nelaisvėj

rio laiko susidarė pavojus 
netekti visų pinigų. Kreip
tasi į organizacijas, kad jos J ---------
duotų daugiau pinigų sve- Karo departamentas pra- 
tainei gelbėti. Bet tais lai- neša, kad vokiečių karo ne
kals siautė ekonominis kri- laisvėj randasi ši? lietuviai: 
zis, daug organizacijų pra- Albertas Žitkus, Jonas 
rado paskutinius pinigus. Račkus, Jurgis Vešutonis ir 
Kad ir butų norėjusios duo- Vincas Lenkauskas. Kiek 
ti, jos negalėjo to padaryti.! pirmiau šių kareivių gimi- 
O kitos ir turėdamos neda- i nės buvo gavę pranešimą, 
vė. ' kad jie yra be žinios dingę.

Galų gale viskas susive-: 
dė prie to, kad 
šluoti šėrininkai 
Chicagos Lietuvių

Kur dingo musų laisva-

i'kilcdelphia gausiai auka ja Lietuviu In-ce Lietuvių ukėsų Kliubo
e .. , - svetaine, 4 i Berkeley St.formacijos Centrui Visi Lawrence ir apylin-

-------------- kės lietuviai prašomi daly-
Jav nusiuntė $500.00 ir ža- knyga - almanachas su au- vauti. Musų tėvų kraštas 
da surinkti da tūkstančius kotojų vardais ir aprašy- Lietuva šiandien pergyvena 

mais. .... . i trečią okupaciją. Po to, kai
Prie vajaus prisidėjo ir buvo išvyti naciški okupan- 

aktyviai dilba jaunas lietu- tai, Lietuvoje dabar šeimi-
Philadelphiečiai ar tik ne 

Su belaisviais susirašinėt! fi/mieji aiškiai suprato, ko

riją valdo pavieniai asme
nys. Biznio vedė ju-mana- 
džeriu dabar yra senas Chi
cagos lietuvių biznierius J.. Beįeitą rudeni čia buvo 
Čemauskas. Prie jo Audi- suskubę veikti lietuviai lai- 
torijos reikalai yra kiek pa- svamaniai. Jie ruošė pra
gerėję. Nesenai Įvykusiame į kalbas - paskaitas, taipgi 
Auditorijos vedėjų susirin-' biznio pramogėles, 
kime Čemauskas da vie-i Dabar ir vėl ramu, apie 
nam terminui buvo išrink- : laisvamanių veiklą nieko 
tas eiti menadžeriaus par- negirdėti. Kažin, ar jie taip 
eigas. [greit persidirbo?

maniai?
Yorke. Įvertindami šitą vei-!rie bendrai nenoiėtų dirbti bet tikrovėje Lietuvą valdo 

i kla jie tuoj pradėjo organi-! su ALT, bet Informacijos Maskvos komisarai, 
į zuoti materialę pagalbą. Centre darbus įvertina ir

Išnaudoja “darbininkiško 
susivienijimo” kuopą

Chicagos Bridgeporte vei-

Chicagoj jau stinga gy
venamųjų namų

Lietuvos žmonės tačiau 
nes be užtenkamų lėšų toks i remia. nori būt laisvi ir patys savo
milžiniškas darbas nepa-i Garbė visiems, kurie at- ateiti spręsti. Deja, jiems 
siektų savo tikslų. Sausio 23 skiria asmeniškumus nuo nevalia savo nuomonės rei- 
dieną buvo sušauktas žy-; patriotinių darbų. Kaip sek- kšti. Tą galime padaryt tik 
mesnių lietuvių pasitari- sis tas darbas toliau, bus mes, kurie gyvename lais- 
mas, kuriame ir pradėtas pranešta vėliau. voje Amerikoje. Tad skait-
varus Informacijos Centrui ALICPS. lingai susirinkime, išgirski-
remti. Visi vieningai sutiko, ---------------- me amerikonų ir lietuvių

;.kad dabartiniu momentu LAWRENCE, MASS. kalbėtojų nuomones, o ta-
! Inf. Centras geriausia gina ------- da ir savo žodi tarkime.
Į Lietuvos laisvės bylą ir kad §; .r padieni minėsim Lie- Nepamirškite , prakalbos 

lis vertas visuotinos para-; tuvos nciri’Jausomybšs bus Lietuvių Ukėsų Kliubo 
sukakti svetainėje: pradžia 2 vai.
------- - po pietų.

jas. užsakyta literatūros ir ši sekmadienį, vasario 25 ‘ M. S.
sukviestas didesnis susirin-^., Lavrencc-Lietuvių Ūkė- -----------------

sano 6 dieną. Is.; -j Kliubas ir Bendrojo A- TRUMPAI IŠ KOLONIJŲ 
macuos Centro atsiųs- merikos Lietuviu šalnos

mos. Tuoj susirašyta su i 
centru, užkviestas kaibėto-Fereitojo karo metu chi- 

kia LDS kuopa? ‘Tai yra cagiečiai buvo pristigę gy- 
“darbininkiško susivieniji- venamujų namų. Kadangi . 
mo” kuopa, kuri atsirado tuo laiku nebuvo lendu kon kimas vasar 
1930 metais kada komunis- trelės, savininkai ir apleis-1 f^toimacijos Centro atsiųs- merikos Lietuvių šalpos 
tai suskaldė SLA. tus namus taisė. Už visai*tas atstovas labai vaizdžiai p ondo skyrius ruošia Lietu-

Brcokiyno lietumi minėjo AWg&neitų unijos
Lietuvos nepriklausomybę : ofisą ir ten apskundė lietu- 

------ — i "4»bkikiiąU&ų skyrių (54) ne-
Vasario ii d. Brookiyno--tfa_<<t^Alnele#Bj^škų rinki- 

ir apylinkių lietuviai rinko- m ų.” BMMfrsMJp, kad sky- 
si Į erdvią Websixr svefcai- riaus valdyboje komunistai 
nę ii da kartą minėjo savoj hKlriko Jtefiųnąi(itaĮn3#t ka- 
tėvų krašto neąirikįausorny* .dįtogi. Hilhnącafeldsįian.yra 
bę. Buvo prakalbos, buvo ir-^oks feokiv fėurebnartų iiend- 
muzikos programa, .tosre,”

Kalbėjo Lietuvos• ūiinisttj kadį sferai dĮįdą.,ia£*rė& ?: 
ras Povilas žadeikiš, L*at-i ;;j Jie ii?lanufrjo ur (šiandien 
vijos ministro A. Bibrcanioptyli. Tik savaitarpe aneka- 
pavaduotojas Šileris. Esto-1 si.-kad “tas Sietais nėra taip 
nijos ministras J. Kaiv ipgėraš vyras.- kaite jo»an,ėm”... 
SLA sekretorius M. J. Vie* G? Uetuviaiz kr&uiSak ..turi 
nikas. f aštrius liežuvius^r-jg/taBnu-

Muzikos programą atlikąnaątamk^nedisodar/fflra^liės. 
Kearny lietuvių choras, va-jPaeitikęs-jk-ojaunijtąiariau- 
dovaujant Juigiui Dir^n-,.€iw^ blausia? ^Tai.iiaip 
čiui, New Yorko operos dai- ,s» iataijffėl^Kškajscrmki- 
nininkė Sue Griškaitė ■ irimais? Argj/jjąs imsite ?BiBU- 
SLA 370 kp. šokėjų* gmpė sileisitefir Gal reikėtų jHistyt 
“Vaid?lytės,’’ iš PhilaaeUpiitį-H^lnUina drudiū&artą 
phijos, vadovaujant k. Stil-Uaiij naa^rinti?” nd cnob ’ 
soniutei-Antanavičieneh; ' - irūšgird^s tėkįą kidbh/iBiln-

Po programos buvo -^o^bos-stogą -ftčgaęj atgal di<g)a- 
kiai, kuriems grojo Jezayi-. žvelgdamas..;:* Jsd sissm 
to orkestras. dįš Jkooldysaku iftukŠĮpnbęmo

Brooktyneč! jrĮairct ispra&a 
žibina. Trishifciniiattg' fenie- 
goi VdfiBn->tefrpu/br<nprą&a- 
šas.jsakėi■ kad-'gjyžfctipaA’a- 
sarB#;fi7 Įflikpišžiaisįspajo 
žmcfri ęg f m ’sšų? vi
sus vettnngffin>ua)i&arktū&

Kai icucre taą»:ir?padarė, 
bet... ui%! 3Ofi:r->-x

Potviniotir šiandiociieCu- 
rime, o sniego iu ,4adtr:»,kiek 
tik nori. Išrorid, kad šįrpa- 
vasarį vėl turas»Aarba ąjg- 
nagesių komanda®.^ kaip 
1936 metų pa vašieji? Van
dens ir “pikių” paggĮfea tuo
met buvo laužomi glįfcvjjų le
dai. loiL
Tautininkų “Vienybės” ^me

tini* koncertas
Vasario 4 d. tautininkų 

savaitraštis “Vienybė” ruo
šė savo metini koncertą. 
Programą pildyt buvo pa
kviesta A. Steponavičienės 
merginų grupė iš Chicagos 
Reikia pasakyti, kad Stejy 
navičienė ir jos grupė g
žiai atsirekomendavo. ----

Brooklyno Kriaij

Juczas Ginkus vėl buvo 
nuvežtas ligoninėn

Šiomis dienomis buvo 
susirgęs Liet. Radijo Va
landos vedėjas ir saldainių 
krautuvės savininkas Juo
zas Ginkus. Ligonis buvo 
nuvežtas Į New Yoik Hos- 
pital, 525 E. 68th St.

Tai jau antra kaitų Juo
zui teko eiti ligoninėn. Per
nai vasarą jis tūlą laiką bu
vo ligoninėje ir gryžęs iš 
jos jautėsi geriau.

Rašant šiuos žodžius. J, 
Ginkus jau gryžęs iš ligoni
nės.

Turim gavėnią — kaip su 
Velykomis?

. i— —- ------ - . •-—j. . . ... r ----- — ------ Shenandoah. Pa. — Ben-
LDS yra komunistu ir ju prastą keturių kambarių bu- Įrealiai nusvieu visą in-,VOs nepri Klausomybės mi- dlo Lietuviu Šalpos Fondo 
ndrakeleiviu orvanizaci-i tą tuomet reikėjo mokėti po ■ lormacijos Centro darbuo- nėjimą. Bus prakalbos ir skyrių* šiomis dienomis pa-

tę ,P .n Kalbos .r atsakymų muzikos programa. ' £luntž,j centrą net 165 dė-
j klausimus visi aiškiausiai j Kalbės Laivrence majoras žes drabužiu kurie buvo 
suprato, kad si amenkiecių j. p. Meehan, senatorius ,ui ;nkti išvargintos Lietu-
iietuvių įstaiga atlieka mil- Flanagan.. aklermanas L. vos žmonėms. Svarbu ir tai,
zir.iską darbą Lietuvos ne-. Sehanlon n kiti šio miesto kad iš šios apylinkės lietu- 
piiklausomybei atstatyti, valdininkai. viu aauta nemažas kiekis

I etuviskai kalbės

bendrakeleivių organizaci 
ja. Jon priklauso ir “Vil
nies” štabo žmonės. Su šia 
kuopa jie daro ką tik nori. 
štai, vasario 7 d. Įvyko jos 
susirinkimas. Atlikus kuo
pos reikalus, pasiprašė bal
so “draugas” Pruseika. Jis 
rėžia “spyčių,” ragindamas

eikėjo 
30-40 dolerių.

Karai užsibaigus Chica
goje ėjo plati namų statyba 
ir su kambariais bėdos jau 
neturėjome. Bet šio karo 
metu vėl pradeda stokoti

narius dalyvauti kvislingi 
nės “Vilnies” vajuje. Po jo i namų ypač daug yra Mil

butų, nes dabar sunku gaut į Juk įš I. C. eina svarbiau- 
medžiagos ir seni namai nė- sios žinios i visas Amerikos 
ra taisomi. Tokių apleistų

A. Bakunas, “Keleiivo'
vių gauta nemažas 

kun. vjfaj gou drabužiu.

kalba nuo raudonosios ar
mijos pabėgęs Abekas-Ake- 
laitis. Jis ragina narius, kad 
jie prisidėtų prie “Vilnies” 
jubilėjaus.

Bet “Vilnies" reikalai y- 
ra kiti reikalai. Su jais LDS 
kuopa neturi nieko bendro. 
Deja, nei vienas iš narių ne
turėjo drąsos tai pasakyti. 
Tik apleidę svetainę tūli na
riai skundėsi, kad “tie ko
munistai mus išnaudoja.”

waukee gatvės apylinkėse.
A. K. Lietuvis.

LINDEN, N. J.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas nukeltas j kovo 

4 dieną

Sunus subadė tėvą, kuris 
mušė motiną

Chicagos policija arešta
vo 17 metų jaunuolį, Rober
tą Bishop, kurio tėvai guli 
ligoninėje — motina sumuš
ta, o tėvas sunaus subady
tas. Pastarasis kovoja su 
mirtimi.

Jaunuolis sako, kad tėvą 
jis badė norėdamas gelbėt 
motiną. Išrodo, kad tas jau 
nuolis bus išteisintas.

Mirė senas lS-tos gatvės 
gyventojas 

18-tos gatvės kolonijoje 
šiomis dienomis mirė senas 
vietos gyventojas, Motiejus 
Žitkus. Velionis ‘ palaidotas

Šių metų vasario 11 die
ną pas mus turėjo Įvykti 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimas, bet neįvyko, 
nes tai dienai nebuvo gali
ma gauti nei kalbėtojų, nei 
dainininku. Visi buvo užim
ti.

Dabar Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimas 
yra nukeltas Į kovo 4 d. Jis 
įvyks Lietuvių Laisvės Par
ke, prie 340 Mitchell Ave., 
4 vai. popiet. Turim pasiža
dėjusių gen^ kalbėtojų ir 
gerų dainininkų; dainuos 
pirmu kartu Lindeno Mote
rų ir Merginų choras, Jo
kūbui Stankui vadovaujant.

A. L.

Pirkit Karo Boadsos ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į jaos 
nemažiau kaip deiimtą savo 
oidarkio dalį.

re-Į
valdžios įstaigas, pasiekia įdakci’os štabo narys St. • Ckvdand. O.—šio mies- 
užsienių diplomatus, visus! Strazdas ir J. Urbonas. to lietuviai iškėlė obalsj au- 
žymesnius laikraščius, žur-; Muzikos programą pildvs koti dienos uždarbi Lietu 
nalus ir t.t. Per I. C. siunti-: p. m. Choras ir seserys Kir-
nėjamus biuletenius pateko mėlaitės.
jau keli rimti lietuvių gyni
mo straipsniai i plačiai 
skaitomus laikraščius bei 
žui nalus. Iš Informacijos 
Centro eina žinios i Sena
tą ir Kongresą.

