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Sugavo Nacių Submarinoje 
Atgabentus Sabotarus

n°sSSciOd Washingtonas Nepripažįsta
JIE BUVO IŠKELTI MAI* 

NE’O VALSTIJOS PA
KRAŠTY

Pas juos atrasta $60,000 pi-j 
nigų ir klastuoti asmens l 

dokumentai

New Yorko apylinkėje 
slapti valdžios agentai su
ėmė du nacių agentus, ku
rie buvo atgabenti čionai 
vokiečiu povandeniniu lai
vu ir iškelti Maine’o valsti
jos pakrašty. Jiedu yra spe
cialiai išlavinti ardyt gele
žinkelius, sprogdint tiltus, 
karo dirbtuves ir kitokį sa
botažą daryt. Vienas jų y- 
ra Amerikoj gimęs, lankęs 
Massachusetts Technologi
jos Institutą ir tarnavęs A- 
merikos laivyne. Jis vadina
si William Curtis Cole- 
paugh ir William C. Cald- 
well. Antras šnipas taipgi 
turi dvi pavardesEnch 
Gimpel ir Edward Green.

Pas juos atrasta $60.000 
amerikoniškų pinigų ir vi
sokių klastuotų dokumentų 
apie jų asmenybę. Jie buvo 
atvežti čionai apie mėnesį 
atgal, būtent lapkričio 29
į-io Irt i ir- mm tn lailfn iki aini

gyveno pirmaeiliuose y Bos
tono ir New Yorko viešbu
čiuose. Jie sakosi yra baigę 
tą pačią Vokietijos šnipų 
mokykla, kurios mokiniai 
išvogė Mussolinį iš alijan
tų nelaisvės 1943 metais.

Tai jau antras toks šnipų 
“kontingentas’’ patenka į 
Amerikos žvalgybos ran
kas. 1942 metais buvo su
gauti 8 sabotarai, kurie bu
vo išlipę iš nacių submari
nos Nevv Jersey pakrašty. 
Visi buvo nuteisti mirt ir 
nužudyti. Turbut tokios pat 
bausmės ir šiedu susilauks.

Gimpel yra gimęs Vokie
tijoj 1910 metais ir gyveno 
tenai iki 1935 metų. Tais 
metais jisai buvo nusiųstas 
Pietų Amerikon kaip vokie
čių radijo korporacijos “Te- 
lefunken” inžinierius. Jis 
f psigy veno Limo mieste, 
Peruvijoj, bet važinėjosi po 
visą Pietų Ameriką. Paga
liau Peruvijos valdžia suė
mė jį už šnipinėjimą. Iš te
nai jis pabėgo ir atvyko į 
Jungtines Valstijas, bet Te- 
xas valstijoj buvo sugautas 
j r 1942 metais sugrąžintas 
Vokietijon kaip repatrian
tas.

Hitleris esąs dar 
gyvas

Nacių laikraštis “Das 
Peich” išspausdino propa
gandos ministerio Goebbel- 
sc straipsnį apie Adolfą 
Hitlerį. Jis užginčija užsie
nyje pasklidusią žinią, kad 
nacių erštas jau nebegyvas. 
Hitleris esąs gyvas, tik ne
norįs viešai rodytis ir kalbė
ti. Goebbelso teigimu, Hit
leris nenorįs prakalbų saky
ti dėl to, kad “priešai nesu
žinotų jo planų.” Jis esąs 
atsiskyręs nuo žmonių, nak 
t imis negalįs užmigti, vaikš
čiojąs galvą nuleidęs ir vis 
žiuris į žemėlapius.

Jeigu tai tiesa, tai reiškia, 
kad Hitleris išėjo iš proto.

Dabar jis atvyko čia su 
savo sėbru Colepaugh’u na
cių submarinoj. Submarina. 
plaukė 54 dienas iki pasi?-i 
kė Maine’o valstijos pakraš-1 
čio. Šnipai išlipo francuzų 
apgyventam pakrašty, tarp 
Bar Harbor ir Winter Har
bor. Į krantą jiedu išsiirė 
guminėj valtelėj. Daugiau 
šnipų toj vietoj ir tą naktį 
neislipę, bet ar vėliau neiš
lipo kur kitur, šiedu sakosi 
nežiną.

Išlipę iš submarinos nak
ties laiku, Gimpel ir Cole- 
paugh nuvyko pėsčiom į 
Bangorą. apie 30 mylių at
stumo. Ėjo miškais. Kelio
nėj vadovavosi kišeniniu 
kompasu. Iš Bangor paėmė 
traukinį į Bostoną. Čia ap
sistojo geram viešbuty. Pa
buvę čia kurį laiką, išvyko 
New Yorkan. Tenai jie nu
sipirko amerikoniškas dra
panas, o Vokietijoj pasiutą 
aprangą numetė.

Per mėnesi laiko iie A- 
merikoj išleido $3,425 pi
nikų.

Abudu sabotažninkai bu
vo ginkluoti, kiekvienas tu
rėjo pilnai užtaisvtą .32 ka
libro automatą Be to. tu
rėjo slapto rašalo, falšyvas 
metrikas ir dokumentus.

Komunistai apšaudė 
Churchillą

Jam taikyta* šoris užmušė 
mergaitę. Kitas šūvis paleis

tas į jo laivą

Pereitą savaitę. rašėme 
“Keleivyje,” kad Anglijos 
premjeras Churchill ir už
sienio reikalų ministeris An
thony Eden nuvyko Graiki
jon sulaikyti vidaus karą, 
kurį pradėjo komunistai. 
Bet jo žygis buvo veltui. 
Komunistai ne tiktai nesu
tiko padėti ginklus, bet ir 
jį patį apšaudė. Sėdant 
Churchillui į automobilį, 
komunistai jį šovė, tik ne
pataikė. Kulka, prašvilpus 
pro Churchillą, užmušė ma
žą mergaitę.

Budamas Atėnuose. Chur
chillas valgė ir nakvojo An
glijos karo laive, kuris sto
vėjo juroje, netoli nuo Atė
nų. Komunistų kanuolės pra 
dėjo šaudyt ir į tą karo lai
vą. šarvuotis tuomet atida
rė perkūnišką ugnį į komu
nistų pozicijas, o anglų or
laiviai apšaudė komunistus 
iš kulkasvaidžių ir apmėtė 
juos bombomis.

Anglų laivui komunistai 
nepadarė jokios žalos, nes 
jų kanuolės negalėjo jo pa
siekti. Jų šoviniai krito į 
vandenį apie 200 jardų ne- 
dalėkę iki laivo.

Tai taip Churchillą priė
mė Graikijoj Stalino smogi
kai.

28,000,000 PORŲ ČEVE- 
RYKŲ MAŽIAU

Avalinės fabrikantai A- 
merikoje sako. kad per 1944 
metus jie pagaminę 28.000,- 
000 porų čeverykų mažiau, 
negu 1942 metais, nes stin
ga darbo rankų ir medžia
gos-

BAISIOS IMTYNĖS BELGIJOJ

Juodos rodyklės pažymėtos numeriai 2 ir 3 parodo 
kuria kryptimi ėjo didžioji vokiečių ofensyvą prieš ame
rikiečius Vokietijos-Belgijos fronte. Svarbiausis priešo 
tikslas buvo pasiekti Lježo (Liege) miestą. Ekspertai 
sako, kad jeigu vokiečiams butų pavykę paimti Lježą, 
tai alijantų armijos butų ištikusi didžiausia katastrofa. 
Bet amerikiečiai priešą sulaikė ir nuvarė keliolika my
lių atgal. Juodai mąrga rodyklė (2) parodo, kurioj vie
toj vokiečiai pralaužė amerikiečių frontą.

RUSAI PUOLA BUDAPEŠTĄ __

Šitas braižinys parodo Vengrijos sostinę Budap 
kurį dabar šturmuoja rusai. Per miesto vidurį pi; 
Dunojaus upė. Vakarų krante miestas vadinasi Buda, 
o rytų pusėj—Pešt. Rusai sako, kad Buaa jau kone 
visa jų rankose. Vokiečiai su vengrais ginasi kaip ap
supti tigrai. *

SMERKIA CHURCHILLO I AUTOMOBILIAI UŽMU- 
NUSILEIDIMĄ MASKVAI ŠĖ 23,000 ŽMONIŲ

Kari Larsen, švedų lab
daringos organizacijos va
das, kuris dabar randasi 
Amerikoje, smerkia Angli
jos premjerą, kuris “varto 
pasaulį kaip krūvą blynų.” 
Kaip pavyzdį, Larsen nu
rodo Pabalčio kraštus, kur 
rusai įsigalėjo smurto keliu 
ir Churchillas viskam prita
ria. Švedai dabar bijosi, 
kad Rusija gali okupuoti 
Suomiją, Švedijos kaimynę, 
sako Larsen. Suomijai jie 
uždėjo tokias žiaurias išly
gas, kad ta šalis niekados 
negalės iu išpildyt, ir tįada 
rusai turėsią progos užgrieb
ti visą Suomiją.

t

National Safety Council 
sako, kad iki giuodžio mė
nesio per 1944 metus Jung
tinėse Valstijose automobi
liai užmušė 29.760 žmonių. 
Per gruodį turbut prisidėjo 
dar apie 3,000 aukų. taip 
kad per visus 1944 metus 
užmuštųjų skaičius galės 
buti apie 23,000. ,

ANGLIJOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ

i Pereitą subatą šiaurės 
Anglijoj buvo žemės drebė-i..jimas, bet nuostolių nebuvo.

Reikalauja $50,000 už smur
tą ir terorą

Montgomery Ward & 
Co. Detroite iškėlė CIO u- 
nijai bylą, reikalaudama 
$50.000 atlyginimo už nuo
stolius, kokių jai padarę tos 
unijos streikininkai Detroi
te. Kompanija sako, kad a- 
pie 50 CIO streikininkų įsi
veržė į vieną didžiųjų jos 
krautuvių, išvartė stalus, iš
mėtė aplinkui prekes, daug 
daiktų sulaužė arba sunai
kino.

Kadangi Montgomery 
kompanija atsisakė pildyti 
CIO reikalavimus ir Karo 
Darbų Tarybos patvarky
mus. tai prezidentas Roose
veltas įsakė kariuomenei už
imti tos kompanijos įmones 
septyniucse miestuose. Kom 
Danijos viršininkas Avery 
sako, kad šitas prezidento 
įsakymas yra neteisėtas, 
nes konstitucija jam tokios 
galios neduoda. Ginčą tarp 
valdžios ir Montgomery 
kompanijos spręs teismai.

Popas paskirtas 
Graikijos valdytoju
Graikijos karalius Jurgis 

U, kuris dabar randasi Lon
done, paskyrė Graikijos 
valdytoju (regentu) Atėnų 
arkivyskupą Damaskiną, 
manydamas, kad komunis
tai tuo bus natenkinti ir su- 
4abdys vidaus karą, kurį 
iki šiol jie vedė prieš ang
lus ir prieš Graikijos vy
riausybę. Popas Damaski- 
įas yra prielankus Stalinui, 
kuris atstatė Rusijoj revo
liucijos sugriautą popų vieš
patavimą, ir todėl turi gerą 
vardą pas komunistus.

Graikijos ministeriu kabi
netas su socialdemokratu 
Papandreou atsistatydino, 
kad davus naujam šalies 
šeimininkui sudaryti naują 
valdžios aparatą. Rašant 
šią žinią buvo manoma, 
kad naujai vyriausybei su
daryti busiąs pakviestas 
Temostoklis Sofulis, Grai
kijos liberalų partijos va
das. Galimas daiktas, kad 
naujam kabinete reikalaus 
sau atstovybės ir Maskvos 
agentai iš ELAS. Anglų ka
riuomenės vadas Scobie tuo 
tarpu yra pastatęs ELAS 
komunistams sąlygas, kad 
jie turi atiduoti ginklus ir 
Dasitraukti iš Atėnų apylin
kės, jeigu jie nori, kad karo 
veiksmai prieš juos butų su
stabdyti.

PETRILLO IR AVERY

Petrillo yra muzikantų u- 
nijos vadas, o Avery yra 
Montgomery Ward kompa
nijos vedėjas.

Petrillo spiovė į Labor 
Boardo patvarkymus, ir lai
mėjo—valdžia jam nusilei
do.

Bet kai Avery atsisakė 
pildyt Labor Boardo pa
tvarkymą, kariuomenė užė
mė jo kompanijos įmonę. ’

Dėl tokios nelygybės Kon
grese kilo protestų. Senato
rius Bali pareikalavo, kad 
įstatymai butų taikomi ly
biai Petrilai, kaip ir Avery.

Liublino Kvislingų
SKAITO TEISĖTA LON

DONIŠKĘ LENKŲ 
VALDŽIĄ

Maskva su Liublino “komi
tetu” pastatyta į karštą 

vandenį

Valstybės Departamentas 
Washingtone padarė labai 
reikšmingą pareiškimą Len
kijos atžvilgiu.

Kaip visi žino, Maskvos 
agentai Liubline buvo suda
rę “Lenkijai laisvinti komi
tetą.” Dabar tas “komite
tas” apsiskelbė “laikinąja 
Lenkijos valdžia.”

Tai buvo Maskvos pla
nas, kad izoliuoti londoniš- 
kę Lenkijos vyriausybę, ku
rią remia visos demokrati
nės lenkų partijos ir visa jų 
požemio armija.

Liubline apsiskelbusi 
“laikinoji Lenkijos valdžia” 
yra aiškus Maskvos įrankis, 
kurio pagalba Stalinas nori 
prijungti Lenkiją prie So
vietų Rusijos. Tai yra Len
kijos išdavikų, kvislingų 
klika. ,

Įdomu buvo pamatyti, 
kaip į tuos kvislingus pažiū
rės ~WgghiT>fffrkT>Qc • ar Jirng_
tinių Valstijų vyriausybė 
pripažins šitą begėdišką

Naciai sušaudė rusų 
emisarus

Maskva žada kaltininkus 
pakarti

Pereitą savaitę vokiečiai 
užmušė du rusų karininkus, 
kurie vežė į Budapeštą ul
timatumą, reikalaujantį vo
kiečių kapituliacijos. Jus e- 
*at apsupti ir priešindamie
si nieko nelaimėsite, rusų 
ultimatumas aiškino. Pasi
duoki geruoju. Jeigu nepa- 
siduosit, raudonoji armija 
sunaikins y netiktai jus, bet 
ir Budapešto miestą. Atsa
komybė už tai kris jums.

Tokio turinio buvo rusų 
ultimatumas.

Rusų karininkas važiavo 
oas vokiečius automobilium. 
su balta* vėliava. Vokiečiai 
paleido ugnį iš kulkasvai
džių ir užmušė jį. Tada ru- 
sai pasiuntė antrą karinin
ką su balta vėliava ir su ul
timatumu. Tą vokiečiai įsi
leido ir pasakė, kad jie ne
ko daugiausia nišų. Kai tas 
pasiduos, nes nori užmušti 
karininkas apsisuko grįžti 
atgal, vokiečiai šovė jį iš 
užpakalio ir užmušė. Tiktai 
rusų vertėjui pavyko pa 
sprukti gyvam.

Šitas vokiečių pasielgi
mas yra priešingas karo 
taisjjęlėms ir labai sukirši
no rusus. Jei kaltininkai 
bus paimti gyvi, rusai žada 
juos pakaiti.

1944 METAIS KASYKLO
SE ŽUVO 1037 MAI- 

NERIAI

Amerikos angliakasių u- 
Į nijos organas praneša, kad 
per 1944 metus buvo iškas
ta 575,517,000 tonų anglies 
ir kasyklose neteko gyvybės 

11,037 maineriai.

Maskvos padarą, ar ne.
Ir Naujų Metų proga Val

stybės Departamento vedė
jas padarė vyrišką pareiški
mą, kad “Liublino valdžios” 
Amerika nepripažįsta!

Musų vyriausybė pripa
žįsta londoniškę lenkų val
džią kaip teisėtą Lenkijos 

•atstovę ir tiktai su ja tarsis 
Lenkijos reikalais.

Tai buvo skaudus smūgis 
Maskvos intrigantams, 

į Dabar įdomu bus pažiū
rėti, ką Rusijos diktatorius 
darys. Ar jis likviduos savo 
kvislingus Liubline ir nutils, 
ar spirsis, kad jie butų Len
kijos “valdžia”?

Jeigu Stalinas norės rem
ti Liubliną,, tai jis turės at
virai stoti prieš Washingtc- 
ną.

Liublinas galėtų parduoti 
jam Lenkiją, bet Vvashing- 
tonas tada galėtu nebeduo
ti Stalino “rojui” duonos. 
Jeigu Stalinas turi nors 
kiek proto, tai jis turėtų pa
sirinkti Amerikos duoną, o 
ne sugriautą ir alkaną Len
kiją.

e
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kiečių mašinas 
Rumunijoj

VVashingtonas reikalauja 
pasiaiškinimo

Savo laiku Amerikos 
spaudoje buvo jau rašyta, 
kad rusai plėšia Rumunijoj 
dirbtuves, išima mašinas ir 
veža jas Rusijon.

Dabar paaiškėjo, kad 
lėšdami Rumunijos turtą, 
olševikai išvogė daug ma

šinų, kurios prigulėjo ame
rikiečių ir anglų korporaci
joms.

Daugiausia tokių mašinų 
esą išvogta iš aliejaus pra
monės, kur Amerikos ir 
Anglijos finansininkai turė
jo koncesijų ekspluatuoti 
žibalo šaltinius.

Mašinų plėšimas prasidė- 
j'ęs da vasaros laiku, tuo
jau rusų armijai Rumuni
jon įsiveržus, bet iki šiol a- 
pie tai aiškių žinių nebuvo, 
nes rusai neįsileido Rumu
nijon nei Anglijos, nei Ame
rikos atstovų.

Iš Washingtono praneša
ma, kad dabar mūsiškė vy
riausybė reikalaus, ar jau 
pareikalavo, Maskvos pasi
aiškinimo dėl šitų plėšimų.

UŽ METŲ JAPONIJOS 
LAIVYNAS BUS 

IŠNAIKINTAS

Amerikos laivyno aviaci
jos vadas Mitscher sako, 
kad ims dar metus laiko, iki 
japonų laivynas bus visiškai 
išnaikintas. Jis mano, kad 
jų laivyno liekanos dar ban
dys stoti į kovą su Ameri
kos jūrių galybe, ir kad toj 
kovoj jie galutinai žlugs. O 
jeigu jie bijos prieš musy
ki laivyną stoti, tai mrs 
juos surasim ir vistiek su
naikinsim. šiaip ar taip. Ja
ponijos laivynas bus žlugęs.
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KERENSKIS MATO DU 
STALINU

Buvęs Rusijos liaudinin
kų vadas atranda du Stali
nu. Vienas jų esąs totalita
rinės diktatūros palaikyto
jas. kuriam jis. Kerenskis, 
esąs priešingas. Gi antras 
Stalinas, tai rusų “tautos 
vadas,” Rusijos sienų pla
tintojas, svetimų žemių gro
bikas. Šitą Staliną Kerens
kis remia. Jis nepripažįsta 
Atlanto Čarterio ir stoja už 
Pabalčio kraštų prie Rusi
jos prijungimą.

Šitoki savo nusistatymą 
Kerenskis pareiškė anądien 
Užsienio Reikalų Draugijos 
susirinkime New Yorke.

