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Amerikiečių Tankai Jau Tik 
ISO Mylių Nuo Berlyno

----------------------------- t1.369,300 NACIU PAIMTAi visa Hitlerio armija bus pa- 
NELAISVEN f sidavusi, nes eina gandai, )

--------- į kad generalinis štabas pa- i
Eina gandai, kad generolai statęs Hitlerio gengei uiti-’ 

spiria Hitlerį rezignuoti matumą, kad ji pasitrauktų
---------- nuo valstybės vairo; priešin-

Ar atsimenat, kaip gruo- gam atsitikime, generalinis 
džio 16 d. vokiečių karo • štabas liepsiąs armjai padė-
vadas von Rundstedt pra-J ti ginklus, 
dėjo smarkų ofensyvą Vo- Iš Švedijos ir Šveicarijos 
kietijos vakaruose prieš a- ateina žinių, kad vokiečių 
merikiečius, pajutęs kad generolai jau teiraujasi pas 
jiems pristigo amunicijos? alijantų karo vadovybę apie 
Tai buvo pašėlusiai smar- mūšių sustabdymo sąlygas, 
kus puolimas ir kai kas jau Jie norėtų atiduoti savo 
manė, kad alijantai bus su- ginklus amerikiečiams ir 
mušti. Tam tikslui Runds- anglams. Apie rusus jie ne- 
tedt buvo ištraukęs beveik kalba.
visas vokiečių spėkas iš ru- Bet alijantų karo vadas 
su fronto. Eisenhower jau paaiškino

Temsta San Francisco 
Konferencijos Padangė

Bet mes jau tada pasa
kėm, kad tai yra paskutinis
vokiečiu pasispardymas, jokių sąlygų.
Mums išrodė, kad sutrauk-j Francuzijo j manoma, kad 
tas savo spėkas Rundstedt vokiečiai gali pasiduot bet 
išeikvos ir prilips liepto ga- kurią valandą.
lą. Taip ir buvo. Associated
Press šią savaitę praneša, 
kad nuo 16 gruodžio iki 
šiol alijantai paėmė nelais
vėn jau 1.142,200 vokiečių, 
persikėlė per Reino upę, at
kirto nuo Vokietijos Rurho 
kraštą su kam fabrikais, il
sią savaitę Amerikos tankai 
buvo jau tik 150 mylių nuo 
Berlyno.

Gi nuo invazijos pradžios 
iki pereitos subatos genero
lo Eisenhovverio vadovau
jami amerikiečiai su ang
lais paėmė nelaisvėn iš vi
so net 1,369.300 belaisvių!

Kol šis “Keleivio” nume
ris pasieks skaitytojus, be
laisvių skaičius alijantų 
rankose gal jau bus pasie
kęs dviejų miiionų, o gal ir

Bus Septinta Karo 
Paskola

Iždo depaitamentas pra
neša. kad gegužės 14 dieną 
prasidės naujos karo pasko
los vajus. Tai bus jau sep
tinta karo paskola. Valdžia 
tikisi ši syki sukelti 14 bi-
lionu doleriu.*■

Paskolos tikslas dvejo
pas. Vienas yra tas, kad ka
rui reikia pinigų: antras gi 
kad žmonės neturėtų per
daug pinigu “spendinimui.” 
—OWI.

‘LAISVOS VOKIETIJOS' 
GENEROLAS NETEKO 

PAČIOS

Associated Press prane
ša. kad vokiečių generolo 
von Seydlitzo žmona pame
tė jį ir paėmė divorsą. pa
reikšdama, kad jis padaręs 
sau didelę gėdą. Mat, jis va
dovauja tam “Laisvos Vo
kietijos” komitetui, kurį, 
Stalino agentai Maskvoje 
sudarė iš vokiečių komunis
tų. •

PASIKORĖ NACIŲ 
GENEROLAS

Forest belaisvių stovyklo
je, Tennessee valstijoje, šio
mis dienomis pasikorė vo
kiečių leitenantas generolas 
Kari Buelovvins.

Tas generolas buvo suim
tas Afrikoje, jis sbgn proto 
liga, _ _ i _ ___ __

kaip vokiečiai gali iš karo 
pasitraukti — pasiduoti be

VĖL KALBA APIE NA
CIŲ “SLAPTĄ GINKLĄ”

Amerikon yra atvykęs 
Jacob Van Berkeį, olandų 
požemio vadas, kuris sako, 
kad naciai tūri “slaptą gin
klą,” ir labai pavojingą.

Berkel yra olandų Infor
macijos Biuro pareigūnas. 
Būdamas Olandijoj jis turė
jęs ryšių su “labai patiki
mais žmonėmis,” kurie jam 
pasakę, kad naciai turį iš
radę sprogstamąjį mecha
nizmą, kuriuo busią galima 
bombarduoti Jungtines Val
stijas.

Olandų informantas ma
no. kad tą ginklą naciai 
taupo “paskutinėms ir le
miančioms kovoms.” Nacių 
vadai esą įsitikinę, kad 
jiems pavyks “nušluoti ci
vilizaciją’’ ir išgelbėti savo 
kailius.

Bet naciams šiandien la
bai karšta; bėga nuo ali
jantų arba pasiduoda į ne
laisvę. Tai kodėl gi jie to 
ginklo nevartoja?

Turbut todėl, kad tokio 
ginklo jie neturi.

JANKIAI ARČIAU PRIE 
BERLYNO, NEGU BOS

TONAS PRIE NEW 
YORKO

Associated Press žinių a- 
gentura sako. kad ameri
kiečių tankininkai Vokieti
joj nupyškėjo taip toli, kad 
iki Berlyno jiems belieka 
tik apie 160 mylių. Tai yra 
arčiau, negu iš Bostono i 
Nevv Yorką.

DABAR NACIAI DIRBA 
FRANCUZAMS

Francuzai yra paėmę 
daug vokiečių karo belais
vių. Iš jų 70,000 jau prista
tyti prie įvairių darbų, ypač 
žemės nusausinimo darbų.

Amerikos kariuomenės 
vadai pažadėjo duoti fran- 
cuzams da daugiau vokie
čių karo belaisvių, kurie 
turės dirbti.

Kol Hitleris valdė Fran- 
cuziją, jos gyventojai buvo 
gaudomi ir prievarta veža
mi į Vokietiją. Dabar bus 
vokiečiams eilė: jie turės 
dirbti kitiem*

JAPONŲ LAIVYNAS SUPLEŠKINTAS NAMIE

J APAN

Čia parodytos trys svarbiausios Japonijos salos:: Honšu, Šikoku ir Ki* 
jusu. Dvi juodos rodyklės parodo tarp tų salų du uostu, kur stovi pasislėpęs 
japonų karo laivynas. Tie uostai pažymėti numeriais 1 ir 2. Kadangi lysti tarp 
tų salų Amerikos laivynui butų pavojinga, tai mūsiškis laivynas anądien pa
siuntė kelis šimtus orlaivių, kurie tuose uostuose supleškino japonų laivus ir 
numušė kelis šimtus priešo orlaivių. Viršutiniame kampe iš dešinės pusės yra 
įteiptas sumažintas visas japonijos žemėlapis ir pažymėtos tos pačios salos.

Lenkijon neįleidžia Į Argentina iau irgi Reikia 4 miiionų
laikraštininkų

Lenkų laikraštininkų są
junga užsieny išnešė stiprią 
protesto rezoliuciją prieš 
bolševikų terorą Lenkijoje. 
Ji atsišaukia į demokrati
nių šalių spaudos atstovus 
ir ragina juos taip pat pro
testuoti prieš Maskvos a- 
gentų despotizmą. Atsišau
kime nurodoma, kad Lenki
joj šiandien pilna koncent
racijos stovyklų, kurios ku
pinai prigrūstos nekaltų 
žmonių. Žmonės esą areš
tuojami, mušami ir žudomi. 
Kad pasaulis apie tą baisų 
terorą nesužinotų, bolševi
kai neįleidžia Lenkijon už
sienio korespondentų. Len
kijos laikraščiai irgi negali’ 
apie tai nieko parašyti, nes 
spaudos laisvė panaikinta ir 
panaikinti laisvi laikraščiai. 
Eina tiktai kazioni bolševi
kų spausdiniai. kurie visus 
nebolševikus šmeižia ir ko
koj a šlykščiausiais žodžiais.

PALEIDŽIAMI KAREI
VIAI GAUS 2 ŠTAMPAS 

ČEVERYKAMS

Kainų tvarkymo biuras 
praneša, kad paleidžiami iš 
tarnybos kareiviai nuo šiol 
galėsią gauti dvi štampas 
naujiems čeverykams. Iki 
šiol tokiems kareiviams 
duodavo tiktai vieną štam
pą. —OWI.

RAGINA PRIŽIŪRĖT 
MAŠINAS

Valdžia ragina mechani
kus. namų ir automobilių 
savininkus ir farmerius pri
žiūrėti mašinas, kad jos ne
rūdytų ir be reikalo nesidė- 
vėtų. Kiekviena mašina ir 
kiekvienas įrankis visuomet 
turi būt gerai nuvalytas ir 
išalieiuotas. kad nerūdytu.

prisidėjo
Apskelbė karą Vokietijai 

ir Japonijai

Tarp didžiausios pasaulio 
tragedijos yra ir juokų. 
Štai, pereitą savaitę Argen
tinos fašistuojanti valdžia 
apskelbė Vokietijai ir Japo
nijai karą. Iki šiol ji palaikė 
su jomis draugiškus santi- 
kius, bet kai pamatė, kad 
joms jau ateina galas, tai ir 
ji nori padėt iškasti joms 
duobę. ,

Anądien tokį pat žestą 
padarė Turkija. Egyptas ir 
Persija. Kai liūtas jau stim
pa, tai visi asilai nori jam 
įspirti.

Žinoma, Argentina ne
siūs savo armijos nei Vokie
tijon, nei Japonijon. Jos 
karo apskelbimas yra tik 
diplomatinis formalumas. 
Ji nutraukė su tomis vals
tybėmis diplomatinius san- 
tikius ir pasižada sustabdy
ti bet kokias jų pastangas 
kenkti Jungtinių Tautų rei
kalams.

Užėmus tokią poziciją, 
Argentina dabar galės da
lyvauti ir San Francisco 
konferencijoj.

‘I AM AN AMERICAN 
DAY’

Kongresas įsteigė tą die
ną 1940 metų gegužės mė
nesy ir dabar jau kasmet 
prezidentas paskelbia jos 
apvaikščiojimą. paraginda
mas visas valdžios įstaigas 
padėti piliečių organizaci
joms kokiu nors įdu ją pa
žymėti. Tos dienos tikslas 
yra pademonstruoti Ameri
kos pilietybę ir pagerbti 
tuos, kurie ją yra priėmę.

Šįmet “I Am An Ameri
can Day” bus apvaikščioja
ma gegužės 20 d

darbininku
Karo Maisto Administra

cija yra apskaičiavusi, kad 
šią vasarą ant farmų Ame
rikoje reikės nemažiau ke
turių miiionų darbininkų, 
neskaitant pačių f armėnų 
šeimynų ir tų samdinių, ku
rie dirba ant faimų apskri
tus metus. Administracija 
tikisi, kačl mokykloms užsi
darius. apie pusantro milio
no mokinių per vasarą ga
lės dirbti ant farmų. Bet 
kur gauti dar du ir pusę mi- 
lionus darbininkų, admi
nistracija nežino. Todėl iš
rodo, kad prie žemės ūkio 
darbų šįmet bus jaučiama 
didelė darbo ranku stoka. 
—OWI.

TUOJ REIKĖS 17.000,000 
AUTOMOBILIŲ

Cleveland Trust C’o. iš
leistas biuletinis sako. kad 
1941 metais šios šalies gy
ventojai turėjo 28.000,000 
automobilių, bet nuo to lai
ko 6 milionai vežimų jau 
nusidėvėjo ir išėjo is apy
vartos. Iš likusiųjų 22 mi- 
lionų karu. 11 miiionų esą 
jau vaitoti 7 metus ir dau
giau. Taigi, karui pasibai
gus tuojau reikėsią 17.000,- 
000 naujų automobilių, kad 
užpildyti pasenusių vietą.

LIETUVOJE DINGSTA 
ŽMONĖS

“Darbininkas” paskelbė 
laišką iš Lietuvos, kurio ra-( 
šytoja tarp kitko sako: “Ka
ro audrai praėjus, nežinia 
kur dingo Bronius. Mary
tė. Miliutė ir vaikai.” Vadi
nasi, kaip tik karo audra 
praūžė ir Lietuvon atėjo 
bolševikų žvalgyba, tuojau 
pradėjo dingti žmonės.

JOS VIETĄ GALI UŽIMT 
“TRIJŲ DIDŽIŲJŲ” 

MITINGAS

Maskva pyksta, kad Ameri
ka atsisako paskolinti jai 

$6,000,000,000

Rusijos diktatorius norė
jo gaut Amerikoj pasisko
linti $6,000,000,000. Roose- 
velto valdžia atsakė, kad 
duoti tokią milžinišką pa
skolą be Kongreso pritari
mo ji negali. Gi Kongresas 
nenori tam pritarti. Tiesą 
pasakius, Kongresas ir svar
styti šito reikalo nesvarstė. 
Vienas Kongreso atstovas 
šią savaitę išsitarė, kad kol j 
karas Europoje nėra pasi-1 
baigęs, apie tokią paskolą: 
negali būt jokios kalbos.) 
Bet ir Vokietiją sumušus 
Stalinas negalėsiąs tokios 
paskolos gauti, jeigu jis ne
bus pradėjęs karo prieš Ja
poniją.
^.Ir tai yra sveikas nusi
valymas.

Bet Stalinas to nežiūri. 
Jis nori pinigu -— ir davai 
iam! O jeigu pinigų Ame
rika neduoda, jis nenori nei 
San Francisco konferenci
joj dalyvauti, kurios tikslas 
yra nustatyti Jungtinių Tau
tų planą pasaulio taikai pa
laikyti.

Kad įkišti kuolą i tos 
konferencijos mašineriją, 
Stalinas staiga pareikalavo 
Rusijai trijų balsų, nors 
“Trijų Didžiulių” konferen
cijoj Jaltoje buvo susitarta 
ant vieno balso. Jis nori, 
kad vienas balsas butų duo
tas Ukrainai ir vienas Bait- 
gudijai.

Kad Rusija nuo konfe
rencijos neatsimestų. Stali
no reikalavimas buvo pa
tenkintas — pripažinta So
vietams 3 balsai. Tuomet 
Stalinas pareikalavo da vie
no balso . Liublino “val
džiai.” kurią jis pats išpe
rėjo. Londonas ir VVashhin- 
gtonas šitą reikalavimą jau 
atmetė.

Na, tai ką dabai darys 
Stalinas?

Well. kadangi Amerika 
neduoda jam 6 bilionų do
lerių ir nenori įsileisti į 
San Francisco konferenciją 
jo sufabrikuotos Liublino 
“valdžios,” tai jis gali tą 
konferenciją sabotazuoti.

Hitleris planuojąs 
Bonzai” puolimą«

' Banzai” yra japonų žo
dis. Jis reiškia tą patį, ką 
rusų “ura.” Kai japonai da
ro puolimą, jie visi rėkia 
“banzai.” Jie tada eina “ant 
“žut-but.” Tokį puolimą da
bar planuojąs ir Hitleris. 
Surinkęs ištikimus savo na
ciu*, jis pulsiąs alijantų ar
miją ir*toje kovoje žusiąs. 
Tuo budu jis norįs save “j- 
amzinti’’ kaip vokiečių tau
tos “kankinys ” Tai busiąs 
jo “banzai puolimas,"

Taip sako vokiečių gene
rolas Hans Goehlson, kurį 
pereitą savaitę amerikiečiai 
paėmė nelaisvėn.

Ar jis taip darys, kol kas 
da neaišku, bet iš Džiuga- 
švilio galima tikėtis visko.

“Nevv York Times’o” wa- 
shingtoniškis koresponden
tas šią savaitę praneša, kad 
musų valdžia esanti labai 
susirupinus, nes pradėję aiš
kėti, kad “reds are minimiz- 
ing San Fmcisco parley.” 
Jau Jaltos konferencijoje 
Stalinas nerodęs jokio en
tuziazmo dėl San Francisco 
konferencijos. Todėl jįs- at- 
•isakė siųsti ton konferen- 
cijon ir užsienio reikalų ko
misarą Molotovą, o paskyi'e 
tik Andrėją Gromyko* iš 
Washingtono.

Pagaliau, gal ir Gromy- 
kui neteks į San Francisco 
konferenciją važiuot, nes 
yra gandų, kad ta konfe
rencija gali visai neįvykti. 
Jos vietą gal užimsiąs Roo- 
sevelto, Churchillo ir Sta
lino mitingas. Taip šią sa
vaitę rašo londoniškis “Dai
ly MaU.”

Amerikos spaudoje ilgi 
pranašaujama, kad prieš 
San Francisco konferenciją 
busiąs svarbus “dldžiu- 
;ų’’ trijulės pasitarimas, ku
ris galėsiąs užtemdint pa
čią konferenciją.

Žinoma, kol kas visa tai 
yra tik gandai. Mums nesi
nori tikėti, kad dėl vienos 
Rusijos turėtų “uitemti” 
keturiasdešimties tautų kon 
ferencija. Tiesa. Rusija yra 
didelė ralis,’ bet viena pati 
ji negali gyventi, tuo tarnu 
kai kitos gali be jos leng
vai apsieiti.

Prieštarau jančios 
žinios

Vienas korespondentas 
praneša iš Vokietijos, kad 
alijantų armijoms daug 
kliūčių daro civiliai gyven
tojai. Net jaunos mergaitės 
šaudančios į musų kareivius 
nuo stogų ir iš skiepų langu. 
Naciai esą pasiryžę grei
čiau žūti, negu pasiduoti. 
Tuo tarpu kitas korespon
dentas sako, kad Vokietijos 
gyventojai tik laukia, kad 
alijantų armijos ateitų. Jie 
priima musų kareivius į sa
vo namus, vaišiną kuo turi 
ir padeda kuo gali.

Matyt, korespondentai 
sprendžia apie bendrą pa
dėtį iš to, Lą jie mato vie
noj vietoj.

32,000 JAPONŲ PAGAU
TA SLĄSTUOSE

Is Melbourne’o praneša
ma. kad Nevv Britam saloje 
australiečių kariuomenė ap
supo 32,000 japonų. Treč
dalis tos salos iki šiol buvo 
vis japonų rankose.

AMERIKOS GENEROLAS 
UŽMUŠTAS VOKIE

TIJOJE

Washingtona* praneša, 
kad Vokietijoj buvo u/na;..- 
tas trečiosio šarvuočių di
vizijos generolas Maurice 
Rose.
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STALINAS SABOTA2UO- 
JA ALIJANTŲ PL NŪS

Visa Amerikos .- >auda ir 
radijo komentato: iai pikti
nasi Stalino uis D py'nu.

konai. bet ir 19 Roosevelto 
partijos demokratų.

šitas Senato mostas buvo 
labai skaudus smūgis Ame
rikos komunistams ir kartu 
labai reikšmingas Įspėjimas 
Mask vai. Jis jai parodė, kadkad ateir. čioj San F’ >.n- 

cisco kor. encijoi jo atsto- komunizmo atžvilgiu Ams- 
vui butų duoti “t - balsai,” rika laikosi lygiai to paties
ir kad prie to da ton kon- nusistatvmo, kuri Churchil-
ferencijon butų priimti Liu- las parlamente apibudino 
blino kvislingai kaip • '.t-n- tokiais žodžiais: “Nors Hit- 
kijos atstovai.” nors d - - leris padarė Staliną savo 
lis jų nėra nei . nkijos pi- pri <ų, jis nepadarė mus 
liečiai. komunistų draugais.”