Visa tai gerai įvertinda
mi, philadelphiečiai pasiry
žo sukelti tuksiančius dole
rių tam darbui paremti, kad 
vėl nebūtų pervėlu ir per- 
maža. Visiems žinomo lie
tuvio p. Antano Marcinke
vičiaus pasiulymu, nutaita 
prašyt aukų po $100 iš pa
triotinių lietuvių. Jis pirma
sis paaukojo savo šimtinę.; 
JĮ pasekė ir lietuvis B. Tri- 
bulas; tuoj prisidėjo ir kun. 
St. Raila su savo šimtine. 
Kiti aukojo po 50, 20, 10 
dolerių ii- smulkiau. Per 
trumpą laiką jau sudėta 
$500, ir visi pinigai pasiųsti 
centrui.

Bet Philadelphiečiai n>' 
nurims, kol nesukels kelių 
tūkstančių. To vajaus už
baigoj bus koks nors pami
nėjimas, kur bus išleista 
Lietuvos Laisvės Gynėjų

vos reikalams. Tuo obalsiu 
buvo rausiamas ir Lietuvos

Prakalbos prasidės 2 vai.-nej riklavsomybės minėji-
po pietų. Vieta — Lawren- mas
xuwwuwwxiiogyxx^mwwsirniiiĮiii hihii ...i

SIELOS
BALSAI

GIIA21O8 EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyr» papuoMs daeąelis spalvuotą puikią paveikslą. 
Z23 i>w*lap»ą dydžio, apie 150 įvairią edią.
J! PALINKSMINS MISŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RŪŠIŲ EILfcS: 

1AC1ISKO5. M£U»YNISKOS IH DARBININK1AKOR 
TIKRAI GRAŽJ IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Audimo apdarau $1.25.
ttiek*tenan turėtą POPUBOB Mve knygynu 

^trkv^,n^Il nusipirkfB t< Im/Ks pMidžiauzn. Krn:gu<« gerisunta 
-fj>( "Money Orderį*.” Peptorinios galima aiųeti tiesiog papraa- 
n nr konverte. bet reikia olikiai uiraiyti savo ir "Keleivio" ml- 

<•»•«» ir nepamirškit pfUlpyl O*S centus markę.

"IĮSLE1 V IS'
S36 BR0ADWAT, SO. BOSTOM, MASS.

Brooklyno lietuviai juo
kiasi, kad šjmet nereikia 
gavėnios. Girdi, ir gavėnios 
nesulaukę jau gavėjome, o 
ją praleidę vėl gavėsime. 
Nėra jokios kalbos apie stei- 
kus ir porčiapus — “ir kum| 
piuko jau negali sumedžio
ti!” Paukštienos taip pat 
nėra, o kur jos gauni—mo
kėk. kaip už tėvo skolas.

Kriaučiams bėdos nėra. 
Jie nusiperka silkę, pakrikš
tija višta ir sako: “Tai, bro
liuk. patrova — valgyk ir 
noiėk...”

Komunistai vėl “darbuo
jasi,” neva už Wallace

New Yorko komunistai 
vėl darbe. Jie renka para
šus po peticija, kurią siųs Į 
Wa?hingtoną.

Dalykas tok?. Komunis
tai reikalauja, kad senatas 
užgirių Wailace paskyrimą 
komercijos sekretorium.

Kain visuomet, šiame dar
be komunistai dangstosi 
“bepartyviškų p i 1 i e č i ų” 
skraiste.

šitoii komunistu “storo- 
nė” Wallące’ui gali tik pa-|
kenkti. Reakcininkai ir be<! 
to įėkauia, kad Wallace y-' 

didelis radikalas”; da-fsra

Minės lietuvių 
šventę

BINGHAMTON,

Sekmadienį,
trum.

Salėj, 315 ClinĮ 
hamtono Lier^11*^ 
rengia praka? . ±
tą. kaa pa* U,P alsk,al 
nepriklauscs gali lengvai 
mo 27 met,Vyriaus^*
“Garso” jai jieškant dar-
Zujus; nusipirkti, pas 
tos kle" 
cevičivžiuojant. 
progr; .. .
Juoz*” Administracijoj,
vad § centai
Zar ‘
IŠEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

bar jie galės sakyti, kad_ 
Wallace yra komunist 
žmogus, nors tokiu jis nėi —

SLA 152 kp. banketas 
pavyko Europoic

svetai apU kar* * kitM P*®**1“A. Daukanto ------ ,
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i- Iš Plataus Pasaulio
r^^nkai Nusivylę Jat- * ^ciAėveltas tarpŪ

rz I NINKAUS POPIEŽIUI
<s'. ’
-U.J 
-o;- -

V Konferencija oĮan iR BOLŠEVIKAMS?
o<J /m-^' -,‘x.;z. ■ —

enkiyą išdavė Amerikoje ir Anglijoje
• - &.ijantai—Anglija ir

Kinijos komunistai Metalų šeimoje kiečiausia kus” ir t.t. Valstybiniai ras j yra manganas, o ne plie- tai buvo daromi daugiausiar/wvn mum iltis nas, kaip daugelis mano. „ . . .

pasklido žinių, kad prezi 
dentas Rooseveltas nori pa
tarpininkauti Vatikanui ir 
Maskvai. Sakoma, kad bol
ševikai norėtų turėt “diplo- 

rėmime davė viešą pareis-’ matinius ryšius’* su popie- 
imą. Ji protestuoja prieš žium. Bet kaip tuomet bus 
oosevelto, Churchillo ir su Rusijos •’bezbožnikais”? 
5. ino konferencijos tari-. Ar Stalinas ketina juos lik- 
z — pakeisti Lenkijos viduoti?
až.us ir ax ti visus ------------------
r.iokratii u lenkus, 

artu ir Osuokc -Moravskio

rodo savo iltis nas. kaiD daugelis mano. I baltgudžiu kalba. Susivieni
jus Lietuvai su Lenkija ir 

Atsisakė priimti Amerikos Anglijos premjeras Chlir-'priėmė Romos katalikų ti- 
ir Čiang-Kaišeko pasiūlymus chill vilki militarę unifor- kybą, lenkai kunigai pradė-

-------- mą. husarų pulkininko uni-, jo brukti lenkų ir lotynų
Kinijos laikinojoj sostinėj formą. Bet jis nėra kariškis, kalbas. (2) Su totoriais ” 

Čiunkinge per dvi savaites jis turi tik garbės pulkinin- tuviai susidurdavo 13-t< 
buvo vedamos derybos su ko titulą.
Junano provincijos valdo-

Ryšium su Jaltos konfe^ 
rencija lenkų vyriausybė iš-

lie- 
tame

ir 14-tame šimtmečiuose,
(kuomet mongolų ordos hu

nais komunistais. Derybom.- Pirmasis olandų juros pa- vo užpludusios Rusiją, pa
tarpininkavo Jungtinių Vai- kraščio užtvaras (dyke) bu- ėmusios Kijevą, Maskvą, pa- 

i gįejęugi^ net Vengriją ir
Lenkiją. Per 200 metų Ru
sijos kunigaikščiai mokėda-

stijų ambasadorius, majo- vo pastatytas da pirm krikš
tas generolas Patrick Hur- čionių eros.
lev. Komunistams buvo pa- --------
siūlyta keturių punktų pro- Lietingiausia musų žemės 
giama. rietą yra Himlajų kalnų a-

Per dvi savaites komunis- pylinkės, šiaurės Indijoje.

LA'-VRENCE SNIEGO 
PL jNY RADO NEGY

VĄ ŽMOGŲasekėjus.
Lenkų vyriausybė sako,- ----------

kad Jaltos konferencijos ta-• Co.icord gatvėj buvo di
limai nėra sutaikomi su At- dėlė sniego pusnis, po ku- 
lanto Čarterio “raide ir dva- rią braidydamas 15 metų 
šia” — -iekvienos tautos bemiukas užtiko žmogaus 
teise ginti avo interesus. lavoną ir pranešė policijai.

Dėl rusu .enkų ginčo Lon- Nustatyta, kad tai Andrius 
dono len. ų vyriausybė kai- ■ Javorek, lenkų kilmės žmo-
tina Maskvą. Lenkai ir kar- gus, kuris dingo pereitos
tą ir kitą bandė susitarti su pūgos metu. Taip pat nusta- 
rusais, bet to padaryti jie tyta. kad mirties priežastis 
negalėję, nes Maskva statė buvo širdies liga. Gavęs šir- 
tokius reikalavimus. ’ •••iuos, iie- atatką jisai parpuolė 
lenkai negalėjo priimti. 1 gatvėje ir buvo užpustytas 

“Nežiūrint to. Trijų Vai-; sniegu.
stybių Konferencija buvo ---------------------
sušaukta ir savo tarimus da
rė ne tik lenkų vyriausybei

- joje nedalyvaujant, bet ir 
iai nieko nežinant. Meto-

os. kurios ivo pavartotos 
Lenkijos at ilgiu, nėra su
taikomos s - pagrindiniais 
dėsniais, k rie riša pačius 
alijantus. Jos laužo raidę ir

- dvasią Atlanto čarterk ku- 
r ris leidžia kiekvienai <. tu- 
-rai ginti savo interesus.”
- Toliau lenkų vyriausybės

BULDOGAS PAPIOVĖ 
KŪDIKĮ

Ir mušamas šuo nepaleido 
savo aukos

tai tarp savęs ginčijosi ir, 
vėliau pranešė, kad tie siū
lymai jiems nepriimtini. Ta
da Hurley da kartą pasi
šaukė Čiang-Kaišeko ir ko- --------
munistų atstovus. Buvo duo- F. Inrmikir — Kiek 
ti nauji pasiūlymai, kuriuos mums žinoma, penicilinas 
Kinijos kvislingai išsivežė į vaistinėse da nėra pardavi- 
Junaną savo fiureriui Wan nėjamas, nes jo mažai pa
giri peržiūrėti. Komunistų gminama, o reikalaujama 
delegacijai Čiunkinge pir- daug, ypač armijai. Bet jei- 
mininkavo komunistas Čo- gu ir butų galima ghuti, tai

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

En-Lai.
Su kinais

vo totoriams duoklę ir rusų 
kunigaikščiai kasmet turė
davo vykti Į “Aukso Ordą” 
pabučiuoti totorių chanui į 
pentiną. (3) Auksino vertė 
buvo 15 kapeikų, arba 30 
skatikų.

Rožei Klukinskienei. —
O. Čurlionienės adreso ne
turim. Ačiū už prenumera
tą.

S. Aleksoniui. — Iškarpa 
buvo paminėta.

A Adamoniui. — Jeigu 
Sočiai Security ofisas sako. 
kad daugiau negali mokėti 
tamstos broliui, kaip SIO,

be gydytojo ligonis nežino- 
komunistai.- tų kaip, kiek ir kokiam at-, 

kiek anksčiau bandė tartis sitikime jį vartoti. Bostone: tai reiškia, kad tik tiek jam 
Amerikos generolas Stil-jo galima gauti tiktai didės- išpuola. Ką jis uždirbo po 
well. bet ir jam nepavyko, nėse ligoninėse, ir tai nevi- foc Vvo-
Kažin ar pavyks generolui suomet. Jei kas mano, kad

jam reikia penicilino, tegul 
kreipiasi pas gydytoją.

Pranei Gedrimienei. —
Bostono apylinkėj rusų lai-

--------  kraščio nėra. Bet Tamsta
Brazilijos sostinė Rio de galėtum išsirašyti “Sočia-V"_

Hurley.

BRAZILIJOS “MONTE 
CARLO”

Janeiro greitu laiku virs lističeskij Viestnik,” kurio 
antruoju Monte Carlo. Už adresas yra toks: 7 E. 15th

65 metų. tai tas jau Į jo kre
ditą nesiskaito.

F. Lavinskui. — Vaizde
lis gražus, bet negalim juo 
pasinaudoti, nes paišeliu ko
pijuotas. Butų gerai, jei pri- 
riųstumėt jo originalą. Jei- 

! gu nėra “Copyright,” gal 
galėtume padaryti klišę ir 
atspausdinti “Keleivyje."
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—Gut momink. Maike !J kaip aš savo nosį nusivalu. 
Kur taip skubini galvą už-; —Galiu da pridurti, kad

10 mylių nuo Rio yra sta- Street. Room

tėvas ir miegodamas knarki. 
—Šarap!
—Socialistams tėvas turė-

pie dvejeto metų mergaitė, 
Marguerite Derdinger. Pri

rietęs?
—I susirinkimą, tėve.
—Duok pakajų su tais su- 

Tei drau | sirinkimais! Koks iš jų pa- tum but dėkingas, kad jie 
jei urau- žjtkas? Xueisi, tai tuojaus nuolatos kovoja. Nes jeigu 

kad duo- 
erciau prisira-

au negana gau- . ,
i” pensijos, tai ir Pa 1, keP-u t:,

po šio karo Į tėm tamstos brolio vokiškai ■ patartume pasiteirauti apie 3T1 aiį
iro vyks daug iašytajį laišką iš Vokietijos: tai Sočiai Sfecurity admi- baderiuotis su iokiah
javo atostogas iisai kartu su žmona nabė- nistracijoj. Valdžia nenori    __ •

kad po 
Janeiro

.. o*, kartinus Pne šunies mergai- amerikiečių savo atostogas jisai kartu su žmona pabė- nistracijoj.
louau lemtų vyriausias tė pakėlė rankutę, šuo pa-įir pinigus praleisti. ’ — ’

a reiškimas sako, kad šie šoko ir stvėrė ja už spran-: ___________
PAKARS DU VOKIEČIŲ 

ŠNIPUS

mano. 
Rio d

iltos konferen* ijos tari- 
-riai yra penktasis padali- 

c? 7 enki jos, a'liktas jos 
mukių Anglijos ir A-

; ; : Be to, konferenci-
rimas apvienyti “de- 

•"-t’nius” lenkus esąs 
as daugiau, tik legaliza- 

’raskvos kišimosi

do.
Prišoko mergaitės motina 

ir jos vyro tėvas. Ir muša
mas šuo nepaleido 
kna. Kada mergaitė

ago nuo bolševikų Į Vokieti- nieko sukti. Jeigu yra kiai-; 
ją ir priduria, kad vėliau da. ji bus atitaisyta.

vykti F. Shultzui. — Taip, 190'

Į susirinkimais.

ne ta kova, tai katalikai 
šiandien ir laikraščių netu- 

- retų.
jokiais —Meluoji! Ne jus katali- 

! kams gazietas rašot, ale ku-
• • rn*i * • —1 •—Ar tai tavo parapija nigai. Tik pažiūrėk Į musų• • 1 • 1 *1 ,     -- — - Z __susirinkimų nelaiko, tėve? 

—O kam jų reikia!
parapijos organą — ar pa
matysi tenai nors vieną ju-

nžk ro..Per 
šum pasiro kijoj is kiečių a tai ir ka._. Tai buvo vokieti

I
vidaus reikalus, 

ai. kol lenkų terito- 
"’usijos armija, 

’ -'os kalbos a- 
ir jų de-

.bises.
;mant. ne tik

au negyva, šuo ją 
ir nuėjo sau.