Kalbėdamas apie Pabal
čio kraštus, Kerenskis pa
sakė šitaip:

“Šitos žemės buvo inkorpo
ruotos į Rusiją 1939 metais, 
gi Atlanto čarteris buvo pasi
rašytas 1941 metais. Kai Lit
vino vas dėjo po tuo čarteriu 
savo parašą už Rusiją, tai ike- 
kas jo neklausė, ar Rusija su
tiks tų žemių išsižadėti, ar ne. 
Buvo pripažinta, kad jos yra 
Rusijos dalis. Estija, Latvija 
ir Ičetuva po Atlanto čarte
riu nepasirašė. Jų vardo nėra 
dėl to, kad jos jau nebeegzis
tavo.”

Bet Kerenskis čia susipai
niojo ir datose ir faktuose. 
Jis sako, jog “buvo pripa
žinta,” kad Pabalčio valsty
bės “yra Rusijos dalis,” tuo 
tarpu faktas yra toks, kad 
Amerika da ir šiandien ne
pripažįsta tų kraštų prie Ru
sijos prijungimo. Washing- 
tone dar tebeveikia nepri
klausomos Lietuvos atsto
vybė, o New Yorke tebėra 
da nepriklausomos Lietuvos 
generalinis konsulatas.

Datas Kerenskis taipgi 
sumaišė. Kaip “Naujienos” 
pastebi—

“Kerenskis čia pasakoja, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija bu
vo inkorporuotos j Sovietų Są
jungą *1939 metais.' O iš tie
sų, 1939 m. spakų mėn. 10 d. 
Sovietų Rusija pasirašė ‘ben
drą pagalbos sutartį’ su Lie
tuva, iškilmingai pasižadėda
ma gerbti Lietuvos nepriklau
somybe ir nesikišti į jos vi
daus reikalus. Ta sutartimi 
Maskva išsiderėjo teisę turė
ti .Lietuvoje apribotą skaičių 
savo kareivrų griežtai aprėž
tuose stovyklose, apsiimdama 
mokėti už stovyklas nuomą. Ir 
dar, kaipo priedą prie savo pa
sižadėjimų, sovietų valdžia pa
vedė Lietuvai Vilnių su tam 
tčkromis sritimis.
“Kaip butų Rusija galėjusi 

šitokią sutartį daryti su Lie
tuva, jeigu Lietuva butų bu
vusi ‘inkorporuota’ ? Ne, šita 
sutartis aiškiai liudija, kad 
dar 1939 metais, jau einant 
karui, Rusijos valdžia pripaži
no Lietuvą (taip pat Latviją 
ir Estiją) nepriklausoma vals
tybe. Sutartis buvo padaryta 
Maskvoje, pačiai Rusijos val
džiai pasiūlius, turėjo galioti 
penkerius metus ir automatiš
kai buti prailginta dar penke- 
ric-ms metams, jeigu viena ar
ba atnra šalis iš anksto nepra
neš, kad prailginimo jr. nenori.
“Taigi ta sutartis dar buvo

pilnoje galioje, kai sovietų vai 
džia 1940 metų birželio mėne
sį staiga pasiuntė Lietuvon ul
timatumą ir Raudonąją armi
ją’
“Susirinkimas Waldorf-Asto- 

ria hotelyje nebūtų Kerenskiui 
plojęs, jeigu jisai butų pasa
kęs atvirai, kad Stalinas 1940 
metais sulaužė sutartis su Bal
tijos valstybėmis, nepraėjus 
nei metams laiko po ju pasi
rašymo. Nežinia, ar čia Keren
skiui patarnavo jo atminties 
silpnumas, ar jisai sąmoningai 
supainiojo faktus, kad nerei
kėtų kaisti prieš publiką. Bet

jisai vistiek prisipažino, kad 
Baltijos valstybės buvo anek
suotos, t. y. jėga prijungtos 
prie Rusijos, pavartojant kr> 
kada smurtą.
“Vadinasi, tas liberalas ir de

mokratas, kuris kartais mėgs
ta apsimesti ir socialistu, re
mia aneksijas, kurias dargi to
talitarinis diktatorius Leninas 
yra viešai pasmerkęs!”

Matyt, kad Kerenskis sva
joja grįžti Rusijon. Kitaip 
sunku įsivaizduoti, kodėl jis 
turėtų remti rusų “tautos 
vado” smurtą prieš silpnes
nes tautas.

DAR APIE ATLANTO 
ČARTERĮ

Mes jau rašėm, kad Chur
chillas "palaidojo” Atlanto 
Čarterį. Prezidentas Roose
veltas irgi labai neaiškiai 
apie tą dokumentą išsitarė, 
nors pridūrė, kad Atlanto 
Čarteris turis tokios pat 
reikšmės ir šiandien, kokios 
jis turėjo jį rašant.

Komentur damos prezi
dento pareiškimą, “Naujie
nos” rašo:

"Užvakar prezidentas Roose
veltas labai nustebnc laikraš
čių reporterius, pasakydamas 
jiems, kad Atlanto čarteris 
tai ne formali sutartis su au
torių parašais ir antspaudo- 
mis, bet tiktai tam tikrų prin
cipų pareiškimas, kuris buvo 
paskelbtas per radio ir paskui 
pakartotas laikraščiuose.

“Repcrteri- paklaustas, kur 
yra to dokumento orig'nalas. 
prezidentas atsakė, kad jisai 
nežinąs. Jisai paaiškino, kad 
to pareiškimo dalys buvo pa
rašytos ant atskirų sklypų po
pieros. Vienas dalis rašė jisai, 
kitas Churchillas. dar kitas jų 
dviejų padėjėjai. Paskui tie 
popieros sklypai buvo sudėti į 
daiktą ir paduot/ radio prane
šėjams paskelbti. Keturi kon
ferencijos dalyviai — Roose
veltas, Churchilas, Sumner 
Welles (buvęs valstybės sek
retoriaus pavaduotojas) ir Sir 
Akxander Cadogan (britų už
sienio reikalų nuolatonis pa- 
sekretorius) — pasidarė kiek
vienas po kopiją, savo ranka, 
ir pasilaikė, kaip ‘memorandu
mą-’ Tai buvo 1941 m. rugpiu
čio mėnesį Atlanto juroje, ne- 
tolr. Kanados krantų.

“Vadinasi, Atlanto čarteris 
yra pareis kimas. o ne forma
lia susitarimo dokumentas, ne 
kontraktas. Tai neturėtų buti 
naujiena, nes jau gana senai 
valstybės departamentas (be
ne pats buv. sekretorius Hull) 
spaudai aiškino, kad Atlanto 
čarterį reikią imti ne kaipo 
sutartį, o tik kaip išdėstymą 
bendrų tikslų ir principų, už 
kuriuos pasfsakė dviejų vals
tybių vadai. Tas dokumentas 
niekuomet nebuvo pateiktas 
nei Anglijos parlamento, nei 
JAV kongreso ratifikavimui 

(patvirtinimu:).
“Kas yra nauja prezidento 

paaiškinimuose, tai tas fak
tas. kad Atlanto čarteris dar
gi nebuvo parašytas viename 
lape popieros. Jc ‘originalas’ 
suodėje iš kelių popiergalių, 
kurių dabar nei pats preziden
tas nebegali surasti.
“Bet šiaip dalykas nepasikei

tė. Visuomet reikėjo suprasti, 
kad čarteris tegali turėt*: tik
tai moraline vertę.
“Juridinę (teisinę) vertę ji

sai įgijo vėliau, kada jo dės
niai tapo inkorporuoti: į Jung
tinių Tautų Pareiškimą, kuris 
buvo pasirašytas VVashingto- 
ne, 1942 m. sausio 1 ir 2 d.d. 
Pasirašyme dalyvavo visi Jun
gtinių Tautų koalicijos nariai, 
kurie jau buvo paskelbę karą 
Ašies agresoriams arba bent 
nutraukę diplomatinius santy
kius su jais. Sovietų Rusija, 
beje, irgi pasirašė (parašą pa
dėjo Molotovas), nors ji dar 
ikj šiol draugauja su Japoni-

AMERIKIEČIAI EINA ATAKOMIS 20: Vokiečių generolai 
padėjo Hitleriui bombą. A- 
merikiečiai įsiveržė į Gua- 
mą. Amerikos demokratai 
nominavo Rooseveltą ket
virtai prezidento tarnybai.

23: Vokietijoj suimti 8 
nauų generolai dėl kęsini- 
r osi i adaryii Hitleriui ga-
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Amen Atlanto Čarteriui?

27: T u ai pasiekė Vislos;

Rugpiutis
Rugpiučio 1: Amerikiečių 

nvazijos tankai keturiose

gieda
“saulės”

antifonus
garbei.

Stalino
Prezidentas Rooseveltas

šiomis dienomis davė bu- “Tegul nusisuka sprandus’
‘dingą pareiškimą. Spaudos r . .. . .. . .
s atstovams jis pasakė, kad . Jugoslavijoje^galima lauk 
nebuvo ir nėra tokio doku- Bostono “Heraldo” bendra

darbis Leslie BainliYozijus uuuuu neįuiiusc kajj? Atlanto, Carte (jarj)ls Le<!jje Bam prane>-inėin frs.no,i-zn Rro_ ns! BUVO tik skyvitai popie- - , , , ,, U,-/virtose mejo fiancuzų rtre-^. sa .kad “maršalo” Tito par-
tanijon.

< 10. Guamas užimtas.
I 15: Nauja alijantų inva rr- • , •, • -- , j- *
zija Francuzijon iš pietų,; .Jai, ik! šiol vadinta 
tam Marselio ir Nicejos. ' Atlanto Cartenu, kas buvo 

21: Atsida.ė Ii.imbarton sklrL?ma raį'Ju' «• spaudai 
Oaks konferencija. "T? 131 buvo tlk propa‘

Į 23: Rumunija nutraukia ga”da- .

•ros; vienus rašė Roosevel- s? Ka<? . mar¥ai° 
tas, kitus Churchillas, o da «zanai Ir ?.eraa?°. atsl2ad«-
kitus — kiti žmonės. “ S*vo Sall°v Vįenas ,Tlt°

partizanų vadas Bumui pa
sakęs :

“Tegul iie nusisuka spran 
dus, bekalbėdami! Bet mes 
spirsime juos laukan taip

kara nrieš aliiantus ir an Žmonės nustebo, kilo pro- 8re»taL kaiP greitai jie kels Kaią pnes aiyantus n ap- . V-Koil savo kojas i Jugoslaviją...’kojas i Jugoslaviją.
,. - . , Suprasite, ką reiškia tie

ir nėra tokio dokumento, «jie » Tai nepriklausomos 
kaip Atlanto Čarteris, bet (.Jugoslavijos šal i n i nkai. 
yra idėjos, už kurias pašau- Taip pat aižku, reiškia

Kurčiu lis kovojo ir kovoja. tas “spirsime”: kas nesutin-
_ .. z* A .. - Taigi: amen Atlanto čar- v., 811 nak-ilikn Ti-Rugsejo 3: Francuzijoje itprini _ tptrul o-vunia idė- ? ? Maszvcs pakai ik u n- 

alijantai paėmė Ljclo mies- J e jto, tam salm galvą!
krimina- i m*re floras- R dabar turi manyt bol- - -

ko* senatorius Noro. ševikiškų okupantų jungą
Anglai išlaisvino Bei- velkąs lietuvis, lenkas ir ki- 

gijos sostinę Briuselį ir An-^:?
tveipo uostą..Pasibaigė ką-; Jei amen Atlanto Carte.

Kažkur Vakaru fronte amerikiečiai atakuoja vokie- skelbė karą Vokietijai. testai. Vėliau piezidentas 
čia pozicijas miškį. ! 25: Alijantai išlaisvino įgriebė ir pasakė: nors

Paryžių.
ja. Kfi' kurios vasltybės prisi

dėję vėliau.”

Taigi Ath:nto čarteris v- 
ra panašus i krikščionių 
šventraštį. Nes Biblija taip 
oat buvo parašyta ant at
skirą popiergalių ar molio 

jclytelių. vėliau tie “raštai” 
buvo surankioti ir šiandien

“Kauno fu: e nužudyta 70,-į 29: Rusai paėmė Rumuni- 
000 žmonių, sykių ir viršuj pa- jog uostą Konstantą.

Rugsėjuminėt.: Lietuos veikėjai. 
"Paneriuose, netoli Vilniaus,

atkasta 100."OW Daugelį lavo
nų naciai su< -gino, kad nepa-

Į likus pėdsako savo 
lystės.”

Vokiečiai -ako, kad Pa
jais remiasi visas krikščio- neriuose atkasti lavonai bu

rnytės mokslas. ------
Vadinasi, nesvarbu, kas

originalą parašė ir nesvar-

vę pačių bolševikų nužudy
ti.

Vieni kaltina kitus, bet

žmonės! Juos veigė ir iš
naudojo karaliaus dvaro 
čučelai, o šiandien tą patį 
daro Maskvos čučelai. 

Karališkas pragarasras tam Rii«iin« ir ^nnmi . . . Karališkas pragaras irras tarp Kus jos ir Suomi rnn, tai valio agresijai! Pa-,bolševikiškas rojus — abu
11: Alijantų armijos įsi- stovios taikos jau nebus.

Kas čia pasidarė ir ką t
bu,-kur tas originalas dabar kaip vieni vra galvažudžiai. ‘verze Vokietijos zemen. reikia kaltinti? 
yra; bet svarbi, kad to ori taip ir kr.i. Pavyzdžiui-! , ;„AJla."a .SSTSS?
ginalo turinys buvo paskel-
btas viešai ir kad tautos no
ri to turinio laikytis.

NACIAI NUŽUDĘ RAŠY
TOJĄ BINKĮ, ŠIMKŲ 

IR KITUS

labu tokiu.I
, Komisarai da vis basi?

Lietuvių komunistų fiure
ris Bimba nori, kad Straz
das ar kun. Končius jam at
sakytų “labai svarbų kiau-

žmonių iš' Lietuvos vejami! Amerikoje perėjo labai nuo- Stipriai ir teisingai 
bolševikai IMI metais Pro- polingas uraganas. , pjttgburgho «Uetuvių ži-

Spalią 4?Mi?ė Alfredas ni°y” skaitome: _ ----------------------
džiais apie 400-ūkininkų. Smitii, buvęs demokratų ...jutomis zmiom^ An- s.mą/’ būtent: ar Lietuvių
kuriuos iie buvo pirmiau a- partijos sulas ir New Yorko ?',JXrki£suiudo F“'P.?S T PaS‘“";

____ — valstijos gubernatorius. smarkiai sujuao visi ge-(tęs “nors vieną drapaną į
S: Anglų aimija išlipo GMi:

Graikijoj.

veniškio koncentracijos sto
vykloj sušaudė kulkasvai-1

reštavę dėl nesumokėtų mo
kesčių Paleckio “valdžiai.“Bolševiku laikraščiai ra- Bet aiiie "ta Diktadarvbe uralKijoj. žo pasipriešinti britu ir ni-j “Ar ne tiesa, kad surin

ko kaFkomMS  ̂Su-^isvė”ir“ŠviffnSad «: Mirė tVendell Willkie. sų sąmokslui pąnmkmti At-.kote desėtkus tonų. o jas 
šyį l?mkusTSvo minimi neSė žymus republikonas. ;^a»uX»PaS,^!P"dote čia Amerikoje?”
miręs, bet naciai ji nužudę.' Kaip naciai slepia savo .9„:nj?™^yOn,t2tk/i ta™' do?kad?rusams ir britams! Tiesa, tovarišč, šventa tie- 
Tąip pat buvęs nužudytas kruninaliskiB darbus, taip tfaX ' orraniMc S km-i daugiau rūpėjo užkariauti sa — surinkto tonai drapa- 
rasrtojas Binkis, akademi-|bokevįkai slepia savo pik- ‘a“‘įn«: kaimynų žemės...” nų. bet komisarai jų nega-
kas Kuzma, artistas Samuo- tadarybes. savo piktadary- ?“«en^omi jėgomis palai- Pasakyta stipriai ir teisin-|vo! Kada atsidarys keliai į 
1,s-arof- A-.R'inką ir km. bes slepia, o apie kitus me- kytų pasauho toiKa to ka<J mir. Atlan.. Lietuvą, tas drapanas gaus

Chicagiskis bolševikų la- luoia. Is jų pačių teisybes . Bulgarija pnima.an-,Oarter^. roiįda LalK^t; Lįeįuvns žzpnnės.
!pas pasakoja:____________ niekuomet nesužinosi. ,sąlygas Karo panau- Maskvą ir Londoną! Bet ia-Į Bet kodėl “draugas” Bim

13: Rusai paėmė Rygą.

Svarbesni 1944 Metų Įvykiai
vo laiku d. Gabaliauskas įs-

kurią pirma biivo užėmę vo- PėJ° Amerikos lietuvių vi- 
r Y suomenę ir jos vadus, kad

ba taip susirūpino Lietuvių 
Šalpos Fondo rinktomis dra
panomis? Juk komunistai 
rinko lietuviu drapanas irAmerikos generolas “6 butų atsargesni ir bri- . . u

-------------- MacArthur su didele armi- t?n?s neda!7tli Panašių kai-, siuntė j jas bolševikų “ro-
Ka« atsitiko sausio mėnesy Chicagoje ir nešte išnešė į ša išlino Filininu salose A- Taip, ar ne? i jų-’’ Ar jų neužteko? Ar ko-; gatvę tos kompanijos pre- meriva atšaukė^iš Kini ios “Keleivis” savo nuomonę i misarai da nuogi ir basi?

Sausio 3: Federalinis zidentą Avery. 
grand jury apkaltino 30 as-i 28: Mirė laivyno sekre- 
menų, kurie buvo padarę torius Knox.
sąmokslą nuversti ginklo 
jėga šios šalies vyriausybę

savo generolą Stilwellą. ~ senai pasakė ir britų;rusų
20- Vokietiioi amenkie- s3mckslas ™urns n«ra J°kia .čiai paėmė A^enS miX- "““ianybė. Maskvos ir Lon- 

t? kFiri voktočiai atkakliai dono .imperialistai veda

Gėda donosčikams!
Netoli Chicagos yra dido-

Gsgužes mėnuo ;tą. kurį vokiečiai atkakliai aoni? .jmpenaiistai vena lietuvių kolonija, Rock-_ . _ 8: Kongresas nutarė tęsti gVnė. grobemskų dalybų politiką,1 -
ir įsteigti nacių režimą. Jend-lease dar vienus me-! 21: Maskvoje pasibaigė Į>et hiss manom, kad ta po- 

Sausio 9: Clevelande su tus. 'churchilb pasikalbėjimai ht,ka Jiems 1 5er? neise.1?-
degė Antanas Smetona, bu- jq. Rusai atsiėmė Sevas- su Stalinu. . savo žod} Anglijos pastangas, bet... ta skyrių

Admirolas Nimitz ^1S?Z1^en?Lta_r!?r^ buvo įskundęs vienas komu 
nistų “veikėjas,” Lowden- 
Laudanslūs. “Naujienos” 
praneša, kad tas Pruseikos- 
Andrulio klapčiukas buvo 
nulindęs į Community and 
War Fund skyrių Rockfor- 
de ir biauriai apsimelavęs. 
Girdi, BALF skyrius neko
operuoja su Ccmmunity and 
War Fund’u!

Amerikonai susidomėjo ir 
komunistėlis melagis buvo 
prikaltas prie gėdos stulpo!

arob^nišky _dalybų poliliką, for(, Ilb fen vei|įia Lictu.
vių Šalpos Fendo skyrius. 
Jis remia Amerikos karo

Tas “visuomenės veikėjas’

a-

biudžete sąmatą- karui lai 
mėti ir fašistų Ašiai sunai 
kinti.

i 22: Alijantai iškėlė ar
miją už 20 mylių nuo Ro
mos.