šitą begėdišką Maskvos -----------------
politikų “Draugas” vadina a
sabotažu. Girdi: *^OMFASISTŲ PARTIJA

AUGA
“Maskva v's dar tebesabota-: ______

žuoja jungtini tautu užsimo- \6W Yorko socialdemok- 
jimus teisingais ir tvirtais pa- ratų “New Leader” prane- 
grindais atstatyti karo su-.ša, kad Italijos komunistų 
griautą pasauli. vadas Togliatti, kuris nese

ki Užsispyrė išveržti i San nai sugryžo is Maskvos, at- 
Francisco tarptautinę konfe- siveždamas nemažai aukso, 
rencija su trimis balsais, kas šiomis dienomis priėmė sa- 
visu griežtumu prieštarauja Vo partijon Italijos fašistų 
‘trijų didžiųjų’ susitar;mams: teoretiką, Curzio Malapar- 
Jaltoje. Be to, ir A: a, ir te, kuris yra parašęs daug
Jungtinės Valstijos, ir kitos knygų, aiškindamas Musso- 
į konferenciją ’ čia sa o už- lįni0 “mokslą” ir agituoda- 
sienių ministrus, kaip _ ’lega mas vykinti fašizmą visame 
cijų pirmir .nss. tačrau Mask
va to nedaro — ji savo ame . 
sadorių Washingtone 
pereigoms Įgalioja.
“Ka tai reiškia

JANKIAI ŠTURMUOJA

i

Ši nuotrauka parodo amerikiečius šturmuojant 
vokiečių miesteli. Kaip rodos, jie yra parašiutinin
kai, iš orlaivių nusileidę kareiviai.

Lenkija neteko 
10 mil. žmonių

Rusijoj M2,000 lenkų dingo be 
jokios žinios

Aukos Amerikos 
Lietuvių Tarybai
Nuo šių metų kovo 10 d. 

iki kovo 21 d. Amerikos 
Lietuviu Tarvbai atsiuntė:

No. 14, Balandžio 4, 1945

Nauja Maskvos intriga tus.
Pruseika geriau tylėtų.

pasaulyje
Taigi, komfašistų partija 

om- Italijoj bus vienu teoretiku 
gausesnė. Bimba turėtu šito

ALT Los Angeles sky- _ . . . . ,
rius .................. $161.00 ^lu mėnesio pabaigoje Į- Tylėjimas eitų jo sveikaton.

We?tvilk, iii., lietuvių au- vyks Jungtinių Tautų kon- Andrulis ir Bimba vistiek 
kos ir pelnas nuo baliaus <ferencija. Vyriausis jos už- n etikė jo ir netiki pruseiki- 

................. $163.00' davinys bus sudalyti tokią nju “principų” ščyrumu.
C. Juška, Roehestei «organizaciją, kuri uztiknn- ' , w ,

Minn........................ 5.001 tų taiką ir ramybę. Vokiškas lasas juroje
J. P. Cranouski, Poquo- Konferencija Įvyks San Pranešimai sako, kad ali- 

nock, Conn................. 10.00 Francisco mieste. jantai pareikalaus iš Vokie-
ALT Rochester, N. Y. Ryšium su tuo Baltieji tjj^ “net” 80 bilionų dole- 

skyrius.................... 400.00 Bumai padare įdomų piane- rių atlyginimo.
Dr. Peter Zalatoris 5.00 rimą. Jis sako, kad Jaltos Vokietija aukso neturi,
Peter P. Grubis, Eik, . konferencijoje Rusija pa- viską bus išvogę naciai. 

Calif ornia .................. 1.00 reikalavusi sau trijų balsų Tuo budu reparacijos bus
J. Kazakevičia, Chicago. ir tiek pat balsų reikalaus imamos dirbiniais ir žalia- 

Illinois ..................... 10.00 Jungtinės \ alstijos. -vomis.
Mr. & Mrs. J. Jankus, ..Aišku. neatsiliks ir Ang-. 80 bifionų bus tik lašas 

Philadelphia, Pa. .. 25.00 rija. Aišku, jog einama prie juroje. Viena Amerika yra
ALT Ne\v Haven, Conn. to, kad tautų lygybės prin- daugiau išleidus, o tai juk 

cipas virstų karčios pasai- ne viskas. Visą Europą na- 
pos daiktas. . ciai apiplėšė!

________ ____ r______ . Tai jėgos politika, kuri Well, ką padarysi. Bus
So. Boston, Mass. .. 637.41 į atvedė prie antrojo pasatui- <,ana jr to, kad per 20 me- 

nio karo. Ir liudija, kad ši- įu naciški fricai turės pra- 
A. Palioms, Saskatton- tos politikos stvėrėsi “dar- Raliuoti, kol bus atlyginta

Ca^da - . ... ... SlO-OO.bininkų rojaus” valstybė. nors daHs lu nuostolių, ku-
1 Angees’ Komunizmas išsigimė It riuos padarė Hitleris su sa- 

.)?»- į biauriausios rūšies tarptau-jvo <renge. Per daugelį me- 
I tų tie “nordikai’’ neturės 
! progų galvoti apie naują 
karą. jeigu — taigi, jeigu 

Nuošalioje Vali jos pro- i Stalinas turės daugiau pro- 
savaitęito, negu turėjo buvęs jo

skyrius ................. 300.00
Boston Committee f oi

Lithuanian Independence,
" o. Boston, Mass. .. 6c 

A. Palionis, Saskatton.

A. Shilala. Lo.-I
Į California

Bridgeport, Conn., ALT sky-įtjnj raketą. 
rius nepriklausomybės minėji
mo metu surinktos aukos, pri
siuntė A. Stanišauskas 111.13 

New Britain, Conn.. lietuvių

David Lloyd George

Dabartini kara pradėjo vinio amžaius lenkų vyrai sudėtos aukos neprikJausomy- X1PC3JOJ^ peietą . -
du totalitariniai diktatoriai, buvo paimti raudonon ar- bes minėjimo metu, prisiuntė mne garsus \>,a*’
Hitleris ir Stalinas. Padare miion. Bet apie 662,000 len-; J Petkevičius .............. 172.00 ;*.n^ piemjeias a\ i< , “fųus;rašė nuo koto”—kas?

fakto nepražiopsoti; jis tu- 
“Tai reiškia, kau Sovietų Ru- rėtų painformuoti savo pa

se jos diktatorių.- netiki tam,) rapijonus, kad Stalino vie- . ...
kas daroma bendromis jėgo- ra Įsigijo naują pasekėją. e . Anglijos ir r rancuziios 
mis ir bendru susitarimu pa- į sąjungininkę Lenkiją.
Saulio ateičiai. Tarptautinė’ -sNeturėtų šitą faktą už- Lenkija buvo sumušta ir

litleris ir Stalinas. Padarę mijon. Bet apie 662,000 len- .J Petkevičius .............. I72.ixų į*.*1“1? { J
krauju sucementuotą są- kų Rusijoje esą kaž-kaip Shenandoah, Pa., lietuvių ka i ri'/••/^i^ ir i„ į

sąjungą,” tiedu karo krimi- dingę ir jokių žinių apie talikų auka, prisiuntė kun. .J. L'avK‘ L>ioyd George ou-t 
nalistai 1939 metais užpuo- juos negalima gauti. (Gali- A. Karalius

mas daiktas, kad Stalino 
žvalgyba juos jau “likvida- ny. N

Mes neklydome — komu- 
•->2-iki vo neturtingo velšų moky- nistai jau atakuoja Dorothy 

.......... T7°' tojo sūnūs. Jis augo našiai- Thompson, žinomą komen-
ciu. vargingai gyveno ir mo-rtatorę ir žurnalistę. Štai vie-J. 100.00 i

konferencijoms jis neprič’iMa miršti ir musų skaitytojai, 
jokios reikšmės. Atrodo. k«*d nes Jts dar sykį patvirtina, 
jis įr toliau veiks vienas, veiks' kad tarp komunistų ir fa-

suskaldyta, tačiau neprara-
vo!”—Red.).

Nežiūrint šitų kruvinų
Binghamton, N. Y-, ALT sky

riaus nepriklausomybės metu
kėši

Tai buvo nepaprastų ga
bumu vyras. Sulaukės 21do vilties atsigriebti. Pakri- Lenkijos skriaudų, bolševi- surinktos aukos ir draugijų . .. . . ,

................... '• - ■■ i- duoklės ......................... 73.201™*1* J'5?1 ?av?advokato
diplomą ir virs oO metų bu-kę po visą pasauli jos karei-' kų teroras Lenkijoj nesi-

sauvahai ir diktatoriškai kad ristų skirtumas tik marški- viai, laivai ir orlaiviai tęsia liauja ir dabar, štai ką ra-į Mr. jr Mrs. C. Ruibis, Rhine-, ,
' —1----- kovą prieš vokiečius kain' šo 21 kovo laidoj “Dziennik; lander, Wis......................... 2.00 '° Par,aT^ęnto narys.- - ..... .. . i_------ - - ----- - - 1 Llovd George buvo libe-daugiau teritorijų pasigrobti ' nių spalvose, 

kad griauti pasaulio demokra-

nas komunistų trigrašis: 
“Kadaise Miss Thompson

neblogai rašydavo... Ji gerą 
žodi tardavo ir Sovietų ad
resu. Daug kas manydavo, 
kad ji ščvra liberalė.

Ne taip su ja dabar..alijantų talkininkai. Ku- Polski.” londoniškės lenkų
ripms nahėcrti ii I jinkiins! vai Karine nrcranac

Hartford. Conn., ALT skyr.. ralas: savo laiku jo partija 
buvo stipri, bet atsiradus 
Darbo Partijai, liberalai vis

Krymo konferenciją ji suly
gino... su Munichu. Tikrai 
nusirašė nuo koto (“Vii.”).

Matote — Daratėlė jau 
negera: ji jau atsisveikinus 

Galit is-

-I M SlHl Utįj .i: ja ir jos vieicn Komunizme : i TDIC VAUDADrI IIIC I *
Įgyvendinti. UZ nepavyko, tie sudarė vadi- “Po Krymo nutarimų ne-
•Stalinas nevvkdo Jaltos kon-' kvduai namają namų požemio ar-imatome mažiausių permai- .. •„

ferencijos nutarimo ir Lenki-Į mi^ ir 5 metus su vir‘' nų Lenkijoj. Areštai ir ma- Liet. Darb. S-gos 10 kuopa, Į “ a
jos ateities atžvilgiu. Jis truk- ambasada Wa- ^um sšibotažavo vokiečių sinis lenkų trėmimas tęsia- Easton. Pa........................  14.00j\ia s^^;e’A nJ..a.‘t P , - - -
do n-- jos vvriausvbės sudarv- 5rimgtone leidžia triskart ^aro veikgnius Lenkijoj. mi toliau. Ypač šitas tero-, Rockford. III. ALT sky. ne- Pau?ia P}!1'Va fj.a' su liberalizmu.
« ka^d n*- Dati I enkija San Pg S*?** Dabar lenku snaude Hu ras yra žiaurus tose Lenki- prikla«omyb8s minėjimo metu ^arD?rl« Vb-į pėt kokiu?
ma, Kau n pau remaja ;^kraštuką, “Information Lfaoar lenkų spaudos biu- kurios ^,1; ; rv- trinktos ank™ nrki.mtė P kas ro(1°’ kad J1 hks “A la Stalin” modelio!
Francisco non'erencijoj kalbe- Dunptįn ” vur reklamuoia- ra? Londone paskelbė, kiek -os zemese, Runos guli 1 rv surinktos aukos, prisiuntė r. .. . j j nartiia Rot ar “Vilnios” nopkp-

r ,-o ,-ardu. bet jo! okopan- . <«>va Lenk,jai iki «» ™<> vad_ Curzono- A ^Xau, parap,Jo7^ S, -u rt Ha- apie tli nka7bėtrke’
r "bTTr’; ?? ~S ZiStreMma'1 part,,a . i.. nevejamas Mgo

Dėl balsu $kaiči?-us ali- ko.d. to laikraštuko. nelengva vis dėlto <rieną buvo suimta ir neži- Lietuvos nepriklausomybės mi-! Komunistai palaidojo sa-į is bolševikų rojaus , Pru-
ntai nusileido. Sai Fran- S;atoo apytikriai iau galima esą n’a kur išgabenta 1,000’len- nėjimą  .................... 129.00 vo partiją. Iš savo partijos seika ir kviečiamas ten ne

pasakyti, kad nuo 1939 me- ku* Tuo pačiu laiku tuks-j Mihvaukee ALT skyr. 138.80; komunistai padarė “apšvie-

irauiivv
Joe Steppen, Gudiurgis ir 

Jakštas iš Lafayette .. 13.00 i

cisco konferencijoj L usi ja' stebuklai. Esą, Į 30
turės 3 balsus. Bet 1 z tai ir yaiandų pastatomas trijų 
Amerika pasiėmė sau tris1 kaipbarių namas, kūnam 
balsus, o Anglija turės netlle,nto.s būna jau is kalno su- 
6 balsus. Gali būt, Francu- Plutos m durys su langais 
zija ir Kinija taipgi parei- Padaryt°s dirbtuvėj. Žmo- 
kalaus sau padaugintų bai- ma’ namas be skiepo.

............................. Tokie namai esą jau sta-
Tačiau vienoj vietoj Sta- tomi Maskvoje, Stalingrade, 

linas jau gavo per nosį ^' Kijeve, Smolenske Ir kitur, 
sium su San Francis*-' kon
ferencija. Amerika ii ,-V.ig- Amerikoje privatinio biz-
Ino ntmAtn m V A t r r* 6nn o i 1011 fnl/tnc

važiavo!
Stanislovas ir Agota Usaliai. tos sąjungą. ' 

sioux City, Iowaf nuo 11 šei-j Bet tas vardas jiems ne-
c . . mos nar’y P° §3.00, viso 33.00 tinka. Jie. turėtų pasirinkti į Tai ir po “misijos”! Tau-

muštiejl, sužeistieji, nelab- ’r m°t-erys laikomi, yra to- Donvininkas Klimas, Chica- streiklaužių partijos vardą, tininkų mobilizuota “leidžiu
kios baisios, kad daucehs vo. in............................ 3.00' Komunistai paleido savo armija” grvžo iš Washing-

armonikas prieš angliaka- tono.
J sius, kurie reikalauja naujo Sakoma, kad p-lė Jurge- 

Strurafe- 
, Pastaro-

tų iki šiol Lenkija n-teko tančiai žmonių tremiami iš 
10,000,000 žmonių. miestų į provinciją. Sąly-

Į šitą skaičių ineina už- ”os’ kurk>se suimtieji vyrai 
ir moterys laikomi, yra to-

vėn paimtieji, i priešų šalis!baisios, kad daugelis go, IH............................ 3.00' Komunistai paleido savo armija” gryžo iš Washing-

Sielvartai Brooklyne

ištremtieji ir neitralėse vai- ae^a.b jo pakelti ir žudosi.

lenkų kareiviai, jurininkai , , .. _ ...
ir lakūnai, kuomet civiliui^33 sukurstyti Rusi- Remkime aukomis Ame- k?(* sabotažuoti dei-ybas.

lija atmetė jo kafevimą, nio firmos šenai jau tokius gyvento j u nuostoliai siekia J08 gyventojų neapykantą rikos Lietuvių Tarybą ir jos -pe nenori klausyt nei dar- 
kad ton konferencijon butų “namus” siūlo publikai, bet 9 milionų asmenų. j rieš tuos nelaimingus ir Informacijos Centrą, kuris bo sekretorės Perkins.
Įleista jo išperėta “valdžia” č.c. niekas_nenori juose gy- kara su vokiečiai' i, [niekuo nekaltus žmones.” skleidžia pasaulyje teisin- Streikai yra negeras da-__ k <* * 3__ m* _ t f a____ __  •_ Itrlzoc v r n o A L-oįv-k mnbiLenkijai. gas žinias apie Lietuvą irventi. Tik Rusijoj tokie bak rusais 1939 metais 220.000

įoai išrodo didelis “progre- lenku buvo užmušta ir su- oiicha pAvn 1$ amf tskelbia tikrus lietuvių tau- 
” ’ KUSIJA LAVŲ IS AMt- tog tro-kimus j-kirpkite iš_

pildę ši lapelį ir pasiųskite
mlc'ii<k'“įako"'krd’ tes''triiu ^tavo 181„000. ! -------------r I kartu su savo auka Ameri-

“Keleivyje-' buvo jau ra- RambSy narna? “willacU' 32-000 >»!<« ka-

REIKŠMINGAS JSPĖJI 
MAS MASKVAI

sas’ ir “prabanga. ’ žeista; vokiečių nelaisvėn
Sovietų ambasados infor-!PaJeko ^<222? ° rdsa* a"

šyla. kad Amerikos komu- comodate a family of four,reiviW žuvo alijantų fron- 
nistai, norėdami pasirodyti or fjve? ancj Soviet house- Francu-
esą geri patriotai, paaukavo 
mirusio republikono Will- 
kio paminklui $5,000; bet 
paminklo komitetas, neno
rėdamas sutepti Will’-io pa
minklą komunistine veid
mainyste, tą jų auką <itme- moterys “: 
tė. I RT’’

Tai buv vienas skaudu- Bet ar jspėsit, kiek tokios 
antausi Maskvos agentam. budos pastatymas po Stali- 

Dabar jie gavo kitą smu- no “saule” kainuoja?

vvives are delighted with 
it.”

Keturi ar penki žmonės 
gyvens iš lentų sukaltoj dė
žėj, kur yra tik vienas mie

zijoj, Libijoj, Italijoj ir va
karų Europos invazijoj.

Lenkų aviacija ir laivy
nas neteko 2,400 vyrų. 

Vidaus pažemio armijaX\141 V I d V A XX V 1V11CA0 I1IIV « v • . > 1 • ’ • «
gamas kambarėlis, ir Sovie- P^P^nta Anglijos 11 Amc- 

are delighted ”

kos Lietuvių Tarybos Cent
rui : American Lithuanian 
Couneil, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III., U. S. A
Čeki arha Money Orderį ra-

-i 1 1 šykit Tarvbos iždininko Mi- pagalba, rasai neturėtų ko ko vaidylos vardu.

Rusai gauna geriausią Ame
rikos mėsą

Rusija gali būt dėkinga 
Amerikai. Jei ne Amerikos

valgyt ir butų pralaimėję 
karą su vokiečiais.

Iš viso Rusija yra gavus 
iš Amerikos jau už 7 bilio- 
nus dolerių pagalbos.

gį, ir da skaudesnį, negu 
tos aukos atmetimas.

Šiomis dienom’s preziden
tas Rooseveltas buvo nomi
navęs Aubrey Williamsą e- 
lektrifikacijos u. ministrato- 
riaus pareigoms. Bet Sena
tas, kuris tokias nomiraci-

“The totai coast, includ- 
irg materials and labor, 
does not exceed 27,000 rub- 
les,” sako biuletinis.

Be žemės, be skiepo, tik 
darbas ir lentos trim kam-

jas turi' patvirtinti, pre.i- bariam> ‘r 27,000 rublių!
dento rekomenduotąjį Wil- 
liamsą atmetė!

Kodėl?
Ogi todėl, kad tas Wil- 

liamsas yra žinomas kaip 
komunistų šalininkas. Prieš 
jį balsavo ne tiktai republi-

Amerikoje tokią stubelką 
galima nusipirkti už $500.

Kodėl gi Rusijoj tokia 
aukšta kaina? Todėl, kad 
Stalino rublis labai mažai 
vertas.

rikos kaip alijantų ginkluo
ta jėga, neteko 180,000 ka
reivių užmuštais, sužeistais) 
ir dingusiais. Šitas skaičiusį Didžiumą “lend-lease” 
apima ir 53 dienų Varšuvos pagalbos rasai gavo maistu, 
sukilimą 1944 metais. Civi- motoriniais sunkvežimiais, 
lių gyventojų per tą sukiii-i lėktuvais ir net laivais. Rū
mą žuvo apie 20,000. sai turi jau 60 “lend-lease”

Per penkeris vokiečių >- laivų, žinomų kaip “liberty 
kupacijos metus Lenkijoj1 ships.” 
žuvo apie 5,000,000 žmor ių. Maisto Administracija 
Iš to skaičiaus 3,000.0001 ėjomis dienomis paskelbė, 
buvo žydų. kad li>43-1944 metais Ru-

Kai Stalinas su Hitleriu sija gavusi 500,000,000 sva- 
pasidalijo Lenkiją, iš rytų!rų geriausios rūšies kiaulie- 
Lenkijos bolševikai išgabe- nos, neskaitant Utų rūšių 
no 1,230,000 lenkų Rusijos mėsos, sviesto,' duonos ir 
gilumon. Iš to skaičiaus pa- kitko.
vyko 150,000 žmonių išgel- Aiškus dalykas, kad ir 
bėti. Daugiausia tarp jų bu- šįmet Rusija gauna “lend- 
vo moterų ir vaikų. Karei- lease” pagalbos.