Motinos prašoma policija 
tą šunį nušovė.

jis ketina Kanadon 
(ich denke spaeter auch metais “Keleivis

$100,000 UŽ HARTFOR
DO TRAGEDIJOS 

AUKAS

šnipai — amerikietis vvų- šelpimą rupmtis, juo labiau.; Kinta laikai, ir mes kinta-, 
liam Colepaugh ir jo sėb- kad dabar su Vokietiją nė-ime su jais. 
ras nacis Erich Gimpel. Jie-, ra susisiekimo ir jokios pa
du buvo atvežti nacių sub- šalpos nusiųsti iš Amerikos 
marinu ir iškelti Maine vai- negalima. Raudonasis Kry

žius persiunčia Vokietijon 
kalti laiškus, bet nesiunčia nei 

pinigų, nei drabužių, nei

musu dvasiškas vadas ir ži-į dinti.
Kekivio” Skaitytojui.— no- Įj? m,u!Ps reikia- 0 ko

----- eikia. Jeigu
koki šurum-burum

1944 metų liepos 6 dieną 
Hartforde sudegė Ringling 

bvi visame pašau- an(j gaiiey kompanijos čir 
ai yra nusivylę Jai- ka5 Gaisro metu žuvo 168 

žmonės, daugiausia moterų
tikėju Bet vėl. AR ir ,XaįkM-.---- Į valstijos vyriausis teis

mas jau davė devynis nuo
sprendžius. Einant tais nuo

I stiios pakraštvje.
Abudu prisipažino 

ir bus pakarti.

NELSONAS VEDĖ 26 
METŲ GRAŽUOLĘ

maisto.

‘Iš pradžiosrenC1^a'
kiečių spauda 7 apie kovas s*j irr BILIUS
‘lenku band ais.,----------------- ---Anglijęs spaudoje11,atstovų sprendžiais kompanija turi 
<amrfvt <xpn Rom Work - or - sumokėti 100.575 dolerius.

sprendimų
sirodyt gen. Boro T ,o , Jam buvoPagaliau visi nustt .. , , .. TT . .... ^oti darbi-apie Varšuvos sukih. - • -•tesėsi 63 dienas. 'asipnesmo
“Kai bus parašyta pčlr/arsto ki- kijos Požemio Armijos'work-or- Pa* ja. tai pamatysime, kad ;esnis už nen.ažiau kaip dešimtą savo sų pergalė ties Stalingrart ra labai d ug skolinga į> mio lenk; j. kurie sistej?

Kompanija tų 
neareliuoja.

-kit Karo Bondsus ir Štam
pas sąvaitę įdėkit į juos

i ždarbio dalį.

tingai naikino vokiečio keliu kuriais buvo siunčiami sustip rinimai Štai ngrado mūšiams. ORIJ A
RESPUBLIKOS

Laikraščiai rašo apie Len 
kiią ne dėl to, kad ji Len-:;^LU^ 
kija, bet dėl to, kad ji yra

—O kaip tu tą išfigeria- 
R( reikia. Jeigu mes ir pada- yai, Maike?

—Ogi taip. tėve. kad ku- 
pradėjo leisti savoant tautos ar bažnyčios la- nigai

tamtenitinė nroblpma dėl • ko. tai vistiek gazietose bus laikraščius tik tada, kada i^“aeTkil:i;Paraš>da. kad“ tai padarė Katalikai pradėjo skaityt
nei oraouzių nei kuhos taip anjantų iki siu i • parapijos klebonas ;sociaslitu spaudą. Kitais žo-Kol karas su Vokie- buvo labai įtempti santikiai. •-*.M I>a a J.os Kleoona. f Socialistn kri-

tija nepasibaigs, pagelbėti;Ką tamsta žinai apie vieną- 
ra’ ėgusiems tenai žmonėms kitą lenką, tai visai nesvar-
nebus galima. Kol karas ne-į bu, bet svarbu, ar Lenkiją 

"" ~ . pasibaigs, tamstos brolis ne-,užvaldys Maskvos komunis-
,^^2^ galės iš’ Vokietiios nei Ka- tai, ar bus atstatyta nepri-

° nadon nuvažiuoti.
Pereitos 

goie Washingtone apsivedė 
buvęs Karo Darbų Tarybos

Ar pas ius. cicilistus, 
taip būna?

—Ne. tėve, 
stengiasi patys savo reika
lais rūpintis.

—Tas negerai, vaike

ne džiais sakant, socialistų kri- 
,tika privertė kunigus leisti 

socialistai i savo laikraščius.
—Maike. prieš kunigus 

nekalbėk!
—Aš noriu, kad tu. tėve,i klausoma lenkų valstybė.

Du\ęs ivaio uai oų l aryoos y Faizai. (1) — Aiškių Lenkija šiandien yra didės- ~TAa
pirmininkas Donald Nelson. ^inių apie sene vės, Lietuvos nė alijantams problema, ^udu z -
□6 metų amžiaus žmogus. nėra; VTa* Vokietija. Tai ve. ko- ,r pats uz save kovo-bijotis nereikėtų. Ištikrujų.
Apsivedė su tūla Margarita Įik fai k(lrie j vardai kai; (!fĮ ir ..Keleivis" ir kiti laik- p- ,Jam nereikia laukti kad tėvas turėtum prie jų pnsi- 

koks vadas įdėtų jam kosės ' ‘
i bumą.

—Maike. aš tau sakau, 
kad tas negerai, ba kai žmo-

—Tas gerai, tėve, nes tuo žinotum teisybę. Aš žinau, 
žmogus išmoksta pro-; kad tu bijaisi socialistų. Bet

Coulboum, 26 metų amz. 
našle ir buvusia George 
Washingtono universiteto 
gražuole 1939 metais.

Nelson buvo vedęs žmo
gus, bet 6 savaitės atgal su 
pirmąją žmona išsiskyrė. 
Perskyras gavęs Chicagoje.

AR ŽINOT, KAD

muitinis,
jų varčiai. Kaip

” “dvylekis,” “tit- iaščiai apie Lenkiją rašo.

Nuolatos buvo išmetami j padange traukiniai su kareiviais ir amunicija siunčiama i Stalingradą. Vokiečū buvo priversti nuolatos laikyti I^enkš- joj 19 pilnų divizijų ir be to da 350,000 ginkluotų žmonių savo policijoj ir geležinkeliu sargyboj.•“1944 metų vai-./ą Lenkijos Požemio Armija turėjo jau a- pie puse miliono ginkluotu vyrų ir apie 100.000 moterų savo tarnyboj. Ji buvo padalyta į 17 veikiančiųjų grupių; kiekviena grupė dalijos: į divizijas ir turėjo nuosavas radijo stotis. Ginklai buvo daugiausia atimti iš voki'-čjų. Anglijos orlaiviai taipgi pi istatydavo ginklų.“Niekas- neparodo taip aiškiai šitos lenkų organizacijos veiklumo, kaip tas faktas, kad vidury Europos, kuri buvo o- kupuota vokiečių, saugiai galėdavo nusileisti amerikiečių ir

iTU ŽEMLAPIU.
Jo, kaip nuo 1905 metų -pėkos vedė kovą su o pači laiku kunigairf.
sii
vir

Apskaičiuota, kad Jung
tinių Valstijų anglies klo
dai turi pusketvirto triliono 
tonų anglies. Kietųjų ang
lių jau iškasta 30 nuošim
čių; minkštųjų tik 2 nuoš.

; kaip paskui revoliu- , Lietuva likos paliuo- ir kaip ji buvo ap- ras didelis spalvuo„Krunės Lietuvos ru- 
ivykisalyta ’ apskriėius. tą Ank“ri Par°d°. kaip
labiau ir kaiP ji išrodo- ypač '"Umenta’: Steigia- lietuvi08 nutartis su boU“Tru'8’ aprašymas visų nybę ;ta* ne knyga, bet siar’ sukviečia visą Lie- Tary bekos va.. -.. .....$1.00nės aky Lietuvojstotų savostoR, Mass.

PittsbuG 
sako, kad

Panamos respublika skai
to save esant ne dalimi 
Centralinės Amerikos, bet 
Pietų. Amerikos dalimi.

Kanada yra Anglijos do
minija su plačiausiomis sa
vivaldybės teisėmis. Šiame 
kare ji galėjo likt neitralė, 
jei to butų norėjusi.

New York Infirmary for 
Women yra tokia ligoninė, 
kurios štabas susideda tik 
iš moterų.

Seniausis Jungtinių Vals
tijų prezidentas buvo Avi
liam Henry Harrison. Inau
guracijos metu jis turėjo 68 
metus amžiaus.

tus išmoksta viską padary
ti. tai iis paskui vyresnių 
neklauso, pi adeda prieš na- 
čalstvą buntavotis. Valuk to, 
vaiko. jus. cicilistai, ir esat 
te kie nepakamus. Jus nei- 
nat i spaviedni, išjuokiat po
nus ir visur lermą keliat, no- 

i rit but lygus su kitais. Jeigu 
I iųs nebutų. tai ant svieto bu- 
' tu daug snakainesnis gyve- 
i nimas. Ai beč jur laif!

—Ne. tėve. jeigu socialis
tu pasaulv nebutų. tai gyve
nimas butų daug blogesnis.

—Kodėl blogesnis?
—Todėl, kad progreso ne

butų.
—Nesikvolvk, Maike. su 

progresu, ba jus nedaug prie 
;c prisidedat. Teisybę pasa
kius, tai iųs tik štapuojat 
į rogresą, ba visur kišat sa
vo nosis, keliat lermą, ne
leidžiat kitiems geresnį pa- 
rėtką įvesti.

—Ar žinai, tėve, kad kar
tais lermas labai reikalingas.

rašyti, nes jie yra tie žmo
nės, kuriems priklauso at
eitis.

—Nebūk varijotas, Mai
ke. Kaip aš galiu prie be
dieviu rašytis! Juk jus ne
pripažįstat dūšios, o man 
gal neužilgo reikės mirti. 
Na. tai kur aš tada pasidė
siu?

—Užkąsim į žemę ir gu
lėsi kaip ponas.

—Ne. Maike. man nepa
tinka jūsų mokslas. Aš bi
jau mirti be dūšios. Prieš 
smertį aš noriu gauti pas
kutini patepimą ir noriu, 
kad kunigas mano pašven
tintų; tada jau kaip bus, 
taip bus.

—Aš žinau, tėve. kodėl 
tu to nori. Tu bijai velnio. 
Bet jeigu tu prisidėsi prie 
socialistų ir gerokai pasimo
kinsi, tada pamatysi, kad 
tokio sutvėrimo visai nėra. 
Tada išnyks visa baimė ir 
numirti bus lengviau, negu 
būnant vyčių generolu.

—Maike, aš priguliu prie 
Sčeslyvos Smertios Susai- 
dės, tai tas labai palengvi-

Generolo Žukov armija iš Lenkijos buvo nuėjus Vo- Tyla tik kapuose viošpatau- da gadzinkas, už kurias 
kietijon gana toli. bet ji ėjo siauru ruožtu. Tai buvo ; ’a, kur numirėliai guli. Bet na smertį.

—Na. tai lik sveikas, tė
ve. Man jau laikas į susi 
rinkimą.

—Orait, Maik. ai s- ju 
a.gėn!

pavojingas žygis, nes vokiečiai galėjo lengvai tą ky- kur eina gyvenimas ir dar 
lį “nugnybti.” Kad pavojaus išvengti, dabar Konio- bas, tenai turi but ir triuks- 
vo armija, pradėjo veržtis iš pietų rytų. Ji jau paėmė mas. Juk tylomis ir nosies 
Liegnitzą ir Šteinau. Rusų frontas tuo budu pasida- nenusivalvsi, tėve. 
ro daug platesnis ir saugesnis. ' 1 —Ne tavo biznis. Maike,

O
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| na širdingą 
' aukotojams.

CHICAGO, ILL.

pasakyti, kad Lietuvos visą]munistė Š—nė piadėjo gar- 
nelaimių kaltininkai yra}šiai rėkti: “Matai, regist- 
Vokietija ir Rusija. j moja! Nori sužinoti, kur

Komitetas ir rengėjai ta- mes laikome susirinkimus,
aciu visiems o paskui gestapui mus iš-

Penktas Pnslapb

Trumpai iš Kolonijų] Naciai Grūmoja Ker- si,ve? i kaP4 bent penkis ar
1 v, 4,.. . i dešimt savo priešų.sto Kova Alijantams -

Akron, O. — Vasario 4 
d. Akrono lietuviai iškilmin-

Vietos lietuvių kultūros 
susmukimas

Klerikalai nenori, kad A- 
merikos lietuvių jaunimas 
žinotų Lietuvos praeities is
toriją. Nes ta istorija paio-

P. Miliauskas.

Chicagoje yra daugiau• do, kaip Romos katalikų 
lietuvių, negu kuriam kitam < dvasiškija nualino ir nupul- 
Am:rikos mieste. O gal butidė lietuvių tautą. Dėl to vie-

Iš Philadelphijos
Kaip komunistai sukėlė 

muštynes
Raudonojo Kryžiaus

Be to, vienas nacių spoks-: 
m nas. Lr. Paul Schmidt, 
da pasakė: “Mųsų priešai,j 

o pac s to n norėdami,
Vokietijos atžvi giu atliko;

--------- j gera patarnavimą, nes Vo-
Berlyno radijas vėl dirba'kieti os vadams jie padės

Voi.ietis mirsiąs tik ta ’a.“Tmm S HituT £ai minėjo Lietuvos nepri ! ™ rllsc .duos n mus suims. Hitlerį-• r, j- 97 kai zus 5 ar 10 jų priedųninkai! Fašistai!” Ir paro-’Į^^mybes 21 metų ‘
dė pirštu į p. Pashalį, kuris
tuo tarpu registravo delega
tus. Pashal pakilo nuo sta

; lo ir eina kažkur; komunis- 
jtas B—iis pakilęs nuo sė-

ir---------------------  _ o-------,----------- x----- K--------- . . . | per smakrą Pashalui. Tuo
daugiau net negu buvusiam,tos politikierių laikraščiuo- ‘-aįl:<)? skanaus metinis su-(^rpu sukruto 14 komunis- 
Lietuvos Kaune. Tačiau išjse ir nėra vietos paagituoti snmkimas buvo gausus na-, fcišk “apaštalų” ir davai 

atžvilgio, kokis už Chicagos lietuvių drau nais ir darbais. Valdyba ni;Avti n mnacikultūros ------ ------------------ -------- -------------x-----
buvo veikimas virš tride-’ gijų susirinkimą ir už kul-1palikta ta pati su Kava 
šimts metų atgal, šiandien turos centrą, 
lietuviai gyvena girtuoklia
vimo ir politikos aistrose.
Prie šio kultui inio susmuki
mo privedė
kaio musu

ne kas kitas, i 
“politikieriai.’

Laisvamanis.

Sandaros vakarai

dienis kultūra tik tiek apei- j maniai rengė vakarus-šo- 
na, kiek jie gali pasinaudo-j kius. tai p. Biekša “Sanda-X t **. « _ L» .. 1 « . « w i /virio nti iš patriotizmo obaisių

Sakoma, Chicagoje esą 
virš šimto tūkstančių lietu
vių. Tai yra didelė jėga, jei
gu ji butų sunaudota geram 
tikslui. Ant nelaimės, lietu
viai neturi nei savo svetai
nės, nei knygyno, nei kito
kios kultūrinės Įstaigos, ku
ria galėtų pasirodyti svetim
taučiams.