29: Nuleistas vandenin 
naujas Jungtinių Valstijų 
karo laivas “Missouri,” ga-

20: Amerikos komunistų’ Lapkritis
suvažiavimas nutarė panai-. Lapkričio 7: Rooseveltas _ . . M__. , .
kinti savo partiją. išrinktas Jungtinių Valstijų Tautininkų Vienybe

Amerikiečiai išlipo prezidentu ketvirtam termi- P .savo skiltis grupelei27:
Biako saloj.

Birželis
Birželio 4: Alijantai pa

ėmė Romą. (
6: Alijantų invazija Nor-lingiausis drednotas pašau-Į man‘^jjon

, .. . , ... . i 14: Jankiai išlipo Saipa-31: Jungtinių Valstijų ju-ino saloj
rininkai Įsiveržė į Maršalų 
salyną.

Vasario mėnesy neatsiti
ko nieko svarbaus.

Kovo mėnuo
Kovo 4: Nužudytas elekt

ros kėdėj banditas Louis 
, Lepke.
i 20: Naciai užėmė Veng- 
nją.

24: Vokiečiai okupavo 
Rumuniją.

Balandžio mėnuo
Balandžio 3: Rusai įsiver

žė Rumunijon.
4: Amerikos oro jėgos 

bombardavo Rumunijos sos
tinę Bukareštą.

12: Rusai išstūmė vokie
čius iš Kerčo.

22: Amerikiečiai išlipo 
iHollandijos ir Aitapės salo
se, kurias turėjo užėmę ja
ponai.

27: Kariuomenė užėmė 
Montgomery Ward įmonę

16: Vokiečiai pradėjo 
bombarduoti Angliją skrai- 
mijos mie -tą Viipuri (Vi- 
fcorgą).
domomis bombomis.

20: Bolševikai užėmė Šuo
21: Amerikiečiai pasiekė 

Francuzijos uostą Cherbour-

27: Che: bourgas paimtas.
28: Republikonų partijos 

konvencija nominavo De- 
wey savo kandidatu Ameri
kos prezidento rinkimams.

30: Amerika nutraukė di
plomatinius santikius su 
Suomija.

Liepos mėnuo
Liepos 6: Hartforde sude

gė cirkas, kurio liepsnose 
žuvo 168 gyvybės.

7: Nauji Amerikos su- 
perfortai “B-29” bombar
davo Japonijos miestus.

8: Amerikiečiai galutinai 
užėmė Saipano salą.

nui žmonių, kurie visais budais
»: Rusai paskelbė, kad "iekiaa Amerikos Lietuvių 

jie einą imti Vengrijos sos- Tarybą, šitas nepadorias a- 
tine Budarmšta takas Brooklyno savaitras-«n?ngfų orlaiviai nu- vadina “ąnkieta” - vi-
skandino vokiečiu šarvuoti su°*nenes apklausinėjimu.
“Tirpitzą.” kuris buvo skaf ..JBe‘tal -VTa t?"13 Lietuvos 
tomas “nesunaikinamas.” ^davikams komunistams.

18: Aliiantų armijos pra- Taip tą ankielą ir reikia 
dėjo didijj ofensyvą

bombarfaTO ^kTjTmiSrt v«fc mčtytom 17 vftjtam .{ižku. jų “procia” eina 
Janonrio? J žmogui. “Vienvbės” redak- niekais; amerikonai jau zi-

2?”Atoistatvdino Jungti-'6”? ^aa ii tituluoja “vei- na kokie paukščiai tuos do-
nių Valstijų Valstybės De- keįu- . . .
partamento vedėjas Cordell I Anglai tun charakteringą
Hull; jo vieton prezidentas:Posakį~- misery loves com- priešams’ 
naskrvė Fdw»rri» fetrini- PanV- Laimingos keliones! nJ0S pnesams ST TmerikTlp“! Tūtavai ^.tokiais “veikė; St Str.zd..,

į bolševizmo “rojų,” kuria
me smetonininkas Pivoša

Tai ne pripuolamas reiš
kinys; tai sistema! Komu
nistiški donosčikai visur 
skundžia BALF ir ALT sky-

Gėda donosčikams! Gėda 
lietuviu laisvės ir demokra-

vėl bombarduoja Tokiją.
Gruodi*

Gruodžio 5: Anglų ka
riuomenė Atėnuose pradėjo 
šaudyt į ELAS komunistų 
miliciją, kuri užsimanė nu
versti anglų palaikomą 
Graikijos valdžią.

10: Italijoj Bonomi suda
rė naują vyriausybę. Ang
lai įsteigė atskirą laivyną 
Pacifikui.

11: Naujokų ėmimo ko- 
’mitetams (draft boards) į-

sakyta imti kariuomenėn 
tuos darbininkus, kurie ap
leidžia darbus karo pramo
nėj. ,

14: Amerikiečiai išlipo 
Mindoro saloje. Filipinuose.

17: Vokiečiai pradėjo di
dįjį ofensyvą prieš ameri
kiečius Belgijos ir Luxem- 
burgo fronte.

Daugiau sužeistų lietuvių

ŠĮ panedėli Karo Depar
tamentas paskelbė da vieną 
Naujosios Anglijęs sužaistų 
kareivių sąrama, kuriame 
matosi tivs aiškiai lietuviš
kos pavardės, būtent: An
tanas Ratkevičius iš Brad- 
fordo, Mass.: Jonas Barta
sevičius iš Nashua N. H., 
ir Adolfs Beruskis iš Port’- 
villeio.
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 KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Į AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į:KAS SKAITO, KAiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Lietuviai kriaučiai atmetė {apie pusė unijistų butų pa- 

stalincų “konstituciją” Į dalyti beteisiais. Amalga-
---------- j meitų unijos lokalai žiuri

Giuodžio 13 d. Amerikos ne to. kokioje dirbtuvėje u- 
Liet. Pil. Kliubo svetainėje nijistas dirba, bet to, ar jis 
buvo sušauktas lietuvių siu- yra gerame stovyje. Nes 
vėjų 54-to skyriaus susirin- mes gyvename ne Stalino 
kimas; Tai buvo, priešmeti-, “saulės” krašte, bet demok 
nis mitingas. j ratinėje Amerikoje. Amai-

Prie tokių susirinkimų • gameitų unijos nariai su- 
kriaučiai visuomet ruošiasi, pranta, kad Stalino “kons- 
o ši kartą jie ypatingai ruo-, titucija” jiems yra nepriim- 
šėsi. Dalykas yra toks, kadį tina. Tą padarė ir lietuviai 
komunistai buvo užsimoję kriaučiai. Jie suprato, kad 
užkariauti musų lokalą. butų didelė gėda priimti

komunistų pasiūlymą, ir 
atmetė.

Komunistai jaučiasi pras
tai ir visą bėdą bando su
versti ant Stankevičiuko,

Nors lokalo Pildomoje Ta
ryboje komunistai turi di
džiūną ir daro ką nori, bet 
ir to jiems neužteko. Jie no
rėjo, kad iš Pild. Tarybos 
butų pašalinti du socialis- Stakviliuko ir Fricuko. Tai į 
tai, F. Vaitukaitis ir J. Bui-t jie iškepę tokj prastą kiš-; 
vydas. ir kad butų praves-;kio pyragą. Bet tai papras
tas toks patvarkymas, kad j ta komunistų giesmelė! Jei-; 
54 skyriaus narys, dirbąs gu jiems kas nepavyko, tai 
kitataučių dirbtuvėje, netu
rėtų teisės užimt bet kokį 
urėdą lietuvių lokale.

Kad paslėpti savo užma
čias, komunistai viename 
šapų čėrmanų susirinkime 
pasiūlė, kad lokalo susirin
kimui butų duotas toks su
manymas, kuris veik pusę

JĮ

kalti pavieni asmenys, o jei 
pavyko — visas kreditas 
priklauso jų partijos “lini-i 
jai.”

Be juoko, Brooklyno lie- ir

NAUJAS ALMANTU GINKLAS

Anglijos karalius apžiūri rakietinę kanuolę, kurio- 
dubar yra apginkluoti alijantų orlaiviai. Tai nau

vanas, o paskui rodyti pa
veikslus. Tuomet mažesni 
vaikai, kurie daugiau suin
teresuoti dovanomis, negu 
jodomais paveikslais, galė
tų eiti namo.

Reikia pasakyti, kad Sū
nų Lietuvos Dr-jos Kliubas 
Pittsburghe via vienatinė 
lietuvių draugija, kuri ren
gia vaikučiams Kalėdų “pa
les.”

Valdybos rinkimai
Giuodžio 17 d. buvo Sū

nų Lietuvos Dr-jos viršinin- 
ikų rinkimai. Pirmin. išrink
tas J. Jankus, vice pirm.— 
A. Gustis; iždin. J. Norei
ka, »rot. rast. B. Vainaus
kas. turto lašt. K. Lucas; di
rektoriais: W. Chatella, S. 
Adcmonis ir A. česna; gas- 
oadorium J. Matonis; mar
šalka. K. Kumža; ligonių 
lankytojais, K. Liaudans- 
kas ir A. Bumblauskas.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
1* katalikų peštynių prieš jas nusistatė.

Prie tokio griežtesnio nu
sistatymo prieš kazimierie-Metai ar daugiau atgal,

“Keleivyje” buvo platus ra- tęs juos akstino tas faktas, 
šinys apie Chicagos lietuvių kad jų dukterys yra pran- 
Romos Katalikų Labdariu.-(ciškiečių vienuolyne. O cen- 
gają Sąjungą. Dabar vėl tro valdybos pirmininke A. 
pravartu prie to dalyko ; Valančiaus duktė yra pran-
grįžti.

Per keletą metų toje or
ganizacijoje ėjo labai did?

ciškietė. Todėl jis smarkiau 
stojo už prieglaudos pave
dimą pranciškietėms. Bet

Ii ir aštrus nesutikimai. Su; su juo ėjo tik mažuma. Lš 
sidarė dvi grupės, kurios la- kunigų viešai tik vienas 
bai ginčijosi ir intrigavo kun. Briška terėmė jo pusę. 
viena prieš kitą. Apie tai!Taigi, praneišktniai mažu- 
neretai pasirodydavo žinių ‘moj būdami, iš kailio nėrė- 
vietiniuose “nekatalikišku 1̂ si, kad ant savo pastačius, 
se” laikraščiuose, “Sandą-'Jie rašė laiškus net Chica- 
roj” ir “Naujienose.” Tos i gos arcivyskupui prašyda- 
žinios tuose laikraščiuose I mi, kad prieglaudos ir far- 
pasirodydavo ne dėl te. kad j mos vedimą pavestų ne 
tie laikraščiai butų jų jieš- kam kitam, kaip praneiš- 
koję, bet dėl to. kad viena! kietėms.

mi
jas šie karo ginklas.

jo veikla kitataučių pa-
tuviai komunistai nusišpica-! šaulyje nebūtų girdimi, 
ve iki žemiausio laipsnio.- Musų lokalas keliais at- 
Jie pilniausioje šviesoj? pa-j vėjais aukojo Amer. Raud.

„ ___ . rodė savo reakcinę ir žiop- į Kryžiui. Nariai pageidavo,
musų lokalo narius paaary-;lą politiką. Jie buvo pasiry-įkad toji auka Raud. Kryž 
tų beteisiais, neleistų užim-lžę ne tik užvaldyti lokala, 1 ' ’”-x- ” ' ’
ti jokio urėdo. Girdi, jus,! bet ir apsitverti įstatymais
čėrmanai, duokit pasiufy- (čėrmanų vaidu!), kurte 
mą. o lokalas padarys įsta- užtikrintų jų viešpatavimą, 
tymą...

Naujosios valdybos di
džiumą sudaro geri katali
kai (išskiriant vieną, arti
mą bolševikams). Pati drau- 

~ ——- gija taipgi yra artima ka- 
“imk bur- talikams. Nelabai tolimojegauti pinigų ir — 

na, nebūk durna.” Už tavo praeityje ji buvo visai kata- 
nugaios stovi draugučiai; ikiška ir prie jos galėjo pri-
Jie tave parems.

Pereitame lokalo susirin- 
butu (teikto per lietuvių sfcy- ij*"! padaryta gera opera- lokalo suJU-

joje neturės
ių

muose komunistai tylėjo, 
bet kada Pild. Kom. turėjo nusveriančios

Tai ne asmenų kaltė. Kalta'siųst čeki. komunistai, tu- fo?°\Kada musų-narjai 
Didžiuma čėrmanų yra: jų nartiia ir tos partijos “li-'rėdami didžiumą, nubalsuo- ĮfJS v i -. ro<3°’

geri žmonės, ne politikieriai nija.” Jų Fricukai ir Jone-j ja siųst ne per lietuvių sky- ,a^ £5 • jau ne’
ir jie nesuprato komunistų liai yra ščyri komunistai; j rių, bet tiesiai Raud. Kryž. , j - t0 lL’ I olltimų smuge- 
sugalvotą šunybę. Komunis- jie nuoširdžiai stengėsi jku- i Tiesa, pinigus gauna Raud. v. j • j v i t>,-i j
tų skymas sudomino ir eili- nyt savo reakcinės partijos: Kryž.. bet kreditas tenka ne ; • ♦ loKalo Fild.
nius lokale narius. Jie žino, “principus” lietuvių kriau- lietuviams, o Amalgameitų - -eint ♦'ri? •sro^lųkad iš daugiau kaip 12 šim- čių lokale. iunijai. Amalgameitų unija'zmones> 11 katohkal- p«r
tų narių beveik pusė dirba T lokale Pild. Komit. iš- ir taip jau turi daug kredi- 
kitataučių dirbtuvėse. Va- l inkti šie asmenys: pirmin. i tų ir jai to nereikia pavydė- 
dinasi, tiems žmonėms ko- v. Zaveckas, jau devintiem ti. Bet mes, lietuviai kriau- 
munistai ir bando atimti metam: iždininku, L. šerkš- čiai, esame tos organizaci- 
teises Į Tai ^leistinas dar- nys. Į Direktorių Tarybą iš- jos dalis ir mes norime pa- 
baš, nesuderinamas Su A- rinktas J
malgameitų unijos tvarka. .Joint Boardą 
Komunistai tačiau yra geri kaitis ir J. Petersonas;

jos
Bernotavlčiuš; į dėt okupantų jungą iicSiii- 

F. Vaitu- tiems Lietuvos žmonėms, 
į mes norime, kad kitataučiai

sišką propagandą. Bet Jo
nui Pabarčiui išėjus Į karo 
tarnybą ir oasikeitus valdy
bes sąstatui, pasirodė narių 
apsileidimas ir šios draugi
jos kliubas kaits nuo karto 
užteršiamas bolševikiškos

nia. kaip elgsis komunistai.
Pild. Tar. jie turėjo aštuo- , . ... . . T . .
nis saviškius, liko tik ketu-ikurie agituoja prieš Lietu-

metų metus pastarieji buvo 
izoliuoti; dabar jie turi net 
keturis savo atstovus. So
cialistai turi du ir nesivaro

is besivaidijančių gnipių 
prašydavo tų laikraščių 
skelbti jų pranešimus apie 
Labdaringają Sąjungą.

Vaidai ėjo tokie, kaip 
kad organizacijose, kur bū
relis komunistų sumano tas 
organizacijas užvaldyt. Ro
dos. neįtikėtinas daiktas, 
kad grynai katalikiškoje or
ganizacijoje, kur nei jekių 
bolševikų, nei laisvamaniu 
nėra, gali eiti tokie pikti 
ginčai ir užsivarinėjimai.

dausyt tik praktikuojantys 
katalikai. Tačiau vėlesniu 
aiku draugijos konstitucija 
luvo pakeista ir prie drau
gijos gali priklausyt nekata- 
likai.

Pora metų atgal, kol vaidu priežastis tapicd keis- 
draugno.i pirmininkavo Jo- ta
nas Pabarčius, joje buvo Kad dalykas butų aiškis- 
griežtas nusistatymas pnes Dig reikia nurodyti keliatą 
bolševikus; ji buvo kaip ir smulkmenų
lietuviška tvirtovė prieš ru-I Labdaringoji Sąjunga jauvtvlto nrAna^n^n Rok Jšgyvavo desėtkus me_

Pagrindinė tų nesutikimų ir

Kaip matome, tai labda
rių tarpe reikalas buvo gry
nai naminis. Bet jis kėlė 
aršiausius gintus, negra
žiausius prikaišiojimus. La
bdarių centro valdybos su
sirinkimai būdavo panašus. 
į susirinkimus tų organiza
cijų, kur saujalė bolševikų 
bando vadovauti.

1944 metų Labdarių sei
mas įvyko Ciceroj, gruodžio 
10 d. Buvo laukta didelių 
eimyderių. Abi pusės tam

propagandos lapeliais iri ir •i _ •  i * įaiKrasciais,

akymeriai ir Stalino “sau- Trade Boardą — J. Buivv- žinotų, jog lietuviai yra 
lės” garbintojai. Jie ape- das ir M. Vamys; į Trade duosnųs, kad jie remia A- 
liuoja į žmonių patriotinius Executive Boardą—P. Gra- merikos karo pastangas ir 
jausmus ir šaukia: “Kurie bauskas; į lokalo Pild. Ko- laukia jų (kitataučių) pa
dirba kitataučių dirbtuvėse, mitetą — J. Ambrozaitis ir ramos kovoj už musų seno- 
tie negali rūpintis musų lie- J. Kivyta. , Jsios tėvynės laisvę. O musų
tuvių reikalais ir mums jų Imant politiniu požiūriu, komunistai daro viską, kad 
nereikia. Tais reikalais gali lokalo Pild. Komit. dabar lietuvio vardą nieks negir- 
rupintis tik tie, ką dirba atrodo taip: V. Zaveckas, dėtu. Taip jie padarė su au- 
lietuvių dirbtuvėse...” J. Peterson ir J. Ambrozai- ka Raud. Kryž.; tą patį jie

Cnindrin ig H lUtnvin ’tis yra nepartiniai žmonės; padarė su auka, skirta War 
kriaučių prisigrūdo pilnas J: Stankevičius, Ch. Na- Fund’ui. Skirdamas tas au- 
Ampr T ipt Pil Klinbtią ciunskas. J. Nalivaika ir P. kas. musų lokalas norėjo ;- 
Bnvn matvt kad iip vra ne Grabauskas — komunistai; rodyti, kad yra organizuotų “faštoKS- J- Buivydas ir F. Valiukai- lietuvių, kurie priklauso ną- 
likuš kai kuriuos formalu- tIS -socialistai; L. Šerks- cionalems unijoms ir rupi
mus, lokalo pirmininkas V. ”VS. J-. Bernotavicius, M. , naši karo pastangomis.