žemiau pasirašęs (usi) siun
čia Amerikos Lietuvių Tarybai!
$.............auką paremti lietuvių
tautos kovą už laisvę.

(adresas)

Dėkodami Tamstoms už 
kooperavimą, paliekame

Su pagarba,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

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

M. Vaidyla.

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę Įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo
uždarbio dalj.

Ivkas, ypač karo metu. Bet 
iš 100 atsitikimų 99 atsiti
kimuose yra kalti samdyto
jai — tokie kaip Avery ir 
kiti.

Komunistiški žlibiai šito 
nemato. Ir nemato tik dėl 
to, kad jie yra akli Mask
vos pastumdėliai, teroro ir 
neteisybės apaštalai. 
Komunistų Vabalas pyksta

ji negavusi progos paragaut 
“arbatėlės.” Buvę Jąbai 
daug konkurenčių, jų tairpe 
ir p-Iė Jurgeliutė, nors ir 
ne motina, bet norėjus būt 
tarp motinų.

Bet reikia pasakyti tiesą, 
kad dinastijos patriotai šio 
bei to išmoko, nuvykę Į Wa- 
shingtoną. ..Jiems buvę pa
sakyta tartis su Amerikos 
Lietuvių Taryba dėl konfe
rencijos San Francisco mie
ste. Vadinasi, Washingtone 
jie sužinojo, kad Amerikos 
lietuvius atstovauja ne jie, 
bet Amerikos Lietuvių Ta-

Komunistų Vabalas-Pra- ryba. 
seika labai supyko, kad mes Tai vis pliusas, o ne mi- 
užrekordavom faktą, jogei
Rytų Prūsijos sostinė Kara
liaučius da nepaimta. Tas 
vabalas sako, kad “Kelei-
vis

“...idiotiškai vaiposi, kad 
rusai nepaėmė Karaliau
čiaus...”

O kaip yra su pačiu ko
munistų perkrikštu: ar jis 
nori pasakyt, kad Karaliau 
čius paimtas?

Ne„ to jis nedaro. Tai 
kam tuomet priklauso “idio
tiško vaipymosi” titulas?

Jis priklauso Vabalui-Pru 
seikai. Tegul jis pavarto 
“Naujosios Gadynės” kom- 
pletus už 1932 ir 1935 me
tus. Ten pilna “idiotiško
vaipymosi” prieš komunis-

nusas.
ALT į San Francisco

Amerikos Lietuvių Tary
ba nutarė pasiųsti Į San 
Francisco savo delegaciją. 
Ten eis Jungtinių Tautų 
konferencija ir ten ALT 
tars savo žodį.

Nesvarbu, jei pasaulio ga
lingieji nenorės lietuvio bal
so išgirsti. Svarbu, kad lie
tuvis už savo laisvę ir tei
ses kovoja.

Lietuvio patarlė sako: 
“Kas nedirba, mielas vaike, 
tam ir duonos duot nerei
kia.”

Laisvės nevertas tas, ku
ris už ją nekovoja! '

St Strazdas.

i I
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jiM VIS, so, BOSTON.

KAS N1RKO MBYEI1CIA
fl TO NIEKAS NEREIKIA |AMKRĮKOS LIETUyqŲ GYVENIMAS | KAS SKAITO, RAŽO

TAS DUONOS NEFfcA&O

KĄ PADARO 11 TONŲ BOMBAIS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Baisi tragedija lietuvių 

>je

Kovo 24 d. vienoje Chi
cagos lietuvių šeimoje Įvv
ko baisi tragedija. Nesvei- 
kaprotis Richardas Stakė- 
nas (Staken.) nušovė savo 
brolio Jono Stakėno du vai
kučius, pašovė jo žmoną ir 
dukterį ir pats sau galą pa
sidarė.

Nušautieji vaikučiai yra 
Jonas, 8 metų amžiaus ir 
Edvardas, 7 metų amžiaus. 
Sužeista: Ona Stakėnienė ir 
jos dukrelė Donna Jean, 12 
metų amžiaus.

Tragedija Įvyko prie se
kamų aplinkybių. Richardas 
Stakėnas atidarė radijo pri
imtuvą, kad pasiklausyti 
programos. Kadangi radi
jas “perdaug rėkė,” Stakė
nienė pastebėjo, kad reikė
tų sumažinti garsą. Švoge- 
ris labai supyko ir ėmė bar
tis. Nenorėdama daugiau ji 
pykinti, Stakėnienė ir jos

Dabar tas komunistiškų 
“demokratų” komitetas nu- 
simaskavo. Buvo taip: tū
las “Tex” Žebraitis to ko
miteto vardu šiomis dieno
mis išsiuntė “pavieskas” Il
linois senatoriui Lucas ir 
kongresmanui Kelly, reika
laudamas, kad butų panai
kinta byla prieš komunistų 
erštą Harry Bridges.

Tas Harry Bridges per 
ilgą laiką bylinėjasi su de
mokratų vyriausybe, kuri 
yra nutarus ii deportuoti 
Australijon. Bet “lietuvių 
Roosevelto komiteto” šulas 
siunčia ultimatumą ir rei
kalauja, kad demokratų 
vyriausybė jo neliestų.

Nabagas Kall-Kalinaus- 
kas! Jis susidėjo su falšy- 
vais demokratais. Žmonės 
dabar šaiposi, o Kali tyli.

komunistiškų “baduolių”; 
jie skaito ir rašo, ir vis dau
giau alrr.užnų prašo.

Lietuvi* leitenantas — 
nacių belaisvis

ŽINIOS 18 PITTSBURGHO, A4.

Išgirsim valstybės sekre
toriaus kalbą

Rašant šiuos žodžius laik- 
dukrelė nuėjo miegrumin. į raščiai praneša, kad Chica-j 
Bet vanoję maudėsi du Sta gon atvyksta valstybės sek- 
kėnų vaikučiai. Bijodama, retorius Edward Stettinius. 
kad- Įdūkęs švogeris j'ų ne- JĮ kviečia Chicago Couneil 
užpultų, Stakėnienė atidarė of Foreign Retalions, kuris 
miegamojo kambario duris ruošia banketą Stevens ho- 
ir paragino juos greičiau! teiy. Sekretorius čia kalbė

siąs balandžio 4 d.

Brig ton Park kolonijos 
gyvento ai Antanas ir Ele
na Januliai lxivo gavę iš 
Karo Departamento žinią, 
kad i aro veiksmų metu be 
žinios dingo jų sūnūs, leite
nantas A. Janulis.

Leit. Janulis tarnavo A- 
merikos wo jėgose. Daug 
kartų Jis buvo siųstas pleš
kinti Vokietijos miestus;? 
paskutini kartą jis negry-Į 
žo. Buvo aišku, kad Janulio 
lėktuvą nušovė priešlėktuvi
nė nacių apsauga. Niekas 
nežinojo, ar Janulis išliko 
gyvas, ar žuvo kovodamas 
su priešu. /

Be* šiomis dienomis Ja
nuliai gavo linksmą žinią, 
kad ių sūnūs da gyvas, tik 
vokiečių belaisvis.

Tėvas ir motina laukia 
karo pabaigos, kada jiedu 
galės pamatyti savo mylimą

Mirė sena* chicagietis, 
Juozas Valentinas

Balta vieta šitame vaizdely parodo ežerą, kuri iš
rausė naujoji 11 tonų bomba, kuriomis alijantų orlai
viai dabar bombarduoja Vokietiją. Viršuje juoda ro
dyklė parodo stovintį žmogų. Palyginkit ji su išrausta 
duobe, tuomet suprasite, kaip ji didelė. ,

mažai
liui

žinomo
kalėjimo

pašau* iki teismo. Sunkiosios'baut- 
mės yra atliekamos valsti
jos užlaikomuose kalėji
muose.

Kiek kainuoja pavienio 
kalinio užlaikymas

Visi žinome kas yra kalė
jimas ir kad i kalėjimą pa
puola tie žmonės, kurie pra
sižengia prieš Įstatymus
(kartais papuola už grotų ir --------
nekalti žmonės). ■ Iš kalėjimo viršininko ra-

Tačiau mažai kas Įdomau porto pasirodo, jog pavie- 
ja kalėjimo reikalais. O jei nio kalinio užlaikymas kas- 
katram iš musų ir tenka at- dieną kainuoja po $1.34, o 
sidurti kalėjime, bet mes a- per visus metus visų kaK- 
pie tai niekam nesigiriam ir nių užlaikymas siekia $174, 
nenorim kad kas nors žino- 447. Bendras kasdieninis į- 
tų apie tai. Apie kalėjimą; namių skaičius yra 355 ka- 
galim manyti, kaip norim,
tačiau be jo apsieiti negali
ma. Ta Įstaiga reikalinga 
ir piliečiai savo mokesčiais 
turi ją užlaikyti.

Todėl gal bus Įdomu skai
tytojams šiek tiek susi,.a- Yra visokių prasizengi-
žinti ir su kaiė’imo r?ika-!mų, už ką galima papulti į 
lis. O tą musų žingeidu-ną kalėjimą. Prasižengimų są- 
geriausia patenkina Alle-Įrašas yra maž daug tokis: 
gheny County kalėjime vir-Į Dėl pabėgimo iš karo tar- 
šininko (Deputy Warden) nvlx>s buvo 1,969 kaliniai;

dėl muštynių 1,889; dėl ne-

liniai; per visus metus per 
kalėjimo vartus pereina 11,- 
667 prasižengėliai.

Kuo daugi. prasižengia

plautis. Tuo tarpu prie jos 
šoko Richardas Stakėnas su 
revolveriu rankoje. Jis smo
gė jai kumščia, o paskui 
revolveriu. Laimė, kad ji 
spėjo užtrenkti duris ir kar
tu su dukrele iššokti pro 
langą. Nors jodvi ir buvo 
sužeistos, bet išliko gyvos.

Jodvi nubėgo pas kai
mynus, iš kur buvo pašauk
ta policija. Kada jos gryžo, 
Stakėnų bute pamatė baisią 
sceną. Vonioje buvo krau
jais paplūdę abudu Stakėnų 
vaikučiai, o frontinėja gu
lėjo jau nusišovęs Richar
das Stakėnas. Vyresnysis 
sūnūs vonioj jau buvo ne
gyvas, o jaunasis da gyvas, 
bet pavojingai sužeistas. Jis 
buvo nugabentas ligoninėn 
ir ten mirė.

R. Stakėnas buvo bedar
bis. Kadaise jis tarnavo 
prekybos laivyne, bet iš jo 
pasitraukė. Šio karo metu 
jis norėjo vėl gryžti Į lai
vyną, bet buvo atmestas, 
kaip fizinis ir protinis palie
gėlis.

Tragedijos metu šeimos 
tėvas. Jonas Stakėnas, buvo 
darbe; jis yra tilto sargas. 
Jis da jaunas vyras, 36 me
tų amžiaus, žmogžudis Ri
chardas buvo 31 metu amž.

Padidėjo nelaimių su 
automobiliais

Nors Chicagos gatvėse 
šiandien mažiau automobi
lių, bet nelaimingi atsitiki
mai nesumažėjo. Trafiko 
komitetas skelbia, kad 1944 
metais buvo 15,134 nelai
mės su automobiliais, o 
1943 metais tokių atsitiki
mų buvo tik 14,789. Reiškia, 
nelaimių skaičius padaugė
jo-

Atsiminė savo veikėją 
Jukeli

Tie. komunistiški 
’ t - Itratai”

‘demo

Chicagoje da veikia “Lie
tuvių Roosevelto Komite
tas.” Kiek man žinoma, ta
me komitete priklauso ad
vokatas Kall-Kalinauskas.

Tą komitetą sudarė lietu
viai komunistai ir jo prieš
akyje pastatė adv. Kali — 
matyt, tam, kad jis (komi
tetas) išrodytų daugiau de
mokratiškas. Kali yra leng
vo budo žmogus ir užkibo 

. ant komunistų meškerės.

Chicagcs pietinėj daly, 
Roselande, kitąsyk gyveno 
uolus komunistų “veikėjas,” 
Juozas Jukelis, kuris dabar 
jau yra miręs. Per kelis me
tus prieš savo mirti Jukelis 
labai vargingai gyveno. Su 
maišeliu ant kupros jis ei
davo iš buto Į butą. kad 
gauti senų čeverykų, ku
riuos jis sutikdavo pataisyt 
“už mažiuką praisiuką.” 
Žmogus buvo labai suvar
gęs ir ne kartą skųsdavosi:

“Kol buvau jaunas, buvo 
ir draugų. Jie kviesdavo 
mane kalbėti ir vaišindavo, 
o dabar — pasenau ir drau
gų netekau’ Kad nors kiek 
jie padėtų, kad nors retkar
čiais mane atsimintų...”

Po penkių metų komunis
tai atsiminė savo veikėją 
ir žada ji pagerbti, bet Ju
kelis tos pagarbos jau ne
reikalauja, jis miręs.

Jukelio pagerbimui ko
munistai surengė “iškilmin
gą koncertą’’ ir to koncerto 
pelną pasiėmė sau. Tai gud
rybė: ir iš mirusio jie daro 
gešeftą!

Well, prie Halsted ir 31 
gatvės švaistosi nemažai

Nelemtoji mirtis išrovė 
da vieną senosios kartos šu
lą, Juozą Valentiną, kuris 
gyveno Marųuette Park ko
lonijoj.

Juozas Valentinas buvo 
senas žmogus, išgyvenęs A- 
merikoje apie 50 metų. A- 
nais “senais laikais,” kada 
buvo stiprus socialistinis 
judėjimas, Juozas tą judė
jimą remdavo. Kada atsira
do komunistai, Juozas liko 
nuošaly. Jis buvo labai ma- 
kurans hiidn wraa Paliko 
nubudime žmoną Kotryną 
ir sūnų Juozą, kuris šian 
dien tarnauja Amerikos lai
vyne.

Velionis palaidotas Liet. 
! Tautiškose kapinėse. I>ai 
{būna jam lengva Amerikos 
! žemelė!

Reikia gončo — medžiot 
skaitytojus

Chicagos lietuviai komu
nistai pradėjo naują vajų. 
Jie šaukia “Vilniaus susi
rinkimus,” ir dagi ne bet 
kokius, o su vaišėmis!

Tai ne “Vilniaus susirin
kimai,” bet “Vilnies” kvis- 
lingų susirinkimai. Keli to
kie “susirinkimai” jau Įvy-

Trumpai iš Kolonijų , ?.HIL;S Fa- — Phiiadei-
_____  phijos lietuviai komunistai

SHENANDOAH, Pa. — čių” prašė gelbėti komunis- 
Sena vietos gyventoja, Ma- tų “VilnĮ.’’ Matyt, žmonės 
rijona Uritienė. gavo liud- nenori jos skaityt, jeigu įei
ną iš valdžios žinią, kad Pa- hia almužnos.
cifiko vandenyne žuvo jos -----------------
sūnūs Antanas. Jis buvo 46 
metu amžiaus ir ištarnavo 
armijoj daugiau kaip 20 o. .. 
metų. R’nsh

HARTFORD, CONN.

Mr. Grant Price metinis ra
portas už 1944 m. Kaip ži
noma tas apskrities kalė ji-į 
mas nėra pastovi kalinių 
vieta; čionai yra atliekama 
“paku.a” tik už mažesnius 
prasižengimus ir laikomi

McKEES ROCKS, PA.

Pavyzdinga draugija

Lietuvių Pašalpinė Drau
gija Amerikoje savo gra
žiais darbais kovoje už Lie
tuvai laisvės atgavimą ir 
kituose visuomeninė dar
buose gali bųti geras pavyz- 

1 dis kitoms Pittsburgho apy-
ng Bros. cirko vedėjai linkės draugijoms 

prašo pasigailėjimą ! šieje draugijoje yra nuo-;i_ = i_WAUK.EUA.V, iii.— vvau -------- ; £irazių veiKėjų, ūTrDama šii-
kegano lietuviai komunistai Ringling Brothers & Bar- tartinai ir atliekami dideli 
turi jau seną, bet da greitą num-Bailey cirkas pradeda ir naudingi darbai netik sa-i i i i • m * a t ,4. _ D,. 1..Z?. • • i * •

tvarkaus elgimosi (disorder- 
ly eonduetj l,10G; dėl pa
sigėrimo 798; už vagystes ir 
plėšimus (larceny) 636; pa
prastų padaužo- ir bomų bu
vo uždaryta 565.

Tačiau kalėjimo viršinin
kas pastebi, kad iš 11,667 
kalinių tesirado tik 298 to
kie, kurie nemokėjo angliš
kai skaityti ir rašyti. Reiš
kia, nėra taip, kaip kad 
mes girdime dažnai ban
dant kaltinti visokiuose pra
sižengimuose ateivius. Šios 
skaitlinės visai neparodo, 
kad tarpe ateivių butų dau
giau prasižengėlių, negu 
tarpe tikrų amerikojnj.

Nusikaltėliai profasijasuis

GERAI PATAIKYTA

Amerikiečių artilerijos šovinys pataikė Į vokiečių 
trobėsį, kur buvo pasislėpę nacių šauliai.

Už kalbamojo kalėjimo 
sienų pernai buvo patekę 
sekamų profesijų žmonės:

2 pclieistai, 2 advokatai, 
2 autoriai-rašytojai, 1 ban
kininkas. 10 spaustuvnin- 

grabo- 
patamauto*

jų, moterų ir merginų.

bendrakelsivi. Tai Dr. A. L. savo maršrutą. Balandžio 6 vo narių gerovei, bet ir vi- 
Graičiuną. kuris vaikšto po d. jis turės būti New Yor- suomenės labui. Draugija 
žmones ir renka dolerius ke. turi jau išmokėtą nuosavą
komunistų “Vilniai.” Ryšrum su tuo cirko ve- namą, kuriame randasi su-

‘------- , dėjai kreipėsi Į Hartfordo sirinkimams ir parengi-
BRIDGEPORT, Ct.—Čia teisėją William Shea, pra- mams gražiai užlaikoma KininKilK 1W 

gražiai veikia Am. Liet. Ta- sydami, kad jis jų pasigai- svetainė, ir yra gražiai i- £ ** m’okvtoiai 1
rybos skyrius, kuris šiomis lėtų ir jų bausmes suspen- rengtas kliubas, kuriame iift «Žalo
dienemis pasiuntė ALT cen-! duetų! Cirko vedėjų advo- nariai praleidžia liuosiaikj 7..

katas pasakė, kad tų baus- ir pasilinksmina. Finansiš- 
mių nesuspendavus, turės, kai draugija irgi stovi ant 
žlugti “Amerikos pažiba”! gerų pamatų. Prie jos pri- 
—minėtasai cirkas! 1 ,-1----------- --------- *■---- ’«•

dienemis pasiuntė ALT cen 
trui virš šimto dolerių. Sky
rius turi 30 narių.

Šis klauso vyrai ir moterys ly- 
Cirko vedėjai buvo pa- gipmis teisėmis ir pareigo- 

merkti kalėjiman dėl gaiš- mi~

KENOSHA. Wis. — 
miestas yra stambus indus
trijos centras: čia gyvena
nemažai lietuvių, bet jaunų ro, kuris čia kilo pereitą va 
žmonių nedaug. Jie tamau- garą. Gaisro metu žuvo 168 
ja Amerikos karo pajėgose, žmonės, didžiumoje vaikai 

ko Juose dalyvavo tik pa- šiomis dienomis buvo pa- jr moterys. Bvlos metu bu- , , , ...
tys šaukėjai ir kuris nors vud?-vo nustatyta, kad cirko ve-

lietuviu.

Draugija nėra jauna. Ji 
yra dalis buvusios Aukš
čiausios Prieglaudos Lietu
viu Amerikoje. Ji turėjo

“Vilnies” štabo, kuris tuš
čioms kedenąs aiškino 
besnius šių dienų Įvykius.

Neturėdami pasisekimo 
su paprastais susirinkimais, 
komunistai sugalvojo “vai
sinius susirinkimus.” Jie 
skelbia, kad bus “svarbus 
susirinkimas” ir bus “ge
ros vaišės.”

Tų “susirinkimų” vyriau
sis tikslas — kaulyti dole
rius, kad pasveikinti komu
nistų laikraščio peniukšlius. 
Ryšium su tuo vienas juok- 
daris pasakė:

“Kodėl jie nenusiperka 
gero gončo? Jis komunistų 
strielčiams atvytų šlubo 
proto ančių...”