Norvegai ir švedai turi 
savo svetaines, knygynus, 
muzėjus, kur yra sudėti jų 
tautos piešėjų paveikslai ir 
kiti kultūros kuriniai. Jie 
turi kuo pasididžiuoti. Jie 
turi dėl to, kad jie pir
moje vietoje yra švedai bei 
norvegai, bet ne politikie
riai ir ne klerikalai.

Chicagos lietuviai turi 
pristeigę Įvairiais vardais 
parapijinių draugijų. Tos 
draugijos laiko susirinki
mus ir turi parengimų. Vi
sa nauda iš tokių susirinki- 
mų-parengimų, tai kiek gė-

liausku pryšakyje. Tik vie
ton pirmojo sekr. p. Pūko 
pastatytas p. Žemaitis, o p

su-
kaktį. Be kitų kalbėjo ir j 
“Lietuvių Žinių’’ redakto
rius S. Gabaliauskas, 
Pittsburgho.

Pittsburgh, Pa. —Pitts-

-1is

sako Berlynas

varšlaikj. Nacių komentato
riai aiškina “Jaltos Magna 
Cartą” — Roosevelto, Chur-, burgho lietuviai gražiai pa- V.* V* /ovnes tik _P>kšt» pykšt!) sirnd3 , raij? centrą i chl ° 11 SlabP° kontei

pliekti, o Pashal ginasi, 
rankom nustumdamas juos. 
Pashalo draugai • subėgo 
gint jj, o komunistės bobos 
su kėdėmis! Bet mūsiškiai 
sustabdė muštynes ir Pa

sirodė. } 
Brooklvne

enci-BAL* X “r rios tarimus. Tuos nutarimus
visas vagonas drabužiu naciai vadina “civilizacijosvisas vagonas drabužių. gėda„ h. pražučia Vokieti-

Diabužių rinkimo darbas 
Pittsburghe da tęsiamas.

Worcester, Mass. — Va
sario 11 d. lietuvių parapi
jos salėje Worcesterio lie
tuviai minėjo Lietuvos ne-

ai. Vienas Berlyno komen
tatorius pareiškė:

sustiprinti vidaus frontą —; 
vokiečių norą kovoti už sa
vo išlikimą.”

Tai rodo, kad naciai ir 
nemano pasiduoti. u. .

' u 'u Kįi'm■ -- ■ - --- .
PAJIESKOJIMAI

“Visomis jėgomis priešin-Į šutant 
rites Jaitos Magna Cartai ’jy par

Ona Stankevičienė, po tėvais 
(raitė, iš Rosčb' kaimo, Serį- 

parapijos, Alytaus apskričio, pa- 
jieškaa Pran's Volugevičienės. po 
antro vyro Zubrickienės. Ji yra ki
lusi i- Rosčių kaimo. Serijų parapi
jos. Seniau gyveno Kingston, Pą. 
Prašau atsišaukti, ar kas jų žinota 
malonėkit pranešti man jos adresų. 

MRS. ANNA STANKEVICH. 
Route 1, Box 237, 
Willesburg, W. Va. (8)

— oauperizavimui Europos! 
Milionai žmonių ves parti- 

Toronto, Kanadoj. —To-izanų narą: kol vokietis
vlm^škaS'is HežuvSs- TC*ia ?AL^ kartU SU avim jis nU'
susmuko'.. Paskui komu-^^,^--į-----------------------------------

įima sukelt lėšų Lietuvos 
vadavimo reikalams ir gau
ti daugiau narių BALF sky-

Pukas lieka antruoju. Da-,
rinkti 4 vicepirmininkai lataėkjS. O mu- P^lausomybės sukaktį,

zmas direKtonų. | ,eikos su atraitv'om ranko.Kuomet lietuviai laisva- aPie -u
Šis komitetas turi apė

męs didžiules organizaci-
loję apsmeize laisvama-, jas, Rimbus, parapijas. Bo- 
nius, pasakydamas, kad jie nij pardavime visada savo 
rengia orgijas. kvotą išpildė su dideliu

Bet laisvamaniai rengda-Į kaupu 7uij daug pagyrimo 
mi “orgijas” išdalino viršjjaiškų nuo aukštų Amerikos 
trijų šimtų tomų knygų lie-į pareigUnų įr gerą vardą val-
tuviams, kurie dėkoja už džios departamentuose.' bar ramu. tyku, darbas ei- 
tokius gerus raštus, kaip Raudonajam Kryžiui irgi su na sėkmingai Amerikos ir 

dideliu kaupu kvotą išpil- Lietuvos naudai, 
dė. Ir Lietuvos nukentėju-1 Pietų dalyje, kur yra

nistai išsinešdino, pareikš- 
dami, kad išsitraukia iš 
draugystės.

Ačiū dievams! — sušuko
linksmai likusieji. Boba iš 11UJ,‘ p.,r a

ratams lensviau. Da- Ch'“s<>. >«• - £ALF 6 
skyrius buvo suruosęs sau-ratų,

kun. Demskio raštai.
Dabar patys sandariečiai

rengia “balius, kad renge- sjerns į-ubų rinkime gražiai 
jai gautų uždyką ięsigerti. pasidarbavo, pasiuntė cen- 
Tačiau, ant nelaimės, veik tran 4 tonus drabužiu. Tai 
niekas neina Į tokius “ba-ivįs oTažųs dalbai. Tik ko
rius,” nes žmonės jau paty- munistai i užpečkius sulin- 
rė. kad rengėjai visokiais dę pro raudonus akinius 
budais jieško “užfundymų. ’ piktai žiurėjo ir seilę var- 
Reiskia, jie nori gaut už dy- vino, ypač dėl tos rinkliavos 
ką išsigerti. . drabužių, kuriuos jie norė-

Pasitaikė susitikti M. G. 11 y Sovietų driskiams pasius- 
Valaską, kuris buvo pirmu- d jr pyksta, kad prie jų nė
rinis Chicagoje lietuvis prieina.
spaustuvninkas, pirmeiviškų Pasitraukus lietuviškiems 
rastų-knygų leidėjas. komunistams iš to komite-

žmogus nusenęs ir suvar-)t0, darbas devynesdešimti 
gęs. Nusiskundė, kad kuo- nuošimčių pagerėjo. Jiems

mą pramogą Nekalto Pra
sidėjimo parapijos salėje. 
Gauta 45 nariai Į ŠĮ skyrių 
‘r sukelta lėšų Lietuvos va-

Padėkime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

Remkime aukomis Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir jos 
Informacijos Centrą, kuris 
skleidžia pasaulyje teisin
gas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tau
tos troškimus. Iškirpkite iš-

Pajieškau sesers Petronės Juklevi- 
čiutės-Sraidelskienės. Ji kilus iš Kau
no gubernijos, Cegelnes kaimo, Gau
jos parapijos. Aš ją ir jos vyrą Smi- 
delskį mačiau Melrose Park, 111. apie 
35 metai atva!. Prašau atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą. (8)

ANTHONY YUKNO,
P. O. Box 251, \Varehouse Point, Ct.

Tautinė Salė. priguli beveik \
įsimtinai

Pajieškau dviejų savo draugų, Juo
zo Juciaus ir Miko Juciaus iš Lygu
mų parapijos. Gyvenom sykiu Pitts- 
ton, Pa. Jei kas žino kur jie yra, 
prašau pranešti, busiu.labai dėkin
gas.

F. JANUŠAUSKAS,
136 McClellan St., Philadelphia, Pa.sma iki vėlumos. O k^da;L-,no-ATnk hnvn nTrfbiot^Tžl^oanc*®’ 1739 So. Halsted 

visi jau pradeda skirstytis/į,,,?. ----- k ' k į į St., Chicago 8, I1L, U. S. A. 
tada komunistų 14 “apa^a-y“’;‘!g„%,^'° Cek arba Money Orderį ra
ly” nutaria ką tik jie "ori.iždininko Mi- 
Stačiai sabotuoja kitasi^tfSSo^av^.
oraugystes nanus. Jie ir mi-U . dj sn9 ^4 35 Tai
n?.ta.s...Pes,-™es, savot.‘j,kal didelė Philadelphijos liet.
“išaiškino, patvs apsimes-- . 
darni nekaltais, ir pareika- 1 P 
lavo, kad Tautinis kliubas ----------------------------- ----

ko Vaidylos vardu, 
žemiau pasirašęs (usi) siun

čia Amerikos Lietuvių Taryba:
$............... auką paremti lietuvių
tautos kovą už laisvę.

NUPIGINTOS KNYGOS

met pardavė sandariečiams; būnant, beveik visada kil
savo spaustuvę, tai buvęs davo tuščios diskusijos, ob- 

rimų buvo parduota, o pas-: “apmautas” ant $4,400. strukei os nepasiliaudavo, 
kui pasigirti vietos laikraš-j Sandariečiai turi V alasko, Svarstant Lietuvos klausi- 
čiuose. Daugiau nieko. spaustuvę ir leidžia laikraš- mą. jie pasiųsdavo. Jiems 

* ti, kuris niekam nereikalin- būdavo be galo skaudu gir-Euvo manoma sušaukti 
visų draugijų viešą Chica
gos rietuvių susirinkimą, 
kad pasitarti apie Įsteigimą 
Chicagos rietuvių kultūros 
C'.ntio. Bet politikierių laik
raščiuose nebuvo vietos tam 
prakilniam tikslui!

Tautiškų katalikų klebo- 
ras S. Linkus turi daug lie
tuviškų knygų, bet neturi 
kur jų padėti. Taipgi aptie- 
korius Kuris turi daug kny
gų, M. G. Valasko išleistų 
T reniaus Vargšo dramų ir 
komedijų, kurių jau niekur 
kitur negalima gauti. Ir tos 
knygos trūnija, nes nėra 
tinkamos vietos joms padė
ti.

O šitos knygos, tai juk 
Chicagos lietuvių praėjusių 
ir tų kultūros atspindis; jos 
parodo, ką lietuviai yra nu
veikė kultūroje. Tačiau ap
kalbę irrui šių dalykų, pa
sitarimui apie steigimą kny
gyno. politikierių laikraš
čiuose nėra vietos. Klerika
lai kultūros šviesos bijo 
kain “velnias kryžiaus.”

Chicagos lietuvių draugi
jos turėtu susivienyti, kad 
viso-; galėtu veikti bendrai, 
vkto'e kiekvienai draugi
jai rengti barius atskirai. Iš 
tokiu atskirų parengimų 
naudos nedaug. Susivieniju- 
sif s draugijos galėtų su- 
ren t i viena metini milžiniš
ka rarengimą, o pelną pa- 
sk'rt? lietuviu kultūros cen
tre Į teigimui bei užlaiky
mui.

Kiekviena draugija galė
tų aaukauti iš savo iždo 
ne s ro penkis šimtus dole- 
r' ‘uvių centro-svetainės 
Įsteigimui, kur .butų garima 
ir r C knygyną ir sutalpin 
t i -tuviu piešėjų paveiks- 
b t : -vi i galėtu tuo pa 
sif ž' u'rti ir pasididžiuoti, 
ka i tui ių vaikų kuriniai.

Vii gimęs lietuvių jauni
mas nori gauti raštu, istori
ke <? j-in:u apie savo tėvų tau
tos orae'tį. bet neea’.i nie-

r —ft r

gas; o Valaskas daug čeve- 
rykų nuplėšė bevaikščioda
mas ps sandariečius, kad jie 
atmokėtų skolą.

Sand&rietis.

WORCESTER, MASS.

Minėje m tautos šventę

Vasario 12 d.

dėt, kad kas nois rūpinasi 
apie išlaisvinimą Lietuvos, 
kad yra Lietuvos Atstovybė 
ir t.t. Tarytum jie ne lietu- 

' viais gimę.
Ir Į ŠĮ susirinkimą lietu

viški komunistai buvo at
siuntę šnipę, kuri persistatė 
niekur neprigulinti, kaip 
tik prie šv. Kazimiero para- 

Lietuvių nijos, tuo tarnu klebonas ir

ištrauktų savo atstovus iš 
Karo Pergalės ir Raud. Kry
žiaus skyriaus. Northsaidės! ____
kliube jiems tai pavvko. Aukso Altoriukas. maldų knygelė, 
Bet Muzikos Salėje nepasi- SSiia^4^’. /eh8i^ 
sisekė. Vainikėlis, maža maldų knygelė.

Dabar tuodu kliubai pa- m»ios su paveikslais, drūtais apda-
SilŪ.S Amei'lKCS \ aidžios de- i'a patį minkštais juodais virš. 81.25
: artamentuose kaip šabo- K—tsteg, visokį šv. gissm. $2^

- • 1 • •. Pekla, kur ji vra ir kam reikalin-tazninkai, r.es boikotuoja su įankinimo įrankiais .... 30c. 
komitetą, per kuli eina ka- Rakta*, i Gyvenimą, atsidaryk du
rį hnnn narHivima<? Žino- :is’ 0 atrasi paslėptus nuo tavęs ta-| 0 , ‘/.nuas. zmo vo laimC>s turtus, arb;)

T13. boikotuoja komunistą1-: meilško apsivedimo gyvenimas 81.00
Reiškia, gražiai atsidėkoja , ^ebi>k Mirti- SJ pave^'
Amerikai už ginklų ir kitos;“'Kapitonė velnias,'didelė,'š'ton^i

knyga ............................................ §1.50
Duktė Marių, graži apysaka 25c. 
Lengvas būdas išmokti anglų kal

bos he kito pagalbos ................ 35c.
Neužmokamas žiedas, graži apy-

........................... 25c.
iemenukas, vargo apsa-

“* **■' j kymai ............................................ 25c.
- į Girtuoklių Gadzinkos, linksmos
senatoriaus ia*nos., ••••••;..... . ...... . 15c-. . ■ Sveikata Ligoniams, knygute ap-

kOmiSljOS tvnnejl-1 rašo apie 350 vaistažolių .... 25c.

medžiagos davima rusams.
K. K.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

(parašas)

(adresas)

Dėkodami Tamstoms už 
kooperavimą, paliekame

Su pagarba,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

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

M. Vaidyla.

(r

Ukėsų Kliubo svetainėj. 12 tos parapijos delegatai pa-jNEW yORKE GALI KILT' 
vemon St., buvo paminėta siziurejo vienas į kitą, nes; ąvANnAi Gudrus p
Lietuvos nepriklausomybės! tokios “parartijonkos” pas
27 metų sukaktis. Pirminin-; juos visai nėra. Esą, ji no- 
ku buvo A«t. Janušonis, rinti “padėt” lietuviams, I y 
Moterų Kliubo choras su- kad visas darbas ir drabu-

Ryšium su

Sveikata Ligoniams. Gydymas vi
sokių ligų šaknim, žolėm, žiedais it 
žievėm ................ .......................... $1.00

Deklamacijos ir Dainos, 76 pusla
piai ................................................ 25c.

Paslaptis Kortų Lošimo, kaip ap
sisaugoti nuo apgavikų . —'.. 1.40

Kas pirks visas 3 knygas, tam ati
duosiu visas penkias už $1.00. O kaa 
ims po vieną, tam pilna kaina.