S Taigi, bokalo PH- .. .">>*« komunistai, su-
ii apsvarstytu ir priimtų ar- dornoj Taryba yra koa bei- ębįndoglietuvi^ms kenk.
ba atmestų. Pirmiausia lei- “«• j™?® n<?“„da- ti. jų vardų ištrinti. Tai yra
džia kalbėti čėrmanams. 
kad išaiškintų savo tarimą. 
Kalba tik du komunistai — 
J. Stakilevičiukas ir Rai- 
nartas. Tik du ir tie nesusi
kalba. Vienas sako; “Mums 
nereikia tų. kurie dirba

ro dominuojančios jėgos 
Senai jau turėjo šitaip bu
ti, bet patarlė sako: “ge- .............riau vėliau, negu niekad!” Žodžiais jie neva
Kai viena srovė savo ran- .Pa‘™>??>- 0
koše turi vairą, atsiranda 
visokio šmugelio. Iki šiol

išgamų darbas. Jie kalba 
*" už lietuvius, bet veikia prieš 

nais jie neva 
darbais tikri

Maža ir to. Kada komu
nistai turi savo rankose or-Howard Clothing kompani- valdyboj dominuojanti jėga valdybą, tai už

jos dirbtuvėse,” o antras įu¥° komumstan .r jie ne- 
šaukia: “Mes dirbam lietu- buv0 llU0s> nu° šmugelio, 
vių dirbtuvėse ir galim ap
sieiti be svetimtaučių dirb- Komunistai prieš lietuviu* 
tuvių...” Kiti čėrmanai nei ir jų veiklą
žodžio netana. 1 ----------

Nežiūrint to, kad tie du Musų lokalas nuoširdžiai 
komunistai kalba neišmin- remia ‘Lietuvos pastangas 
tingai, jų kalbas lydi komu- pasiliuosuoti nuo okupantų 
nistinių davatkų aplodis- iungo. Jis remia New Yor- 
mentai. O tiems, kūne kai- Lietuviu Tarybos veiklą, 
ba priešingai, tos pat davat- Kaip žinia? New Yorko Lie
kos rėkia: “Sėsk tu, sėsk!” tuvių Taryba remia Ameri- 

Taip per valandą laiko ė- kos karo pastangas: ji dir- 
jo diskusijos. Po visų štur- ba už Jungtinių Tautų per- 
mų, lokalo pirmininkas siu- galę ir už Lietuvos išlaisvi- 
lymą leidžia balsuoti. Di- nimą. Stodamas už Lietuvos 
džiuma balsų kriaučiai at- laisvę, musų lokalas nesi- 
meta čėrmanų pasiūlymą, gaili ir aukų. Lokalo narių 
Svetainėje pasigirdo bal- troškimas yra toks: lietuvių 
sai: ‘‘Salin su Stalino kons- veikimas ir jų aukos tun 
titucijomis, šalin!” skambėt kaip lietuvių veik-

Komunistai čia pasirodė la ir aukos. Bet musų ko- 
žiopli. Nes jeigu šiame susi- munistai iki šiol turėję di- 
rinkime jų siūlymas ir butų džiumą lokalo valdyboj, tas 
laimėjęs, tai Amalgameitų lietuvių pastangas n?igda- 
unija butų jo netoleravusi, vo. Komunistai užfiksuoda- 
Unija nebūtų leidusi, kad.vo taip, kad lietuvio vardas

n. Ar komuništai tenkinsis! vos nepriklausomybę. Toji 
tuo, kas jiems liko, ar Včl ’8vet*mos val?tyb.e? Pr0Pa‘ 
gręš iš vidaus, kad užka- ?anda 2™ A1,eld??anla. 
liauti lokolą? Jeigu stali-
niški poteriai komunistu

pe North sidės lietuvių iš 
‘šiuša-

rengėsi. Bet seime aiškiai 
pasirodė kazimierinių vir
šus. Pranciškiniai su savo 
pasiūlymais nei neišsižiojo. 
Iš didelio debesio nebuvo 
jokio lietaus.

Kad pranciškiniai nebu
vo nustoję vilties laimėti, 
tai aišku iš to, kad seserų 
pranciškiečių kapelionas 
kun. Skiipkus buvo atvykęs 
iš Pittsburgho. Pranciškie- 
tės niekuomet Labdarių sei
mų nesveikindavo, o šįmet 
atsiuntė pasveikinimą.

Kaip sakiau, kažimieli
niai labdariai prieš seimą 
nesnaudė, bet ir pačios ka- 
zimierietės budėjo. Jos at
siuntė j seimą savo kapelio-

galvų galutinai neapsuks, 
iie džiaugsis ir tuos keturis 
turėdami. Mechaniškos kon
trolės siekdami, jis gali 
prarasti viską.

Vyt. Katilių*.

mažiaus; patarnavimą jiems 
reikia mokėti dešimtis dole
rių. Štai pavyzdis. Musų lo
kale vienas narys kreipėsi 
su prašymu, kad butų suras- 

jti tūli jo rekordai iš 1918 
metų. Pildomoji Taryba pa
skyrė sekretorių komunistą, 
kad jis tų rekordų pajieško- 
tų. Jis pavartęs 11 knygų, 
kurių nereikėjo vartyti, pa
reikalavo už tą “darbą” net 
50 dolerių atlyginimo! Pild 
Tar. nariai su juo nesiderė- 
jo, iš anksto jo neklausė 
kiek norės. Valdybos nariai 
todėl pasiraukė ir užmokė
jo

Trims kitiems tos pat ko
misijos nariams užmokėta 
tik 10 dolerių. Taigi peržiū
rėjimas to nario rekordų lo- 
kalui kainavo 60 dolerių.

Čia jau tikras komunistų 
šmugelis. Taip jvyko dėl to, 
kad tuometinėj Pild. Tar. 
š 13 žmonių buvo aštuoni 
tomunistai. Pasitaikė proga

Dcmin. Lekavičiaus 
pės.”

Sūnų Lietuvos Draugija 
turėtų apsižiūrėti, kad jos 
kliube nebūtų skleidžiama 
propaganda prieš Lietuvos 
nepriklausomybę. Kam bol
ševikai tokie geri, tegul tas

tų. Prieš penkioliką metų ji 
pastatė nemažą, moderniš
ką ligoninę. Ligoninės ve
dėjomis buvo paskirtos se
serys kazimierietes. Jos pu
sėtinai pasipūtė ir ėmė ne
siskaityti su Labdaringosios 
Sąjungos valdyba. Mat, 
valdyba susideda ne iš ke
kių storų klebonų, o iš pa 
prastų darbininkų. Gi dar
bininkai gali tik pinigus au
koti ir rinkti, bet ne teirau- 
tis apie jų įrengtos įstaigos ,su P^acia hgenines at-
stovį. Tokiu seserų kazimie- į13113 >r. su pasveikinimam.

B? to, jos padare iki šiolriečių nusistatymu pasi pik- . . - . T x. .
tino daugelis labdarių. To-’neS1.r<|e^..<^a^yik^- 
dėl, kai labdariai nupirko suminKStejo. kad atsiuntė 
farmą ir ėmė statyti ten! Labdanngajai Sąjungai au- 
prieglaudos namą, tai ėmėįk^_sHnio^€l*,. j , , . ,

----------------- . ......... . . , i šnekėti, kad tos farmos ir T?*ve’ kokie,
Pittehnrnh P/f i?? ^ai, .ir ^Knuliuojasi; bet i tos prieglaudos vedimą rei- «asi Romos kavankų varpe;
/ lll9Uurg/l, ru. !Sunų Lietuvos Draugijai su kja pavesti ne kazimierie- va kokios lenktynes eina jų

pranciškietėms, ku;' Ibolševikais ne pakeliui.
Sūnų Lietuvos Draugija bo-! Reporteri*.
vo surengus vaikams Kalėdų 

vakarą su dovanomis

Gruodžio 16 d.. Sūnų Lie 
uvos Draugijos Kliubas bu 

vo surengęs ?avo narių vai 
kučiams Kalėdų “pare.” 
Buvo dalinami saldainiai, 
vaikučių žaislams dovanė
lės ir lodomi kintami pa
veikslai. Tai iau ne pirmas 
metas, kad Kalėdų proga 
ši draugija surengia savo 
vaikučiams toki gražų va
karą ir apdalina dovano
mis.

Šiais metais Kalėdų “die
duko” role lošė Kazys Mil- 
leris, išdalindamas dovanas. 
Tas vakaras draugijai kai
navo apie $125. Buvo pa
vaišinti ne tik narių jaunuo
liai, bet ir ne narių.

Nors nariams buvo pra
nešta atvirutėm, kad vaka
ro programa prasidės 7 vai. 
vakaro, bet prasidėjo apie 
pusvalandį vėliau.

Pirmiausia buvo rodomi 
judami paveikslai, kas už
truko apie porą valandų. 
Paskui buvo dalinamos do
vanos. Kol jas išdalino apie 
250 vaikučiams, vakaras už
sitęsė arti vidurnakčio. Ma
žesni vaikai jau ėmė net ir 
snausti.

Man tbdos, kad butų ge
riau ! vaikams pramogėles 
rengti dienos metu; o jeigu 
jau vakare, tai gal butu ge
riau pirmiausia išdalinti do-

S«t. GEORGE BARNATO- 
NIS (BARTON)

Žuvo orlaivio katastrofoj

organizacijose.
“KcL”

tems, o
rių centras yra Pittsburghe.
Kazimierietes. pasijutusios 
labdarių tarpe naują kryp
ti ir pamašiusios. kad di
džiulė Įstaiga joms gali ne
kliūti, pakeitė taktiką ir ė- —r-----
mė gerintis labdariams ir Gen. MacArthur p aneša, 
prie jų taikintis. I labdarių kad savo spėkomis Leyte 
seimus ėmė siųsti sveikini- saloje sustiprinti, japonai 
mus ir ligoninės atskaitas, buvo atsigabenę dvi divizi- 
Kai kurie labdariai po to jas kareivių iš Mandžuri jos. 
nustojo šnairuoti i kazimie- Abidvi jos buvo sunaikin- 
rietes, bet kiti dar labiau tos kartu su kitais japonais.

Skaityta;

ŽLUGO DVI JAPONU DI
VIZIJOS IŠ MANDŽU- 

RIJOS

Jaunas Bernatonis (Bar- 
ton) žuvo aimijos orlaiviui 
nukritus South Dakotos val
stijoj, ties Grand Rapids. Jis 
buvo gimęs Chicagoj ir tu
rėjo jau 26 metus amžiaus. 
Nelaimė atsitiko 1943 me
tų rugsėjo 6 dieną.

BURMOJE JAPONAI 
BĖGA

Iš Kalkutos pranešama, 
kad šiaurės Kalkutoje japo
nai bėga ir naikina geležin
kelį, kuriuo jie gaudavo su
stiprinimų. .Juos vejasi an;.-‘ 
lai. •

SIELOS 
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS,

Knyga papuošta daugelio spalvuotų puikių paveikslą, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairią eilią.
Jl PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES: 

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

Audimo apdarais $1.25.
(arėte papuoW ki»y<yn» a»h»ėta knyga.

«t"fc«'ėmę* nitui Pirkęs t« kayga panMžiaaga. PMųan girtaarta 
• . Ordrria.** Popierinio* galima siųsti tiesiog papras-
» ■ Kunvirtr. bet reikia aiikiai ažraiyti savo ir "KekHo" ad-

nrilipyt ui3 centus markų.

“ KELEIVIS”
r<!6 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

<
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Įkalbėjimas 
Maikio so Tėvo

Neoficialus Rusu - Anglu 
Karas Graikijoj

Amerikoje dar randasi paitizanai sustiprėjo, jie 
naivių žmonių, kūne yra i sutvėrė savo organizaciją ir 
linkę manyti, kad civilis į pradėjo karą su Michailovi- 
karas Graikijoj turi vien lo-, čo partizanais. Galų gale 
kalio pobūdžio. Esą, ten viskas susivedė prie to, kad 
žmonės nori daugiau lais- Michailovičas turėjo pasi- 
vės, jie neri sočiau ir lai- traukti ir šiandien Jugosla- 
mingiau gyventi, gi pašėko- viją valdo Tito-Broz parti* 
je to, Graikijoje eina ko zanai. Tiesa, komunistai da 
vos. Graikų partizanai, ži- pripažysta karaliaus . Petro 
noroi vardu ELAS, reika- režimą, bet šis yra vien Įė
jau a demokratinės vyriau- lių režimas, nes kraštą val- 
svbės, jie kovoja prieš kara- do “maršalas” Tito. 
liaus sostą ir ji remiančią Kas padaryta Jugoslavi- 
Anglijos vyriausybę. joje. tą pati norima pada-

Bet tai yra eilinis komu- 0^k'iT°c?’i^a^
ristu monas. ELAS partiza- t’zsibaige ( ■ irchillo-Stalmo 
nai turi kitą tikslą. Ji gali- derybos- ir i.alybos, Graiki-
ma apibūdint sekamais žo- -12?T * Bai'^zanal
džiais: komunistų smurtas (ELAS-EA.I) gavo I^a^"
Graikiiai. o Graikija — Sta- PatJ.etl 
lino diktatūrai. Be, nežinojo ką daryti, bet

Graikijoje eina dviejų H e nusigink-
imperialistinių valstybių .y1.011- ^iar!'
varžytinės — Rusijos ir An- 1^.1 Aruo( .12. nVR"
glijos. Jau paaiškėjo, kad ^n^luos. Bet staiga Graiki- 
Oiurchillas ir Stalinas yra os komunistai atmainė 
padarę slaptą sutartį.

nistai todėl mano, kad da
bar yra pats geriausis lai
kas padiktuoti jiems tokią 
valdžia ir tvarką, kokios no
ri Maskva. Api? demokrati
ją jie kalba tik dėl to,, kad 
dabar toks laikas, kada 
žmonės daug kalba apie de
mokratiją. laisvę ir laimin
gesnį rytom. Pag? liau anie 
tai kalba ir Churchill, nors 
jo vyriausybė pardavė Ang
lijos sąjungininkę Lenkiją 
ir kitas mažasias valstybes. 
Trumpai kalbant, demokra
tija dabar madoje, o komu
nistai yra visų madų čem
pionai. Vis dėl to. jų “no- 
tura” lieka ta pati — ska’- 
dyti ir valdyti.

Churchill visa tai supran
ta: jis nėra aklas ir mato, 
prie ko veda dalybos įtakų 
sferomis. Bet jam nėra ki
tos išeities. Arba Graikija 
bus anglų įtakos sferoje, ar
ba ji atsidurs bolševikų įta
kos sferoje. Laimės tas, ku
ris bus stipresnis ir apsuk
resnis. Buvęs Stalino leite
nantas Karlas Radekas kar-

NURAMINO KALINIŲ MAISTĄ

Federal.įname kalėjime Atlantoj buvo sukilę kali- 
ta juk pasakė, kad bolševi- niai. Rašytojas Morgan Blake pasiūlė jiems nusiramin- 
kiški durtuvai turės sukrės- ti. Jie sutiko nusiraminti, jeigu jis aprašys jų skriaudas 
ti žemę. Tai buvo 1920 me- ir patalpins Atlantos dienrašty. Jis jų norą išpildė ir 

rf duotą žodį ir atsisakė nusi- tais, kada raudonoji armi- atnešęs čia paduoda tą laikraštį per grotas. Kaliniai li- 
nant ta ^utaitimi” Andiia "5nkluoti’ kodėl? Ha buvo prie Varšuvos var- ko patenkinti, kad jų skriaudos tapo iškeltos aikštėn,
ir Rusija" pasidalina įtakų . P^laptis tokia: komu- tų. Radeko pranašavimas ir nusiramino.
sferomis. Rusams lenki mst?!- mat-'l' Savo tada neissimlde bolševikai--------------------------------------------------------------
Rumunija, Bulgarija ir Ju- .Ją (sakymą buvo sumušti ir turėjo beg-
goslavija; anglams palieka. 11:0,1 .uk Maskva ~ >• d?rt“vus- »>«
ma Graikija ir Turkija. Be a'sk” sliin,al- l;ndel ”ems da karta neDa-
to, rusai valdo Pabaltį

aišku, slaptai. j kodėl jiems da kartą nepa-
Ir graikai komunistai pa- bandyti, kad ir Graikijoje?

Mokslo Naujienos
—Epi niu jyr, Maike! galvos kraustosi. Gazietos
—Ar tai linki man lai- rašo. kd sušaukė kairiausius I0’ ,rHsai vaido raoaiti ir S,-Driešino \ngliios vvriau- Graikija tačiau vra pir- m - •« , ,. •• u- u 4. -i • s- i’ngų Naujų Metų. «ve? ir Uepė kadI pada^gij^ pV^upraro. V Utaf reiš-mas kieiS rimtesni? banSy- Sa "KS bJ?„M

1 5'niia ir dalinai Francai ia k,a 11 generolui Scobie da- mas. Kuo jisai baigsis, ne- .--------
uždėtų kitą feisą, taip kad Vg įsakymą suvaldvti ko- dera spėlioti. Aišku tiek. Trys Amerikos gydytojai

—Jes, vaike. Ar tu neno- rytų jam įapareišiną—kad j JĮ. 
i būt laimingas?

—Žinoma, kad noriu. Bet jo frentas Stalinas negalė

jos imtuvai buvo netobuli. 
Oro bangomis perduodami 
vaizdai buvo labai migloti

tų pažinti. Mat, bijosi, bes
tija, kad nepakartų. Tai ma- 

i tai, Maike, kokia

neužtenka, tėve.
" • rait, Maik. Kas lai
"ori, tas jos neras
....... "a tik tas laimin

gas. katras laimės nejieško. . . . , . ,..
Tu gal girdėjai pasaką apie nu. tai nieko ir nebijau.
tą^karalių, katras buvo vis-’ _Bet mirti tėvas vistiek 
ko pilnas, ale jautėsi labai nenori, 
nelaimingas. Nors jam nie- —Čia tai kita rokunda

Dalybos prasidėjo pereitą munistus — prasidėjo ka- kad karo išvargintas ir nu-----Traub, Newhall ir Fu!- j,. to maįi Dabar su-
spalių mėnesį, kada Chur- ras. < alintas pasaulis turi ma- ler — surado būdą gaminti raįtas būdas vaizdams pa-

į Maskvą ir Budinga ir tai, kad grai- žiau vilties susilaukti pašto- tokį muilą, kuris naikina didinti. K
Vaizdams didinti būdas

chill nuvvko
. laimė tarėsi su Stalinu. Ryšium su kų komunistai turi užtenka- vios taikos. Churchillas et- bakterijas. Tai yra papras- .

tiems, ką non daug visko tuo Churchill yra davęs pa- mai ginklų ir kad anglų ka- ,na Chamberlaino keliu — tas muilas, kurin įdedamas 7 tn* 'vnTturėti. O kai aš nieko netu---- --------tvj/i_____ 4...: u. 1 -nvn -v__ : visai panašus j tą, koks var-

muilu lengvai atsi- -.„c 
net labai nuoam-

ko nebrokavo, ale iam išro- Maike. Aš turiu dūšią, tai nenusivokiančiam ypatai tai ris Eden. Pranešimai sako. trojančių T triukšmau jaučių) kad tuo
dė, kad vis kažin ko truks- . įjau velnio. ' buvo paprastos frazės, bet kad ten bandyta nužudyti liberalų liogerio. Darbinin- Kratoma
tą, ir dac oi. Todėl svki jis ‘a'n noro dim-Milll VolLZ Chiirpbilln VioshntviA Irii- tu Llaspi nėra kun rižiailfr- <ni hnki

—Reiškia, tėvas niekogusikvietė visus savo moky-, . . . . ,
tus vyrus ir sako: isfige- nctun- ir vicstiek esi nelai 
riuokit. kokių paralių man
trūksta? Ir aukso turiu, ir

įngas.

aip nėra. Churchill kalbė- Churchillą. Viešbutyje, ku- kų klasei nėra kuo džiaug- gų bakterijų, kurios gali lėktuvam„__a____________________ i;-:_ fiordo Jo u.tlrio if i: sparnai įemuvam

’vnc turiu, ir mergų kiek 
-rikia. ale laimės neturiu ir 
valuk to man labai markat- 
nas gyvenimas. Mokslinčiai 
tuoi susėdo aplink stalą ir 
pradėto galvoti. Galvojo, 
galvojo, ir sugahvjo, kad 
ių valdonui reikia laimingo 
žmogaus marškinių. Kaip 
iie šita savo nutarimą ap- 
znaimino ciesoriui, tai tas 
raidavei sušaukė savo pas
ius ir liepė joti į visas ke
ti- ipc svieto dalis ir jieško- 
ti laimingo žmogaus, o kai 
suras, tai nupirkti iš jo mar
škinius ir atvežti jam. Kain 
y y taip ir padarė. Paslai 
"'n-r. laimingo žmo-

~-:s Jodinėjo, klausinėio, 
’-»’Tnin/»,c žmogaus nie- 

’-”r nerado. Nuliūdę jojo 

^"ržine

Padėtis blogesnė, 
negu Hitlerio. Jis nuo kar
tuvių gali dar išsisukti, o 
levas nuo velnio nepasislėp
si.