Gal ir tiesa.
A. K. Lietuvi*.

svar n
jų tarpe keliatas dėjai nepaisė Įstatymų ir 

žmonių saugumo.
BROCKTON. Mass. — Rašant šiuos žodžius da 

Šios kolonijos gyvento jai nėra žinių, ką pasakys tei- 
Kališauskai gavo liūdną ži- sėjas Shea. Hartfordo žmo- 
nią iš karo departamento, nės tuo pasipiktinę; jie rei- 
kad karo fronte be žinios kalauja. kad teismo spren- 
dingo jų sūnūs Albertas, d imas butų vykdomas.
Jis tarnavo aviacijoje. Hartfordieti*

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Tačiau tame “garbinga
me” sąraše nesimato nei 
daktarų, nei slaugių, nei 
redaktorių, nei inžinierių, 
nei kitų garbingų profesi
jų žmonn^^Jdomu betgi, 
kad kalėjiOm patenka ad
vokatai, visų teisių žinovai, 
ir policistai, tvarkos dabo
tojai. Tie, rodos, niekada 
neturėtų papulti už grotų. 
Bet būna atbulai.

S. Bakana*.

WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONr IR MT.TA

Visokių Gėrimų, Alaus,
fardžmi pagamintų VaL

gių ir Užkandžių.
Cte raunama ir "KBI.BIVIS" 
v ivniM«r r»unwTHMi.

PO MILLBURY STREET 
WOKr RKTKK.

Knyjja papuošta daogvtta Hpaivootu puikiu pa\ciksiu, 
223 puslapiu dyžifca, apie I.KI įvairiu eilių.
II PALINKSMINK JITSŲ LAISVAS NIO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRU(J RUSIŲ EILftS: 

TAUTIŠKOS, AEIMYNIAKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Audhna apžhrata J1.25.
Ktekrirniis tarita papmMI ■*» feaygTM nttoėta Imyira 

Kiekviena, nunlplrKM t* faųn paniaiinufcM. Pinigui keriaanla 
<U|irt “Money Orderio.” Poptorinlu* galima akinti tienir»r papras
tame konvi>rte, bet reikto Stiklai otrafryti savo ir “Keleivio” ad
resu ir nppsmirflclt prtltpyt oiS centim marke

“KELEIVIS”
636 BR0ADWAV, SO. BOSTON, MASS.

vo iš bolševikų “sovietiškos 
globos, kol atgavo laisvę ir 
persiorganizavo i savisto
vią, nepriklausomą ir lais 
vą organizaciją. Reikėjo iš
eikvoti susirinkimuose daug 
energijos, daug lėšų išleis
ti teismuose, kol buvo at- 
sipalaidota nuo lietuviškų 
niekelių “prieglaudos.” Bet 
kova buvo laimėta ir drau 
gija dabar bujoja ir auga.

Galbūt dėl to ši draugija 
taip nuoširdžiai remia ir 
Lietuvos kovą už nepriklau
somybės atgavimą, kad jos
nariai gerai žino, ką reiš- ------
kia bolševikiška “globa.” ———

Visi žinome, kad pag^==mmam 
bėti Lietuvai atgauti la 
vę reikia lėšų; lėšų d u J’ •
draugijos. lietuviai Europoj e

Lietuvių Pašalpinė D>k*r« ir kitu* pmaulm 
gija pereitą gruodžio m^aujiens*-. 
sį buvo gavus pakvietim 
ALT Pittsburgho skyr* <»<!«•«•<■• 
atsiųsti atstovus Į Tan
suvažiavima ir prisidėti •" Nsujimų
komis pagal išgalę. DrU^oJ* <»■»•■« CM- 
gija tuomet išrinko deleg Europoj* RM 
tus Į suvažiavimą ir pask|Tnt+t
rė iš savo iždo $100; be . 
da ir nariai nuo savęs *
metė $34.00. Iš viso susida^ 1 n Vrf/ 

i rė $134.00. Darbščios tu..
terys davė sumanym?n j5“**1|reikėtų da Naujų _

1 ga surengti vaka»* _

kusį pelną paskirti Lietuvos 
laisvės reikalams, 
tam pritarė ; 
duot pag^ 
rengti, .acijoj,

Iš vy’ 
mą ir
ras T
nuv 

*roston 27, Mass.

i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Greitesne Uz Spaudą
Pereitą savaitę 

žmonės nedaug sužinojo a- 
pie karo eigą Vokietijoje 
išskiriant tą faktą, kad vo- 

! .kiečiai yra mušami ir kad 
musų armijos nesulaikomos 
žygiuoja linkui Berlyno.

Tai buvo “žinių aptem-

Amerikos ’ darykit išvadas. Jus busite 
laimingesni už mane, nes 
ūsų išvadų nekliudys cen
zūra. Bet kada nors ir aš 
turėsiu laimės daugiau pa
sakyti — pasakyti tai, ko 
visi laukiate. Nuėmus ‘žinių 
aptemdymą,’ mes rašysime

dvmo” savaitė, angliškai naują istorijos lapą, kuris
1 vadinama “news blackour.” turės stebinti priešą ir drau- 

j Žinios aptemdinamos dėl ga.”
,x_ . , - • ----- šitaip kalba Amerikos

žurnalistė Iris Carpenter. 
•Ji žino ką kalba! Ir ji daug 
pasako. Naciški legionie
riai neriasi iš mundierų, 
kad išgelbėti savo gyvybę 
ir būti liudininkais didžiau
sio susmukimo, kokį kada 
nors yra pergyvenusi Vokie
tija. Amerikos ginklo pajė
ga juos geriau išmokino, 
negu Hitlerio biblija “Mein 
Kampf.” Dvidešimto am
žiaus kryžiokai ragauna tos 
medicinos, kurią jie buvo 
paruošę parblokštos Euro
pos žmonėms. Po pereitojo 
karo daugelis vokiečių da 
gyrėsi, kad jų armija nebu
vus sumušta, vokiečius ap
gavęs Wilsono “punktai.” 
Da piim kelių metų Berly
no propagandininkai tikri
no. kad “išsigimus’’ 'Ame
rika jiems nesudaranti di-

Stalinas to

j Į to, kad priešas nežinotų 
kas, kur ir "kaip daroma.

Ryšium su tuo viena A- 
| merikos žurnalistė. Iris Car
penter. pataria laukti sensa
cingų žinių; ji sako: padė
tis karo fronte taip greit 
kinta, kad spaudos atsto
vams sunku ją pasekti. Ki
tais žodžiais, armija yra 
greitesnė už spaudą!

Toliau ji aiškina:
“Kada bus nuimtas žinių 

aptemdinimas, jus patirsite 
sensacingų dalykų, kurie e- 
lektrifikuos publiką. Pa- 
žvelgkite i tą žemėlapio vie
tą, kur randasi Seig upė. 
Pereito sekmadienio rytą 
iš tos vietos pasijudino vie
na musų divizija. Šiandien 
toji divizija yra nuėjusi jau 
125 mylias! Tik šiandien, 
ketvirtadieni, ji nužygiavo 
55 mylias. Kol kas da ne
pakelta uždanga ir negali- 

• !.ma pasakyt detalių. Užteks 
to., kad pasakysiu, jog šioj; 

tėve. divizija sumušė visus kar< 
rekordus. Visame

bus pravartu prisiminti ir 
pabrėžti tą faktą, kad lais
vai išrinkti Lietuvos atsto
vai vienbalsiai pasisakė už 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir demokratinę santvarką.

Mes žinome, kad Lietu
voje žmonių nusistatymas 
šiandien yra ne kitoks, tik, 
veikiausia, dar griežtesnis. 
Visos Lietuvos priešų pas
tangos įtikinti pasaulio opi
niją. kad Lietuvos žmonės 
nori gyventi svetimoje val
džioje yra paremtos melu 
ir apgaule. Mes privalome 
padėti Lietuvai apginti sa
vo teises, atremdami tą me
lo propagandą ir neteisėtas, 
galingesniųjų Lietuvos kai-j 
mynų pretenzijas.

Lietuva yra didžiųjų de
mokratinių valstybių pripa
žinta. kaip nepriklausoma 
respublika, bet. deja, ji dar 
tebėra okupuota svetimomis 
armijomis ir .negauna .pro
gos išsirinkti savo valdžią. 
Yra trukdomas net laisvas 
pašalpos siuntimas iš Ame-į 
rikos į Lietuvą, tuogi tarpu 
svetimos valstybės agentai 
Lietuvoje šeimininkauja, 
stengdamiesi jos gyvento
jams prievarta užkarti so- j 
vietinę tvarką. *

Didžiųjų valstybių kon-! 
ferencija Jaltoje prižadėjo

RUOŠIA PIETUS KARALIUI

—Tegul bus pagarbintas, apiplėšti: bet 
Maike! daryti negali.

—Labas lytas, tėve! ' —Kodėl?
—Na, o ką gazietos rašo.' —Visų pirma todėl 

Maike? Girdėjau, kad Sta- kad jis pats užima caro vie- veiksmų 
linas neužganėdintas. Ro- tą ir Rusijos bankai pi'iklau- šimto mylių fronte, kur v?i- 
kuoja, kad Amerika negana so jam.. . . . kia musų Pirmoji ir Trečio
kam lašinių nusiunčia, tai —Yeidiminut! Ar tu tik jį armijos, dunda mechani- 
jis norėtų, kad jam pinigais nemeluoji man? Pirma sa- 
pažyčytų. Ar tas teisybė? kei, kad Stalinui reikia pi-

—Teisybė, tėve. nigų, o dabar sakai, kad
—Na, o kodėl jis nejuzi- jam priklauso visi bankai, 

na savo rublių? Nejaugi jis Jeigu jis yra toks pat ban- 
Jaltos konferencijoj viską kų valdonas, kaip caras bu- tai, kad šią žinia berašant 
čiorčilui prakozyriavo? vo, tai kaip jam gali pini= aš atsilikau net 10 mylių

vu • trakti? nuo aktualio fronto. Aš esu.. ~~Ne\..teve’ Chuichillui _Ar žinai. tėve. kad ir už §imt0 mvliu nuo Reino 
įls negalėjo sav o rublių pra- carui stigdavo pinigų? Jis Upės. Kažin kodėl mes ne- 
Kozynuot, -skėlė paskolas ne tiktai vi- įgauname tiek belaisvių.

tikėtasi. Išrodo, kad 
. o legionierių

... , .. Anglijos, Francuzijos ir net spėjo išlysti iš mundieru ir
nigų. btalmo rublių jis ne- Amerikos kapitalistams, apsivilkti civiliniais drabu-

. - ,,. . : Kai bolševikai paėmė Rusi- žiais. Rašant šiuos žodžius,
tai jo rubliai no . jęS valdžią į savo rankas.; musų dalinys betgi sugavo

-ie atsisakė tas skolas už-; 3.596 mundieriuotus nacius 
sieniui mokėti, ir dėl to Ru- _jje turbut gailisi, kad ne- 

„ , , . ... sijon buvo įsiveržusios sve-Į Spėjo persirengti. Išsinėri-nas ir prašo, kad Amenka timų valstybių armijos. Jos
paskolintų jam dolerių. norėjo tuos pinigus išjieš- 

—Ar gaus? j Roti.
—,nefau?: „ —Olrait, Maike. dabar

n ~Jį?kodė J1S nepapraso aš eisiu pasakysiu apie tai bandė sulaikvt naciu štur- 
bimbos- zakristijonui, ba jis šitoj mininkų būrys, viso 33

kiekvienai iš vokiečių jun
go išlaisvintai tautai suteik-

Kai Rooseveltas gryžo iš Jaltos konferencijos ir 
buvo sustojęs Suezo Kanale ant Amerikos karo lai
vo, pas jį buvo atvykęs į svečius Arabijos karalius 
Ibn Saud. Pietus jam ruošė arabų virėjas, kuris bu
vo tam tikslui į laivą atgabentas. Vaizdely galima 
matyti, kaip jis piauna ir lupa avis ant laivo denio. 
Mat, kai Arabijos karalius balevoja, tai turi būt pa
plauta keliolika avių.

San Francisco Konferen" 
cijos Belaukiantdėlės problemos — jankiai ------- ----- —-------------------,

busią išvaikyti naciškomis ti progą laisvai išsirinku sa-, __________
''lie^Kanašai apsiriko ' Pam\nėto‘A' konf?renSj^ .Nepaisant kad konferen-,bus savo laiku paskelbti
Hiderio’kgionieriaf metai- arba prakalbose, banke- Potvarke dar nėra mArtine
-alin ne tik kepures, bet tuose ir kitokiuose gegužes P^Keiota,_esamoji meazia Kalbant apie uaoartinę 
lenda ir iš mundierų f mėnesio parengimuose ga ir ALT turimose infor- Lietuvos žmonių būklę, A. 

macijos leidžia susidaryti L. T. negali išleisti iš akiu

zuoti daliniai. Mums tenka 
būt liudininkais visiško vo
kiečių armijos krikimo ir iš
nykimo.

“Mes žygiuojam taip grei

—ne&alėjo? duje. bet ir užsieny skolin- kiek
—Todėl,, kad Churchill daVosi. Jis buvo isiskolines1 daug- Hitlerio 

yra pnpratęs pne gerų pi- Anglijos, Francuzijos ir net snėio išlvsti iš 
Stalino

įmtų.
—Ar

gut?
—Ne, tėve; užsieny jie 

neturi vertės. Todėl Stali-
mas iš mundierų pas vokie
čius dabar yra madoje.

“Beje. apie 34 mylias 
nuo Marburgo musų dalini

n.
—Bimba tiek daug netu-;

—O kiek Stalinas nori? 
—Jis nori $6,000,000.000.

biznio da nežinojo. 
—Iki pasimatymo. tėve!

va-
RUNDSTED ESĄS 

PAŠALINTAS—O kaip tu tas ličba 
dini, Maike? ---------

—Tai yra šeši bilionai Washingtone leidžiamas 
dolerių. ! “Army and Navy Journal”

—Ar daug dolerių eina Į rašo, kad vokiečių feldmar- 
v^ną buljoną? i šąląs von Rundstedt buvo

RE>ną. tėve eina ma- pasisiūlęs alijantams pasi- 
MAe doleriai.

mutas. M ai
“Keleivyje

syta, kad Artinu, kad 
nistai, norėdami- 
esą geri patriotai 
mirusio repubKkosnu 
kio paminklui $5,<kia 
paminklo komitetas.^- 
rėdamas sutepti WilU- 
minklą komunistine 
mainyste, tą jų auką .. 
tė.

Tai bu v

duoti, bet buvęs pašalintas 
iš savo pareigų pirma negu 
alijantai spėjo jo pasiūlymą 
apsvarstyti, ir jų atsakymas 
jau negalėjęs jį pasiekti.

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAS

"^eyalirra skelbti, kad
kcrr.a darbininkų”

Už savaitės ar kitos dau-; Amerikos Lietuviu Tarvbos; “f1** supiju u i negan isieisu is ūkiu
lz savaitesar kro., uau ... , , . , •‘ - • pakankamą vaizdą dėl nu-'to takto, kad dabar, kai į-

.įausia uz menesio ar kito,1 skynai, oenciu Komitetai n t konferencijom dar- vairiose vietose tolvdžnii Hitlerio Vokietijai bus “ka- šiaip organizacijos pnvalo; matcmy Konierencijos aai vairiose vietose toįvciziui
put. Bus 
džiausiant 
pasaulyje.

Kad bent valstybių vyrai 
laiku apsižiūrėtų ir padaly
tų tokią taiką, kuri jokiam 
kitam gengsteriui neduotų 
galimybės žmonių ramybės 
d ramsti!

G.

“kaput” ir di- 
gengsterizmui

pareikšti 
mus:

1. Kad butų 
kelias į Lietuvą

šiuos reikalavi-

Lietuva Laukia Musų 
Pagalbos

Pereitų metų pavasarį 
daugely Amerikos lietuvių 
centrų buvo sušauktos rajo
ninės draugijų atstovų ir 
veikėjų konferencijos, ku
rios paminėjo tris žymius į- 
vykius Lietuvos istorijoje: 
spaudos laisvės atgavimą, 
Steigiamojo Seimo sušauki
mą ir Klaipėdos išlaisvini - 
.mą. Atnerikos lietuvių vi
suomenė yra kviečiama pa
našias konferencijas šaukti 
ir per ateinantį gegužės mė
nesį.

Šįmet, gegužės 5 d., su

rai. Vienas musų karinin
kas pasakė: ‘buvo graži 
scena, bet kvaila’ — šturmi- 
ninkai buvo nugalėti; gyvi 
išlikę pasidavė, lyg tie ėriu
kai.

“Musų žygiai Normandi
joje buvo pirmasis kruvinos kaks lygiai dvidešimt pen- 
dramos aktas; šiandien tu- keri metai, kai susirinko 
rirfie antrąjį aktą. Po jo tu- pirmoji demokratiniu būdu 
rėš sekti visų senai laukia- išrinkta lietuvių tautos at- 
mas finalas. Pažvelgkit da stovybė ir paskelbė Lietuvą 
kartą į žemėlapį, kur vei- jau esant atstatyta Šito si- 
kia musų armijos, ir pasi- dabrinio jubiliejaus proga 

NUTEISTI U NIJOS VADAI

Vainose vietose 
renkasi tarptautinės konfe- 

Konferencija yra šaukia- rencijos, Lietuvos žmonės 
ma svarstyti pokarinę tarp-į be atodairos yra žudomi, 
tautinio saugumo organiza- tremiami ir niekinami. Lie

tuvos žmonėms gelbėti ALT

bu.

atidalytas
t Amerikos,............ x ~ u

šelpimo ištaisoms, kurios v-!SPJĮ’ 1S€1^ant 1S Dumbarton
ra pasirvzusios aprūpinu —— C”-T—i i 
Lietuvos ' žmones maistu. I Neabejotina,-kad bus pa 
vaistais ir drabužiais.

akcija buvo pradėta perei
tų metų vasara, kai tik bu-

riesta ir “senos” Tautų Są- vo gauti -pirmi pranešimai 
jungos įpėdinystė. Tai iri iš sovietų,.Okupuojamos Lie- 

2. Kad Tarptautinė Są- viskas. ’ - <•»*’ tuvcsj
junginių Tautų Komisija be' Jokie konkretų* ir «peci- -Visuomenė gerai atsime- 
atidėliojimo paimtų į savo finiai pokarinės Europos na, kad kaip tik tuo reika-
rankas civilinę administra- struktūros klausiniai San lu. su atitinkamais memo-
ciją Lietuvoje ir 
tų tenai terorą, masinius rodo, nebus svarstomi. Va- 
žmonių deportavimus ir dinasi, tokie klausimai, kaip

sustabdy-Francisco konferencijoj, at- randumais, buvo. pasiųstos 
net kelios specialės delega-

krašto ūkio sovietizaciją.
3. Kad toji Tarptautinė 

Sąjungininkų Komisija ar
timoje ateityje paskelbtų 
seimo rinkimus, leidžiant 
Lietuvos žmonėms laisvai ir 
demokratiniu pagrindu iš
sirinkti savo valdžia.

cijos j Washingtoną.
Lygiagrečiai Informaci

jos Centro buvo išleistas ir 
plačiai po Amerikos visuo
menę paskleistas “Appeal” 
ir “Supplement to the Ap
peal.”

Vadinasi, tiek Amerikos 
valdžios sluogsniai,’ tiek pa
ti Amerikos visuomenė apie 
Lietuvos žmonių vargus bu
vo pakankamai ir dokumen
tuotai painformuota.
\ Apie tolesnius ALT žy
gius sąryšyje su San Fran- 
cišco konferencija, visuo
menė bus painftfrmūota pa
pildomai. LAIC.

sienų nustatymas, ar bet 
kieno nors suverenumo at
statymas ir t.t., iš viso ne
bus liečiami.

Ar tai reiškia, kad San 
Francisco konferencijos 
darbai mums. Amerikos lie
tuviams, iš viso nėra reikš
mingi? Ne, jie mums turi 
nemaža reikšmės.

ALT. visuomet laikėsi to 
nusistatymo, kad pasaulio 
saugumo pertvarkymas turi 
būti pradėtas nuo pagrindi
nių bendrojo tarptautinei 
saugumo organizacijos met
menų nustatymo. Tiek me
todo, tiek procedūros po
žiūriu. toksai kelias Ameri
kos Lietuvių Taiybai visuo
met atrodė vieninteliai gali
mas.