Mano adresas toks:
PAUL MIKALAUSKAS,

206 Athens St., So. Boston 27, Mass.

NORIU NAMO AR FARMOS 
Aš norėčiau nusipirkti namą kur

netoli miesto ir prie didelio kelio. 
Butų gerai ir nedidelė farmukė kur 
prie vandens, kad galėčiau vienas.au 
savo žmona apdirbti. Kas norėtų to
kią vietą parduoti, prašau duot man 
žinią. (8)

KARL A. KAPTEN,
408 So. 2nd St., Apt. 33, 

Brooklyn 11, N. Y.

giedojo Amerikos ir Lietu- žiu vajus eitų per “Rušin 
vos himnus ir porą liaudies Relyf” fondą, o iie iau mo- 
dainelių. Kalbėjo Lietuvos kės tuos drabužius išskirs- 
konsulas iš Chicagos Petras tyti. Ji esanti rietuvė, su- 
Daužvardis. Kalbėtojas la- prantanti lietuviškai, bet 
bai gerai nupiešė Letuvos kalba angliškai. Susirinku- 
praeitĮ ir dabartį Aš pirmu šieji liepė jai išsinešdint ir 
kat tu girdėjau kalbant p. eit pas raudonukus; čia lie- 
DaužvardĮ ir man labai pa- tūriai ir tokioms nėra vie- 
tiko jo kalba, nes trumpoj tos. Ta negudri šnipė taip 
kalboj labai daug pasakė, ir išdūmė, lyg musę kandus, 
kaip Rusiją visas sutartis su nepilnu raportu, 
sulaužė ir Lietuvą pavergė. Kalbant apie lietuviškus 

Aušrelės choras sudaina- komunistus, bus neprošali 
vo tris liaudies dainas. Rei- prisiminti ir tas savo rūšies 
kia pasakvt, kad abudu muštynes. Įvykusias kiek 
chorai labai gražiai dainuo- laiko atgal tos pačios drau- 
ja. gijos susirinkime. Mat, pas

Aukų surinkta $82.43. Iš- mus yra tik 14 veikiančių 
laidas padengus, pelnas eis komunistų ir jie, kaip apaš- 
i Lietuvai Remti Draugijos talai. visur traukia kartu 
Fondą. 'frontą išlaikyti, pirma pa-

Aš nuo savęs tarsiu kelis danę tam tikras “repetici- 
žodžius. Tas apvaikščioji- jas.” Nesistebėkit. dabar 
mas buvo kitoks, negu pen- tokie laikai. Jie stengiasi 
ki metai atgal. Šiandien iš diskredituot kas lietuviška, 
susirinkusių matėsi nuliūdę piršdami rusų dievuką lie- 
veidai, nusiminimas, lyg ne- tuviams. Kas ne su Jais. tą 
simatvtų Lietuvai šviesės- jie apšaukia “hitlerininku,” 
nės čiienos. Ir iš tiesų taip “fašistu.” “smetoninku” ir 
ir yra, nes šiandien mus tė- t.t. Per “Laisvę” jie pučia 
vyne Lietuva yra po rusų o- nepatinkamus asmenis, net 
kupantų jungu. Lietuvių grasindami, lyg Rusijoj če- 
teisės yra panaikintos, Lie- kirtai. Bet čia, mat, Ameri- 
tuvos žemė nuklota musų Nelikviducsi savo prie- 
brolių ir seserų lavonais., šo-
riaukia ašarų ir kraujo u- Beabejo, jums bus žin- 
peliai. Na, ir paklauskime geidu išgirsti pradžia tų 
patys savęs, ka blogo L*e- garsių muštynių. Tai štai: 
tuva padarė Vokietijai, ką Karo Pergalės ir Ra“d. 

1" ’• f ^'da vaikai savo blogo ji padarė Rusi iai ? .Kryžmus Komiteto susirin- 
tevus išjuokia, kaip tamsu- Lietuva nesulaužė jokios kime pradėta registruot ten 

sutarties su savo kaimynais, esančius delegatus, tikrinti 
Rimtai pagalvojus reikiastovj ir antrašus; tai ke

nus
nes.

ir nekulturingus žmo-

rnais. kurie buvo vedami' 
karo pramonei. New Yorke 
gali kilt didelis skandalas. 
Į ji busiąs Įveltas stambus 
to miesto politikierius.

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas iš tiktą
ja Castile muilo,
C. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso
kius kitos nešvaru
mus ir austinrina
odą. 50c. už bonką.
ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC

Abejų ir Odą Gydančia Vafcta 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė d« 
plaukų šaknims it Odos gydymui. 
50 centų už bonką.

Pasižymi savo gerumu. Prisian- 
‘ism nėr Paštą j visas dalis Su
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BR0\DWAT 

SOUTH BOSTON,

REUMATIZMO
SKAUSMU

GAUK

raiN-aPHii
nuo 1867 netu ... 

j patikimas šeimos tepalas

Lilhuanun — 44

Erodas Boba ir velniškas tiltas 
................................ 35c.

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

daryta .......................................... $1.35
Sapnų Knygelė, atmena sapnus, 

planetas ir kozyrų nukėlimus 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

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

1 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.

Salemcnas. laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės ........... 25c.
Tūkstantis Naktų ir viena, arabiš

kų istorijų dalis I ........................ 60c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

........................................ 20c.
Ko Nori kun. Koughlinas? Nuo

New Yorko iki Berlyno ........... 10c.
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. 
Dainų Knygutė apie Peklos Kan

čias ................................................ 15c.
istorija Abelna. 500 pusi. $1.50 

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

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

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

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

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

...................................... 85c.
Pailių arbata arba mostis .... 85c.

M. ŽUKAITIS, (15)
335 Dean St., Spencerport, N. Y.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

K Euro£22
J«< norite Hnoti apie kary Ir kitus 
įvyktos, tai skaitykite "Naujienas”.

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietavk| 
dienraitto Amerikoje.
Uisiraiykite "Naujienas" Iiandien. Naujieną 

meratn metams Amerikoje (iiimaat
|). 96.001 Chieagoje Ir

OrderJ ar toj aiųakitei

“NAUJIENOS"
17St South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

vienas.au


lestas PuriapU KELEIVI

Moterims Pasiskaityt
AT OlTVTJTn frtTADFA

PLATUS PEČIAI IR TRUMPI SIJONAI
---«W- '...y.■— -'-v

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
II. MICHELSONEENE.

ftS p ts:-_ <•

V aikų‘re voliucij a‘ SL?.
į**-' 1

ši nuotiki man papasako
jo draugė, kuri 19o5 metais 
Lietuvoje lankė mokyklą.

‘‘Musų mokytojas buvo 
lietuvis, bet mus mokino 
vien rusiškai ir visi kai' ė-

kėlęs ją
pašilu'.

žengė nėr duris, o 
mes paskui. Aš pradėjau: 
‘Atsisakom nuo senojo svie
to.” Kiti mane pasekė, kiek
vienas savotiškai, be jokios 
tvarkos. Patraukėm išilgai

O

r

Knygų Bargenas 

Už Puse Ka nos
........ .f <ęe»

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum* 
laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks

.. $1X*O, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 

.. ,1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.C0,
. - -j.t knygų už $4.00. Ir 11- 4 .8

Štai čia knygų

jom rusiškai. Jei išgirsdavo miestelį. Vieni žiūrėdami iš 
kalbant lietuviškai, tai b .-įmusų juokėsi, kiti plojo, o 
vom baudžiami. Bet mano treti pečiais patraukę nuė- 
broliai parsinešdavo nar o ;jo; bet męs jautėmės kaip 
visokių lietuviškų prokl i-: tikri didvyriai. Perėję per 
macijų, kurias naktimis i - miesteli išsiskirstėm ir nuė- 
pydavo pakelėse ant m. - jom namo klykaudami, 
džių ir tvorų. Kai kada n ;- “Tą dieną mokyklon ne
ėję ‘ mokyklon mes rasd:.- gryžom. Sekančią dieną vėl 
vom ir ant mokyklos durų mokinomės rusiškai, kaip 
prilipdytų proklamacijų. paprastai. Ir mes stebėje- 

mus namuose vak. - 'mės. kad mokytojas mums 
irinkdavo daug v - apie tai nei neužsiminė, ro- 

ru. Kaltais ir keletas mt • dos. kad nieko panašaus ne
būtų buvę. Bet trečią dieną 
buvo jau kas kita. Staiga 
pamatėm prie mokyklos at
jojant žandarus. Visų blu

“Pas 
rais su

ginų ateidavo. Jie ilgai ta.- 
davosi ir visokiom popierom 
dalinosi. Vienas ar du vy
rai visuomet pasilikdavo 
lauke saugoti, kad žandar. i sos numirė. Mokytojas išė- 
neužpultų. Susirinkusieji: jo juos pasitikti, o vaikai 
daugiausiai kalbėdavo apie į užsipuolė ant manęs: 
lietuvišką spaudą. Jie šaky- “‘Tu su Stasiu čia kalti, 
davo, kad lietuviams turi nes judu viską išmislijot. 
būt leista turėti savo kalboj Tu ir vėliavą atsinešei. Da- 
laikraščius, knygas ir kitus bar mes visi prapulsim. Vi- 
raštus. Kad mokyklose lie- sus išvarys Sibyran!”—šau- 
tuvių vaikai turi būt mok - kė nusigandę vaikai. Aš gi 
narni lietuviškai. Tas man drebėjau kaip drugio kre- 
daugiausia patikdavo, nesiejama, nes ištiesų jaučiausi 
aš rusų kalbos nemėgau. kalčiausia...

“Gavus kaitą progos, aš “Bet mokytojas žanda- 
brolio paklausiau, kodėl jie rams paaiškino, kad tai bu
mus mokykloj nemokina v? tik vaikli šposai,
lietuviškai. Nusijuokęs jis ką jis pats vaikus jau 
man pradėjo aiškinti, kad; nubaudęs. Žandarai ir nu

t.- - s
LO

i

« iŽ-K v*i^Jn***» •* ?*tf\'**

O

W'»

Alt BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las saku, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai ju ui.r: 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j >.>> o v»-n. , ■>,.iŠ J«J*dienas visų veislių gyvulius, 
„ .rie gyvena išsimėtę po visų žemes 
kamuolį'.' Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti T 
Iš kur ėmėsi tiek vacuefts, kad visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 
i.ar yra? Kaip iš Nojaus šeimvnoo 

. -'alėja atsirasti p© tvano juodveidžiai 
■r kilų veislių žmonės? šitie ir šins

Ufc.iL VIŲ ŠELMY Non irilU- 
KtJA Jl't-hEVICIAO 
DAINOSE.

Ktip sėli' vi ję lietu* per'kaityk š.ta kny- ua: vyrai turėjo ’ tuK pa .<♦, i,u. *n» .- ju* «.-‘k vyru£» 
ir pdii.. ki?.u:iM kny- -«a > u į/«tv Kėti’iH .... tiOC.

li ^Lzt iJETKOti'O hATALI- 
S( .OC!AUSTAIS.

„ . ... Dalijant Detroito lietuvių socialis
tai Kitų klausimų, j kuriuos nega.i plakatus netoli r.uo bažnvčios,
auakyu jotisi kunigas,yra nuosakiai kuni<ro pakurstyti brostvir.inka'i ui- 
“. aIski*i išnešti ti šitam veikale. ,,Qojį ju.jS įr žiauriai sumušė. Socia- 
-‘Vd~a g*‘O Įcomi. Kas žodis —--tai fįstaj i.^elė užpuolikams bylų, kuri 
.aktas; aas. sakinys—tai naujas ku- įr yra knygutėj aprašvta, su vi- 
mgų argumentas griūva. Mokslas ir Rais teisnio rekordaJi3 ir iždininkų 
mOKslas nuo pradtioe lkl galo. parodymais. Kaina ................... 25c.

MA i EKIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
iizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-

:: KOMOS POPIEŽIUS YRA 
h ’ S T.. I S V i ETININ KAS ?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
•In iai kritikuoja Romos Katalikų

. s aut<-ritetą ir faktais pąro-ikivs, tai perskaityk šitų knygelę.
. .-n.d jis nėra joks Kristaus vie-, Kalba labai lengva. Knyga protau- 

tminkas.- 224 pusi. Kaina .. Š1.25' jautiems darbininkams ncapkai-
nuojama. Kaina .......................... 25e.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI-I
STATYDAVO SAU ŽEMĘ SOCIALIZMO TEORIJA.

I Labui idemus senovės filosofų da-i * , ...Ilrieinui: <pie žemės išvaizdą. Pa«m!' - . skalas trumpais ir ai.-J.uua

Parašė Z. Aleksa, 
td pusi...................... 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei-Į

DAil.KO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Štai keli šio pavasario 
trumpais sijonais.

ŽIEDAS

,■> pavyzdžiai. Jie pasižymi plačiais*pečiai; ir

rusai neleidžia. ‘Bet mes tą 
iškovosim, nežiūrint kaip 
jie mus persekioja. Kaip vi
si kartu leikalausime. tai ir 
gausime, tik reikia vieny
bės.’

—‘Ar mes mokykloj irgi 
galim reikalauti?’—paklau
siau aš.

—‘Žinoma. Ne vienas at
skirai, bet visi kartu. Pasa
kykit mokytojui, kad jis tu
ri mokyti lietuviškai, o jei

jojo sau.
“Vėliau sužinojom, kad

Parašė Knut Hamsun

Viena kartą aš sutikau

nebebus Į tą gėrimą Įdėk šaukštuką
ioaking sodes. kimės

3. Paliuosuok
Gerk daug skysčių (tik ne iooo m., pusi. 63...........

mokytojas irgi rūsy neken- jau Tsimvlžlusia mergai
te.. Atgavus spaudą. s:e vai-U jįs • i|;į? ,'nėi.inos i .

i Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
, , . , ., , i norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus,a.as persuuo nužudymą caro Alek- del ko gi norisi ■> pėl ko be valgio 
... iro II. Labai puikus ir nesun-1žruogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
liui scenoj perstatomas veikalas. Is 3tas daoda daugiau spėkų, kitas ma- 

,viso reikalaujamos tilt 28 ypatos žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
So. Boston, 1913, pusi. 61...........25cJjrUi.įįos jr panašių dalykų? Ko-
T-.p..- »c ........................... iarn reikia riebalų? šituos klausi-

i IAEAKAb. 'mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
Kaip jis žmonėms kenkia.

ti'.'.i. Dabai- jis 
{; ‘riamas tau.

pažvelgiau į tą pa- 
n:< moterį, į jos dideles, 
pabalusias lupas. Ir paban- svaigalų). Geriausia 
dž-au žiedą. i vaisių sunkas.

Ak. — tariau giliai dė-- 
kariamas, — dabar jis man , 
jau perdaug platus! ~

Vertė P—s.