—Jes, Maike, čia beveik 
tavo teisybė.

ėjimą iš Juodosios juros, o lektros laidais. Bet dinami-Inuo jėgos politikos, bet ir v - • n oamvbp 
Anglijai svarbu, kad Vidur- tas buvo surastas pirmiau, tos sistemos, kurioje tokia , nonraBėta g * 
Kernio juroje ji neturėtų sau negu Churchill atvyko, ir ' -
ygaus konkurento. Į prašalintas. ’

Štai kodėl Anglija nori: kur. graiku komunistai
urėt Graikiją savo kontro- gauna tiek ginklų ir dina- 

’ėj: štai kodėl jai svarbu, mito?

jolitika yra galima.
St. Strazdas.

MIAMI, FLORIDA

nepradėta.

Pagerinimas televizijos 
imtuvuose

Nuo 1943 metų pradžios 
Amerikos oro jėgų stotyse 
yra bandomi nauii lėktuvo 
sparnai, padalyti iš magne- 
zio. Sakoma, kad bandymai 
davė gerų pasėkų.

Magnezio sparnai esą ge- 
iri tuo. kad jie lengvesni už

Amerikos i karbonizuoto plieno ir net
Didžiausios 1944 

metų žinios
Associated Press laikraš 

redaktoriai nustatė, kad
’idžiarsios žinios 1944 me- 

b’U'o šios:
1. Alijantų invazija Nor- 

•andiįon ir Francuzijos iš- 
aisvinimas.

2. Poosevelto išlinkimas.
3. Filipinų invazija.
4. Japonijos bombardavi

mas “B-29” superfortais.
5. Pasikėsinimas užmušti 

Hitlerį.
6. Vokiečių skraidomųjų 

bombų pasirodymas.
7. Cirko gaisras Hartfor

de.
8. Rusų ofensyvą prieš vo

kiečius. ,
9. Wil!kie’o mirtis.
10. Balkanų suirimas.

nerado
Ak tojami pro seną 

išgirdo žmogaus 
i k-ris džiaugėsi lai- 

■"-11 <rwenimu. “Ot, sako,
<*su, tai lai- 

r";nras. Privalgiau, išsimie- 
'-•nian. rupkėm nieko nesko- 
1’tj^ps—tai ko man daugiau 
7cr*f’!” Nudžiugo karaliaus 

if nuojo i daižine.
^irri. guli šiauduose murzi- 
-•'e- žmomj?. žmogau, sako 

"ardiink mums savo

nori! Ale pasirodė, 
kad tas laimingas 

'momjs buvo toks biednas,
' ~'3 :r marškinių neturėjo.

—Aš tą pasaką žinau,
,*ėvs. Turčiai ją sugalvojo 
i savo vergams, kad jie nerei
kalautų geresnio gyvenimo. _

-O aš rokuoiu Maike, “Kri.E"10” KALBA 
kad toi pasakoj daug teisv-:
Lės. Tr koks čia dipr-nsas. Namu Meto proga per 
ar tn turi tuziną marškiniu, vokietijos radiją buvo per- 
ar vienus, ar visai neturi? ckaityta “Hitlerio” kalba. 
Jvk vistiek at°Ts smerik p- Bet kritikai sako, kad ne 
Los kanut Kai žmogus daug Hitleris ją skaitė. Hitleris 
visko tori. tai tik numirt operuojamas —o dakta- 
iam sunkiau. Vot. paimkim ral* pertaisa jo išvaizdą, 
kad ir Hitlerį. Norėjo ap- kad alijantai negalėtų jo pa-

ŠIURPI TRAUKINIŲ 
.STROFAKATAi

,n.,♦•1. Utah valstijoj per šven
tes įvyko šiurpi traukinių 
katastrofa, kurioj 48 asme
nys buvo užmušti ir 81 su- 
žeists. Tan užmuštųjų bu
vo 28 ka eiviri. Sužeistų 
kareiviu ’u vo 40.

kad Turkija nepatektų į Kol kas tatai yra paslap- 
'vusijos sferą. Tos dvi vals- tis, bet nesunku ją supras- 
vbės vra vartai Į Vidurže- ti. Tie ginklai gali ateit iš 
nio jurą. Čia kryžiuojasi Bulgarijos arba Jugoslavi- 
bi°in interesai! i.ios. Kitaip sakant, vyrau-
Stalinas neva sutiko ne- ia nuomonė, kad graikus 

’esri Graikijos ir Turkijos: komunistus aprūpina arba 
is buvo sutikęs neliesti ir /atvs rusai komUfiistai, ar 

avi:os. bet pastarojo- .i’4 Pakalikai bulgarai ir ju- 
ii “darbavosi” komu- ęoslavri. Dar kitaip sakant, 

Maskvą dirba jos agen-

'u~rriavi 
’e už
lis4u “maršalas” Tito-Broz.

Alijantams buvo svarbu, į turą komintemas. kuris dėl
kad vokiečiai neįsigalėtų svieto akiu buvo palaidotas. 
Jugoslavijoj ir kitose Balka- į Taigi, šalinas dar kartą 
nų šalyse. Visais įmano- apgavo Churchillą. Nors o- 
mais budais jie todėl gink-Į ficialiai ir kalriama. kad 
lavo partizanus. Pradžioje Graikijoje eina pilietinis 
alijantai rėmė generolą Mi- karas, bet jis yra tik deko- 
chailovičą ir nemažas skai- racija. Milžiniška dauguma 
čius komunistų tuomet su- Graikijos gyventojų komu- 
gužėjo į Michailovičo par- r.izmo nenori, bet jie yra 
tizanų eiles. Bet kada Tito beginkliai ir alkani. Komu-

u z

ALIJANTŲ TANKAI STRASBOURGE

_ __________ _ _ Ši nuotrauka parodo alijantų tankus, sustojusius ties
žioti visą srietą, o* kai da- žinti ir pakarti° kaip"karo Strasbourgo tvirtove. Jie laukia ženklo važiuot į mies- 
bar pamatė sau galą. tai iš kriminalistą. I tą. Dabar Strasbourgas jau alijantų rankose.

Viskas žaliuoja ir žydi

Rašau šitą koresponden
cija Kalėdų dieną, 25 gruo
džio. Saulute lauke degin
te degina. Aš rašau sėdėda
mas ant “porčiaus.” Termo-' 
metras rodo 81 laipsnį karš
čio Medžiai žaliuoja, gėlės 
žvdi. paukšteliai linksmai 
čiulba.

Gruodžio 22 d. lijo lietus. 
Vaikai bėgiojo basi ir brai
džiojo po vandenį, nes bu
vo šilta. O noriuose (šiau
rėj) tą pačią dieną, kaip 
laikraščiai čia rašė. buvo 
šiurkšti žiema, šalčio arti 
zsio. Čia ilgoką laiką jau 
neturėjome lietaus ir reikė
jo laistyti žolynus, nes ki
taip butų išdžiuvę.

Aš čia gaunu daug laiš
kų iš lietuvių, kurie nori 
važiuot į Floridą.

Aš patariu visiems buti 
•>amie, nevažiuoti Floridon. 
Visų pirma, dabar labai 
unku gauti vietą trauki

niuose: o antra, čia labai 
^unku gauti kartibarį. Nors 
hoteliai skundžiasi, kad ma
žai turi biznio, bet kamba
rių kainos labai didelės. Gi 
vasarnamiai bei “katądžiai” 
visi užimti, ir jų nuoma taip
gi labai aukšta.

Šiaip jau gyvent čia ma
lonu. Oras šiltas, sveikas, ir 
nereikia dėvėti tokių sunkių 
drapanų, kaip šiaurėj.

Tai tiek šiuo tarpu.
“Keleivio” štabui ir vi

siems skaitytojams linkiu 
laimingų 1945 metų ir ka
ro pabaigos!

C. K. Braze.

Po šio karo
žmonės turės daug nauja- ‘ medžio sparnus, ir prie to 
nybių. apie kurias dažnas da jie esą daug stipresni, 
gal ir nesvaiojo. Viena tų' Magnezio sparnai da nė- 
naujanvbių bus pagerintas ra vartojami, nes toji me- 
televizijos imtuvas. klžiaga reikalinga kitoms

Tiesa televizija jau nė- karo reikmenims.

LIETUVOS MINISTRO SVEIKINIMAS
(Telegrama “Keleiviui”)

Dėkinga broliams amerikiečiams už suteiktą ir 
ruošiamą moralę ir materialę paramą. Lietuvių Tau
ta ir agresorių draskoma Naujų Metu angoje vienin
gai tebesilaiko vilties vėliavos, siekdami sau nepri
klausomybės Atlanto Čarterio pagrindu, per demo
kratijų pergale.

2ADEIKIS,
Lietuvos įgaliotas Ministras.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo liO5 metų revoliucinės Lietuvos sj»ėko« vedė kovą su <ot«> valdžia, ii kaip tuo pačiu laiku kunigai ta valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo apskelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 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 bot šėrikais, sutartis su latviais, aprašymas visu mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga. i**< tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir iš vidaus.

Kaina...................................................... £1.00

KELEIV»°
wJ6 Broadvav. oo. Boston. M
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Žodis Amerikos Lietuvių i « *
Visuomenei

Pradedant 1945 metus, Amerikos Lietuvių Infor- 
pra vartų mesti žvilgsnį į macijos Centias, kuris yra 
tai, kas iki šiol buvo atli£- Amerikos Lietuvių Tarybos i 
ta Amerikos lietuvių bend-. organas, jau suspėjo atlikti 
romis pastangomis, ir pa- nemažai svarbių darbų: už
kalbėti a pie uždavinius, ku- mezgė ryšius su didžiosios 
rie 'mus laukia ateityje. spaudos atstovais ir įvairiais

Didžioji Amerikos Lietu- šios šalies visuomenės cent- 
vių Konferencija, kuri įvy- rais, pateikė laikraščiams, 
ko Pittsburghe 1943 m. rug- kongreso nariams ir šiaip 
sėjo mėnesi, sujungė į daik- įtakingiems asmenims tikrą 
tą milžinišką daugumą są- žinių apie padėtį Lietuvoje 
meilingosios Amerikos lie- ir kituose Baltijos kraštuo- 
tuvių visuomenės, kuriai ru- se, išleido du labai aktua- 
pi. kad butų laimėtas karas lauš turinio spausdinius, 
prieš agresorių valstybes, kurių paduotus faktus ir 
kad butų įsteigta taika, pa- dokumentus plačiai komen- 
remta Atlanto Čarterio prin tavo laikraščiai ir radio 
cipais, ir kad butų atstatyta programų vedėjai; sudarė 
laisva, nepriklausoma ir de- kontaktą su kitų tautų gru- 
mokratinė Lietuvos Respub-įpėmis ir įvairiomis organi 
lika. Šimtai įgaliotų drau-! žarijomis.
gijų atstovų iš visos Ameri
kos toje Konferencijoje en
tuziastiškai pasisakė už ši
tuos siekimus, vienbalsiai iš
reiškė pasitikėjimą Ameri
kos Lietuvių Tarybai, ku-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

NACIŲ ŠAULIAI ITALIJOJ

Sakoma, kad šitie priešo šauliai daugiausia trukdo 
alijantų progresą Italijoj. Jie yra gerai apginkluoti ir 
pasislėpę kalnuose sudaro dideli pavojų mūsiškiams.

Uralo Gaudžia Į° ts£ra • j — *1 — T? ‘ • —1 . •krautuvių pasirodė eiles. Teisme ji aiškinosi, kad tai 
Žmones jieško.o mėsų ir buvus pasėka ligos: ji mie- 
kitl o b t ; u • ; o Be godama vaikštanti ir mie

godama pašovus savo įnamį 
Teismui liudyta, kad ji 

taupytos stampos. sako netiesą ir “vaiaunoji
1 ain <; i, v a .i a vi moteriškė" buvo pasmerkta

t -lai’" 1 s'" ~ kad tos kalėti.
.tampos <ali : neribotam ..Bet tuo rcikaas nesilrai- 
:alkui. Kadangi Bostono £e- ėliau paaiškėjo, kad 
rinkoje nebuvo kiek gėrės- buvęs poneistas rne.avo. Jis 
nės rūšies mėsų, tai žmo-’ V glitas jr jau suzęi3- 
nės pirko prastą ir neracio- ^-ote.n nė buvo paleis
ti r o ? r*<są. o štampas tu-;*8, k1 jos
pė, tikėdamiesi vėliau gale-;duotas. Jis

•šią nusipirkt ir geresnės mė-j 
įsos. B t.. tos žmonių šutau-! 
pytos stampos daKa jau Į 
nebegeros! 1 i _ . ,. ~

Net Kongrese dėki to ki-1 , Bnghtono teismas spren- 
lo skandalas. Atvirai p sa Pirklio Louis Laperto
kyta, kad Amerikos mai to ^1S kaltinamas
bosai “apsuko” patriotin Ka:nų Admnrstracijos pa- 
ors piliečius į tvarkymų laužymu — mė-
” Kainų Administr. prašo įkainy kėlimu 
kad žmonės sunaikintų tas! Kaltinamasis buvo nu

Vėjai
(Lietuvių bolševikų daina)

Liepų šakos žemėn svyra 
Lietuvos šaly.
Savo krašto ilgis vyrų 
Ten daina Kaili.
Bet pražys kvapsniais 
Liepų šakos tos.
Iš mus būrio pusėj kelio 
Niekas nesustos!

e U;’
to, '■ r.?
1 ad buvo pana ..t 

įtampos.

: ; o be 
j Krinasi. 
tos jU s '-

žiedeliais

Nuo Uralo graudžia vėjai. 
Ryt smarkiau dar gaus! 
Keršto valandos atėjo, 
Kers*o mus rūstaus!

Eisim, josime, žygiuosim 
Vakaruosna vis,
Ten, kur musų mylimosios 
Laukia naktimis.
Kur motušė pražiūrėjo 
Mylinčias akis,
Xur fašistai nedorieji 
Minta skriaudomis.

skendę’as arfš- 
laukia bylos.

pi k tų

kubauck m xos 
liantą

spekū

rroje yra susivienijusios mu
sų pagrindinės demokrati
nės srovės, ir įgaliojo ją 
veikti toliau.

Turėdama šitą įgalioji
mą, Amerikos Lietuvių Ta
ryba galėjo autoritetingai

Ta įstaiga turi būt palai
koma, ne tiktai kad ji ga
lėtu be paliovos veikti, bet 
ir kad ji galėtų savo dar
bą plėsti. Nėra kitokio bu
do atremti tą pragaištingą 
demokratijos priešų propa
gandą, kuri yra nuolatos j į 
vedama prieš Atlanto Čar
terio principus ir mažųjų 
tautų reikalus. Tai anti-de- 
mokratinei propagandai, 
kuri diena iš dienos nuodi-

JVAiR'l! ZiNIOSnežiūrint ką skelbia totali
tarinės propagandos orga
nai. Mes žinome taip pat, 
kad Amerikos visuomenė 
stoja už teisinga taiką, pa
grįstą Atlanto Čarterio dės
niais. Mes turime apeliuoti 
į Amerikos demokratijos atidarė keturias naujas įs- 
širdį ir protą, norėdami sa- taigas, kurių tikslas yra ru- 
vo gimtajam kraštui padėti pintis veteranų namų pasko- 
išsigelbėti nuo pražūties, lemis. A eteranų Administ-

Atidarytas 4 įstaigos vete
ranu paskoloms 

Veteranu Administracija

Kur žygiuokim—priešų 
Naikinsim kely.
Kad nei sėklos nebeliktų 
Mus visoj šaly.
Už kiekvienų nužudytų 
Brangų širdžiai mus.—
Šimtas Hitlerio banditų 
Ras ten sau kapus.

Daugel miestų ir miestukų 
Bus mums pakely,
Ir šypsosis mums pro rūkų 
Tai miškai žali.
Nors aplinkui švies griuvėsiai— 
Mus sutiks džiaugsmu,
Nes mes nešim saulę šviesių 
I draugų namus!

Kai pro Smolensku žygiuosim,— 
Nuo pirmos kalvos 
Sušlamės beržai ir uosiai 
Vėjais Lietuvos.
O per žemę bielorusų 
Kai pulkai žygiuos,—
Mums pakvips iau durnais musų 
Tėviškės brangios.

Nešim laisvę savo šaliai,
Priešų vysim lauk.
Bėgs fašistai, kas kur gali,

Į Štampas, kurios yra paskeib I Baustas trim mėnesiais ka- 
F ............J iUnr™ ,r užmokėt $3,500

paramą racijos pareiškimu, šios įs- S^ųišSosneJmK nulietos,

kalbėti lietuvių visuomenės Į ia publikos protą, yra išlei- 
vardu, ginti Lietuvos žmo- džiamos milžiniškos sumos 
nių teises nuo priešų, jieško- pinigų, ir jai pavyko net da
ri jiems pagalbos ir užtari- Į lietuviu paversti savo te
mo valdinėse įstaigose ir žynės laisvės priešais! 
viešoje Amerikos opinijoje Karas dar nesibaigia, ir
ir vykdyti gyvenime stam
bius praktiškus sumanymus, 
kurie paskiroms grupėms' 
butų nepakeliami.

Galime čia pastebėti, kad 
nebuvo praleista rtei viena 
tinkama proga pareikšti lie
tuvių balsą tais klausimais, 
kurie liečia musų gimtąjį 
kraštą ir jo ateitį. AmerikosT r I ' .JLuItTLUVių IžUJTUUS IIIIVIOVJ TO
ir pastangomis buvo pada
ryta visa eilė žygių atitin
kamose įstaigose, ir mums 
pavyko gauti oficialių už
tikrinimų, kad Amerika ger
bia Lietuvos suverenumą ir 
nėra pakeitusi savo nusista
tymo, kuri Valstybės De
partamentas pareiškė 1940 
metais, kai Lietuva buvo 
pirmą kartą okupuota.

Iš didesniųjų praktiškų 
sumanymų, kurie jau yra į- 
gyvendinti, pirmoje vietoje 
stovi Amerikos Lietuvių In-

reikės labai didelių pastan 
tu, iki bus laimėta perga
lė. Bet jos laimėjimas jau 
Ta užtikrintas. Galima ne
abejoti, kad ateinančiais 
metais hitleriškoji Vokieri- 
a bus nakluodyta. Juo la

biau artinsis tas laikas, juo 
opesnės darysis Europos 
sutvarkvmo ir mažųjų tau
• u ateities problemos. Ko 
kio likimo susilauks Lietu
va?
• Šiandien, deja. jos padė
tis yra traginga. Trečiu kar 
tu patekusiai svetimų armi
jų okupacijon, jai mėgina 
ma dabar užkarti kitos val
stybės valdžia ir santvarka 
Iš svetimos šalies atgaben
ta ir jos ginklu remiama, 
uzurpatorių klika daro sa 
vo “tvarką,” žiauriai perse 
kiodama gyventojus, atimi 
nedarna jų turtą ir teroru 
versdama juos pasisakyti

Mes gausime jos . .
iuo tiluiau, juo geriau suge- taigos nepalaikys tiesiogi- 
bėsime ją įtikinti, kad lie- nio kontakto su veteranais, 
tuvių tauta, gavusi progą bet turės reikalo su bankais 
laisvai gyventi, susiorgani- ir kitais J busimais paskolų 
zuos, kaip demokratinė vai- dalintojais, kuriems bus rei- 
tvbė. kurioje visi gyv ento- i kalingos paskolų garanti
jai be religijos arba kalbos: ios. Minėtosios įstaigos yra 
kirtumo naudosis pilnomis ;New Yorke. Washingtone,

žmogaus ir piliečio teisėmis, 
ir kuri ištikimai kooperuos

Chicagoje ir San Francisco.
nuo-

Aštrųs tam kardai.
Kad grobikai kristų vietoj, 
Kaip seniau kadai.