Dumberton Oaks darbus 
ALT sekė su priderama a- 
tyda ir rimtimi. Konkrečiai, 

tai keliomis progomis. 
ALT pasisakė prieš “di
džiųjų” savinimasi būti sa
vo bylos teisėju, prieš teisi
nę diskriminaciją Aukščiau
sioje Taryboje tarp “mažų
jų’’ ir didžiųjų,” ir t.t.

ALT reikalavo įtraukti į 
naująjį tarptautinį čarterį 
“žmogaus teisėms ir pagrin
dinėms laisvėms apsaugoti” 
specialų paragrafą.
Darniai su aukščiau tuo 

tuo reikalu pareikštu nusi
statymu, ALT ir šį kartą ne
vengs konstruktyviu budu 
prisidėt prie San Francisco 
darbų.

Kaip tik šiuo metu bai
giami raošti nauji tuo rei
kalu memorandumai.

Vienas jų bus pritaikytas 
San Francisco konferenci
jos darbotvarkei, kitas gi 
apims nepriklausomą Lietu
vą liečiančius kl?u: auu».

Abudu rnpmnranHp^'.j

Nuo dabar iki gegužės 
mėnesio pabaigos visose ko
lonijose privalo ' būti daro
mi aukų rinkimai viešuose 
parengimuose, draugijų mi
tinguose, biznio Įstaigose ir 
privatiniuose namuose, kad 
kiekvienas lietuvis, kuris 
neri padėti savo kraštui, 
gautų progą prisidėti prie 
šio kilnaus darbo.

Visi kas gyvas, stokite į 
darbą!

Už pilną karo pergalę!
Už taiką, paremtą Atlan

to Čarterio principais!
Už nepriklausomą, laisvą! 

ir demokratinę Lietuvą! 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Galvosūkiai
Išpainiokit sekamus gal

vosūkius, paskui pažiūrėkit 
į atsakymus, kurie randasi 
7-tame puslapyje.

L ASTUDNAK — lietu
vis istorikas.

2. SIDRIŠRAG — lietu
viams žinomas būdvardis

3. ŽYVĖSEPNA — Lie
tuvos miestas.

4. ATSARSAD — tokia 
gėlė.

5. ’ SUBNOE RASIE — 
respublikos sostinė Pietų 
Amerikoje.

6. DWINARAS — gar
sus anglų natūralistas.

7. SOBMOKTAKA — se
novės krikščionių vietovė.

8. RISNĖ — Lietuvos upė
9. ARVOUM — senovės 

lietuviu šventovė.
10. ‘AGLAKALŠNIT — 

Lietuvos paukštelis, giesmi
ninkas.

VALDŽIA ATGAUNA 6 
BILIONUS DOLERIŲ

Federalės valdžios pa-
antausis Maskvos agentai laikraštis negali

Dabar jie gavo kita sn“’1. Ribinių is kitų įmes- 
kuriais yra jieškoma vy 
darbininku.

Galima priimti skelbimą 
tada, kada darbdavis 

tame pat mieste, 
eina. Bet ir 

prie skelbimo turi 
tas, kuris tokias nomii. ^ 'ai ėta Pastaba. kad dėl

vienas skam

sn
n<

jie gavo kitą 
gį, ir da skaudesnį, 
tos aukos atmetimas.

Šiomis dienom’s prezid,. 
tas Rooseveltas buvo norK. 
navęs Aubrey Williamsą xena 
lektrifikacijos a. ministrą 
riaus pareigoms. Bet S;Ubme ,

kuris tekias nomir. * |adeta . •
jas turi patvirtinti, p.° dalbo ‘ąrbirankas tun 
dento rekoiaenduotąj; I darbda;
liamsą atmetė! jį bet, I U S- Employment

todėl, kad tas ,Ta‘P Pašome is kitų 
įį'^stų mums tokių skelbi-

Air laikraštis

Ogi 
liamsas yra žinomas
komunistų šalininkas. Prieš 
jį balsavo ne tiktai republi-

kuriais jieškoma darbi- 
vpiępiųsti.K J • • m_  ••Aatnimstraciift.

Joseph S. Fay (iš kairės) ir James Bove yra New- 
Yorko unijė vadai, šiomis dienomis jie buvo nuteis
ti kaip raketieriai. nes grąsino darbdaviams strei
kais, jeigu šie neduos jiems kyšių. Jų advokatai ke
tina apeliuoti. Balandžio 15 d. jiems bus paskirta 
bausmė, kuri sieksianti 18 motu kalėjimo

Federalinė iždinė prane-1 
ša, kad amunicijos fabri-į 
kantai grąžino ar sutiko 
grąžinti $5,800.000.000 tų 
pelnų, kokių jie yra turėję 
per pastaruosius trejis me
tus.

šioji suma susidarė iš 
“virsnorminių pelnų.” kurie 
buvo nenumatyti darant 
kontraktus. Darant tuos 
kontraktus vyriausybė ga
rantavo tam tikrą nuošimtį 
pelno. Vėliau pasirodė, kad 
fabrikantai gauna daugiau, 
negu sutarta. Vieni jų savo 
noru tas sumas grąžino val
džiai, su kitais gi teko de
rėtis ir reikalauti, kad tuos 
pelnus sugražintu

Ar jūsų sūnūs tarnauja 
kariuomenėje9 Norit, kad 
jis gre’rio-. ougiyžtų? Tai 
re ...uuc mUSU šalie* kam 
ppstang’a* __ _

i
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Iš Plataus Pasaulio
Vokietijai Pristigo 

Maisto
Skerdžiami “nereikalingi 

gyvuliai ir paukščiai”

SUOMIJOS “KARO KRI
MINALISTAI”

Reikalauja “išvalyti’* social- 
į demokratų partijos vadą

• Taimerį

Maskva pradėjo naująj 
šmeižtų ir grūmojimų kam-| 
paniją prieš Suomiją. Po to, 
Vai Suomijos parlamento, 
rinkimai nedavė Maskvai' 
pageidaujamų pasėkų, pas-; 
taroji pradėjo jieškoti nau
jų priekabių ir šmeižia jai 
nepatinkamus žmones.

Maskvos spauda reikalau
ja, kad Suomija apsivalytų 
nuo “fašistinio gaivalo.” 
Kalbėdama apie Suomijos I 
socialdemokratus, ji sako, 
kad tos partijos vadas Vai-j 
no Tanner esąs “fašistas ir 
karo kriminalistas.”

Bet parlamento rinkimų 
metu Vaino Tannerio par->

Vokietijai gręsia badas, 
todėl valdžia griebiasi pa
skutinės priemonės. Žemės 
ūkio komisionierius išleido 
patvarkymą, kad turi būt 
paskerstos visos “nereika
lingos karvės.” visos “ne
reikalingos vištos,’’ taip pat 
žąsys ir antys.

Leidžiama palikt tik tas 
karves, kurios vra melžia
mos, ir tas vištas, kurios 
deda kiaušinius.

Tai reiškia, kad Vokieti
ja neteks gy vuliu ir paukš
čių. Vokietijos valdonai ne
gali nežinoti to, kas atsiti 
ko bolševikų Rusijoje, kada 
Stalinas “susochozino” ir
“sukolchozino” rusų žemės tija gavo 368,201 balsą' — 
ūki. Rusai ūkininkai skerdė daug daugiau, negu kuri ki- 
karves, naikino paukščius ^a Suomijos partija! Komu- 
ir susilaukė “juodos putros nistų sukurta ir Maskvos 
laikmečio. Reikėjo eilės palaiminta “demokratinė” 
metų, kol buvo priauginti liaudies sąjunga,” žadėjus 
gyvuliai ir paukščiai. nušluoti socialdemokratus.

Ne kitaip bus ir Vokieti; gavo mažiau balsų — 358,- 
joje. Laikinai bus papenėti ggg ją komunistų padarą 
alkani pilvai, bet tik laiki- rėmė tokie “liberalai,” kaip
nai- . Juho Paasikivi ir dalis “kai-

Buvo kitaip, kada Hitle- riaspamiškų

SUGRIUVĘS LUDENDORFO TILTAS

Čia matosi sugriuvęs per Reino upę Ludenduifo til
tas. kuri amerikiečiai buvo paėmę dar čielą. Sakoma, 
kad jį pataisyt jau nebegalima.

KELIATAS PASTABŲ IŠ CHICAGOS 
LIETUVIŲ DARBUOTES

ganizuoti Chicagos lietu
vius, kad jie susidėję galė
tų nusipirkti nemažą ukį-
farmą. Tokią farmą Įsigyti' La\vn. III.; Ant. laurince iš John Zatavesky iš Philadel- 
visai lengva, tiktai reikia}Philadelphijcs; t'usan T. į bijos; Joe Jesiiionis iš 
pastangų ir susitarimo. AntjStrockis iš Grand Radds; A estvilie, lll ; John Kran 
tokios farmos bado neturė-iB. Yarusze\vicz iš E.iabe- iš Freesoil, Mich., ir K.

tho; -’ames ( enaitis iš Purlis iš Chicagos; Patricia 
Branford, Conn.; V. Marti- Riehards iš Hollyvvoodo ir 
naitis iš Freesoil, Mich.; Augustin Jucius iš Detroito. 
Jchn Norbut iš Woodhaven, Senis reiškia visiems sa-

siuntė jam nemažai penki- iš Ne\v Britaino; G. RaČiu- 
nių. Štai tų draugų sąrašas:!Laitis iš New Haveno; Am- 

J. Neverauskas iš Oak brose Greichus iš Dearbom;

sime.
“Perskaitęs ši raštą, pasi

tark su savo draugais, pa
rodyk ji kitam ir ateik (at
sivesk ir savo draugą bei 
draugus) Į susirinkimą, kur 
apkalbėsime, kaip pagelbėti 
lietuviams seneliams, pa-j 
vargeliams ir paliegėliams, j

“Atsiminkite gerai, kad 
šitam reikalui Chicagos laik
raščiuose negauname-vietos. • 5/ L oda nupi-
Žinodami jog Keleivis vi- , ;;ipa iabai raudin as 
suomet patarnauja paže- urvc-HS štai 
mintiems ir paniekintiems,

X. Y.; Mrs. C. Valengavich vo “generolišką aciu.

DAILIAS KNYGŲ BARGENAS
TIK VIENAM MĖNESiUl

jų sutąsąs:
kreipėmės Į ‘Keleivį,’ kad 
stt jo pagalba galėtume su
šaukti Chicagos lietuvių su- 

įsirinkimą, apkalbėjimui se
nelių ir pavargėlių lietuvių 
nelaimingą būklę.”

Šitas mitingas buvo pla
nuojamas vasario mėnesi,

actai KeroŽ< m a tės

r .<. tu
o. ant dailios popieros, i-

.iustr.ota. piešia baisius ka 
vaizdus Lietuvoje. Kai

n ga dl .elio forma-

na buvo 50c., dabar 25c.
Gyvulių Protas — D-ro

“Keleivio” redakcijai bu- kė Pacellio rankas, kuomet 
vo prisiųsta keliatas korės- jisai rašė toki čeki Hitle- MAIKIO TĖVAS 
pondencijų iš Chicagos lie- riui? GERAS VELYKAS
tuvių darbuotės, kurios dėl “Kur buvo Dievo ‘galin-i —
vietos stokos negalėjo savo goji’ ranka,, kuomet tas pats
laiku tilpti, todėl paduosim popiežius davė Mussoliniui

Zell’o mokslinės studijos a 
bet vėliau buvo atidėtas. Ar pie gyvulius. Autorius aiš- 
jis įvyko, mums neteko gir- kiną visokius keturkojų pa
dėti. įpročius ir prigimti. Pavyz-

vai iv ir šventųjų. Bet kny- 
?a ne religinio popudžio. 

ri šr.gai. ii parodo, kad 
vus patys žmonės kuria 
patv« juos naikina. Kny- 

- < s viršeliai papuošti seno- 
f's lietuvių žinyčios pa

veiksiu. Kaina buvo 31.00, 
dabar tik 50c.

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

Sielos Balsai—Jono Smel-

T

ti įpr in džiui’ kodėl šunelis loja am storiaus dainos ir eilės. Kny- 
1UKEJO mėnulio? Ką reiškia arklių •: ga gražiai iliustruota, ap- 

bailumas? Kodėl gyvuliai darvta drūtais audekliniais
Senis džiaugiasi, kad tu- su ?,era uos‘.e paprastai tu- apdarais buvo $1.25. da- 

6 _ n silpnas akis ir greita: ap- bar tik 75c.ri gerų frentų, kurie jo ne- ‘.l * T - s?į
čia tik atskiras jų vietas, 350,000,000 dolerių antgin- pamiršta ir Velykoms pri- j.antQjįja gudn kaip žmo-'

katalikams
Lietuvos Vaizdai, tai yra 

mano? Kodėl birutės su gražiais Lietu-kuriose yra Įdomių minčių, klų Ethiopijos
Vienoj vietoj kalbama a- žudyti? • . •** .......... vieni***’^vvi3iai’**ffinasi*'nuo vos vėzdais. Atvirutės tin-

■ P‘e ^'usi Lietuvos “Ką veikė Dievo ‘galin-savo pnešu. o kiti bėga? Iri*® bile sveikinimams arba
. . ... . ---- r-------- t socialistų, nepriklausomybei paminėti goji ranka, kuomet Amen- vanduo, gazas, elektra, vištininkas.!^aug kitokiu dalvku Knv- korespondencijoms, o ypač

no legionai valde Ukrainą, Tuo budu komunistams pa- ir reiškiamas didelis nepa- Ra kariauja prieš Japonija'daržinė’ sražus »da.s prie didelio didoUn ‘ 9 i o šiais metais, kuomet už Lie-
ir Vokietiją. tačiau pas po-.Vauti, vidun- miestelio su 8O0 Ry-Į puslapių. Kaina buvo $1.25. tuvos nepriklausomybę A- 
piežiu sėdi Hitlerio ir Hiro- ventjų, yra 2 lietuvių krautuvės, prie jabar tik 65c ' merikos lietuviai veda to-

i geležinkelio ir buso linijos, 9 mylios j uaual ur. itpmnta kovahito ambasadoriai. nuo Philadelphijos. Dėl senatvės par-1 To i vru v P .
siduoda tik už S5,ooo. Labai pigiai. Biblija Satyroje—lai vra i Kompletas buvo o0c., da- 

JOHN p. Trakimas, (io) j knvga, kur Biblijos pasako- bar 35c
met ant pagrindų buvo iš- nuMsnunu^iania. ,.au v...-i “ • •• • ‘ ! *' ....

cagoje esą labai sunku vei-'. 
kti laisvamaniams. Lietuvių! 
laisvamanių draugija ke
liais atvejais norėjusi su-

Lenkiją, Francuziją ir Bai- sįgekė apgaut vieną ketvir-1 sitenkinimas dalyvavusiais 
kanus. Graikijoj, Lenkijoj tadalĮ balsuotojų. Jei ko- tame mitinge kunigais. Tarp 

kitko sakoma:
Kuomet giedojo Ameri- ii* T mtn'i’AC’ ri-i m r o • 1

ir kitur milionai žmonių ba- munistai butų ėję Į rinki- 
du mirė. bet vokiečiai buyo mus tik savo partijos vardu, 
sotus. Dabar atėjo vokie- jje butu visai susmukę, 
čiams eilė: jie turės alkti
ir mirti už savo valdonų Suomiai via susirūpinę ctsitvta Amerikos ir I ietu- nuodėmes. dėl Maskvos . priekabiavi-i vos^iavos susirinkusi pu_

Ar ilgam alkanas pilvas mų. Jei Anglija ii 'Amerika blika klausėsi su liūdesiu; 
klausys Hitlerio karo muzi- nematys reikalo

kos ir Lietuvos himnus: kuo! Kit;>Je korespondencijoje/ 
nusiskundžiama, kad Chi-i VVoodbury Heights, N. J.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

ijimai yra atvaizduoti juo
kingais paveikslais. Kaina 

i buvo $1.00, dabar tik 50c.
Prašom pasinaudoti pro

ga ir įsigyti geru knygų nu
pigintam kainom.

kos?

MASKVOS AUKSAS

Arba komunistiški Mr. 
Hyde and Dr. Jakill 

Francuzijoj

. erkalo suomius bet kunigas daktaras K. Ge-' ^atvejais norėjusi su-
uztarti, su Suomija gali Ht-Į^vs atsistojęs prieš Ameri- isau^ti susirinkimą, tačiau 
sitikt taip, kas 1940 metais ' '
atsitiko su Lietuva, Latvi
ja ir Estija. Ji bus okupuo- .
la‘“liaudies sei- jaučiasi aukščiau Amerikos? Susirinkimo 
mo rinkiniai ir galas Šuo- v8liavos h. giedamųjų tau-iF?sltarV apl 
nujos nepriklausomybei.

Paiyžiaus gyventojai ste- AMERIKAI TEKSIĄ MAI- 
bisi Komunistų išteklingu- TINTI VOKIEČIUS
mu. Ten yra leidžiami du _____
komunistų ir jų benorake-
leivių dieniasčiai. Abudu kur Amerjka. gaus maisto.

Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus ir ti šitokiu adresu: 
pamokinantis leidinys. Die 
vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini-

Užsakymus prašom siųs-Aukso Altoriukas. maldų knygelė,
_______ ____ ____________ Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido

kos vėliavą, kramtė guma. nęgaiejus: to pąudi.t u,_ viršelia!S ..........................’G?
“TzvbL, j,. Vietos laikraščiai nei UZ pi- Vainikėlis, maža maldų knygefe.lokiu elgesiu kun. en., . / npnriimsi <kplhimn onišios su paveikslais, drūtais apda-K. Gečvs parodė, kad jisai g1^. /lePrn^ .^elnmų..rais .......................... . esc.J - -- : buvęs Ta pati minkštais juodais virš. $1.25

’ kantiškos, visokių šv. giesm. $2.25 .
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin-, Knyga tUH 2 < 2 puslapius, 

su kankinimo įrankiais 30c l Arti 100 puslapiu pašvęsta
o atrasi paslėptus nuo tavęs ta-1 vien tik senovės lietuvių 

aukščiau svietiškos vai- L/ uvn.-i,i«x uu^ urumvic, n, vo jaimės gyvenimo turtus, arba dievams apibudinti. Čia yra J- - da ne VISI ją gaus. tai lais-i meilško apsivedimo gyvenimas $1.00 r- - - - -
OZIOS. , c-uVn - Nebijok Mirti, knyga su paveiks-

“Kun. Albavičius atkalbę i va™™mai s, °\ . ’ais ................................. .. 60c.MUSų planas yra SUOl’-_ Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
1 knyga ............................................ $1.50

---------------------------------------------------- Duktė Marių, graži apysaka 25c.
i Lengvas būdas išpiokti anglu kal-

NUPIGINTOS KNYGOS jx>s be kito pagalbos ............... 35c.
______ Neužmokamas Žiedas, graži apy-

Sveikata Ligoniams. Gydymas vi-} sa^,a ’ ' ",........... .......................
žiedais ir Gudrus Piemenukas, vargo apsa-

tikslas 
apie ateiti, 

karo gali ateiti sun-giedamųjų
Itiškų himnų. Romos tiusto s*" »
i agentai visuomet statosi kųs ląiKai, o sočiai secun-, 
ankščiau svietiškos vai- pensija bus nedidele, ir,vo’

Kadan- Kituos visokių šv. giesm'. mo iki krikščionybės laikų.

“KELEIVIS” 
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

jo maldą. Savo maldoje pa
reiškė. kad Dievo ‘galingo-) 
ji’ ranka nugalės priešą.

aprašyta daugiau kaip 30 
Įvairių Lietuvos dievų, die-

Pirkit Karo Bondsas fr Štam
pas. Kas savaitę įdėkit į j 
nemažiau kaip dešimtą s 
uždarbio dalį.