.. 15c.jis žmonėms kenkia. Liau-;Parašė D-raa G-mus. Kaina 
rūkę! Pagal A. Apolovą ir

vidurius Daugelį Įš gyvenimo patyrimų pa- KUNIGŲ CELIBATAS.rase k Stiklelis. So. Boston, Mass. j « j-i’ 25c "* knygele parodo, kodėl Romo*
~ ’ popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 

gerti 'ŽINGSNIS, PRIE ŠVIESOS. išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
Vieno akto vaizdelis ir monolo- >3 Parneš ir donškas dvasiški jo. 

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie-:«*.*♦ knyga tur«t5 J*?"
4 VpnP'-rivMb” VpnctV tuvaitė. So. Boston, Mass. Įkaityto k.ekvienas vyras tėvas ir-i. .,tpet.-ivais,. ... \ engK , 23’ . laomkaitu, kurie geidžia, kad jų mo-

sausu ir stioriu Val<T- • ............... teri«, dukteris ir mylimosios nepa-
A ‘ a' -‘ “SAULMĖJA” pultų j tokią kunigų globą. ParaM

5 I Ž-vilMikvk *sun Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- °Yns€!^ J°X<5 D'- J T -aL ,U- nui tralva. Drama viename akte, pa- ‘'«b‘VH»o Ferdinand de Samogitia.
rfOKIS persalimo, jeigu šaltis;rašyta aršaus anglų rsšytsjs. V«y= ............................................. 26«.
ilgai nepraeina, kreipkis į lety kiekvienam perskaityti. 25c.

(gydytoją. s. s.” « DIEVĄ’
’ florioiicic rlotH-^ni Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak- r **. „ , -OerictUMS >1; ’ daktaru farsas, labai juokingas ir geras r^aiavamams čia pasako, kodėl Jin 

]5C negali tikėti. Pilna argumentų, kurni 
nesumus joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 20c.

Trijų aktų ir septynių scenų dra-
- a. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. KURGI VISA TAI NYKSTA?
\ ečkys. Kaina ................................. i5c. j-^, tie lobiai, kuriuo*
KARĖS NUOTAKOS žmonės kuria per amžius? Šį intri-

Vieno akto drama, vaizduojanti pofctiškai-ekonomiškų klau-
gult išgerk du u, tri, kan- ir

Kaina ........... .. ........... ........... 20c. ky‘ Kabm ..................................... 10e*

kai' nnrŪr degte degė ir ji negalėjorrt-v^, ,v i -Ttotrzvei pagjgp^j savQ jaUSm j
Ką gi ii mylėjo?
Ji mylėjo jauną kareiv 

kuris sėdėjo prie lango, ap
sivilkusį mundieru ir kal
bantį tvirtu balsu. Ach. kaip 
meiliai ji žiurėjo Į jauna-į 
žmogų ir kaip nekantriai ii

met gyrėsi ir didžiavosi, 
kad ir jie kovojo už lietu-—1— „ vvue.

Vargo Duktė. APIE VALGIUS. KODfiL Aš NETIKIU

Ant Šatrijos Kalno
Ant aukšto kalno Šatrijos

ne. tai jus neisite mokyk-; Retai kas nakti nebijos 
lon, streikuosit. Į Slapčia su dvasiomis kalbėti.

“Taigi, sekančią dieną aš Bet diena!... Koks tat reginys!
papasakojau apie tai ki 
tiems vaikams. Jiems tas 
patiko ir nutarėm prašyti 
mokytojo, kad jis mus mo-i Tikrai aplinkui taip gražu 
kytų lietuviškai, ,o jei ne. 
tai mes neisim mokyklon.
Stasys paaiškino, kad jis 
girdėjo, buk streikuodami 
studentai maršavę per visą 
miestą, nešdami vėliavas ir 
dainuodami revoliucijos dai
nas. Tai kodėl mes negalė
tume taip padaryti?

“Visi sutikom maršuoti 
dainuodami. Aš apsiėmiau! Mokino Donią taip giliai

Jo nieks ant Alpių nemainys 
Ir čia žemaičius ims mvlėti.

O jis dar kūdikiu mažu 
Visus takus čionai išmynę; 
čia švęsti; savaičių kelių 
Nuo mokslo grįžęs iš Šiaulių. 
Su Donia riešutus beskvnė.

Paskui... studentu iš Maskvos 
Prisiekė naudai Lietuvos 
Darbuotis kiek tik jėgos gali ; 
6;a iškalbingai, pakiliai

gauti vėliavą ir dažinoti, 
kokia daina yra tinkamiau
sia tokiai demonstracijai. 
Kai parėjus namo pasakiau 
namiškiams, jie visi buvo 
patenkinti. Sesuo padarė 
vėliavą, o brolis nurodė 
kain užsilaikyti. Liepė eiti 
tvarkingai, kad neatrodyta
me kaip išbaidytos avys. Ir 
mes ruošėmės be juoko. Sta
sys turėjo viską gerai iš-

Mylėti savo gražią šalį.

Todėl tad, būdavo, retai 
čia Sutkaus nematai,
Vos saulė is pietų nušvito. 
Pagrįžęs į tėvų namus.
Jisai kur buvęs kur nebus, 
žčurėk. ant kalno užsirito.

čionai apskleistas spinduliais. 
Jis mąstė Lietuvą keliais 
Naujais išvesti, daug nuveikti.

mokti, nes jis apsiėmė būti Ir kiek sumanymų kritų.
vadu.

“Sutarta diena visi
Svajonių, priesaikų aukštų 

susi- Bespėjo kalnas jam suteikti.
Aš atne-,rinkom anksčiau.

šiau vėliavą, o Stasys lazdą,) Lyg kokio milžino tautos 
prie kurios prikabinę velia-;.Jo klausės Donia. ir karštos 
vą pakisom po suolu. Mo-; Ugnies liepsnelė mušt pradėjo: 
kytojui Įėjus, visi sustojom.! Nebeužmigdama nakčia, 
kaip visuomet. Tuomet Sta-jDoniutė verkė paslapčia— 
pys užklausė mokytojo, ari Taip ją Jonas pamylėjo.

mumis lietuviš-

atsakė

jis mokvs
kai.

“ ‘Aš negaliu’, 
mokvtojas.

“ ‘Bet mes nenorim vien 
rusiškai: mes norim ir lietu
viškai mokvtis.’

“ 'Bet aš negaliu, nes val- 
džio<: uždrausta.’

“‘TTa!' sušuko Stasys.
“‘Ura!’ paantrino

visų daktarų _______
pripažintas vaistas nuo -ai- perstatymui. Kaina

______ jdo yra karštas limonadas, dėl PINIGU
1 stiklinė tomeičių sunkos, j <d yra. lsrnono sunka su^
l -ųiikštukas Worcestershire: kursiu vandeniu ir cuitrum. 

soso. išgerk po stiklą šito gėrimo
žiupsnelis sausos muštaruos-ikas Jai' 4 valandos. Linant

ŠUTINYS (POT ROAST) 
SU TOMEITĖMIS

sėdėjo kėdėj!
Kai mes naktį gryžom e 

namo, aš, ją gerai pažinti; - 
mas. tariau;

—Kokia žavinga ir vilio
janti naktis! Ar linksma ta.: 
buvo šiandien?

Ir. Įspėdamas jos norr. 
numoviau nuo piršto suža
dėtuvių žiedą ir tariau;

—Žvilgterėk, tavo žiedas 
pasidarė man persiauras.
Ką, jei tu atiduotum ji pra
platinti?

Ji ištiesė ranką ir pra
šnabždėjo :

—Duok man žiedą. Aš a-,gerai sugruzdink iš visų pu-

i -aukštukas druskos.
žiupsnis pipiru.
4 starai “pot roast 
1 lapelis.
1 svogūnas.

(tos stiklus ir gerai apsiklok, 
mėsos, ka-'š 5 rakaitas i šmuštų.

Jei atsikėlus iš ryto kas
t, ' dien išgersi iemona su kaiSumaišyk .visus pridec- tu v™kaii., žymiį: susti 

r”° tomeičių sunka ir uz- • - Tkus
pi’k ant mėsos. Ant viršaus
- įdėk svogūną ir lapeli. Už- GO?ps 

• r.s < ir tegul taip pastoviu
per naktį. Rytojaus dieną! .......

i mėsą išimk iš skystimo ir RACIJŲ

sustip
rinsi sAvo a1 spar m : 1 • tik 
tai šalčiui, bei .r • i oms li

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA BIBLIJA SATYROJE 
Labai įdomi knygutė šituo svarbia Tai Biblijos pašaipa. I Kanaoę tM 

1 - turėtų peraka,tyti kiek- knygos ne įsileidžia. Labai juokinga sa
.\aiŠ- nas katalikas ir socialistas. Parašė 379 paikiais paveikslais, perstatan-

E. tandervelce, verte Vardunas. čiais įvairius naotikius nuo prieš su- 
R'alna ...................... . ..................... *®c- tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris

taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai.

Maironis.!

Įvairus Patarimai
Riešutai, valgomi su drus

ka yra daug lengviau suvir
škinami viduriuose.

Itiduosiu ji praplatinti.
Aš atidaviau žiedą. 
Praslinkus mėnesiui aš 

vėl sutikau ją. Aš norėjau 
paklausti apie žiedą. ixi 
kaž kodėl nutariau, kad ne
verta.

“Tai negalima,” pama
niau, “reikia palaukti.”

Bet ji pažvelgė akinus
gatvę ir tarė:

—Tiesa... tavo žiedas...
su juo atsitiko nelaimė: a- 
kaž kur jį nudėjau ar, gre - 

ičiau, pamečiau.
• Ji laukė mano atsakyme.)

—Tu pyksti ant manęs 
neramiai paklausė ji.

—Ne—atsakiau aš. 
Viešpatie: su kokia link.-- 

ma širdimi paliko ji mane. 
pamačius, kad aš nepykst 1

i ant jos už tai!
Praslinko ištisi metai.
Aš vėl sugryžau i tą pa

čią vietą ir kartą vakare »- 
jau žinomu, labai man ži
nomu keliu. •A’ o:

1 < ■ų. Tuomet Įdėk ją atgal i 
u; : ; ti skystimą ir lėtai šu
tini-; 3 2 ar 4 valandas. Pa- 

mt stalan. sunką su- 
i k miltais.

uandukčs iš žuvies

KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Mėsai ir riebalams: Geros 
visos raudonos stampos r.uo 
Q5 iki Z5 ir nuo A2 iki D2 
(ketvirtoj knygutėj). Q5, 
Ro ir S5 pasibaiuia kovo 31. 
T5, Uo. V5. W5 ir Xo pasi
baigia balandžio 2<S.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Pagruzdinus karštu pro- 
visi su vilnonį audeklą, lengvai 

vaikai. Aš tuoj ištraukiau galima išimti patrinant va- 
vėJiavą is po suolo ir pada- riniu centu arba bile vario 
viau Stasiui. Jis pirmas iš-Įšmoteliu.

__  . n
lės. 3R2 puslapiai. Kai

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

džian bambos spyčiai.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, no- 

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nnn- 
jų, labai
gų ir <
darbininkiškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 26c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir ketnrios kitos apysakos: (1) No- 

užsitikintis Vyras; (2j Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4, Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kios prietaras, burtus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir ksip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta ir papildyta laida. Ka na .. 2Sc.

EILES IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų ool
itams. Kas yra arba tikisi kada noro 
boti kūdikių tėvris, būtinai tarštų 
perskaityti šitų knygutę. Kaina 10c. 
“Keleivi*,” 636 Broadsray, 

South Boston. Maaa.

ai na 11.00

Parašė , 
METELIONIS.ma vartoti bile kokią 

. žuvį. Išėmus kaulus, 
i k žuvį smulkiai, pri-: Kenuotcms daržovėms ir

vaisiams: Dabar galioja šios, 
mėlynos stampos: i .5, Y5 ir 
Z5, ir visos 2-ro numerio', 
stampos nuo A2 iki M2. 
Kiekviena jų verta 2 0 poin- 
tų.

Bet jos geros tik apribo
tam laikui. Kovo 31 d. šios 
iš jų pasibaigs: X5, Yo ir 
Z5; pasibaies tanui A2 ir
B2.

Cukraus šlampa No. 34 
pasibaigs vasario 28 d. Su 
ja galima gauti 5 svaras 
cukraus. Suvartokit ją kol 
nepaseno.

1
Cukrui dabar galioja ir 

35-ta štampu, šita bus ge-! 
ra iki birželio 2 d.

Čeverykams. — Stampos:
su orlaiviai Nr. L 2 ir 3 iš į 
Trečiosios knygutės geros 
neribotam laikui.

-■ syk tiek trintų bul- 
i;a virtų ryžių, vieną 

sukapotą svogūną, 
-i os ir pipirų. Galima

■ kiaušinį, vienok ban- 
• - bus geros ir be kiau- 

Padaryk nedideles 
kės, išvoliok duonos 

miuose ir virink ver
gtose taukuose.

CERI AUSIS VAISTAS 
NUO ŠALČIO

šo.i 5 sąlygos, būtinai 
reika i ingos apsisaugojimui 
nuo šalčio:

Ir štai staiga mes vėl si.-! j. Nepersidirbk ir nenusi- 
sitinkame ir jos dar mėly- kamuok. Poilsis labai svar- 
nesnės, dar labiau degan- bus vaistas.
čios akys... Bet jos lupos—, 2. Sustiprink savo atspa-
platesnės ir pabalusios! rūmą ligai “C” vitaminais.

—Štai tavo žiedas, tavo Tų vitaminų yra daugiausia 
sužieduotuvių žiedas!—su- cintrinos (lemono) sunkoj, 
suko ji. — Aš radau jį. ma- Išspausk citrinos sunką ir 
no mielas, ir liepiau papla z i i i; su karštu vandeniu.

A. M.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt noo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, aw pakloa *•- 
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako bavus Utgsyfc 
prk1*. kepOBtnl na
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centaL

viu" Knygyno.
Adresas: “KELEIVIS” 

SM BROAOWAT.
30. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas

A. M. METEUONI
7747 Nary Aramo,

Detroit, Mieb.

ai gražių ir juokingų monolo- 
ir deklamacijų. Visokios temos:

revoli ucionieriškos.

i
I
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Ištrakos Iš Konsulo Dauž- 
vardžio Kalbos

stovauti negalėjo, nes jų Į- 
galiojimo neturėjo ir jų va
lios nepildė, o savo valios

--------- neturėjo: jų valia buvo o-
Nesenai skaičiau Belgi- Į kupantų valia.

jos užsienių reikalų minis- Kad Lietuvoje okupantų

Pasakytos Bostone vasario 
11 d., minint Lietuvos 

nepriklausomybę

kad Lietuva turėjo teisinių 
ir kitokių pretenzijų j Vil
niaus kraštą ir aiškiai su
prato, kad tose sąlygose 
Vilnių buvo galima lengvai 
atsiimti, tačiau atsisakė pa
gundos ir nesutiko tapti na
ciškos Vokietijos šalininke metų liepos mėnesio 12 die

nos taikos sutartimi nusta- ne lietuvių tauta, kaip kad 
tytus draugiškus santykius, 
pagristus nepriklausomo 
valstybingumo ir nesikišimo 
i antrosios šalies vidaus rei
kalus pripažinimu;

“Pripažindami, kad 1920

terio kalbą, kuria jis dėko
jo Amerikai ir Anglijai ui 
Belgijos išlaisvinimą ii- bel
gams pilietinių teisių grąži
nimą. Tarpe kitko, Ministe
ris Spaak pabrėžė, kad bel
gai yra dėkingi Anglijai už 
įsteigimą Belgijos nepri
klausomybės 1830 m., už 
laisvės atgavimą 1918 m., 
ir už išlaisvinimą 1944 m. 
Toliau ministeris pareiškė:

“Šis įspūdingas pasikar
tojimas smagių ir lemtingų 
užstojimų leidžia mums 
šiandien pareikšti, stipriau 
negu bile kada pirmiau, kad 
esminė savybė musų užsie
nio politikoje yra Anglijos 
draugiškumas.”