Kirsim fašistus, kaip dilges 
Kertam tarpežy.
Laukia laisvės pasiilgus 
Mus šalis graži!
Jau galybė priešų svyra, 
Greit visai sugrius!
Turim juos išnaikint, vyrai, 
Su šaknim visus!

. , , . - Už tėvynę nuteriotą,Aktas autorizuoja 50 nuo- už draugų kapus,— 
su kitomis demokratinėmis šimčių garantiją sumai, 
tautomis, kad pasaulis butų! didesnei kaip 2;000 dolerių, Už skriaudas tau padarytas, 
apsaugotas nuo agresorių.’ ‘ patvirtintoms paskoloms, iš- JSU^nSus banditas

duotoms pirkimui, pataisy- Gyvastim sava. 
mui ar kitokiam namų. į-' 
monės ar ūkio patobulini
mui.

Ta krvptim mes turėsime 
per šiuos metus darbuotis 
dar smarkiau, negu iki šiol. 
kad musu balsas ir Lietu
vos žmonių troškimai butų 
išgirsti ko plačiausia. Nese
nai įvykęs ALT skyrių at
stovu ir koloniių veikėjų 
rasitarimas vienbalsiai pa
sisakė už tai, kad tinkamu 
momentu 1945 metais butų 
sušauktas visuotinas Ameri- ’ žiemos šalčių ir 
kos Lietuviu Kongresas.1 karščių. Mat, tūli žvėreliai 
Laikas jam bus parinktas, j žiemos metu pasidaro bal- 
atsižvelgiant i besivystan

augin-

Mes apkaltinsim ir leisim,
Ir nubausim mes.
Nuo šventos mus keršto teisės 
Nieks neatsimes.

.Ir tėvynės mus judošiams 
Jau bausmė arti!
T~ki teismą jiem suruošim, 
Kokio jie verti!

Tėviškėlę gi išvalę 
T->u nuo šunaujos.
Eisim prie brangių kapelių 
Ir pagerbsim juos.

naujiena žvereuų 
toj^taa

Iki šiol daugelis manyda
vo, kad tūli žvėreliai keičia . _ 
savo kailiu spalvą jtakojeig.Jį’S? ’“i"-

Vasaros , tšbnčiuosim brolį, sesę

formacijos Centro (LAIC).už sovietus. Yra pavojus 
įsteigimas ir Bendro Ameri-Į kad tas neteisėtas okupan- 
kos Lietuvių Fondo (B. A. tu šeimininkavimas nega-
L. F.) sudarymas. Pastara
sis ' ra visai atskira nuo A-

lės buti sustabdytas, kol ne- 
oasibaigs Europoje karas,

merikos Lietuviu Tarybos,'nes Lietuva randasi “aktin 
nepolitinė organizacija. Beteoje karo veiksmų zonoje,” 
ji eralėjo buti Įkurta, tik pap-lkur, pagal didžiųjų valsty- 
šidėko’ant tam . vieningu-,bių susitarimą, nėra jokios 
mui ir sustiprėjusiai musų tarptautinės kontrolės, 
visur menėje bendradarbi a-' Aišku, kad tik per sunkią
vimo nuotaikai, kurie pasi- kovą galės buti atgauta 
reiškė tokio’e gražioje for- Lietuvos laisvė. Mes žino
mom aukščiau paminėtoje me. kad Lietuvos žmonės 
Pittsb' rųho Konferencijoje trokšta kaip galint greičiau 
ir jos nutarimuose. nusikratyti svetimųjų jungo.

TYV4.S BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis r; nkvedėiis 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”

£36 Eroadway, £0. Coston 27, Mase.

čias karo eigoje ir tarptau- 
‘■inėie politikoie aplinkvbes 
su mintim, kad tokia Ame- 
dkos lietuviu deroonstraci- 
ia atneštu kiek eralint dau- 
Tiau naudos Lietuvai. Bet 
reikia turėti eralvoje. kad 
vienos arba kitos grupės už
simojimas toki kcnsrresą ar
ba seimą šaukti galėtų mu- 
su pastangoms pakenkti.

Informacijos Centro dar
bams plėsti ir kitiems reika- 
’ams Amerikos Lietuvių Ta- 
”vba nutarė sukelti $52,000 
fondą. Todėl šiuomi atsišau
kiame i lietuvių kolonijas, 
i draugijas ir atskirus asme
nis, kviesdami visus talkon. 
Prašome visus aukoti, kiek 
kas išgali. Lietuvos laisvei. 
Raginame visas patriotines 
rrganizaeijas ruošti įspū
dingus Vasario šešioliktos 
paminėiimus.

Ir nm vie^ęi valandai ne
užmirškime. kad turi būt 
laimėtas karas!

Už teisingą ir pastovią 
ta:ka!

Už ’aisva ir nepriklauso
mą demokratinę Lietuvos 
Respubliką!
Amerikos Lietuvių Taryba.

ei.
Mokslininkai išaiškino, 

kad žvėr-'k; spalva kinta 
ne nuo šalčio ar šilimos, bet 
tuo saulės spindulių. Tas 
pat žvėrelis, kurio kailio 
spalva žiemą pasidaro bal- 
a. lieka r; :as ar kitokios 

spalvos, jei gauna daugiau 
saulės spindulių. Tas įrody
ta bandymais. Buvo sugau-.’ 
ti baltakailiai miško žvėre
liai ir laikomi atskirose vie
tose. Vieniems jų duota už
tenkamai saulės spindulių, 
<itiems — ne. Pastarųjų 
kailiai pabaldavo, o pirmų
jų — ne.

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

Širdimi karšta!
Nvo Uralo gaudžia vėjai. 
Rvt smarkiau dar gaus! 
Keršto valandos atėjo, 
Keršto mus rūstaus!

MASKVA.

Vietinės
ANARCHIJA MAISTO 

RINKOJE

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VTETA MALONI TR ŠILTA

VhrvVivi Gėrimų. Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia gaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniais numeriais.
vii t.BŪRY STREET 
WORCESTER, MASS.

,tos negaliojančios. Bijoma, I eVmo, 11 
ikad jos gali patekti į juoda-'pabaudos.
■ją rinką ir mėsos pirkliai 
į sakys, kad jas yra gavę pir 
miau, negu buvo išleistas 
patvarkymas.

Taigi, panaikindami su
taupytas štampas, vyriau
sybės žmonės patarnavo tik 
spekuliantams.

Žmonės susirūpinę, kaip 
reikės maitintis po Naujų 
Metu. Pointų bus mažiau, o 
reikės daugiau. Pavyzdžiui, 
už svarą sviesto reikės 24 
raudonų pointų, o iš viso 
žmogus gaus tiktai 50 poin- dimų. 
tų ant 4 savaičių! ----------------------

Ir lyg pasityčiojimui laik- jersey city, 
naščiuose paskelbta “links-

rrirun ** lro/4 rlnknp SVlOS-
Sviesto

Atima leidimus taksi 
vežikams

Bostono policijos komi- 
sionierius Sullivan praneša, 
kad jo departamentas atė
mė daugiau kaip 40 leidimų 
taxi vežikams, kurie buvo 
pagauti sukčiaujant. Jie im
davo daugiau, negu leista 
imti už patarnavimą. Komi- 
sionierius sako, kad tie 
taksimanai” nebegaus lei-

N. J.

Kambariai ant rendoa
ma Žinia.” kad dabar svies-1 T,rys . "crl kambariai ant rendoa, 
. i j • o • a. fomiciu ar be, porai žmonių. Ao-to bUS daugiau... Sviesto resas tok?: 205 Linden Ave., Jersey 
bus daugiau, bet nebus ga- City, n. j. (2)
Įima gauti. i----------------------------------

Amerika maitina visą pa
saulį, maitina net savo prie
šus, o Amerikos žmonės tu
ri veržtis diržus...

Maiste administracija kalti
nama dėl panaikinimo su

taupytų racionavimo 
štampų

Visą pereitą savaitę Bos
tono maisto rinkoje viešpa- 
avo anarchija. Kainų admi- 

"istracijai dabar pranešus, 
kad nustoja galioti tūlos 
maisto stampos ir kad su 
Naujais Metais bus uždėtos 
stampos visoms mėsoms, ki-

RUSAI NEINA VOKIETIJON

Šis žemėlapis parodo rytų frontą Europoj. Baltas 
plotas yra rusų užimtas. Juodos linijos reiškia valstybių 
sienas. Jos parodo, kad trumpiausis kelias į Vokietiją 
rusams yra per Lenkiją. Bet į Vokietiją rusai neina. 
Jie priėjo iki Varšuvos ir sustojo, šituo pasinaudodami, 
vokiečiai visas savo spėkas atkreipė prieš amerikie
čius. Kodėl r-isai dabar miega?

byls PUin

Jamaica Plain teismo 
i-umai turėjo spręst retą by
lą. Buvo kaltinama Eliza- 
beth Trembley, keturių vai
kų motina. Ji supykus ant 
•namio, buvusio policisto 
Henry Fisher, pasigavus

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau sesers Petronės Juklevi- 

čiutės-Smidelskienės. Ji kilus iš Kau
no gubernijos, Cegelnės kaimo. Gau
jos parapijos. Aš ja ir jos vyra Smi- 
delskį mačiau apie 35 metai atgal. 
Prašau atsišaukti, nes turiu svarbų 
reikalą- (1*

ANTHONY YUKNO,
P. O. Box 251, Warehouse Point, Ct.

Aš Marcelė Balčiūnaitė, iš Už
pjaunu kaimo, pajieškau savo pažįs
tamų, Antaninos Unditikės ir Pra
no Zinkevičiaus, abudu iš Usienių 
kaimo. Pajieškau taipgi Petro Mat 
jošaičio iš Keturnaujienės kaimo ir 
kitų pažįstamų. Rašykit man taip:

MRS. MARTHA ZALALIS 
10701 S. State St., Chicago 28, III.d)

APSIVEDIMAI
Pajiešl au pusamžės moteries už 

gaspadinę, kuri mylėtų gyventi sau
lėtoj Floridoj. Aš turiu cento ir no
riu pirktis vaisių farmukę. Esu 60 
metų amžiaus, todėl laikas pasirū
pinti apie užtikrinta gyvenimą. Esu 
Amerikos pilietis, likau kurčias gy
vanašlis. Atsiliepkit kurios pačios 
galit rašyt. Bus užtikrintas gyveni
mas. (2>

ANTON SIRATAVICZ.
955 W. 68th St., Chicago 21, III.

Karas

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymu visokių ligų Sah 
Aagmeni as, Žievėmis. Žiedais, 
loniis ir ūpais. Joje telpa SU . 
visokių augalų lietuviškai, 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai 
ligas gydo ir kaip reikia 
įprašau ii Kanados štampų 
Kanados doleris dabar tik 80
Kaina su prisiuntimu |1.00. _
geriausia siųst* Money Orderiu. srtS 
popierini doleri laiške. Adresas: (•) 

PAUL MIKALAUSKAS
206 Athens Street,

SO. ROSTOK. MASS

U įsirašyki t Amerikon

LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 28 puslapiu, pa
veiksluotas ir dauc skelbimų. Kaina 
51.00 metams. Adresas: (M)

LIETUVIU NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia •- Pa.

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER*S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO
-tftdarstu. į« tikro
je Castile mailo,

«. e. Išplauna 
pleiskanas ir viso-
uu.-, Kilus ne.si.ru 

ir M’' '•*»* r»”»
odų. 60c. už bonkų.
ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC

Aliejų ir Oda Gydaočių Vašata
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plaukų šaknim, ir Odoa gydymui. 
>0 centą už bonkų 

Pasižymi ?avn genimo Pnsirm- 
;iam per Parts į visa, dalia So- 
'ienytų Valstiją.

AI.EXANDER’S CO. 
•»ė 8 BR01PWAT

BOSTON. MA88.

Euir op oi
Ir klttu paanmJ«l norite žinoti apto karą 

įvykina, tai skaitykit* "Naujienas1

•Naujienos" yra pirmas ir didžtansiM 
dienraitia Amerikoje.
UAeiraiykito "Naujienai* Iiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (Minant Chk-

0, |0.OO. Chicagoj*

Money Orderj ar lekj dųakltei

“NAUJIENOS"
1719 South Halsted Strnrt

CHICAGO, ILLINOIS

i

ne.si.ru


S4>» PotUpU No.^ Saud^ S^dieną^^B

Moterims Pasiskaityt fA ' A OirVDTTT TVADmSKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELBONIENt.

Ka Reikia Atsiminti
t

Perkant Kailius
Daugelis moterų dabar į “Chinchella,” vien puoš- 

perka kailius. Dabar yra i niems išėjimams. Labai dai- 
gerų “bargenų”; bet reikia lūs ir švelnus pilkas kailis, 
but labai atsargiom, kad Nedrūtas ir labai brangus, 
kaltais, vietoj “bargeno,” i “Civet Cat,” geriausia tin- 
neužmokėtumėt du ar tris ka tik kasdieniniam dėvė- 
kaitus daugiau, negu ver- jimui. Turi tankius trumpus 
ta. : plaukus prie pat odos, bet

Kad apsaugojus moteris viršūnės ilgos ir švelnios, 
nuo visokių apgavikų, “Bet-; Spalva juoda su baltais šla- 
ter Business Bureau” išle:-1 kais. Dėvisi gana geiai. 
do patarimus, kur pirkti,! “Coney,” dažytas 2uikio 
kaip pažinti ir kaip užlai- kailis. Visokių spalvų, ko- 
kyti kailius. ikics tik kailiams tinka. Ge-

Pirkti reikia tik tokioj ras visokiems išėjimams, 
krautuvėj, kuri turi gerą Nebrangus ir nedrūtas, 
reputaciją ir visuomet atsa- “Ermine,” tai karališkas 
ko už savo prekes. Reiki?, kailis. Tinka tik puošniems 
saugotis tokių vietų, kurios išėjimams. Įvežamas iš Ka-I 
m e š k e r i oja kostumeriu i nados ii- Rusijos. Rusiškas 
daug žadančiais skelbimais, švelnesnis ir daug branges- 
Paskelbia tokias prekes, ko- nis. Spalva paprastai balta, 
kių jos arba neturi, arb?. nors kaip kada būna ir švie- 
tyčia skelbia tokias žema; šiai gelsva. Nedrūtas ir la
kamas, už kokias jokiu bu- bai brangus, 
du negali parduoti; jos tai “FUher,” labai dratas ir 
daro, kad priviliojus pirkę- dailus kailis. Spalva tam- 
ją į krautuvę, o tašyk rišo- šiai ruda. maišyta su ilgais 
kiais budais bando įkalbę- juodais plaukais. Turi labai Į 
ti ką kitą pirkti, už daug puošnią vuodegą. Brangus.

KEEEIVIS, SO BOSTON.

VĖLIAUSIOS SK YBEUŲ MADOS

Čia yra parodyti keli vėliausios mados skrybėlaičių pvayzdžiai. Jos pasižy
mi ryškiomis spalvomis.

Keleivio” Knygų 
Katalogas;

Istorija, Kritika, Polemika, 
ristika ir kitos. Visos geros, visos

AK BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

. Bažnyčia sako, kad buvo, 0 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visa 
žemę apsemtų? Kur tas 
bar yra? Kaip iš Nojaus 
galėjo atsirasti po tvano
ir kitų veislių žmonės? fitte br 
tai kitų klausimų, j kuriuos 
atsakyti jokis kunigas, yra nį , 
ir aiškiai išdėstyti kitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas iodis—tai 
faktas; kas salanys tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas lr 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................................... .. Me.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PEKSI- 
STATYDAVO SAU ŽBMg

I Labai įdomus senovės filosofų da
le id; mai apie žemės išvaizdų. Pagal 

• daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias sao- 

' ksias arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
’ Parašė Z. Aleksa.
40 pusi.............................................. 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei-

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

žinoti, kaip senovėje lietu- 
o, tai perskaityk irtų kaf-' 
sužinosi, kkd vyrai, turėjo .

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO.
RUA JUŠKEVIČIAUS
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip 
viai gyveno,
gų. IŠ jos Siuuiust, .
daug pačių, o žmonos po kelis tyrus.' 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 6<fc.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčias, 
kunigo pakurstyti brostvininkai ui- 
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai Iškėlė užpuolikams bylų, kuri 
ir yra iioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordam ir liudininkų 
parodymais. Kaina ................... 26c.

MATERIALISTIŠKAS
(STORUOS SUPRATIMAS.

Ži knygelė aiškina proletariato fi- 
bzofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kina, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................ 26c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
___ _ ____ .. _____ Sis veikalas trumpais ir aiškiais
kiai scenoj perstatomas veikalais, iš paj°d°> kaip, keitėsi

reikalaujamos tik 28 ypatos. draugijos formos, ir kodėl turės būtiĮ Šo.° Boston? m^pusL 6L 'T~25c. Pabelstas kapitalizmas. Kaina 25c. 
1_________ nsivr. dpivi.

didesnę kainą, negu buvo 
garsinta, arba pasako, jog 
tą jau pardavė, bet turi ki

Fox,” geriausiai tinka 
puošniems išėjimams. Turi 
švelnius, tankius ir ilgus

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 ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo-

DCLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
noriai, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl bo gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,

tą, tik biskį bangesnį, bet; plaukus, puošnią- - — - — - - - _ ' v — vuodegą. 
lėse spai-‘daug geresnį,” “vėlesnės Vartojamas naturalėse spal 

mados”; ot, tik apsivilk, o vose arba nudažytas. Dėvi- 
pamatysi, kaip puikiai at- si vidutiniškai. Kaina nuo 
rodo. Ot, girdi, tik daba? pigios iki labai brangios, 
nupigintas, ir tamsta esi lai- “Cro*» Fox,” tai maišytu
minga gauti už tokią “že- veislių lapės kailis. Turi
mą kainą!” Tokie “barge- juodą kryžių per nugarą, 
nai” esą labai reti, ir tam “Red Fox,” kailis rudas.
panašiai.

Iš tokios krautuvės pata
riama ko greičiausiai išeiti.___ -- --- - lrcazl anzmilfll
jCI IiniUl i, vvavi <zprgc»i«vA£.

Čia paduodame kailių 
vardus, kaip jie nešiojasi, 
kiek kianuoja.

“Alaska Seal” labai gra
žus ir šilti kailiai, tinkami 
kiekvienai progai. Spalva 
juoda ir ruda. Dėvisi labai 
gerai. Kaina nuo vidutinis 
kos iki labai brangios.

Persiškas ir rusiškas
Brcadtail.” šviesiai rudas.

bet išrodo lyg maišytas su 
raudonom spalvom, yra ge
resnis ir brangesnis, negu 
šviesiaspalvė lapė; Geriau
sia pritinka jaunom mergi
nom.