Washingtone svarstoma,............... ku
šitie dienraščiai turi dide-jaj jbaftjnti pietų T . ♦ i • «
liūs staous ir gerai aprooįVokietiioscvventoius’ IPa- J61?11 Dievas tun tokl3 ?a' kamus bendradarbius. įaro lingą’ ranką, kodėl jisai tos

galybės neparodo; Ne Die-
yra gerai apdirbti. Tam rei- ^“vdSdijOs pertis? angkri' 
kia daug pinigų, n komu- taurės vakarus, o rusai 
mstam^ kažin kas jų ^y^g.)
staJį°* . Vokietijos pietuose na-
“M^k^o^ZukS^da’-o^ sąlygose maisto

.MasKvos auksas ua.o .te gyventojams užtenka, bet
buklus. ’ Ir jie neklysta. Sa- 

lėšomis

(r

zoiem,

ys
, sąlygos bus nepa-vomi.s.. les°niis korrtunistai, prastog, -eg apje io,ooo,oo0 

ne.?aieJ° taip įsirengti ir vokiečių jau tenai subėgę iš 
taip išteklingai gyventi. Vokietijos dalių. Tuos

Komunistų dienraštis “L’ žmones teks amerikiečiams 
Humanite” skelbia, kad jis maitinti. Tuo tarpu gi mai
tini virš 400,000 skaityto- sto ir Paciai Amerikai stin- 
jų: jų bendrakeleivių “Cei £a’.nes jau pusę pasaulio ji 
Soir” sakosi turis virš 300,- maitina.

šokių ligų šaknim
žievėm ........................................ . $1.00

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

Paslaptis Kortų Lošimo, kaip ap-
. , Į sisaugoti nuo, apgavikų ........... 1.40

Kui* bUVO ta Dievo g<i- Kas pirks visas 3 knygas, tam ati.
lingoji’ ranka, kuomet po- ,!jO5-iu vi?as ?į.oo. o kas

. n- vtt i ims P° vienų, tam p na kaina.piezius Pacelll-Fius XII (la- Mano adresas toks:
Vė Hitleriui §2,500.000 fa-į _ paul mik-alauskas

9 Įęodė] Athens St., So. Boston 27, Mass. ’

vo ‘galingoji’ ranka nugalės 
priešą, bet Amerikos ka- 
nuolės ir kariuomenė.

šizmo propagandai?
Dievas nepanaudojo savo 
“galingos’ rankos ir nesulai-

000 skaitytojų. Skaitytojų 
jie tiek gal ir neturi, bet 
daug tų laikraščių išdalija

Oregono miškų kirtėjai 
Paryžiuje yra leidžiamas laimėjo savo kovą prieš 

ir socialistu dienraštis “Po- samdytojus. Da peniai va 
pulaire”: jis turis 220.000; sąrą kirtėjų unija kreipėsi 
skaitytojų. i samdytojus, kad jie duotų

jiems dvi savaites apmoka
mų atostogų. Samdytojai 
nenorėjo kalbėti. Unija ne

MISKŲ KIRTĖJAI LAI
MĖJO SAVO KOVĄ

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdžių ir tetulių 

Bliuvų, gyvenančių Jungtinėse Vals
tijose. (16)

P. MIKŠIONIŠ,
20 Grove Avė., Toronto, Ont., 

Canada.

Pajieškau Antano Barzdenio, Na
vikų kaimo, Subačiaus valse.. Pane
vėžio apskrities. Prašau atsišaukti. 
Aš esu jo pusbrolis. (14)

ANTANAS ŽEKONIS,
332 Concord Avė., Toronto, Ont., 

Canada.

Nelaimingiausi yra ko
munistu pusbroliai konser
vatoriai: jie leidžia savo 
dienrašti “Le Monde.” ku
ris turis vos 71.000 skaity
tojų.

nuleido rankų. Ir kada sam
dytojai pajuto, kad gali kilt 
streikas, jie netik sutiko 
duot dviejų savaičių atosto
gas. bet ir padidinti algas.

Oregono miškų kirtėjai 
nrikluso Amerikos Darbo 
Federacijos unijai.

Prezidentas Rooseveltas,
paprašė Kongreso, kad pa- $100,000 EUROPOS KOO 
skirtų 54.500,000 dolerių} 
palaikymui Rinktinės Tar
nybos Įstaigų. Rinktini Tar- 

naujokų ėmimo

REIKĖSIĄ DA PO 93,000 
NAUJOKŲ KAS MĖMES J

nvba, tai 
Įstaigos.

FiiM/se'tll' manymu, 
liepas i d. A menkai kas 
menesi reikės po )3 ooo 
nuuj<»kų. i

PERATYVAMS AT- 
STEIGTI

Kovo mėnesy Amerikos 
kooperatyvai rinko aukas, 
kurios bus atiduotos Euro-

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

> padar, tas ia nkro- 
• io Castile muilo. 
Į L'. S. P. Išplauna 
i pleiskanas ir viso- 
[ kius kitus nešraru-

mus ir sustipnna

Pajieškau sesers Marijonos Greviš- 
kaitės-Marmakienės, Buivėnų kaim., 
Pandėlio parapijos. Jei kas žino kur 
ji gyvena, prašau man pranešti, ar
ba tegul ji pati atsiliepia, už kų bu
siu labai dėkinga. (14)

Zofija Greviškaitė-Binkevič enė. 
3748 W. 63rd St., Chicago, III. '

Pajieškau sau gyvenimo d'augės, 
nuo 40 iki 45 metų amžiaus, links
mo budo. be tikybos skirtumo. Gali 
būt mergina ar našlė. Prašyč au pa
veikslo. Malonėkit rašyti šiuo adre
su: (14)

M R. J. J. B.,
Box 2, Lash, Pa.

l oda ROc nf bonka
J ALEXANDER S HAIR 
; REFRESHING TONIC
) Alieįy ir Odų Gydančiu Vaistu 
{ Mišinys. Pažymėtina gyduo'ė dėl 
, plauku šaknims ir Odos gydymui, 
i 50 centų už bonk?
J _ Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
i čiam per Pušta į visas dalis Su- 
' vienytų Valstijų.
• ALEXANDER’S CO.
J 114 W. BK0ADWAT

SOUTH BOSTON, MASS.

REUMATIZM
SKAUSMŲ

APSIVEDIMAI GAUK

Pajieškau moters apsivedin.ui, ne- 
jaunesnės kaip 50 metų. be vaikų.

. , Tikėjimas skirtumo nedaro. Aš esu
nuo pos kooĮieratyvams, kad jie i pasu .trintis. 55 metų amžiais, pa

galėtu atsistiegti ir pastoti!*?*1* P-'r*!,V!*,u a« akymaj
kelią juodajai rinkai, | joe apsega.
rinkta HHi.OiMi dolerių a <•, ci.v.i;(„«t, <»h.o. j

PAIN-EXPELLER
nuo 1867 melu ... 

palikimas šeimos tepelas I

i..-)

25c.
Girtuoklių Gadzinkos. linksmos 

dainos. ........................................... 15c.
Sveikata Ligoniams, knygutė ap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nevv 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 

ZOLfiS 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 f

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

nuo pražilimo .......................... 60c.
Nuo nemalonaus burnos kva ki 85c. 
Nesišlapink miegodamas ...... 60c. ■
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. I
Nuo surūgusio pilvo (heart burn) '

......................................... 85c.
Pailių arbata arba įuosti.s .... 85c.

M. ŽTKAITIS. (15) j
335 Dean St., Spencerport, N. V. ,

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 Europoj
J«i norite iinoti api« karą ir kitus paaaalM 
įvykius, tai skaitykit* “Naujienas".

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias llatvvlą 
dianraitia Amerikoje.
Užsiraiykita "Naujienas" llandien. Naujl«aą 
prenumerata metams Amerikoj* (iiimant Chk 
•••<)» MOO. Chicagoje Ir Europoje 

Mon«y OrderJ ar dekj alųakitm

“NAUJIENOS"

aras

17S9 South Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS
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Moterims Pasiskaityt
A ▼ «v cvrvDnv tttaovaii SKYRIŲ TVARKO lt MICHELSONIENĖ.

Kūno Priežiūra Ir Sveiki
Pap re c ai

Sveikas gali ilgiau išsilai- milteliai, tai paprasta “La
kyti. jei tinkamai prižiūrėsi king sode.” 
savo kūną ir busi Įsigijęs Kas rytas gerai išplauk 
sveikų papročių. Susirgus burną ir išgargaliuok gerk-į 
besigydant praeis daug lai- lę. I stiklą šilto vandens i- 
ko, dažnai net negalėsi at- berk pusę šaukštuko drus-Į 
gauti geros sveikatos, kuria kos arba Įmesk “aspirin” pi- 
anksčiau didžiavaisi. Tuo- liuke ir. kada ji pasileis, ta- 
met tai tikrai prisiminsi šią j da plauk burną ir garga- 
patarlę: ‘‘Liga raita atjoja.’ liuok gerklę, 
o pėsčia išeina.” 1 Geri papročiai yra švaru-

Sveikas išsilaikysi, jei k.:- mas ir saikas. Visuomet už- 
ną gerai prižiūrėsi. Ku: laikyk savo kūną. drapanas 
priežiūrai reikalingi šie i i- ir namus švariai. Laiku val- 
tinieji dalykai: tyras orą;, gyk ir paskirtu laiku eik 
vanduo, saulė, švara, ma - gulti. Pakankamai išsimi?- 
kšta, geras maistas ir gt.i gok ir pasilsėk. Valgyk tik 
papročiai. tiek. kiek reikia. Žinok, kad

Miegok tiktai gerai išv- daug sveikiau nedavalgyt, 
dintam kambary, dažu i negu persivalgyt. Nelatrauk 
pasivaikščiok ar pesėd'k naktimis ir negirtuokliauk, 
lauke, geriausia saulėtą di - jei nori ilgai gyventi, 
ną. Suvalkietė.

Karts nuo karto išge k 
stiklą vandens, tik ne : i 
valgiu.

Saulės spinduliai sveika
tai labiausia reikalingi. Piie 
kiekvienos progos jais nau
dokis.

Mankšta reikalinga jau
niems ir vidurinio amžiaus 
žmonėms, bet senesniems 
persunkus darbas ir šiaip 
mankšta nepatartina.

Geras, balansuotas mais-jbko?” _ 
tas, kuris turi pakankamai "Parėjęs pietų. Įeinu vir- 
visokių vitaminų, via reika-i tuvėn; žiuriu — maniškė 
lingas visiems, kaip jaune •- pasitiesus laikraštį ant sta- 
niems taip ir senesniems. 1° bėgioja, nuo stalo prie 

pečiaus ir vėl nuo pečiaus
Švarumas yra būtinas. | prie stalo. ‘Kasgi čia tavo 

Kaip kūnas, drabužiai, taip! per skaitymas? Argi tu ne= 
ir gyvenimo bei miegojimol gali atsisėdus prie stalo pa- 
kambariai turi but švariai skaityti?’ paklausiau jos.” 
užlaikomi. Vilkėk šviesius ir “Bet aš neskaitau, tik pie- 
lengvai išskalbiamus apati-tus iš laikraščio recepto ga
nius drabužius, kurie turi minu. Buk geras, nueik Į 
but skalbiami karatam, mui- krautuvę, o aš tuo tarpu pie- 
luotam vandeny, gerai iš- tus pagaminsiu.” 
plauti ir, jei galima, ant Ir ištiesę, tiktai garuoja 
saulės išdžiovinti. visokie garai nuo pečiaus.

Jei tenka dirbti koki ne- Ot, manau, kad bus pietus, 
švarų darbą, tai iš vakaro 
reikia visą kūną šiltu van
deniu ir muilu nutrinti ir tus jau ant stalo, tik žmo- 
gerai nusiplauti: bet d i - na lyg nesava ir virtuvėj 
bant švarų darbą, tokias į kvapas jau ne tas pats. 
maudynės pakaks kartą i j “Na. kas pasidarė?” 
savaitę, jei kas rytas nusi-’ “žiūrėk.” ji sako. “Kam 
trinsi visą kūną drėgnu ab- gi jie toki netikusi receptą 
rusu. deda laikraštin ?’\.

Reikia žinoti, kad švaru- žiuriu, tik degėsiai ant 
mas niekados nepakenks ir lėkštės. Taip sudegė, kad 
nuo kūno plovimo neapsirg-inei pažinti negalima, kas 
si, nežiūrint kaip dažnai ji ten pirma buvo. 
plausi. “Laikrašty parašyta, kad

Sugadinti Pietus
Jonas atėjo darban susi

raukęs. kaip “devynios pėt- 
nyčios.”

“Kas tau, Jonai? Ar tu 
sergi, ar nemiegojęs?"

“Nei vienas, nei kitas. 
Šiandien žmona sugadino 
gerus pietus.”

Na jau. Kaip gi tas atei

tai jau pietus! Nuėjau krau
tuvėn. Sugryžęs randu pie-

vėliausios ma'tos pavyzdžiai

Karas turi daut ' akos ir moteriškai aprangai. Medžiagos 
ir šleltes siuvamos is maišytų lopų.

stinga, todėl

,r ‘Pirštų nagus laikyk tik 
jiki pirštų galų ir dažnai i š- 
valyk susirinkusi po pana
gėm nešvarumą.

Kasdien rvtais ir vakarais

dešrukes reikia virti aluje 
jei nori, kad jos butų ska
nios, na, o dabar žiūrėk 
kas pasidarė.’’ aiškina mo
teris.

valyk dantis šepetuku su “Na. argi ten parašyta, 
valymo milteliais ar pasta, kad jas reikia taip sudegin- 
Geriausi ir pigiausi dantim ginti?”

NETEKO KETURIŲ SUNŲ

Mrs. VVatson išleido karan 6 savo sūnūs, ir 4 jų jau 
žuvo... Ji gyvena Maine valstijoj.

Knygų Bargenas
Už Puse Kainos

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

Štai čia knygų sąrašas: 'V.I
i AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia tako, kad bovo, o moka-

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RUA JUŠKEVIČIAUS 

: DAINOSE.Bažnyčia tako, kad buvo, o moks- į
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai ; Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
ką iperi Nojus butų galėjęs surinkti j ; visi gyveno, tai perskaityk šitų kny- 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, I gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo

gyve
kamuolį? Kaip j*
kurie
kan
nus

ena išsimėtę po visų žemės 
galėjo tuos gyvu- 

prastoj savo arkoi sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- < Ryi.4
Sirėj^aaisirSiPpiŽ tSŽju<S?2 KŲ SU SOCIALISTAIS, 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir sim- Dalijant Detroito lietuvių socialis- 

I kuriuos negali tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kun>?°. pakurstyti brostvininkai ui- 

, -j , ^5*™. T*1 . . puolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia* ? yfami. Kas žodis—tai iškėlė užpuolikams bylų, kuri
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- j, šioj knygutėj aprašyta, su vi- 
mgų argumentas gnuva. Mokslas ir teismo reį*rdaJls jjįdininkų 
mokslas nuo pradžios iki galo. parodymais. Kaina .................... 26c.

tai kitų klausimų, 
atsakyti jokis ’—: 
ir aiškiai išd<

Kaina

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užtinanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina__ _ 50c.

DETROITO RATALI-

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius nu&ti- 
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau-

$1.251 jantiems 
nuojama.

PERSI-
darbininkams
Kaina

neapkai-
25c.

“Bet ten neparašyta, k /i ku. Jis 72 metų, o ji tik 14. Pavasaris LietUVOį 
jas visą laiką reikia saugo- Jis vaikščioja pasiremda- ___ J
ti. Kai vandeny verdi, tai mas lazda, 
taip greitai nepridega. M a- Nesenai važiuojant auto- 
ne pašaukė kaiminka. Tik mobiliu iš patamsio išlindo 
ant valandėlės išėjau ir trys mergaitės ir šoko į au- 
gryžus radau virtuvę Au tomobili, sakydamos buk aš 
pilną durnų. Pats gali ma- turiu jas nuvežti nurodyton 
tyti, kokia netikus recepė." vieton. Su jom buvo ir vy- 

“Kiausyk. kam čia kaiti::- ras. Visi taip girti, kad net 
ti laikrašti, jei pati esi kri- svyruoja. Sulipę mano au
ta? Palikai pietus verda::--tomobilin jie pradėjo man 
čius ir išėjai pas kumutę gi-umoti. kad aš turiu jas 
paplepėti.” nuvežti ten. kur jos nori. Aš

“Taip, tau visuomet t:k jas nuvežiau, bet ne ten kur 
aš viena kalta. Daugiau ni - liepė, o tik ten, kur yra ge- 
i--------—-n-------- . .. '’]2žinės lovos be pogalvių,ko nežinai, tik mane kaiti., 
ti ir bumbėti. Valgyk sau 
vienas, jei taip!” Sunykt < 
pašoko nuo stalo moteris.

“Valgyk sau vienas! čia 
nei vienas nei du negali 
valgyti. Viskas sudegė.

nes matyt, kad pas tėvus lo
vos nebuvo joms geros. Nu
vežiau ten. kur jų karsti at- 
šaldys.

Visi tokiom panelėm tu- 
1 ’ retų taip patarnauti, kurios

da nesenai taip skani t: be jokios gėdos veržiasi Į 
kvepėjo. Galėtum daug svetimą automobilį. Didelė 
naudingo iš laikraščio pa- - gėda tėvams, kad vaikus 
mokyti, jei ne tie nuolat'.-, taip išauklėja, o ypatingai 
niai reikalai pas kumutę-;.1 mergeites. Kokia jų ateitis. 
Tol rioK-r -žin-j,- Vr.ji' ..jeigu da nesubrendusios, oTai dabar žinai kodėl aš - i 
siraukęs. Aš gryžtu be pi 
tų ir su labai pagadintu 
pu.”

“Suprantu. Maniškė ir 
kartais taip padaro."

Snaudai

au užsikrėtusios baisiomis 
ligomis?

Julia Jackavich.

Dingo be žinios
Aleksas Jackevičius, naš

lės Julės Jackevičienės iš 
Clinton, Ind., sūnūs, vasa-

_____  no 3 d. dingo Vokietijos
Jaunu mergaičių ištvirkin s! ’ronte be žinios. Tarnybon

------* įis buvo pašauktas gruodžio
Clintono miestelis yra - 22, 1944. Jisai dirbo prie 

didelis, apgyventas <’• - vietinio laikraščio. Jis tu-1 
giausia italais. Lietuvi •: rėjo daug draugų ir pažis-

CLINTON. INDIANA

mažai ir tie apsnūdę. Apa -
nedidelės SLA kuopei -
tokių lietuviškų dia 
čia nėra. Miestelis - 
dirbtuvių nėra. tiktai 
kasyklos, kurios irgi 
nykti. Dabar, kaip ir v A , 
yra daug darbo.

Vienas peiktinas dai. 
tai miestelio valdybos ap 
leidimas. Ji nežiūri, ką 
nuoliai daro. Jauno- u

tarnų, kurie nekantriai lau
kia tolesnių žinių apie jo 

? likimą, stengdamiesi sura
minti jo nusiminusią motu
tę. kuri dar iki šiai dienai 
daugiau žinių nėra gavusi.

Naudingi Patarimai
Rašalu sulietas arba vai-

gaitės valkiojasi girt*-
naktis po saliunus ir v:.- - 
kias “spikyzes.” Būna vi - 
kių atsitikimų. Net 91 
gaitė buvo pašaukta t : - 
man už nepadorų eke.i. 
Daugelis jų jau serga ven - 
rinėmis ligomis. Tos Ii? < 
čia tiek išsiplėtė, kad jai- ir 

.mokyklose pasirodė. Tai pa
rodo kiek musų valdininkai 
yra apsileidę.

Viena 14 metų mergai ė 
suardė vienos poros gyvi-ri
mą. Seni žmonės turėk) 

] skirtis. Dabar ji vaikščio a 
po miestą lyg su savo tėva-

. kų aprašinėtas knygas gali
ma nuvalyt šitokiu mišiniu: 
"oxalic acid,” “citric acid” 
ir “muratic acid.” Visos 
trys rūgštys sumaišomos ly
giomis dalimis. Suterštas i 
knygos lapas tuo mišiniu 
gerai .sušlapinamas ir su
spaudžiamas tarp dviejų nu
sausinamųjų lapų. Šitas mi
šinys yra geras tuo, kad ra
šalą jis ištirpina, bet spaus
dintų raidžių ir paveikslų 
nepagadina.

Labai įdomus senovės filosofu da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal I 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi................................................ 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61........... 25c.

Jau pavasaris atėjo—
O kas girdis Lietuvoj?
Ar jau girios prašnekėjo,
Ar artojas jau dainuoj ?

Jau pavasaris išaušo.
Tik toksai, kaip niekados: 
Toj šalelėj neregėtas 
Dėl žmonių ir dėl gamtos.

Kai sniegužis tirpt pradėjo. 
Vieton ledo po žiemos— 
Kraujo plėtmai visur matos 
Ant žemelės dar šaltos.

Vietoj dirvų ir medelių.
Ant kalnelių aukštumos, 
Matos kapai ir lavonai.
Buvę pridengti žiemos.