Kaip butų gera ir malonu, 
jei Sovietų Rusija butų su
darius Lietuvai tokias sąly
gas, kokias Anglija sudarė 
Belgijai, ir jei Lietuvos už
sieniu reikalų ministeris p. 
Urbšys ar kuris nors kitas 
laisvas ministeris galėtų pa
sakyti tą pati, ką pasakė p. 
Spaak. Deja. dabar to pa
sakyti negalima. Lietuva 
nėra išlaisvinta. Ji yra reo- 
kupuota: vokiška dominaci- 
ja yra pakeista rusiška do- 
minacija. Jos vyriausybės 
nariai yra okupantų kalėji
muose. Lietuvos ministeris 
Urbšys yra vienoje katego
rijoje ne su laisvu Belgijos 
ministerių Spaak, bet su ne
laisvu Austrijos ministerių 
Schuschingu. Pastarasis yra 
naciškos Vokietijos nelais
vėje, o Urbšys, kartu su ki
tais Lietuvos ministeriais ir 
patriotais — komunistiškos
Rusijos nelaisvėje.* » *

Po Vokietijos ir Rusijos 
neteisėtų žygių prieš Lietu
vą. prasidėjo Lietuvoje į- 
vairųs neteisėtumai ir var
gai. Teisėtoji Lietuvos vy
riausybė buvo nupajjėginta, 
o jos vieton okupantų—pup- 
pet — vyriausybė pastaty
ta. Ta “vyriausybė” išvaikė 
teisėtą Lietuvos seimą ir 
paskyrė jo vieton neteisėtą 
okupantų seimą — vadina
mą “liaudies seimu.’’ Nei o- 
kupantų sudarytoji vyriau
sybė. nei jų paskirtas ir iš
rinktas “seimas” Lietuvos

elgėsis buvo ir yra prieš lie
tuvių tautos norą ir valią, 
parodo tautos protestas Ru
sijai ir Vokietijai. Tauta nei 
su vienu okupantu nekoo
peravo ir nekoeperuoja. Ji 
kovojo ir prieš vienus ir 
prieš kitus okupantus. Nuo 
abiejų lietuviai žuvo ir Į 
kalėjimus bei koncentraci
jos stovyklas pateko, ne 
šimtais ir ne tūkstančiais, 
bet šimtais tūkstančių. Ru
sai tvirtina, kad vokiečiai 
išžudė apie pusę miliono 
Lietuvos piliečių, o vokie
čiai sako, kad rusai išžudė 
apie pusę miliono Lietuvos 
piliečių. Lietuviai gi patys 
savo laiškuose, sako, kad 
Lietuvoje liko tik apie pusė 
gyventojų — ir tie nuolat 
ir sparčiai retėja.

Kurie daviniai yra teisin
gi ar bent panašus teisin
gumui, patikrinti nėra ga
lima. Okupantai Lietuvon 
nieko svetimo neįsileido 
praeity, neįsileidžia ir da
bar. Lietuva, okupantų ran
kose, vra hermetiškai už
darytas kalėjimas ir ekzeku- 
cijos kamera.

Kodėl Lietuva taip bau
džiama, ir kodėl su ja ir ki
tomis Pabalčio valstybėmis 
taip elgiamasi, ir kodėl taip 
jos yra smaugiamos ir nai
kinamos?...

Lietuva ir lietuvių tauta 
juk prieš nieką nenusidėjo. 
Ji visuomet laikė ir dabar 
laiko savo aukščiausiu tiks
lu ramiai gyventi ir sunkiai 
dirbti savo žemėje be sve
timų maišymosi į jos reika
lus. Lietuva netroško sveti
mų turtų ir nereiškė jokiu 
pretenzijų į teritorijas, ku
rios jai nepriklausė. Ji dar 
prieš karą paskelbė neutra
litetą ir pareiškė, kad ji y- 
ra taikos šalininkė ir karo 
priešininkė. Lietuvos nusi
statymo karo reikalu pailiu- 
stravimui galima konstatuo
ti įvykį su Vokietija-Lenki- 
ja. Kuomet Vokietija už
puolė Lenkiją ir kuomet 
Anglija paskelbė karą Vo
kietijai, Vokietija ragino 
Lietuvą stoti jos pusėn ir at
siimti Vilniaus kraštą, kurį 
Lenkija išplėšė iš Lietuvos 

žmonių neatstovavo ir at- 1920 m. Nežiūrint to fakto.

— pasiliko ištikima taikai ir 
teisiniai tvarkai. Dabar, 
turbut, už tai, ją norima 
nubausti daugiau už Vokie
tiją ii Vokietijos satelitus. 
Rumunijai, Bulgarijai ir 
Vengrijai paliekamos bent 
nominalės suvereninės tei
sės, o iš Lietuvos norima 
išplėšti visas valstybines 
teises ir paversti jos tautą į 
Rusijos vergę.

Jeigu Rusijos pasimoji- 
mas realizuotusi ir jeigu 
Lietuva, Latvija ir Estija 
butų anuliuotos, tai tas žy
gis pasiliktų juodžiausiu 
tašku šio karo istorijoje. Pa
balčio valstybės butų vie
nintelės šio karo agresijos 
aukos, o Rusija vienintelė 
agresijos pasinaudotoja — 
beneficiary.

Rusija neturi jokių teisių 
bei pateisinamų pretenzijų 
prie Lietuvos teritorijos ir 
jos žmonių. Lietuva yra su-

nos taikos sutartis ir nepuo
limo bei taikaus ginčų spren 
dimo 1926 m. rugsėjo mė
nesio 28 dienos sutartis te
bėra jų savitarpinių santy
kių ir prievolių tvirtu pa
grindu;

“Įsitikinę, kad abiejų su
sitariančiųjų šalių interesus 
atitinka tikslių savitarpinio 
saugumo užtikrinimo sąly
gų nusakymas ir teisingas 
išsprendimas klausimo dėl 
valstybinės priklausomybės 
Vilniaus miesto ir Vilniaus 
srities, Lenkijos neteisėtai 
atplėštų nuo Lietuvos, pri
pažino esant būtina sudary
ti Lietuvos-Sovietų Sąjun
gos savitarpinės pagalbos 
sutartį.

“Šios sutarties Įgyvendi 
nimas jokiu budu neturi pa 
liesti susitariančiųjų šalių 
suvereninių teisių, ypač jų 
valstybinės santvarkos, eko
nominės ir socialinės siste-

kai kurie to kaimyno agen
tai tvirtina.

Amerikos spauda Lietuvą 
ir jos žmones gina kasdien.

Už visą pagalbą mes esa
me nepaprastai dėkingi vi
soms draugingoms 
visiems teisingiesiems 
raščiams
riesiems ger 
nėms.

Padėka visiems reikšda-

Vietinės Žinios
REZOLIUCIJOS

(Atkelta iš 8-to pusi.) 
alims kutų galima skaityti įvykn-

laik- s*u faktu’ tas yra
"ir viriems pado-'iau sunaikintas, nes sekan-
jerašiklžiams žmo- ?iai®

i < - ;r vok irti los k?1o kara:.
Lietuvos žmonės sukilo ’r

mi. kreipiamės i visus su, .. .... , .
nuoširdžiu prašymu užtarti V1J°* 1 ;iTeckl<; va.dzia pabe 
ir paremti lietuvių tautą tei
singoje kovoje už jos vals
tybinę ir pilietinę gyvybę ir 
laisvę. Lietuvių tauta nori 
gyventi ir laisva būti kain

vereninė valstybė, su tokio-!mos, karinių priemonių ir,• . , • — *• i • • ra l i • • i • * • • • ą

BFNPRO
L1ETUV5L’ » TCP ’

M RiKOS
ONDOa 7U

Kadangi i.-r 
nėms Lietu'.'ke •
va i r ams. : ; ’ i? b

zmo- 
V jos

> ūkimo 
•k : sveti- 
Lai reika-

ir jis Įvykintas jau laisvų
oy kuri kita civilizuota tau-P1T1.0.p!a Ya^*,a:. . -. .
ta. Gvvybės ir laisvės teisėj, n kitais panašiai.-,
ntunfoi r>i-iti«i,iQz\ :aKtais i emdamiesi.. mes 

tvirtinam, kad lietuvių tau
ta niekad nenorėjo ir neno
ri būti po Sovietų Rusija. Ji 
nenori būti ir po Vokietija. 
Lietuvos žmonės nori būti

kovon už tarptautinę teisęįReI.1?^laU;30m’' Jf t°dėl mes 
bei teisėtumą — prieš tarp-j !'a*',.!Za( arn. re.mt! ..Įaos viso- 
tantini kriminališknma ivi<'iais oudais, r.ad ji savo ko

vą už laisvę laimėtų.
Taigi — šalin iš Lietuvos

.... . . -- mas sauoisevikus i- savo žemes is- ....
ii. \ .b*./r\i.i iH

Kdangi tą pagalba dabar 
eo rtvetimon valstybėm o kv-.jabai sekmin • • a Ben-
tuviai Kaune atstatė nepri- lras Amel.jk(,s į .Sėtuvių 
klausomos Lietuvos vyriau- pon(ias
sybę. Tai irgi įvykęs faktas

lietuvių tautai priklauso 
tarptautine ir moraline tei
se. Už tą teisę ir prieš jos 
laužymą lietuvių tauta vi
somis išgalėmis kovoja ir 
kviečia teisingąjį pasaulį

Tai mes pasižadant remti 
to fondo darbut, ę ir ragi
nant save brolius lietuvius 
kitose Amerikos kolonijose 
steigti BALF skyrius ir 

visiems išvien, pa-
O*

dirbti
lengvinti nelaimingų Lietu
vos žmonių gyvenimą.

(Priimta vienbalsiai).

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Seno»č» Ltatevlų žiayčiv

mis pat teisėmis kaip ir So
vietų Sąjunga. Tas yra pri
pažinta ir užfiksuota visų 
valstybių ir pačios Sovietų 
Sąjungos iškilmingais pa
reiškimais. Taikos sutarti
mi (liepos 12, 1920) Sovie
tų Rusija pasisakė sekamai:

“Remdamasi Rusijos Fe
deracinės Socialistinės Ta- 
ivbų Respublikos paskelb
tąja visų tautų teise laisvai 
apsispręsti ligi joms visiš
kai atsiskiriant nuo valsty
bės. kurios sudėtyje jos yra, 
Rusija be atodairų pripažįs
ta Lietuvos valstybės sava
rankiškumą ir nepriklauso
mybę su visomis iš tokio 
pripažinimo einančiomis ju
ridinėmis sėkmėmis ir gera 
valia visiems amžiams at 
sisako nuo visų Rusijos su 
vereniteto teisių, kurių ji 
yra turėjusi lietuvių tautos 
ir jos teritorijos atžvilgiu.

“Kad Lietuva buvo kuo
met priklausiusi Rusijai, tas 
faktas neuždeda lietuvių 
tautai ir jos teritorijai jo
kių pareigų Rusijos link.”

Po šitos sutarties pasira
šymo ir normalių bei drau
giškų ryšių užmezgimo, se
kė kitos sutartys — viena iš 
jų bu ve Nepuolimo Sutartis. 
Šitos sutarties pirmas strai
psnis cituoja Taikos sutar
tį ir pareiškia, kad ji yra 
baze visų santykių tarpe 
Lietuvos respublikos ir So
vietų Sąjungos. Antras ne
puolimo sutarties straipsnis 
sako:

“Lietuvos respublika ir 
Socialistinių Tarybų Respu
blikų Sąjunga savitarpyje 
pasižada visomis aplinky
bėmis gerbti viena antros 
suverenumą bei teritorialini 
integralumą ir neliečiamy
bę.”

Šita sutartis buvo galioje 
karo pradžioje ir, iš Lietu
vos pusės, ji tebėra nesu
laužyta ir dabar. Lietuva 
mielu noru ją atnaujins ir

bendrai, nesikišimo į vidaus 
reikalus dėsnio.”

Iš aukščiau suminėtų su
tarčių aišku kaip diena, kad 
Lietuva buvo Įtikėjus Rusi
jai ir jos vyriausybės vyrų 
žodžiams — ji pildė savo 
obligacijas ir tikėjosi to pa
ties iš Rusijos. Deja, Rusi
ja pasielgė kitaip.

Rusų žodžiai ir veiksmai 
pastatė dideli klausimą ne 
tik Lietuvai, bet ir visoms 
taiką mylinčioms ir teisę 
bei teisingumą gerbiančioms 
valstybėms ir tautoms. Prin
cipų ir iškilmingų pasižadė
jimų subardinavimas jėgai 
ir klastai yra labai pavo
jingas dalykas — hitleriška 
filosofija, kurią beveik vi
sos tautos kovoja ir smer
kia. Lietuvos okupavimas 
jr guknnpypi kinas nieku ne- 
nesiskiria nuo hitleriškų žy
gių Austrijoje, Čekoslovaki
joje ir kitur.

1940 m. proforsuoti rin
kimai į taip vadinamą 
“liaudies seimą” — okupan
tų seimą — ir to seimo bal
savimai lietuvių tautos yra 
laikortii neteisėtais ir be
reikšmiais — nuli and void. 
Tą patvirtino Lietuvos pi
liečiai savo sukilimu 1941 
m. ir nedviprasmiais pareiš
kimais 1943-44 metais.

Lietuvių tauta hitleriškų 
žygių niekuomet neužgyrė 
ir neužgirs. Lietuvos pilie
čiai ir visa lietuvių tauta 
reikalavo ir reikalauja Lie
tuvai pilnos nepriklausomy-j 
bės, kaip juridinės, taip ir Į 
faktinos. Tuo reikalu dirba* 
teisėtieji Lietuvos atstovai, 
Vyriausis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, platus un- 
dergroundas. Įvairios lietu
vių išeivių organizacijos — 
visa sveikoji ir patriotingo- 
ji lietuvi ja: apie trys milio
nai Ųetuvoje ir virš vienas 
milionas užsieny. Jiems pri
taria ir gelbsti demokratiš
kosios valstybės, padorieji

tautini kriminališ kurną n 
neteisėtumą. Teisinga ir pa
stovi taika tvers ir bus ga
lima ją užlaikyti tik tada, 
kada ji bus paremta teise ir 
teisingumu — kada vietoje 
jėgos vyraus teisės ir žmo
niškumas.