“Silver Fox,” tai labai 
dailus ir švelnus kailis. Plau 
kai prie pat odos juodi, per 
vidurį balti, o pati viršūnė 
sidabrinė. Tie sidabriniai 
plaukai ir kyšo iš juodai 
melsvo kailio. Geriausia tin
ka suaugusioms moterims.

White Fox.” nedrūtas,
lengvas kailis, daugiausiai Į švelnus kailis, kurį dėvi bai. • u * • •• • t • • • j n.linka puošniems išėjimams, 
nelabai drūtas, bet labai 
brangus.

“Amerikonuką* Broad- 
tail,” mažo ėriuko trumpai 
nukarpytas kailiukas, nuda
žytas šviesiai rudai, kad iš
rėdytų kaip persiškas “Bro- 
adtail”; dėvisi vidutiniškai 
ir kaina nuo pigios iki vidu
tiniškos.

"Beaver,” labai šiltas, 
šviesiai rudas kailis, tinka
mas visiems išėjimams. Dė
visi labai gerai. Kaina nuo 
vidutiniškos iki brangios.

“Ca’f,” veršiuko kailis, 
tinkamas visiems išėjimams. 
Nedrūtas ir pigus.

“CaracuL” tinka vien tik 
puošniems išėjimams. Spal
vos iuodes ir rados. Nelabai 
drūtas. Kainos nuo viduti
niškų iki labai brangių.

‘Kolinsky,’’ priimtas puo- “Muskrat”) tinka visiems
Boston, 

1914 m.., pusi. 23.
Wolf,” sunkus kailis su -Salomėja” 

riurkščiais ilgais plaukais.
Šeriasi. Spalva būna natu- 
ralė ir dažyta. Dėvisi ne
blogai. Kaina vidutinė.

iras N A AI AITĖ Parašė K S Lip- d^kos ir kitų panašių dalykų? Ko- 
dėl reikia riebalų? Situos klausl- tuvaite. So. Boston, Mass. mus suprasi tiktai iš šios knygutės.

mpusL 23....................... 10c- Parašė D-ras G-mus Kain. toc.

sniems išėjimams. Tai yra išėjimams. Spalva visuomet 
tamsiai rudai nudažyta Ki- juoda. Dėvisi labai gerai, 
nijos žebenkštis. Turi labai Kaina vidutinė, 
tankius, švelnius, trumpus “Nutria,” tinka papras- 
plaukus. Dėvisi gerai. Kai- Iiems išėjimams. Kailis van- 
na vidutiniška. deniniu žiurkių, panašus į

“Kid,” tinka tik kasdieną bobrą. Spalva šviesiai ruda.! .uodai ruda. Stiprus. Kaina 
dėvėti. Tai ožiuko kailis. Dėvisi gerai. Kaina viduti-į vidutinė.
Visai prastas, nedrūtas ir į nė. Niekuomet nepirkit per-
pigus kailis. “Ocelot.” tinka tik kas- ankštų kailinių, nes jie nuo

“Krimmer,” tai puošnus dieniniam išėjimui. Spalva
\Laaz4 ri it K oi—cri iunu z\c*xzxz7,

buvo nukirsta šv. Jo- ‘KAIP TAPTI SUVIENYTŲArba, kaip ___
nui galva. Drama viename akta, pa- VALSTUU PILIEČIU ? 
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- --
tėtų kiekvienam perskaityti. 25c. * ’

Gaunamas vi-1 rusvai pilka 
sose pilkose spalvose. Ši?! na vidutinė.

“Wclvorįne,” tankaus, il
go plauko kailis. Spalva

Įtempimo greitai sutruks, 
i juosi kailiniai daug i kriti u
laikys.

i “O. s. S.”
Arba Šliubinė Iškilmė. Vieno ak- 

to farsas, labai juokingas ir geras 
perstatymui. Kaina ................... 15c.

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais kiaušiniai* ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. Kama................................... 20c

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ti knygelė parodo, kodėl Ro:DĖL PINIGŲ

Trijų aktų ir septynių scenų dra- popiežiaus kūnini nesipačiuoja. čia 
ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. {iatėkinta riša jų bepatystės istorija, 
Večkys. Kama ............................ 36c. joa pasekmės ir doriškas dvasiškijos

kailis jei perdžiusta, tai lu- “Opcssum/V paprastiems Vasarai yra daug saugiau 
pasi, bet prie gero užlaiky- išėjimams. Veliasi. Spalva j padėti visus kailius į šaltąjį 
mo, nešiojasi vidutiniška . gelsvai pilka. Dėvisi neblo- sandėlį (cold storage), nes 

kitaip gali kandės suėsti ar 
perdžiuti ir sutrukti.

gai. Kaina nuo pigios ikiNelabai brangus.
“Lapin,” dažytas

Pigus ir nedrūtas. possum” yra prastesnė, še-
“LeopardL” tinka visiems1 riasi ir daug pigesnė. “Aus- 

išėjimams. Spalva palšai - tralian Opossum” yra ge- 
-J- — 1 ' riausia ir brangiausia iš vi-;

sų opossum kailių. Spalva
melsvai pilka.

zuikis, vidutiniškos. “American O-

MAISTO
KNYGUTĖS
PAKEITIMAI

tą ir visaip nudažytą. Balta 
spalva tinka visoms.

“Blue Fox,” tai gražiau
sias ir brangiausias iš visų 
lapių kailių. Spalva maišyta 
iš tamsiai rudų, tamsiai pil
kų ir mėlynų plaukų. Kuo 
daugiau mėlynų plaukų, tuo 
brangesnis kailis. Tinka vi
soms. h

“Hare,” dažytas zuikio 
kailis. Pigus ir nedrūtas.

“Jap Mink,” tinka vi
siems išėjimams. Dailus, 
švelnių trumpų plaukų kai
lis, nudažytas tamsiai ru
dai. Dėvisi gana gerai. Kai
na nuo vidutiniškos iki 
brangios.

“Jap Wea»el,’’ priimtas 
puošniems išėjimams. Pa
našus į “Jap Mink.” bet ne
toks geras ir nelabai drūtas. 
Kaina vidutiniška.

ruda, su juodais ir labai 
tamsiai rudais dideliais ne
vienodais šlakais. Geresnės 
rūšies kailiai turi švelnų, 
trumpą plauką. Dėvisi ne
kaip. nes šeriasi. Kaina nuo 
vidutiniškos iki brangios.

“Marmot,” tinka visiems kais. ivaip aaa ouna nu- 
išėjimams. Geresnės rūšies dažyta rudai. Kaina nuo vi-'žovėms, kurios pirma buvo 
kailiai turi švelnų plauks, autinės iki kbai brangios, gaunamos be pointų, bu- 
Dažomas taip. kad butų pa-; «Persian LaBlb« y,.a pui. tent:

kus kailis. Tinka visur ir vi-Į Skardinei asparagų — 10 
suomet. Natrralė spalva pil-P°intl2- ■ 1
ka, ruda ir juoda. . Skaidinei ankštinių pupe

le r i.-? * i “Pony,” tinka tik papras- Hų — 10 pointų.
panašus į sabali. tik netok> tjerns išėjimams, šiurkštaus Skardinei komų—20 pt.
švelnus. Naturale spalva n]aij}.:n rusiška “Ponv” vip- Skardinei žirnių—20 pt.

Skardinti špinako — 10 
gerai. Parsiduoda P°Įntų.

KARĖS NUOTAKOS
Vieno akto drama, vaizduojanti 

vokiečių čiiutaristų liSuTSmų “ S0, 
laimingų moterų likimų.
Kaina .......... .. .............................. 2<)c.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perakaityti kiek. 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vanderveide. vertė Vardunas.
Kaina ......................................f... tOc.
EILĖS IU STRAIPSNIAI.

&ioj knygoj telpa 23 gražios eilė* 
daugybė straipsnių juoku ir tt.

Šių knygų turėtų per- 
kiekriemas vyras, tėvas ir 

kurie geidžia, kad jų mo- 
AiVtgry, į- mylimosios nepa

pultų i tokių kunigų globų. ParaM 
kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Saraogitia.

..........  26c

Ibiikiai il-.us’rjots Kaina .... Ž.k

Kainų Administr. pereitą
savaitę paskelbė šitokių K^TSrikalriTėT^lis

arba tamsiai ™da. maišyta.
su ilgais sidabriniais plau- 24 pointų už svarą. tuvoje.

Kaip kada būna nu- j Be to, uždėjo pointus dar- -----------------------------------

našus į “Mink.” Dėvisi ge
rai ir nebrangus.

“Marten” yra trijų rūšių. 
‘Baum Marten” puošnus.

“Otter” (ūdra), ilgai ir 
gerai dėvisi. Spalva pilkai

Aukokite Raudonajam

KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jto 
negali tikėti. Pilna argumentų, kanų 
naaaanž joks jėzuitas. Kama toa 
knygutės ....................................... 20e.

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

žmonės kuria per amžius? Sj intri
guojant} politiškai-ekonomiškų klau
simų aiškina garsais Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina ................................... 10c

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanaoų toa 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, pematan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šių knygų niekas nesigat 

382 puslapi;

Pekla
, . , , . , v . . plauko rusiška “Pony" viegelsvai ruda. bet dažniausia nas eana eraį kitas 

būna nudažytas tamsiai ra- į-^taip
dai. Kaina vidutiniška. Dė- natūralūs ir dažytas. Pigus. Kvortai namie prezervuo- 
visi gerai. Jap Marten yra, “Rabbit” (arba tų daržovių—20 pointų.
geltonos spab. os, bet daz- visur. Dažniausiai da- Kvortai namie daryto ke-i 
niausiai irgi nudažytas Ne- žvta? kad i<t(Xjytų kaip ki- čupo ar čili seso į.t. i
labai gerai dėvisi ir nebran- tj brangesni kail£t Raudonos stampes nuo
gus. “Stone Marten nėra t j ,A-8 iki Z-8 ir nuo A-5 iki

BROŠIŪRA SU PEKLOS
/.KMELAPIU IR Kl* 
TAI> PAVEIKSLAIS.

Parakė
METELIONIS

MAITINA SUŽEISTĄ KAREIVI

A.rm’'os ^ita r.iaitina sužeistąjį
Amerikos kareivį ligonių traukiny.

toks švelnus 
Marten.” b
Jr gražios maišytos spalvos, i ėjimams. L; baf drutas. bet; Mėlynos stampos Ketvir 
j Jo niekados nedazo. Kaina sunkus kailj:U Turi tankius, toj Knygutėj panaikinamos 
vidutiniška. Dėvisi gerai. n nk indais ffa- nuo A-8 iki Z-8 ii nuo A-5 “M»k” (kiaunė), labai liS"pIaX. SpaTa kS.: iki W-5.
dailus ir švelnus kailiai, ralė. Kaina nuo pigios iki Cukraus stampos Ketvir- 
Tinka beveik visiems išėji-į vidutinės. toj Knygutėji Nr. 30, 31, 32,
mams. Nesunkus, bet labai i “Russian SaUe,” labai ’r 40 taipgi panaikina- 
stiprųs. Spalva tamsiai ru- gražus kailis, švelnaus, vi- m<>s. Lieka gera tiktai 34-ji 

dūrinio ilgi; plauko. Spalva
žvilgančiai melsvai ruda.
Vidutinio čiutumo. Labai 
brangus.

“Skunk.” labai drūti ir 
geri kailiai. Turi ilgus,

i^P Baubi “Raccoon.” tinka tiktai Ketvirtoj Kny; o te j yra 
?t labai Pu°^nuq; “sportui” ir paprastiems iš- panaikinamos, naisytos spalvos. != •• T h • 4nitaa Mėlynos sti

da. Labai brangus.
“Mole” (kurmis), dailus.

het visai nedrūti kailiai. 
Švelnus, kaip aksomas. Kai
na vidutiniška. Spalva tam
siai pilka.

“Muskrat,” tinka visiems, šiurkščius ir tankius plau- 
išėjimams. Spalvos nuo kus. Spalva juoda su bal- 
šviesių iki tamsiai rudu
Dėvisi gerai. Kaina viduti
niška.

“Silver Muskrat” dažniau 
šia būna pasiutas iš paslėp
sniu ir nėra taip drūtas kaip 
kailis nuo nugaros.

“Hudson Seal” (dažytas

tom dryžom. Kaip kada bai 
tumas nudažomas, bet daž
niausiai būna iškirptas. Kai
na vidutinė. 1

“Squirrel,” puošniems iš
ėjimams. švelnus, lengvas. 
Spalva pilka. Nedrūtas. Kai
na vidutiniška.

stampa. Daugiau cukraus 
štampų neduos iki 1 vasa
rio.

Kurios stampos galioja 
dabar:

Iš raudonųjų štampų da
bar galioja tik šios: Q5, 
R5, S5, T5. U5, V5, W5, ir 
X5. Kiekviena reiškia 10 
pointų.

Iš mėlynųjų galima var
toti šias: X5, Y5. Z5, A2, 
B2, C2, D2, E2, F2 ir G2 
Kiekviena verta 10 pointų.

Visos iš Ketvirtos Knyei’- 
tis.

(MitnKai tafosuA-
■ iu- a'iizjna ajrni-
<ni >r piniK',s apsiima 

įdribę! nu-' 
amžinų kančių pragaro
liepsnose. Bet 4i<»» 
tfos autorių* par<"jn, kad 
vua tai yra •» ap

•>•» ' 
...i a liaa.- ^a«*i*l.>

Imi t„j •—-t-’J. Oilal
a.ua.--yfc

>h 4n*ai hnpuataJ sa
(u lr prMvla. 
zeni^lapia Uitai (Atvirti 
na

kaina 25 centai.

knyga raunama "KalaS- 
• •«,“ Kay gyac

Adraaan: ~K ELKJ V UT 

HNIHhWAf,
SO. BOSTON. MA.H.k 

Taipgi ir paa
A. M. MCTBUON1 

7747 Navy Aaanac
Detroit. Mieli.

_ ygų ni( 
lės. 382 puslapiai. Kaina
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirni’t’.ii iai im', 
nės gyveno Rojuje. Bet m< ksias Rojo 
visai atmeta. Mokslas mano, kac 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ......................

DŽIAN BAMBOS SP’kčIAl.
Ir kitos fonės. Daugiau ju^kų, ne 

ęn Amerikoj munšaino. šioje Knygo 
je telpa net 72 “Džian Bambos ’spy 
čiai,” eilės, pgrikaibėjiinai, bumorv 
tiški straipsniukai ir juokai. An'ra 
pagerinta laida. Kaina ........ .. 2ū<

apie dievą, velnią, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
ngersolas. Kaina

ne

•25c,

MONOI.(X,AI IK
DĖKLAM A(l JUS. 

šioje knygoje teipa daigyne nao
jų. labai gražių ir ju<-kit>gu u.onolo. 
gų ir dėklu m a.-i ju Visi,,u-
darbui ink i«k»e. r-v,diw<-t.K!i«-n»k«a».
tautiškos, humonsnsko- ir iei-.ami, 
niškos. Visos skxmbi<-F. v’-o- /-er-ra 
Tinka visokiem* (į.eiilrnoji’iniins 
baliams. «.-nrer-;.m* ir H *nrrx >m» 
gerinta laida. Kama . 25c
PAPARČIO ŽIEDAS

Ir keturios ku-.,.- 11 > Na-
uZM>ikir>t.« Vyras; <2, gyilbjt! i,i-i<; 
‘k, klaida, -e, k t»» .. fei-e nuro
doma t»ip ♦-m-r ėv ; viso-
Mus prietarus, bnetųk ir A |fie

f.YTISKOS LIGOS.

Ir kaip nuo ju an-isa-it-oti ParaM 
D-rar F. Matoiaitis Antra, poržinrė- 
ta ir papildyta laida Kama .. 26c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba karp tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsihe,-* Jų vsl- 
kaiaa. Kas yra arba tiki-, kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
aarskaityti šitų knygute. Kaina lrtc 
“Keleivic,” 636 Bmadvray,

Sooth Boston, M*h.
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kraštuose. Kiekvienam kraš
te skirtinga įušis.Polemika ir Kritika sąs “fašistinis” ir “neatsto- grupės, kurios turi gyveni-jeity bolševikais padaryti, (ir jie čia nėra nuskriausti 

tara tik-

SOVIETINIAI NACIONA
LISTAI APIE LIETUVIŲ 

ŠELPIMĄ

Nacional-bolševizmas da
rosi ypatingai agresyvus.

mai. Bet šitas pasipriešini
mo *mas hitlerizmui nieko ben

dra neturi su bolševikišku 
nacionalizmu. Ir toks masi- “ 
nis bei drąsus pasipriešini
mas hitlerizmui ir vokišku- 
mui juk negalėjo taip tvir
tai pasireikšti be visuotinio

vaująs visiems lietuviams.” me koki svarbų bendrą 
Lietuviams “geriausia at- slą. Bolševikų tikslai senai 
stovaująs” bolševiku apara- žinomi ir jų pačių uoliai
tas su gru ■------• ■ • -
vių. ši * *
da gudriai »wįw, nau n MU V1»I UUIKU UII\-1 IX

liaudies draugais” ir “de- tatorui tarnautų. Jungtis
mokratais.” 'rr**“ 4** *-•>-—1 —- tpi įGk. • anot jŲ* i

Pagal šio korespondento i'n/auna net dau«iau už W
žinias, BALF stengiasi iš 
mirties išgelbėti visus Lie-

tus.
Norvegai, olandai ir len

kai jau treji metai renka
Anglas ekspeditorius, 

George Vaneouver. pirmas

Lietuviškai spausdinamuose 
sovietiniuose laikraščiuose
nesenai matėme įyksmingą gausios inteligentijos Balti- 
straipsnį apie tai, kad Ben- jos respublikose pritarimo. 
dras Amerikos Liet. Fondas Dabar dešimtys tūkstančių 
neturįs teisės Amerikoje šių inteligentų ir šimtai 
— .i x v. _ . , .. ^-ji^stančių musų ūkininkų

Visa jų bėda, 
kad čia Amerikoje durnių 
nedaug.

įubus, bet dar negali siųs- atgabenęs avių ir kitų ra- 
ti ir jų rūbai nesugenda. gucčių į Hawaii salas 1792 

1 Lietuvių rūbai vos pradėtii metais. O kapitonas R. J.
jie gali tiktai su raudonais rinkti ir savu laiku, net ga- Čleveland 1803 metais pa-
nacionalistais, ką jie senai na Šreit’ jie pasieks vargin- likęs ten arklių veislei.
ir padarė. ištreniruotos “buržujų” žu- 

Eilinio lietuvio tikslas y- dymui. Tris karves turisYpač nuostabu, kad bol-
vikai apšaukia BALF J ra žiūrėti, kad Lietuva bu- menkutis lietuvis ūkininkas 

“fašistinių’^ ir “reakciniu,” tų lygiai laikoma su kitomis bolševikams jau “buožė,” o

veikti be sovietinio komite- tu
to leidimo, o tas komitetas bei darbininkų tapo užklup- 
esąs rusiško fondo sekcija.]ti bolševikų planingai orga- 
Norėdami sustabdyti neso- nizuoto teroro.
vietiškų lietuvių šelpimą/ Jau prieš penkiolika me- 
sovietų nacionalistai pra- tų žymus Maskvos agentas, 
džioje bandė paveikti Ame-1 Aleksa-Angarietis, yra pa
nkas aukštas įstaigas, kad sisakęs savo draugams, kad

o betgi pareiškia noro susi
jungti

BALF butų uždarytas ir jo 
iždas butų pavestas bolše
vikams.