Vietoj garnio, ten kalena 
Prie namelių griuvėsių, 
Prėešų milžinų kanuolės — 
Dviejų priešų mus baisių.

Auštant rytui dabar girdis 
Balsai jau ne vieversių.
Bet trimitai atėjūnų. 
Užpuolikų tų bažsių.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63............................. 25c.
žingsnis prie sviesos.

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

-SALOMĖJA"
Arba, kaip buvo nukirsta sv. Jo

nui galva. Drama viename akte, pa
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver-1 
tetų kiekvienam perskaityti. 25c. 
“O. S. S."

Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak
to farsas, labai juokingas ir gefas 
perstatymui. Kaina .................... 15c.
DĖL PINIGŲ

Trijų aktų ir septynių scenų dra
ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. 
Večkys. Kaina ............................ 35c.
KARĖS NUOTAKOS

Vieno akto drama, vaizduojanti
vokiečių militaristų žiaurumą ir ne
laimingą moterų likimą.
Kama ............................................... 20c.

SOCIALIZMO TEORUa.
šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatyetės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoa 
nupuolimas, šių knygą turėtų per- 

kiekvienas vyras, tėvas ir 
kurie geidžia, kad jų mo- 

ouSvčrįš ir my iinro5i05 fr€pw- 
į tokią kunigų globą. Parašė

_ . Geo. Tovmsend Fox, D. D., au- . į lietuvmo Ferdinand de Samogitia. 
Kama 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją tarėtų perskaityti kiek-

Kregždžių vietoj dabar matos 
Našlaitėliai lietuviai;
Juos nuplovė vargo sriovės. 
Didžio vargo sūkuriai.

Nesigirdi ten gegutės 
Skelbiant žiemą jau pralei- 
Tiktai ašaros motutės [dus, 
Tykiai vilgo senus veidus.

Ne artojas aria lauką—
Ten tranšėjų ein darbai.
Ir . ne sėklos byra žemėn.
Bet šrapneliai—aitvarai.

Nėr žavėjanėių gojalių, 
Paukščių negirdėt balsų; 
Siaučia bado tenai šmėkla 
Laimei draskančiu žvėrių.

Sempcr Fidelis. I
Pavasarėlis
Kai ateis pavasarėlis.
Aš sugrvšiu pas tave, 
Kame meilės mus kalnel/s 
Apžavėtas laimuže.

Ten su švelniu aš balseliu 
Išpažinsiu meilę tau,
O tik bėkim prie kalnelio, 
Ten pavasarėlis jau.

J. K.

KODCL AS NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės .................................... 20c.

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

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina .................................... 10c.

BIBLIJA SATYROJE 
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tM 

. -- knygos neįsileidžia.I^bai juokinga sa
2^*17 379 puikiais paveikslais, perstatai)-
E. vandervelde, vertė Vardunas. čiais (vairius nuotikius nuo prieš su«
Kama ..................... .. 10c. "tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-
_________________________ __________ _  taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai-

‘ “ lės. 382 puslapiai. Kaina ____fl.OO

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ns-

P
 Amerikoj munšaino. šioje knygo- 
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 nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
niškos. Visos skambios, visos gena. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 26c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apy«akos: f 1) No- 

ožsitikintis Vyras; (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (I) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kias prietarus, burtus ir tt.......... l$c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo

---------------------------—------ į Aukokite Raudonajam
Pirkit Kare Bwm>wbb Ir Stam- Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 

pas. Kas sąraitę jdMrft j joaa padės ir musų broliams Lie
tuvoje.cmafhnt kaip Mintą aava

nuo iu
D-ras F. Matulaitis

ų apsisaugoti. FaraM
Antra, peržiūrė

ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

ALKOHOLIS IR KUDIKIAL
Arba kaip tėvų vartojami 

namie ji gėrimai atsi) iep» jų 
kams. Kas yra arta tiki-o kada
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtą 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 16c. 
“Keleivi*,” 636 Broedvrey, 

Boston, Maaa.

val-

I
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Lietuviai Karininkai
SURINKO IZABELĖ BALTRAMAITIENĖ

kovose prieš vokiečius Vi-* 
duržemio srityje apdovano-Į 
tas Air Medaliu su keliais 
Oak Leaf Clusters; nušovė 
du, gal tins priešo lėktuvus. 
1944 m. grįžo Amerikon. 

Lieut. Ar.thonv Yenala-(Pabaiga) barduojant Vokietiją su B _____
Lieut. Henry W. Stankus, 17 bombanešių, jis su ki-!vage? lakūnas iŠ* Kingston, 

USMC, iš Wallingford, Ct. tais įgulos nariais buvo pri-Fa. Apdovanotas bistingui- 
Kartu su savo broliu Jonu versti nusileisti ir pateko shed Flying Cross, su Oak 
pasižymėjo mūšiuose prieš į vokiečių nelaisvę
japonus Guadalcanale. 

Lieut. John S. Stankus,
USMC, iš Wallingford, Ct. 
Pasižymėjo prieš japonus 
Guoadacanale, apdovano
tas Sil ver Medai, kurį gavo 
nuo Admirolo Halsey. 

Ensign Eugene J. Stan

Leaf Cluster, British Dist-į 
Lieut. Anthony Vaivada,1 ir.gui?hed Flying Cross, Air' 

žurnalistas iš Chicagos. Už Medai su Three Oak L?af 
ypatingą pasižymėjimą tar-Į Clusters, Pre-Pearl ffarbor 
nvbos pareigose gen. Pat- Į Ribbon, American Service 
ton jam įteikė Legion of Rįbbon. European Theatre 
Merit. Tarnauja užsienyje. į of Operation Ribbon, nepa

iru: tu drąsumu išgelbėjo 
lakūnus grįžtant

Lieut. Domininkas Var
nas iš Chicagos. 1944 m- sužeistus

ley (Stanelis), USN, iš Ba-j dingo be žinios Luksembur- L0 bombardavimo naciu po- 
kt r ~ t • • ? •_ t . • _yonne, N. J., inžinierius.

Lieut. John Starkus, 
1934 m. buvo vieno Ameri
kos kreiserio karininkas.

Capt. Juozas Staškunas, 
dentistas iš Milvaukee, 
Wis. 1944 m. buvo Naujoje 
Gvinėjoj.

Lieut. George A. Stepo
naitis, USA, iš Waterburv, 
Conn.

Lieut. John A. Steponai
tis, USA, iš Waterbury, Ct., 
dentistas.

Ensign Bruno Sterbis, U. 
S.N., iš Chicagos. 1943 m. 
žuvo laivyno lėktuvo nelai
mėj.

Lieut. Albert W. Stra
vinskas, AAF, iš Elizabeth, 
N. J.

Lieut. C. Stulgaitis, lakū
nas, iš Kenosha, Wis.

ge-
Capt. Rudolph Vasalle 

(Vasiliauskas), advokatas 
iš Chicagos. 1943 m. lan
kė Bostono Universitete mi- 
litarinės administracijos 
kursus.

Lieut. Peter Vėbras, isįr kitais pažymėjimais. 
Brighton, Mass., 1944 m. Lieut. Victcr A. Yuška, 
žuvo karo veiksmuose Fran- lakūnas, yra atlikęs 50 mi- 
cuzijoj. . i gijų Naujos Gvinėjos apy-

Lieut. A. Vėrinis, laku- ! iinkėj, apdovanotas Dist-

var.d erinių laivų Loriento 
bazėj, Francuzijoj.

Capt. Lencius iš Eliža- 
beth, N. J.

Capt. Joseph Yuravich iš 
Ansonia, Conn., apdovano
tas Air Medai, Purple Heart

5OSTON.- Septinta* Pusla^fo
TRYS KARO VAIZDELIO SCENOS

Vaizdėlis iš karo su japonais. Du amerikiečiai užklupo japoną, kuris buvo pasislėpęs urve ir šaudė. Iš 
kairės matom jį išlendant iš urvo. Bet nelaisvėn jis nenori pasiduot, ir antroj scenoj matom jį bėgant. Vie
nas amerikietis kelia šautuvą. Ir paskutinėj scenoj ja ponas matosi jau užvertęs kojas.

Pašto Notos Smerkia Jaltą
nas, iš New Haven, Conn. 
Jo skraidomas fortas vieno-

įnruished Flying Cross ir 
Air Medai su Oak Leaf

Naujas būdas pinigams
siųsti

>tai ji turi but iškeista nevė
liau kaip 1 gegužės.

Kl.: Jei kas prisiųstų to- '
kią notą man, ar aš galiu ją --------
perleisti kitam asmeniui, Sako, kad Jaltos konferen-

je misijoje nušovė tris vo-Į Cluster 
kiečių lėktuvus; apdovano- Lieut. John Zaikis, gydy
tas Air Medai su Oak Leaf to jas iš Chicagos.
Cluster. Lieut. Anthony Žaldonis,

Lieut. J. W. Vilčiauskas, 
lakūnas iš Chicagos. 1944

lakūnas iš Duryea, Pa. Už 
pasižymėjimus apdovano-

Lieut. Commander Joseph i iš Brooklyno.

m. žuvo bombanešio katast-’tas Air Medai, Distin s u i 
rofoj. I shed Flying Cross; iš viso

! Lieut. Peter J. Wabalas.jyra gavęs penkias Citatas

Styles (Stoškus), iš Wor- 
cester, Mass., 1943 m. žuvo 
lėktuvo nelaimėje.

Ensign Albert Sutkus, iš 
Cambridge, Mass. 1944 m. 
dalyvavo Francuzijos inva
zijoj.

Capt. Anthony Švedas, 
armijos kapelionas.
*"Capt. Charles Tauga, la

kūnas iš Detroito, išbuvęs 
veik pustrečių metų užsie
ny; 1944 m. grįžo i USA.

Leitenante Isabelle A. Ta
rutis, armijos slaugė, iš

Lieut. Phillip Zanauskas,
Lieut. Joseph Walen (Va- lakūnas iš Chicagos. 

lentuke vičius), žuvo lėktų-; Lieut. Peter St Zareckas, 
vo nelaimėj Washingtono gydytojas iš Lavvrence, 
valstijoj. i Mass. 1943 m. buvo Car-

Lieut. Eduard Waliac-i H<le, Pa. 
kas, gydytojas is Lvnn,į Lieut. Vincent Raymond 
Mass. į Zdanzukas iš New Britain,

Lieut. Edvvard J. M ai ker; Conn. Apdovanotas Distin 
(Vaičekauskas) iš Mounds- guished Flving Cross už su-

Iki šiol pinigai per paštą 
būdavo siunčiami vadina
mais “money orderiais.” 
Perkant money orderį, rei
kėdavo išpildyt tam tikrą 
aplikaciją pašte.

Dabar įvestas lengvesnis 
ir pigesnis būdas. Tai taip 
vadinamos Postai Note*, 
kas reiškia pašto notos.

Notai išpirkti nereikia 
jokios aplikacijos. Jos yra 
gatavai. atspausdintos nuo 
$1 iki $10 ir kainuoja po 
5c. Jeigu mes norim siųsti 
$2.50, tai perkam notą už 
$2 ir tam tikrų štampų už 
50 centų. Tos stampos lipi
namos ant notos.ville, Va. 1940 m. baigė daužymą, gal sunaikinimą n nnta nrie«

West Point Militarv Aea- i.,™™, bivn n™ R™,., Nusipirkus notą, jos pnes-West Point Militarv Aea 
demy. 1942 m. žuvo oro ne- 
lairfrėj arti PearSOn. Pa.

japonu karo laivo prie Bou- 
gainville. ,

Lieut. Albert žegunis iš
Lieut. Adam Walmus. Grand Rapids, Mich. 1944

gydytojas, iš Bay Ridge. L.
Breslau, Pa. 1944 m. buvo Į. 1944 m. tarnavo Italijos 
USA General Hospital An
glijoj.

Lieut. J. Tarutis, advoka
tas, iš Chicagos.

Lieut. Stanley Tikuišis,

fronte.

m. dingo be žinios karo 
veiksmuose.

Lieut. Joseph Zink (Zen-
Lieut. Vincent Warkala. j kevičius) iš Chicagos. Yra 

iš Elizabeth. N. J. Buvo su-'atlikęs 50 karo misijų Itali- 
zeistas Afrikoj, gavo Purplei jos fronte, 1944 m. grįžo 

Amerikon.Heart Ordeną.
dantų gydytojas iš Chiea-į Lieut. Algird White. gy- Lieut. Junius J. Zolp iš 
gos. ‘ * * jdytojas iš Brooklyno. 1944 chicagos. 1944 m. buvo a-

Lieut. Vincent Tikuišis,ibuvo Anglijoj. viacijos instruktorium Ran-
kapelionas iš Chicagos. ' Lieut. Anthony Willis. dolph Field. Texas.

Lieut. George F. Triben-i laivyno dantų gydytojas i<, Capt. Alf. Žurauskas iš 
dis, iš Larksville. Pa, į Chicagos. ,jSo. Bostono. 1944 m. žuvo

Lieut. George TvvitcheM, Lieut. Thomas Willis, iš karo veiksmuose Francuzi- 
Tacoma, Wash. 1944inžinierius, is Los Angeles. 

1944 m. buvo kur nors Pa
cifike.

Lieut. Vincent Ulchickas 
iš Brooklyno.

Lieut. Jerome Urbeib gy
dytojas. iš Brpojplyno.

Lieut. John A. Urbonas, 
AAF, iš Pittsfield, Mass., 
inžinierius, nušovė vokiečių 
lėktuvą Viduržemio Juroje.

Lieut. Ignotas Vaičiulis, 
kapelionas, iš Gary, Ind.

Lieut. Juozas Vaičkus, iš 
Racine, Wis. 1944 m. bom-

m. joje
žuvo Italijos fronte.

Lieut. Chester J. Wirtel 
iš Chicagos. 1944 m. žuvo 
arti Malden Field, Mo., be
mokydamas oro kadetą, ku
ris išsigelbėjo parašiutu.

Lieut. Col. George. Wilt- 
rakis, gydytojas iš Chica
gos. Po trijų metų karo li
goninėj Pacifike, 1944 m. 
grįžo Amerikon.

Capt. Alex Yankaskas 
(Jankauskas) iš New Bri
tain, Conn. Už drąsumą oro

Lieut. Vytautas Žvirblis, 
inžinierius iš Philadelphia, 
Pa.

KULPMONT, PA.

turi but įrašyti rašalu. Pi- pci-ieisw nitam 
nigų priėmėjo vardas ir ad-įtajp kaįp čeki? 
resas įrašomi pirmoj notos1 Ats.: Ne. Pašto Notos ne- 
pusėj, o siuntėjo—antroj. perleidžiamos iš rankų į . ... ... .

K1.: Tos notos susideda rankas. Jas gali išsikeisti D Anglijos libeialas Wm 
iš trijų dalių. Kurias dalis tik tas, keno vardu jos vra Bevendge sako, kad Jaltos 
siųsti, o kurias pasilikt sau?, išpirktos. in_

Ats.: Siuntėjas turi nusi- _
plėšti ir pasilikti sau tiktai
vieną galiuką, “purchaseris 
receipt,” o kitas dvi dalis 
nusiųsti pinigų atėmėjui.

LEIS PAŠTO ŽENKLUS 
SU “IVO DŽIMA”

Federalės vyriausybes
Kl.: As turiu krautuvę, pareigūnai planuoja išleisti 

Jeigu aš gausiu tokią notą, pašto ženklus (štampas) su 
ar aš galiu nunešti ją ban- jwo jįma salos vaizdu. Siu- 
kan ir deponuoti kartu su jymas gal bus priimtas.
čekiais ir pinigais? Ar gal, _____ ;_____
reikia nešti ją į paštą, kad
gauti pinigus?

Ats. : .Pašto Notas galima
GALVOSŪKIŲ
ATSAKYMAI

cija ruošia dirvą naujam 
karui

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

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

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston. Mass.

Šiomis dienomis Eleano- 
ra Žukaitė, Juozo Žuko dūk 
tė. sėkmingai išlaikė kvoti
mus ir patapo registruota 
slauge. Pora metų atgal bai
gus kulpmont High School, 
jinai įstojo į Geisenger Hos
pital School of Nursing, ku
rią dabar baigė su gerais 
kreditais.

E. Žukaitė buvo pakvies
ta ir sutiko tarnauti valdiš
kose ligoninėse, kur per se
kančius šešis mėnesius bu
sianti Senior Cadet Nurse.

Gero pasisekimo, jaunai 
profesionalei!

Kovo 20 d. čia mirė savo ti.
O '

akinėj pusėj reikia įrašyti 
vardą ir adresą to, kam pi 
nigai yra siunčiami, o už
pakalinėj pusėj įrašomas 
savo vardas ir adresas. Ta
da nota įdedama Į laišką ir 
siunčiama kam reikia.

Bostono Pašto viršinin
kas Mr. Patrick J. Connelly 
prisiuntė mums platesnių in
formacijų apie tas notas, 
kurias paduodam čia klau
simų ir atsakymų formoj:

Klausimas: Ar galima 
Pašto Notas iškeisti bet kur 
Jungtinėse Valstijose?

Atsakymas: Taip, išsky
rus tik Alaską. Hawaii ir 
kitas tolimas pozesijas.

KL: Aš noriu siųsti $20. 
Ar tai reiškia, kad aš tu
riu pirkti dvi notas po $10 
ir už kožną mokėti po 5c?

Ats.: Taip. Notų galima 
pirkti kiek norint, nes di-! 
dėsnių kaip S10 nėra.

Kl.: Ar Pašto Notos už-j 
ims money orderių vietą? ;

Ats.: Ne, money orderiai; 
pasiliks kaip buvę.

KL: O kaip bus, jeigu 
Pašto Nota sudegs ar pasi- 
mes? Kaip tada gauti savo 
pinigus atgal?

Ats.: Notai žuvus, iki 
dviejų mėnesių paštas jos 
nejieškos. Bet po dviejų mė
nesių notos pirkėjas turi 
pristatyti paštui savo “rasy- 
tę” ir padaryti pareiškimą/ 

’kad pinigai nebuvo išmokė

nešti ir deponuoti banke, 
tik reikia jas indorsuoti an
troj pusėj, taip pat kaip če
kius. Bet nemaustykit notų---x U- Z--1^11^ »_ 1__K-x—ariu spinuenu, neiaiinsuy-į 
kit jų ir nieko jose netrin- 
kit, netaisykite

KL: Kaip ilgai notą ga
lima laikyti neiškeistą į pi
nigus?

Ats.: Du mėnesius. Pav.,! 
jeigu nota išpirkta 1 kovo,

(Žiur. 4 pusi.)
1. Daukantas.
2. Geraširdis.O Tl_o. ranevezys.
4. Radasta.
5. Buenos Aires.
6. Darwinas.
7. Katakombos.
8. Nėris.
9. Romuva.
10. Lakštingala.

konferencija nepadarė jo
kio progreso į pasaulio tai- 

! ką ir ramybę. Kaip tik prie
šingai, ji ruošia dirvą nau
jam kai-ui. Jaltoje svarsty
ti planai esą niekas daugiau, 
kaip “trumpas kelias į tre
čią pasaulinį karą.”

Britų liberalas mano, kad 
Saugumo Organizacija ne
užtikrina pasauliui taikos. 
Viską spręs “didieji” — ga
lingosios valstybės. Mažo
sios tautos neturės balso, 
jų likimas priklausys nuo 
didžiojo kaimyno, kurį nie
kas nekontroliuos ir nega
lės sudrausti.

Tai ne saugumo organi
zacija, bet užkulisinių inU 
rygų ir jėgos politikos tęsi
nys — sako Beveridge.

Laikraštis yra geriausia 
dovana, kurios jūsų draugas 
negalės užmiršti. Užrašyki
te jam “Keleivį.”

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų lalkn'ifcį&iia pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jum* net j tokius klausimus, ku
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:”

namuose Ona Savukynienė,! KL: Ar perkant pašte no- 
’ reikia išpildyt kokią nors

aplikaciją?
Ats.: Nereikia jokios ap

likacijos; reikia tik pasaky
ti klerkui, kiek pinigų no
rit siųsti.

KL: Ar galima parsineš-

Juozo Savukyno moteris. 
Priežastis mirties — širdies 
liga. O. Savukynienė buvo 
šviesi, kultūringa, visuomet 
linksma, simpatinga ir tar
pe Kulpmonto lietuvių ga
na populiari moteris. Ji 
daug ir labai daug yra pri
sidėjus prie vietos lietuvių 
viešų parengimų. Nebuvo 
lietuvių pokylio arba pikni
ko, kur velionė nebūtų pa
dėjus darbuotis.