LIETUVOS GEN. KONSU
LATO NEW YORKE PA- 

J IEŠKOMI ASMENYS:

Glemža (Gemža?), Povilas, 
kilęs iš Bly kiškio km., Pandėlio 
valsčiaus. Kiaras, Juozas, ki
lęs iš Lapsiu km. ir gyvenęs 
Waukegan. III. (834 Adams

skrupulingai pildys pokari- laikraščiai ir teisingieji bei

Pirko 25 dolerių smuiką už 
tuksiantį dol.

dabinu* krikščionybe* kiekvienas turėtų
p»r«k*ityt. tik tada galėe aiškiai nvpraati buvimą.

K nyra dideli* formato, tari 271 pnatapį. Kama popieros apdarais 
-liti; audimo apd.—1126. Pinigu* rubiną muki pnpienni doleri 

arba ''M.iifv Orden”. Anroacošn saaaneiai
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

nėję santvarkoje, kuri, ei
nant prezidento Roosevelto 
vėliausiu pareiškimu, bus 
paremta “just and durable” 
taika.

Prie šitų dviejų sutarčių 
galima pridėti dar trečią 
sutarti — Savitarpio Pagal
bos Paktą, kuris buvo pasi
rašytas jau šiam karui pra
sidėjus, būtent, spalių mėn. 
10 d., 1939 m. Šiame pakte, 
kaip ir nepuolimo sutarty, 
buvo tvirtai užakcentuotos 
suverenumo teisės ir pada
lytas pažadas draugiškai 
gyventi, viena kitai valsty
bei padėti, nesikišant į vie
na kitos vidujinius reikalus. 
Šito posto preamblius ir 
straipsnis 7 skamba sekan
čiai :

“...siekdami plėsti 1920 
metų liepos mėnesio 12 die-

visi okupantai!
Lai gyvuoja laisvas ir ne

priklausomas musų tėvų 
kraštas!

(Priimta vienbalsiai).
AMERIKOS LIETUVIU 

TARYBAI SVEIKI- ‘
NIMAS

Mes, tūkstantis su viršum 
Bostono lietuvių, susirinkę 
paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės 27 metų sukak
tie ir atsižvelgdami i faktą, 
kad šitas gausus mitingas 
buvo salimas ačiū musu

St.). Kenzergas, Petras, gyve- srovjų vienybei, Į kurią mu- 
nęs ir gal tebegyvenąs Chicago- gŲ išeivija, suvedė Amerikos 
je. Narankevr.čienė. Anelė, prieš Lietuvių Taryba; 
karą gyvenusi Paterson, N. J. Atsižvelgdami Į tą faktą,
Ružiala (Rutela?), Pranas, sū
nūs Petro, gyvenęs Nevv Yorke 
prieš ši karą. Svimelienė, Gelt- 
rusė, prieš karą gyvenusi Har- 
rison, N. J- žemaitis. Jonas, a- 
viatorius. prieš karą gyvenęs, o 
gal ir tebegyvenąs New Yorke.

Jieškomiejr arba juos žinan
tieji prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania, 

41 West 82nd Street,
Nevv York 24, N. Y.

mes nuoširdžiai sveikinam 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vadovybę ir pasižadam rem 
ti ios darbuotę visais mums 
galimais budais.

Lai gyvuoja Ameriko 
Lietuvių Taryba!

Lai gyvuoja demokratinė 
Amerika!

Lai gyvuoja laisva ir ne
priklausoma Lietuva!

Vienas Tauntono krautu
vininkas pardavė garsaus i- 
talų meistro Straaivariaus 
smuiką. Pirkėjas sumokėjo 
1,000 dolerių ir džiaugėsi 
retu pirkiniu, bet... vėliau 
paaiškėjo, kad tai yra vo
kiečių darbo smuikas, ver
tas tik 25 dolerių.

Pardavėjas buvo apskųs
tas teismui ir turėjo sumo
kėti pirkėjui 1,290 dolerių.

‘Piloto Duktė'’ Roxburyje

Mission Hill patalpose, 
Roxburyje, pereita savaitę 
buvo suvaidinta drama “Pi
loto Duktė.” Tai religinis 
kūrinys, rašytas 1902 me
tais. Jo autorius buvo kuni
gas Kenzelis. Drama buvo 
parašyta vienkarčiui vaidi
nimui, bet Roxburyje ji bu
vo pastatyta jau 1.115-tą 
kartą.

Massachusetts legisla tu
rai yra pasiūlytas bilius ap
dėti mokesčiais pasuinksmi-
mmo užeigas, vpač teatrus. 
Legislatoriai jau ruošėsi tą 
bilių priimti, bet kilo pro- 

(Priimta vienbalsiai), testai ir jis buvo at dėtas.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butu 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryt! klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ko 
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir U kor ji pe

reina?
Kaip atsirado ir ką reiškia bočkia?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” karia seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliuhinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vi,? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištetėjiroą kad nepadaryti klai
dos?

apdairesnieji žmonės.
Amerikos vyriausybė, 

prezidentas Rooseveltas ir 
visuomenė yra užstoję ir už
stoja Lietuvą vsiokiais bu
dais. State Departamentas 
savo griežtą ir teisingą pa
reiškimą padarė antrą die
ną (1940. VII. 23) po ne
leistino ir neteisėto okupan
tų puppeto nubalsavimo į- 
jungti Lietuvą Sovietų Ru
sijon. Tame pareiškime yral 
pasakyta:

“Lietuvos. Latvijos ir Es-, 
tijos politinė nepriklauso-1 
mybė ir teritorialinis integ
ralumas, sąmoningai ir suk-: 
tu budu, naikinamas vieno 
jų galingo kaimyno...”

Pastebėkite, čia aiškiai 
pasakyta, kad Lietuvos ne
priklausomybę ir teritorinę 
čielybę naikina kaimynai—i

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
verti?

Kas reikia žinoti pirmą nakti? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes duo jo priklauso 
gyveni.no laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausi* kiekvienos šeimynos Klausi
mas. ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tu’.os moterys neturi vaiką, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas'’ pasakys jums ria- 
kų-

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užaiiau 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kungama turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 22g 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunauarti tokie mokslo vei
kalai, kaip YYellso “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija," D-ro Gatės "Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina f 1.60 Užsisakykit “Teisin/* 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS.
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Aitunta* Puslapis

Vietinės Žinios
Bostoniečių Rezolūu iįos, Priimtos Apvai

kščiojant Lietuvos Nepriklau
somybė $ Šventę

REZOLIUCIJA MUSŲ OZICIJAI NUŠVIESTI

Jaunas berniukas dirigavo 
simfonijos orkestru

Mes, Bostono Iietuvia" 
susirinkę 1945 metų vasario 
11 paminėti 27-tą Lietuvos
nepriklausomybės paskelbi- Pereito ketvirtadienio va-l 
mo sukakti, norime nušvies- karą Jordan svetainėj buvo 
ti savo poziciją ir tuo tikslu suruoštas koncertas, daly- 
pareiškiame: vaujant Bostono mokyklų'

Kad musų priešų sklei- simfonijos orkestrui. Pirmu! 
džiama propaganda, buk kartu Bostono istorijoj tam 
lietuvių tauta 1940 metais’• orkestrui dirigavo 16 metų 
“laisva valia \ra prisidėjusi*berniukas, Charles De Lu- 
prie Sovietų Rusijos.” nea- cas iš Dorchesterio. 
tat’nka faktams, ir De Bucas turi nepapras-

a’ umų. atmintinai yra 
eilę sunkių 

r meistriškai 
instrumentus.

Štai kodėl
Kai 1940 metais Lietuvo- mokęs visą 

je buvo daromas tuo klau- kompozicijų 
simu neva “apsisprer.di- aido kelis

Muzikos žinovai sako.mas.” Lietuva buvo okupuo
ta rusų armijos, laisva spau- kad iš to 
da panaikinta, politinės par eriausis muzikas
tijos uždarytos, ir tik vieni -------------
komunistai galėjo statyti 
savo kandidatus Į “liaudies 
seimą.*’ kuris ir nutarė nu
žudyt nepriklausomą Lietu
vą. Taigi tas “apsispiendi- 
mas” buvo ne Lietuves žmo
nių valios pareiškimas, et 
Rusijos agentų euplanuota 
klasta.

Jeigu toki balsavimą ir 
(Nukelta Į 7-tą pusi.)

aunuolio gali būt 
pasauly.

Gal turėsim daugiau 
paukčtienos

Bostono rinka buvo pri
tikus ir vištų. Mat, daug 

buvo užsakiusi 
labar pasirodė, 

;ad armijai tiek paukštie
nos nereikės ir dalis vištų 
bus paleista i civilę rinką

Sužeisti lietuviai kareiviai PASVEIKINIMAS GIM
TADIENIO PROGA

Karo departamentas pa
skelbė naują sąrašą sužeis
tų kareiviu iš Mass. valsti-

Kazimiera Česnienė-Kus- 
barskienė 16 d. vasario ap-

dg et šįmet tos šventes jai ne
mielos. Ji liūdi savo viena
tinio sūnelio, Juozo, kuris 
daugiau jos iau nebepasvei- 
kins, jai sveikatos ir laimės

kuro administra- daugiau nelinkės. Tarnau-

ir Jonas Slėnis iš Lavvrence.

Evs da mažiau Lietųjų 
anglių

Kietojo
ciia davė naują įsakymą ka- damas laivyne jis 13 lapk- 
syklų savininkams. Liepia ličio paaukojo savo gyvybę 
sumažinti kietųjų anglių už demokratiją. Motutė jo 
pardavimą kuio pirkliams, daugiau nebematys.
Tuc budu šią vasarą bus Aš nuo savęs linkiu drau- 
mažiau kietųjų anglių. Ku
ro pardavėjai gaus 3 nuoš. 
mažiau kietųjų anglių, ne
gu gaudavo iki šiol.

gei Kusbarskienei daug, 
kantrybės ir ištvermės.

Tos motinos, kurių sūnus 
dar tebetarnauja, nors ir 
liūdi, bet visgi turi vilties

DIEČ1Ų ŽINIAI kad jie kada nors sugryš; 
——— , bet toms. kuriu jau žuvo.

Vasp.ro 25 Lietuvos Nepn- rities neliko. Nors ir karas 
sustos, taika Įvyks ir pasau-

NCRWO->

klauscmybes apvaikč- 
čiojimas

Amenkos Liet. Pil.. Bend
rovė Norvveode rengia Lie-į

lis vėl ramiai atsikvėps, bet 
žuvusio sunaus motinai jau 
nesugrąžins.

Laikykis tvirtai ir kant-tuvos Nepriklausomybes pa . . . - _ , , ...
- - ‘ nedėl- nal’ c"au£e- Gal laikas kiek

nors tavo širdies skausmusminėjimą ateinanti 
dieni. 25 vasario, savo sa
lei. 13 St. George Avė. Pra
džia 3 vai. popiet. Bus pra
kalbos ir koncertas. Kalbės 
adv. Bagočius ir adv. Kali
nauskas iš Bostono. Gabijos 
choristų grupė. Paurai va
dovaujant. atliks koncerti
nę programos dali.

Visus kviečia,
Am. Liet. Pil. B-vė.

suminkštins.
A. Liutkuvienė.

Bridgevvater, Mass. 
(Apgarsinimas)

KELEIVIS. Sa BOSTON. No. C, Vasario 21 d-, 1945
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Maintainingąuality undęr vvartime restrietions 
necessarily iimits the quantity of Narragansett. 
\Vhen you do secure it, hovvever, you tirui that 
Narragansett is štili “Made on Honor —Sold on 
Meri t.’
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PIANO TUNER
ANO REPAIRER
LONGIN Bl IMS 

Union St., Cambridge. Mass

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora 

cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir

10:30 ryto, bus tokia:
1. Muzikai
2 i)a:n. Akvilė Siauriutė 

iš I - re h esterio.
Pasaka apie Magdutę.

Po programos parašykite 
savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu* VVORL Sta- 
tion, Lithuanian Program. 
Boston, Mass. S. Minkus

WHIST PARĖ
Dorchesterio Moterų Kliu' 

bas rengia linksmą Whist Į 
Parę šios subatos vakarą.1 
24 vasario. 8 vai., Arcadia 
salėj, 201 Adams St., Dor- 
chester. Bus skanių užkan
džių ir gražių dovanų. Yi- 
sus kviečia.

Komitetas.

Dr. Leo J. Podder
Iš I-eningrado.

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

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

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

BOSTON, MASS.
Te!. Commonura'tb 4570

Tel. ŠOU 2305

DAKTARAS

L L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
N«o 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

CASPER’S BEAUTY SALON
738 BR0ADWĄY

S pečiai—Every Monday, Tuesday, Wednesday

P e r mane n t $5.00
Shampoo and individually styled Hair-do $1.50 

EKPERIENCED MANICURIST AlAVAYS PRESENT 
Telephone: ŠOU 4645 No Appointment NeceaCary

Open Thursday Nights

du. b. r ilk A
i«>an<2<»- ’ »|rt <

it nu- ’ >k> C
S06 BROADWAY
.80 BOSTON. »IV8 

Telefonas: SOUth Bo«t/>r

DR, G. L. K1LLORY
60 SCOLUAY SUVARĖ. Room tt 
BOSTON. Telef. Fafayette 2871

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Daro Kraujo Patikrinimą

Vai. r jo 9 ryt- iki 7 vak. kasdiaa 
Nedėlioti) nuo 10 ryto iki 1.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MaSS.

Office TeL So Boston <«*♦»
>7 ORIOLE STREET

Wcat Rozknry, Mana.
TaL P*rkwa, 1233-W

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis

(RKPftYS)
LIETUVIS GYDYTOJA9 

Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedčliomis ir šventadieniais; 

noo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET 

kairp. Inman st. srti Cent/al akt 
CAMBRIDGE, MASS.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Męterim* 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.

Gyv IUS?}
; Dr Joseph A.Gaidi*\

OPTOMETRISTAS J
: » iki 1>‘ t iki I.
7 iki S.
• iki U

tr rasttan* 
AKIŲ DAKTARAS

Ittaiso dafektootas akla ir tiška 
ma laika npąfcns Kmą IKk 
tsmiaBoJa Ir

(14

»1el

Parduodam Visokius Gėrimus
Prašom atsilankyti į musų naują biznio vietą. 

Mes parduodam bonkomis visokią degtinę, vyną, alų 
ir kitokius gėrimus. Remkit savuosius.
Savininkai: Adolfas Meyer ir Stasys T. Bartosiak

South Boston Liyuor Store, Ine.
Boston, Mass.

(15)
134 W. 6th A Cor. D St*., South 

Tel. SOU-3645

S. BARASEV1ČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKR 
LIETUVIŲ GRABORILS IR 

BA LS AKUOTOJ AS 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadtvay 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOL’th Bmton 2»9« 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchcater Ava.
T«L COLumbia 2687

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI 
(Inaarad 
Movara)

Perkrautam 
čia pat ir j to- 
ii/tiaa vietai

Kauri priež' ^ra, tauta
S2S BROADWAT.

SO. BOSTON, KASK.
TaL SOUth Boetoa

1
r

Vasp.ro