Ji paliko, apart vyro, ke
turis sūnūs ir dvi dukteris 
dideliam nuliudime.

Palaidota kovo 24 d. šv. 
Kryžiaus liet. parapijos ka
pinėse, Mt. CarmeI, Pa.

J. D. T.

ti notą namo ir namie įra
šyt vardą, kam pinigai siun- 
cianu?

Ats.: Taip, bet patartina, 
kad nota nebūtų ilgai na
mie laikoma, nes po 60 die
nų jau nelengva bus pini
gus gauti.

Kl.: Ar pirkėjo ir atėmė- 
jo vardus galima Įrašyti bet 
kokiu budu, padekim, pai-' 
sėliu, rašoma.ia mašinėle? Į

Ats.: Ne, abudu vardai

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei- 

«ė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliublnis Žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš istet ėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą ,naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. 0 klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
ni a«. ir “ teisingas Patarėjas" čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

Kodėl tūlos moterya neturi vaikų, 
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 vis
ką.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalas?

J visus šiuos klausimus “Teisingas 
Pataršku” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisinga* Patarėjas” pasakyt Jum* trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis ?—Ii kur ir kaip atsirado Žemė ?—Kaip atsi- 
rauu žmogus aut žemės T—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.••Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sekusi Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimai uamuoe*. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisinga Patarėją.” .

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Rekordinis pavasaris Bos
tone: medžiai sulapojo

Vyšniauskų tunus pakeltas 
i pulkininkus

SKANDALAS KAINŲ 
ADMINISTRACIJOJ

Areštavo stambų politikie- 
rj, turėjusi ryšių su spe

kuliantais

Šiomis dienomis polieiia 
areštavo Francis L. Stev ns. 
stambu politikieri ir Kainų 
Administracijos pareigūną. 
Jisai buvo kainu kon'rolės 
valdininkas ir investigato- 
rius.

Jo pareiga buvo prižiurė-

Pereitoji žiema bostonie
čiams buvo sunki. Buvo 
daug sniego ir visą laiką 
buvo šalta.

Bet pereitą savaitę bosto
niečiai susilaukė rekordinio 
avasario. Pereitą ketvirta-' 

dieni barometras rodė 86 
laipsnius šilimos. Bostono 
gatvėse ir parkuose jau la
poja ir žydi medžiai.

nkstvvo

( baries P. \Vest. Onos ir 
Antano \Yestų (Vyšniaus
kų) sūnūs, kuris yra baigęs 
Floridos universitetą ir da
bar tarnauja Septintoj A- 
merikos Armijoj. Vokieti
joj. nesenai buvo pakeltas 
i pulkininkus. Kaip atsargos 
karininkas, jis buvo pašauk
tas tarnybon šeši metai at
gal, dalyvavo Afrikos. Sici
lijos ir Italijos kovose.

Jo tėveliai, ilgamečiai 
•‘Keleivio” skaitytojai 
vena Dorchesterv.

įTV- i

Bus jaunuolių spektaklis

nr* i •i okio
Ateinanti nedėldieni. ba- 

pavasa-, landžio 8 d.. 3 vai. popiet. į
ti drabužiu valvmo pramo-irio niekas neatsimena. Bet; South Bostono Municii-ali- 

žada būti gražus 
pektaklis. kurį j

nę ir raportuoti vyriausy
bei, jei suras nusikaltimų. 
Jisai suradęs, kad viena 
drabužių valymo firma 
Lavvrence’o priemiesty nesi
laiko Kainų Administraci
jos patvarkymų. Bet ažuot 
pranešti apie tai valdžiai, 
jisai ėmė derėtis su to biz
nio savininku. Stevens pa
reikalavęs 400
šio. Savininkas
galų gale ‘‘susitaikė’’ už 
$200. Pinigai turėjo but už
mokėti paskirtu laiku.

■ ra pavojaus, kad gali už
eiti šalnos ir pridaryti nuo
toliu vaismedžiams.

Bostono majoras gavo 
naują automobili

Bostono majoras J. Ker- 
rigan turi naują automobi
li. kuri jam nupirko mies-j 

dolerių ky- tas. sumokėdamas virš ke- 
derėjosi ir turiu tūkstančių dolerių. į 

Miesto tėtušis sako, kad se
nasis limozinas. kuriuo

Tuo tarpu savininkas 
informavo policiją. Sutartu 
laiku policija atvyko ir ra
do Števenso automobili, ku
riame buvo ir to biznio sa
vininkas. Pas Stevensą bu
vo rasti tie du šimtai dole
rių. kurie iš anksto polici
jos buvo sužymėti.

Dabar spėjama, kad Ste
vens turėjo ryšiu ir su ki-

BOMBANESIŲ LAIVAS Žuvo 3 lietuviai kareiviai ii 
Lavvrence’o

Lavvrence’o lietuviai šaukia 
masinį mitingą

Lavvrence, Man. - Trys K Amerikos Lietuvių Tary- 
iietuvių šeimynos čia gavo La^l.enc® skyrius• sau- 
iš Karo Departamento pra- kia r?.a^inl Mitingą, kad v ie- 
nešimą. kad jų sūnus žuvo tos lietuviai turėtų^ progos
Europos karo laukuose. Al- yiesal Pabl^ak>’tl 
bertas A. Shay (šešeika).! k ausomos Ljetuvos atstaty- 
27 metų amžiaus vyras, bu- . -
vo užmuštas vasario 20 d. Mitingas 
Mykolas Grinkevičius žuvo
kovo 4 d., o Jonas Simona- 
viėius krito vasario mėnesy.

CIO unija laimėjo 
dažytojus

odų

Wcburae, Winchesteryie 
ir Willmingtone buvo pa
skelbti odos dirbėjų balsa
vimai. Darbininkai turėjo 
pasirinkti, kuri unija juos 
privalo

Įvyks ateinanti 
nedėldieni. balandžio 8 d., 
3 vai. popiet. Lietuvių sve
tainei. 41 Berkeley St.

Kalbės adv. F. J. Bago- 
čius.

Visi vietos ir apylinkės 
lietuviai prašomi dalyvauti. 
Momentas be galo svarbus, 
šį mėnesį San Francisco 
mieste susirinks 44 tautų 
atstovai spręsti pasaulio at
eiti. Bet Lietuva tenai bal
so neturės, nes ji yra oku-

nej Salėj, 
jaunuolių
ruošia p. Onos Ivaškienės 
vadovaujama jaunųjų šokė
jų grupė. Be vietos šokėjų.! Kadangi Rusija neleidžia ant savo žemės nulupti 
šitame spektakly dalyvaus į Amenkos orlaiviams, kurie bombarduoja Japoniją, 
ir Rūtelė Kilmonytė. pagar-j tai Amerika turėjo pastatyti apie 100 specialių laivų, 
sėjusi šokėja ir dainininkė. : ant kurių mūsiškiai bombanešiai gali nusileisti. Vienas

---------------- ! tokių laivų yra parodytas šiame vaizdely.. Tokio laivo
pastatymas kainuoja apie SluO.OOO.OOO.Amalgameitų organizatorius’ 

lankėsi Bostone

Pabaigoje pereitos savai-; 
..... 'a' tės i Bostoną
zinejo buvęs majoras I o- į Amalgameitų unijos gene- 
bin. neapsimokąs taisyti.• - • ®

Bostono dorovininkai pa
tarnauja knygų leidėjams

Vėl sukaktuvės

į Bostoną buvo atvykęs j--------- „ Balandžio 29 d. Lietuvių
Amalgameitų unijos gene- Bostone buvo uždraustos, Radio Korp. švęs savo 11 

na- d , ji- -i - • -o ralinis organizatorius A. kelios novelės. Viena jų bu- metų radio programų su 
Bet kodėl nepirko pigesnio. jankauskas"- Jenkins. kuris !vo uždrausta tik dėl vieno: kaktų ves. Ta proga bus su- 

šiuo tarpu darbuojasi Ver- netikusio žodžio. vaidinta komedija “Pasau-
mont valstijoje. Jis yra CIO; Dabar patirta, kad čia be Vyrų” ir bus koncer- 

uždraustos knygos turi ge- tas, kurio programoj dai
riausio pasisekimo kituose nuos solistas Pranas Stan- 
miestuose. Patyrę, kad to- kunas iš Brooklyno. Dai- 
kia knyga buvo uždrausta nuos ir Birutės Radio Gro

jau nekonfiskuoja vištų

Massachusetts policijai; 
buvo Įsakyta stabdyti visus 
vežimus, kuriais vežamos • 
vištos — didžiumoje atsiti
kimų juodajai rinkai Nevv 
Yorke. Vištos buvo paimtos! 
vyriausybės žinion ir vėliau 

bei 
savi-

unijų vadas Vermonte.
Drg. Jankauskas y ko Į

Lavvrence’ą, kur gyvena jo

r____ atstovauti ginčuose.
su samdytojais — Federaci-t Pu<?ta svetimų atėjūnų ir ne- 
lo or rfn t tMn savo valdžios. Todėl iI

San Francisco konfererlfciją 
vyksta Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegacija. Ji sten
gsis užtarti Lietuvą. Mes 
turime šitą Amerikos Lie-

Valdžios agentai Bostone ([F™* darybos žy£ Paren? 
jieško deimantų, kuiie bu-Į Todėl bukime šitame mi- 
vo išvogti iš Nevv Yorko tin^ .V1S1 kaiP vienas- Pa7—1..1— mums rup!

ja ar CIO. laimėjo CIO u- 
nija.

Bostone jieškomi New Yor
ke pavogti deimantai

rodykim, kadkrautuvių. Viso ten buvę . 
pavogta už 800,000 dolerių Lietuva, 
brangakmenių. Patilta, kad 
$300,000 vertės tų brang- 
menų yra atvežta i Bosto
ną.

Valdžios agentai yra nu
žiūrėję kelis asmenis ir ga
lima laukti areštų.

Konfiskavo iš Kanados at
gabentas vištas

M. Stakionis.

ChaiTestovvno policija a- 
reštavo du jaunuoliu — bu
vusi jurininką ir atostogoms 
paleistą kareivį. Jie važia
vo vogtu automobilium ir 
policijos vejami ji sukulė.

RADIJO PROGRAMA

tais įstatymų laužytojais atiduotos ligoninėms 
spekuliantais. Jo laukia by- prieglaudoms. Vištų 
la if, tur but. kalėjimas. '.ninkai, kuine tikėjosi pasi-

įtakingas P^nyti, gavo tik OPA nu
statytas kainas.

Dabar vištų siuntėjai ne-
Stevens buvo 

politikierius. Pei- 17 metų 
jis yra tarnavęs federalinia-
me iždinės departamente ir . . ....
yra buvęs prohibicijos a- Piai sau?°Ja kam ir kur jos 
gentas. O dabar savo kar-
j erą jis 
ninkas.

baigia kaip kyši-

Užmušti ir sužeisti 
kareiviai

lietuviai

Karo departamentas 
skelbė naują užmuštu ir su-

žmona. praleisti Velykas. o D .
Ta nrofmiis užsuko i’Bo<- Bostone- klUJ nuėstų zmo- ra?> \ . Minkienei vadovau-1 Bostono mėsos 
toną ^vizitavo rrmsų Įsrai- nes Jos jieško ir perka, lyg jant.. Pianą skambins due-, šiomis dienomis
gą. Šią savaitę drg. Jan
kauskas gryžo i Burlington.
Vermont.

Siulo išleist 153 milionus 
doleriu tiesimui keliu

Mass. valstija turi specia
lia komisija, kuriai buvo pa-

gabenamos. Kainu Admi-j’^. ke.uS s'at>'bos 
nistracija rengiasi imti na-l klauslm* domiąją jau pa-

sulaikomi, bet policija stro-j

v__ 4 . . r - 1
saldainę. tus. Nancy Namaksytė ir V.

Ryšium su tuo Massachu- Minkier.ė. “Pasaulis be Vy- 
setts legislatura svarsto ru" vaidins viešnios brook- 
naują Įstatymo sumanymą, ivnietės. M. Strumskienei
kuris apribotų policijos ga- vadovaujant, 
lę cenzūruoti knygas.

konfiskavo daug vištų, ku
rios buvo atvežtos iš Kana
dos. Pasirodė, kad jos bu
vo sugedusios ir jau netin
kamos maistui.

v oioiKnc va v m
Europoj sužeisti lietuviai 

kareiviai

Sehool auditorijoj. So. Bos
tone, 3 vai. popiet.

Reporteris.

_______ ___ ___ ______ _ . .. Karo departamentas pa-
gan ir Partnerius ir juodo- ruo^ savo raportą ir jį ati- naują sužeistų karei- Kas galima New Yorke, ga-
sios rinkos spekuliantus. davė legislaturai. Ji siūlo. vių sąrašą. Tarp jų randa- Įima ir Haverhill’yje* 1/nrl Kutu o nr* ▼ . me

, iš 153 milionu dolerių. Ka- 
Gaištantis šuo sukandžiojo ■ <la pasibaigs karas, lais pi- 

vaiką nigais galėtų but taisomi se
nieji keliai ir tiesiami nau
ji.

pa-
automobilistas

davė legislaturai. Ji siūlo. vių sąrašą. Tarp jų randa- 
kad butų sudarytas fondas me sekamus lietuvius-:

Ant Massachusetts Avė.
pervažiavožeistu kareiviu sąrasa iš - , •,, “ .... ‘c - ‘ šuniuką. Šuniukas sucvpe irMass. valstijos. Sarase ran- - , ;• _dam keliatą lietuviškų pa- 50,50 begtl' *** Pn<* J! f,a’ 

vardžių.

mėsosMoterys šturmavo 
krautuves

sipamiojo mažas vaikutis ir --------
. šuo-jį sukandžiojo. Sukan- Pereitą penktadieni ir

Tarp užmuštųjų randasi džiojęs vaiką, šuo tuoj pa< šeštadienį minios Bostono 
Pranas Adomaitis nuo 28 stipo. ’ moterų buvo apgulusios me-
Oliver St.. Cambridge. —-------------- sos krautuves, kurios ran-

Alfonsas Babelis iš Nor-j Nužudė buvusią Haverhill ;dasi Faneuil Hali distrikte. 
woodo.

Erikas 
mervillės.

Klemensą 
Bostono.

Stasys Lečinskas iš Wor- 
cesterio.

Juozas Levaksis iš Dalto- 
no.

Alfreda

Davidonis iš So-

Dumas iš So.

Juozas Dutra iš Cambrid
ge. Alfredas Jarušas iš Ja- 
maica Plain. Juozas Koju- 
tis iš Louellio, Juozas Šli- . . 
kas iš Worcesterio ir Hen- yzeJ?om 
rikas Tiras iš Quincy.

Haverhill miestelio ma
joras davė lengvatų aludėm 
ir kitom pasilinksminimo 

Jisai patvarkė, 
kad tos užeigos gali but at
daros iki 1 vai. nakties.

Fort Devens kariuome
nės teismas pasmerkė ketu
rias negres, moterų korpu
so (WACS) nares. Jos bu
vo apkaltintos už nepaklus
numą. atsisakymą dirbti. 
Turės metus kalėti ir bus 
paleistos iš tarnybos su ne
garbingu pažymėjimu.

Lietuvių Radijo Korpora- 
rinkoje|cij°s programa ateinantį ne- 
valdžia dėldienį iš W0RL stoties, 

950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

L Muzika.
2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- W0RL’ Sta
tion, Lithuaniftn Program, 
Boston, Mass. S. Minkus.

Valdžios agentai Bostone 
pagavo du nacius, kurie bu
vo pabėgę iš Fort Devens 
belaisviu stovyklos.

■r
Dr. Leo J. Podder

15 Leningrado. < ’
Specializuoja Vyriški) organų nu

silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų 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.
Tel. Commonwealth 4570

Didžioji pėtnyčia be alaus

Pereitą penktadienį So.
Bostonas atrodė šventadie- Guardia 
niškai. Buvo uždaryta visa majoras

Tokį leidimą kiek pir
miau davė savo miestui 
New Yorko majoras La BORIS BEVERAGE CO.

Todėl Haverhillioi22n 
ir sako: “Kas ga-:

eilė krautuvių ir kone visos Įima Nev Yorke. galima ir
mokyklų tarybos narę j Tūkstančiai moteių grūdosi 

—------  į iš krautuvės į krautuvę.
Haverhill’yje buvo rasta Jieškodamos “Velykų keps- 

nužudvta 60 metų amžiaus nio” — mėsų. Bet jos ne- 
moteriškė Bertha Stevens.; daug pelnė. Krautuvėse bu
to miestelio mokyklų tary-įvo kiek daugiau veršienos 
bos narė. Policija nustatė.] ir avienos, truputis jautie-
kad žmogžudyste buvo at
likta ne plėšimo tikslais. 

Gurskis is Lynn. Jieškoma piktadarių.

nos ir nei biskio kiaulienos. 
Neturėta ir paukščių, išsky
rus vieną-kitą krautuvę.

aludės. nas mus.

VAIZDAS IŠ KOBLENCO
Vėl padidino

vertę
‘pointų’

Kainų administracija vėl 
įsakė padidinti “pointų” 
vertę įvairių rūšių kiaulie-Į 
nai. Už svarą garesnės m- 
šies perk chapo iki šiol im
ta 10 “pointų.” dabar ims 
12: tiek pat už kump us iri 
petukus. Net už vadinamus 
“spareribs” jau reikės duo
ti šešis “pointus.”

Mėsa lipa į medį — kas 
bus?

Naujas raketas su raciona- 
vimo stampomis

Kainų administracijos o- 
fisas susekė naują raketą su 
racionavimo stampom s. Pa 
aiškėjo, kad daugelis žmo
nių davė melagingus iudy- 
mus ir išgavo naujas .acio-

Amerikiečiai paėmė garsų Vokietijos miestą <ob- navimo knygeles, vietų ne- 
lencą. bet šis vaizdelis parodo, kad iš to miesto dabar va pamestų knygelių. Keli 
belikę tik griuvėsiai. Tarp griuvėsių matosi kareivis jtpkie gudruoliai jau jagau- 
su kulkasvaidžiu Jis šaudo i vokiečių lizdą |ti ir turės aiškintis teismui

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis. Savininkas

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

258 BROADWAY. SOUTH BOSTON, MASS.

CASPER’S BEAUTY SALON
738 BROAIAVAY

Special—Every Monday, Tuesday, Wednesday

Per nra n ent S5.00
Shampoo and individually styled Hair-do $1.50 

EXPERIENCED MANICURIST AIAVAYS PRESENT 
Telephone: ŠOU 4645 No Appointment Necessary

Open Thursday Nights

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 Li quor Store, Ine.
134 W. 6th &. Cor. D Sts., South Boston, Mass.

Tel. SOU-3645 (15)
5*

E Street, South Boston
Pri stato ton:ką. vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
.Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Tel. ŠOU 2305

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos;
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

OR. G. L. KJLLORY
DR. D. PILKA

Valandos, non t iki ( 
ir nac 7 ild 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefoną*: SOUth Borton 1S2»

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BKOADWAT 
SOUTH BOSTON, MaSS.

Offic« TeL So Boston 0848
17 ORIOLE STREET

W«st Resbery, Mam 
ToL Perlnray 12M-W

TaL S8624 Gyv. SUS)

DrJoseph A.Gaidh
OPTOMETRISTAS

vataodos: S Iki 1» 
nuo S r«l S 
ano 7 iki t.

Saredom • ild 19

ARIU DAKTARAS 
(Maišo defektuotas akis tr 
mu laiko sugrąžinu triasą Uag 
■amtnuoiu ir priskiriu akietue

U4 Surnmer StrMt,
I «WRENCS. MASS.

60 SCOLLAY SQUARE, Room a 
BOSTON. Telef. Fafayette 2T71 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Daro Kraujo Patikrinimą

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien » 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

TeL TRObridge 63SS

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LICTUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S 

NadėUomis ir Šventadieniais: 
aao 10 iki 12 ryta.

S78 HARVARD STRECT 
kamp. Inman st. arti Central ske. 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. j

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured
Moruru)

Perkraustom 
Ha paS ir į to
limas vietas.

Saugi prteMnra,
S2S BROADWAT.

SO. BOSTON, 
TaL SOUth