Šios jų pastangos rezul
tatų nedavė. Tuomet, tarsi,

jis turėjęs paruošęs gana 
pilną sąrašą likviduotinų 
Lietuvos inteligentų ir kad 
tas sąrašas apėmęs 3,000 
vardų. Be abejonės, tas rair-

su šitais likviduoti- 
nais “fašistais”! Įdomu, 
kas davė bolševikams to
kias keistas instrukcijas — 
usijungti su “fašistais”? Ir 

kuriuo tikslu tai daroma: ar 
bolševikams užėjo noras nu
sižudyti, pasiskandinti bur
žuazinių demokratų juroj, 
ar. gal daug tįkriau, sveti
mi pinigai pakvipo tavorš- 
čiams?

Savu noru jungiasi tiktai

nepriklausomomis tautomis, 
kad jos suverenumas nebu-

inteligentas - proletaras, jei 
ne komunistas ir ne bendra-

tų atimtas, kad ji laisvai pa- keleivis, tai “buržujus.” 
ti viena augintų savo kultu- Vadinasi, laisvųjų lietuvių
rą ir gerovę, kad Lietuvos \ programa ir surusėjusių bol- net kelios rūšys. Veik visų 
ženklai ir simboliai (vėlia- ševikų programa visai skir- plokščios galvos, trumpos 
va, herbas) ir žmoniškos tingos ir jokių jungtuvių ne- ausys, tarpe kojų pirštų 
teisės butų lygiai statomos gali įvykti net ir prievarta, plėkšnys, nagai užlinkę ir 
greta kitų tautų. Bolševi- BALF gauna paiamos tik uodega biski plokšti. Jų 
kams labai niežti delnus, iš demokratinių lietuvių ir trumpos, bet stiprios kojos 
kad laisvieji lietuviai šiame taipgi iš demokratinių senų tarnauja mikliam plaukioji- 
kare labiausiai nukentėtų ir amerikiečių. Jei demokra- mui, o uodega, lyg prope- 
žutu. kad išliktu vien bol-į tai demokratus gelbsti, tai leris, gelbsti greitai apsi- 
ševikų sauja k dar truputis • sovietiniams nacionalistams sukti.

Rimgaudas. Pirmas valstijos autori- 
--------------------- zuotas paukščiams nusileis-

irvcir/l nn DtCVl lti ir Pasilsėti įrengimas bu- VlSKU I U KIŠKI vo padarytas 1872 metais
______  prie Merrit ežero, Kalifor-

Udra gyvena vandeny iriniJ°Je-
Šveicarijoj Kalėd _ . 

tė pakabinama palubėse, ir 
vietoj pagražinti ją blizgu
čiais, kaip čia daroma, ap- 
kabinėjama obuoliais, rie
šutais ir saldainiais.

J. D. T.

vikraus dirigento rankos tin pasmerktum sąrašas vė- 
pamoti, tavorščiai pradėjo liau tapo_ keleriopai padi-

giminingos visuomeninės tokių, kuriuos tikimasi at-neturėtų rūpėti, ypač kad Ūdra gyvena

Pirkit Kuro Ilondeus ir Štam
pas. Kas savaitę įdėkit į jueo 

įvairiuose nemažiau kaip dešimtą save

dintas. Dabar matome to 
seno projekto pasekmes.

Planas gana sėkmingai 
vykdomas, bet apima ne 
vien inteligentus, o gana 
plačias šviesių piliečių ma
ses visose Baltijos šalyse. 
Bet vis dėlto ateina iš Eu
ropos žinių, kad nuo šios 
likvidacijos išsprūdo iš Lie
tuvos gal apie 700,000, iš 
Latvijos apie 300,000 ir iš 
Estijos apie 140,000 žmo
nių. Uoliems nacional-bolše- 
vikams abiejuose Atlanto 
šonuose pasidarė labai pik
ta, kad vien iš trijų Balti
jos respublikų išsprūdo nuo 
likvidacijos daugiau milio
no laisvės ir demokratijos 
šalininkų. Jie bėga bet kur 
į Vakarus, kur jie tikisi 
greit sulaukti Amerikos ir 
Britanijos kariuomenių ir 
jų teisingo elgesio, netgi 
materialinės pagalbos, ži
noma, jų tarpe yra labai 
daug jau anksčiau prievar-
io unrmi rluvKainc

Vokietijos fabrikuose.
Bolševistinės Europos pla 

nuotojams labai svarbu da
bar nors atimti bet kurią 
demokratiją pagalbą silp
nesnių kraštų išbarstytiems 
demokratams, ši pagalba 
Lietuvos demokratams nu- 
tiuktų, jeigu bolševikams ir 
jų bendrakeleiviams pavyk
tų įkelti tvirtai savo koją | 
BALF. Tuo tikslu ir buvo 
duotos instrukcijos priimti 
ko daugiausia rezoliucijų už 
“suliejimą” BALF su bolše
viku komitetu. Tuo pačiu

giedoti gerai išmiklintu uni
sonu dviejuose savo laik
raščiuose ir savo grupės su
sirinkimuose, nurodydami 
priimti vienodas rezoliuci
jas, reikalaujančias sulieti 
BALF su bolševikų komite
tu ir visus tremtinius bei 
pabėgėlius apšaukiančias 
“fašistais.” Centriniai diri
gentai pamoko, kam tas re
zoliucijas reikia siųsti ir pa
duoda trijų svarbiausių įs
taigų adresus.

šia proga įdomu pagvil
denti jau bent kiek žinomus 
nacional-bolševikų motyvus 
už “vienybę.” Eidami jau 
senokais Komintemo parė
dymais, sovietų šalininkai 
Centro Europos (taigi, Lie
tuvos, Lenkijos, Latvijos ir 
Estijos) demokratines sro
ves tyčia vadina “fašistais” 
ir “hitlerininkais,” nors ši
tie “hitlerininkai” visą lai
ką priešinosi Hitlerio verži- 
muisi ir planams Europoje._    _ y •   _ • _ a. ___
«Jie priešinusi net ir vuu nie- 
tu, kai pats Stalinas padarė 
su Hitleriu “krauju suce
mentuotą” draugiškumo su
tartį.

Tik prisiminkime 
Klaipėdos naciu bylą 
vos teisme, Vokietijos mui
tų karą prieš Lietuvą 1933- 
36 m., vokiečių kalbos iš
stūmimą iš pirmos vietos 
Lietuvos mokyklose, gausy
bę straipsnių Lietuvos laik
raščiuose prieš Vokietijos 
^viešpatavimą Europoj, prieš 
/jęs pinkles Lietuvoje. Lat
vijos, Estijos ir Lenkijos vi
suomenė ir spauda nema- tikslu jie vikriai organizuo-

★

LAIKAS PARAKTI NORO GALVOSENĄ... 

Laikas Pažiūrėti Faktų

žiau buvo priešingos vokiš •ja daugelį skundų prieš
kai jėgos ir smurto progra- BALF, sakydami, kad jis e-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVEJE?__ ' . ■ .

Knygoje apraioai Dievai, pradedant nuo saulės

gatfyvvj* to«kn«aiM tarčCą 
CSMs aikkiai nrpra«l> karia*.

popieriai doleri

★

Po pirmo karo smuaro trys metai atgal visi 
užmiršo apie save, o pradėjo rūpintis kad karą lai
mėti. Visi “stojo krūvon,” nežiūrint ar reikalas bu
vo didelis ar mažas.

šiandien musų vyrai grumiasi mirtinoj kovoj 
po visą pasaulį.

Musų gyvosios jėgos ir medžiagos ištekliai na
mie mažėja. Padėtis gali but da blogesnė, jei karo 
reikalavimai bus dridesni. Reikalinga ilga ir sunki 
talka. Vieninga ko-operacija šiandien reikalingesnė 
negu buvo kada nors.

Kikvienas šiais laikais turi galvoti. Reikalinga 
talka gali but savaime nedidelė—bet didelė sudėjus 
krūvon.

PAIMKIM KARO METO “ELEVATED” 
TRANSPORTACIJĄ

Nuolatinė “EI” transportacija yra būtina, kad 
darbininkai. Laivyno ir Armijos žmonės galėtų pa
siekti laiku savo darbus. “EI” taipgi turi gerai pa
tarnauti ir jums. Civiliams.

Du metaė atgal mes prašėm jus paprasto daly
ki —nevažinėti “EI” karais tarp 5 ir f» vai. vakare, 
kad nebutų susigrūdimo. Mes prašėm darbdavių, 
ka«l paskirstytų atatinkamai darbo valandas.

JUS PARODĖT, KAD KOOPERACIJA 
GALIMA

Atsiliepdami į prašymą, tūkstančiai :š jus per
tvarkė savo planus ir. jums padedant. Elevated ga- 
lė.io veikti.

O KAIP YRA ŠIANDIEN?
Dar devyni tūkstančiai važiuotojų ineina į 12

subway stočių tarp 5 ir 6 vai. vakaro ir vartoja “EI’’ 
šituo skubos laiku.

Per tris karo žiemas mes perveždavom 60,000 
žmonių, kurie vartoja tas 12 stočių tarp 5 ir 6 vai. 
Bet kada skubos valandoj važiuotojų skaičius pašo
ko iki 69,000. kaip dabar būna, tač mes turim ir vėl 
prašyti talkos, kurios gaudavom iš publikos karo 
pradžioje.

JUS PADARĖT TATAI PIRMA— 
MALONĖKIT PADARYT VĖL

Tuomet jus žinojot, kad mums sunku gaut da
lių pataisymams, kad daug fnusų tarnautojų išėjo 
karo tarnybon, kad Elevated transportacija reika
le n ga karo pastangoms, šian da blogiau. Nors “EI” 
turi daugiau karų, bet negana žmonių. Per 1944 
mes pasamdėm 300, bet netekom 500. Tuo tarpu 
važiuotojų daug. Daugelis dabar neturi kitokio su
sisiekimo, kaip “Elevated.” Daug automobilių nu- 
sr.dėvėjo. šiais metais bus da blogiau. Iki šiol žiema 
Bostone buvo minkšta. Bet trys sekantys mėnesiai 
bus sunkus ir “EI” turės da daugiau darbo.

PRAŠOME JŪSŲ TALKOS
Jus padėjot mums pirma, ir mes prašom vėl jū

sų talkos. Jei neturit Bostone darbo, tai prašom, jei 
galit, parvažiuokit namo nelaukdami skubos. Jei ga
lit sutvarkyt savo darbą ofise ar krautuvėj, kad 
galėtume parvažiuot anksčiau, tai prašom taip ir 
padaryt. Jei galit, pritaikykit prie to savo Msaį.

Iki karas bus laimėtas, iki medžiaga ir reika
lingos dalys pataisymams bus paliuosuotos. flki bus 
galima gauti daugiau tarnautojų, “EI” turi turėti 
jūsų talkos, kad galėtų atlikti būtiną karo metu 
transportacijos darbą.

JEI JUMS NEBŪTINA VAŽIUOT SKUBOS VALANDOMIS—NEVAŽIUOKIT!

".’nnM
KELEIVIS, 636 B»oadway, Se. Boston, Maso. t

BOSTON ELEVTF.D RAILWAY
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BANDITAS NUŠOVĖ 
BRONIŲ PETRUŠEVIČIŲ

Mirė montelietis Petras 
Kaselis

Gruodžio 26 d. Montel- 
loj mirė senas to miestelio 
gyventojas, drg. Petras Ka
selis, sulaukęs 59 metų am- 

Pereitą subatą buvo plė-'žiaus. Mirė po trumpo str
eiko nušautas savo gėrimų gimo.
parduotuvėj Bronius Petru-; Dideliame nubudime liko! 
scvič’us. kuris buvo sutrum- žmona Marcelė ir duktė į 
pinęs pavardę į Petrus. Jis Mrs. Lindąuist, jau ištekė-j 
buvo gerai South Bostone jusi.
žinomas, nes ant Broadv.ay Drg. Petras Kaselis buvo 
turėjo puošnią užeigą, žino- veiklus žmogus, aktyviai 
mą kaip International Cafe. dalyvavo pažangiųjų judė- 

_ , . rime. Ilgą laiką ėjo sekreto-
Rodos, savo bizni South r;aus vai eigas Lietuvių Dar- 

Bostone pastaruoju laiku bininku Draugijos 18-toje 
buvo perleidęs kitiems, o kuopoje.
>ats buvo atidaręs _gėrimų Velionis

Velionis buvo South Bosto
no International Cafe 

savininkas

Naujų Metų sulauktuvės 
South Bostone

Pereito sekmadienio va- 
kaią South Postone lietu
viai turėjo visą eilę prai.'.o- 
gų. Tai buvo Naujų Metu 
sulauktuvės. Žmonių visu: 
buvo daug.

Naujų Metų sulauktuvės 
ruošė ir So. Bostono sanda- 
riečiai. Jų svetainė*irgi bu
vo pilna. Beje, sandariečių 
šeimininkės ta proga buvo 
paruošusios skanią vakarie
nę.

Indžionkšinas prieš du 
Bostono viešbučius

Teisėjas Charles Wyzan- 
skis davė indžionkšiną prieš 
du Bostono viešbučius — 
Hot'd Touraine ir Manger 
Hotel. Abudu viešbučius 
skundė Kainų Administra
cijos ofisas, kuris turi skun
dų. kad tuose viešbučiuose
buvo keliamos kainos už 

pats buvo atidaręs gėrimų yeiįonj5 buvo palaidotas kambai ius. Indžionkšinas 
krautuvę po nr. 10 Federal, pereitą penktadieni Melro- draudžia imti daugiau, ne- 
St., žinomą kaip Federal j kapinėse. Lai būna jam gu leidžia “kainų lubos.”
Wine Co. lengva šios šalies žemė. 0' -----------------

Pereitą subatą atėjo te- (’rSr_ Kaselienei ir jos duk
relei reiškiu nuoširdžiausios. 
užuojautos.

K. Venslauskas.

nai vyras ir užsakė 6 bon- 
kas degtinės, bet pasakė, 
kad ateisiąs jų paimti vė
liau. Jis sugrvžo apie 6 vai. 
vakare ir liepė supakuoti 
jam da daugiau degtinės. 
Krautuvėje buvo savinin
kas Petrus. Jonas Matulevi
čius ir klerkas Thomas Kel- 
ler.

Pakuojant užsakyta deg
tinę, “kostumeris” išsitrau
kė automatą ir pareiškė, 
kad degtinės jam nereikią, 
bet reikia pinigų. Jis darąs 
“hold-upą.”

Petrus parodė banditui, 
kad pinigai redžisteryje, ir 
užpuolikas prisigraibė sau
ją popierinių. Tuomet jis 
sukomandavo, kad visi trys 
vyrai sustotų prie sienos ir 
nusimautų kelines. Petrus 
tam pasipriešino. Banditas 
tada nusiėmė pirštines, nu
sivilko overkoųtą ir sušuko:

“Aš nejuokauju! Aš šau
dysiu!”

Ir pradėjo liuobti.
Matulevičius krito ant 

grindų ir jam banditas ne
pataikė. Bet savininkas 
Petrus tuoj susmuko per
šautas. Klerkas Keller taip
gi krito sužeistas.

Banditas paliko savo o- 
verkoutą. pirštines, pinigus 
ir rovė iš krautuvės laukan. 
Petrus tuoj mirė.

Iš paliktų pėdsakų poli
cija jau nustatė, kas tas 
banditas buvo ir nėra abe
jonės, kad jj sugaus.

B. Petruškevičius gyveno 
Dorch estery, ant Speedwell 
Avė. Buvo vedęs ir paliko 
žmoną Aleną.

Ant slidžiu gatvių daug 
sužeistų

Pereitą ketvirtadieni ir 
penktadieni Bostono gyven
tojai, ypač automobilistai, 
turėjo daug vargo. Gatvės 

•• buvo apdengtos sniegu ir 
' n^]nm’ ledu. Mat, ketvirtadienio „aują patvar-; k pradėjo smarkiai 

cymą kuns liečia daugeli: ; ^aktįJ. ; R
Va’S4 ” kto da5i ša>»- visos gatvės 
, ’• J buvo ledinuotos, slidžios,.aikcastis. Ryšium su tuo, g įkulė d automobiliu 

viršininkas sako: . jr krisdami daug
Tėvai, kūne non uzra-

raštj, gali padaryti tai tik ___________
švti savo sunui užsienv laik- D . . -. , . ... •sunui prašant. Tuomei APO Per,et* “T"tę ^Įomecia, 
paštas (kuris persiunčia’ turėjo gavėti

KELEIVIS. SO.

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Kerpora- 
‘••jos programa ateinant} ne- 

čldrenj iš W0RL stoties* 
o l ilociklių, tarp 9:30 ir•-U! yto. bus tokia:

i. Dainininkė Kleo Kučie- 
nė iš So. Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite

-avo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: VVORL Sta- 
ion. Lithurnian Program, 

Boston. Mass. S. Minkus.

A Podder
Iš i>*nin^rado.

Specializuoja VvrišSsų organų nu- 
yilpnėjime. Gyvenimo permainą 

mot rų. Moterų ir Vyrų liga^ 
F'riujo ir Odus Ligas.- 

Valandos: nuc !0 iki 12 d;*ną 
nuo 2 ik> 4. noo 7 iki 8 vakare 

190 HUNTINGTON AVEL.
BOSTON, MASS.

T»-I. Con»monweaith 4370
Te’.. TRObridge 6830

A-r

South Bostone ir moterys 
su basliais mušasi

Naujas patvarkymas dėl 
laikraščių kareiviams

Bostono pašto 
’as paskelbė naują patvar-

užsieniam skirtus siunti
nius) jų reikalavimą paten
kins — ne kitaip.

Šis patvarkymas padary- 
as dėl to, kad daugelis tė- 
u siunčia i užsienius “dau-

mų.

Sakoma, kad tik vyrai 
moka' muštis basliais. Bet 
Bostone yra ir tokių lietu- 
vįų moterų, kurios basliais 
cprišventina. Jei netikite, 
skaitykite ši dialogą:

—Oi, širdele, skauda pal
vą ir ranką, taip skauda... 
Ta razbaininkė turės aiš
kintis džiodžiui. c gal ir pa
čiam suprym kortui.

—O kas buvo, kas atsiti
ko? — klausia pirmosios 
kaimynka.

—Nugi, širdele, toji Šir- 
šeli^nė basliu drožė man per 
rankas ir tris kartus per 
r aiva — oi, skauda, skau
da! Bet ta razbaininkė aiš
kinsis suprym korte, tikrai 
aiškinsis...

bulvarinių snausdi-

“Ugnies Kolegija' 
diplomų

Cambridge miestas, kuris 
įandasi greta Bostono, bu
vo žinomas ir kaip “univer
siteto miestas.’’ Dabar jis 
bus žinomas da ir kaip “ug
dės kolegijos miestas.”

Tai dėl to, kad universi
teto patalpose atsiranda 
nauja mokykla, kuri bus ži
noma kaip “Fire College.”

Mokvklą lankys tik ugna- 
-esiu komandos nariai, bet 
užbaigė savo kursą jie ne
baus diplomų. Miesto tetu- 
iai mat sugalvojo, kad ug- 

nagesiams reikia daugiau 
’ mojimo, bet jų pareigos e- 
ančios tokios, kad diplo- 

mos nereikalingos.

Neleidžia nupigint vartotų 
automobilių

Kainų Administracijai 
paskelbus, kad po naujų 
metų gryš mėsos racionavi- 
mas, kone visą pereitą sa
vaitę Bostono krautuvėse 
šeimininkės negalėjo gauti hm
tų mėsų, kurios da nerado- ------------
nuotos. Buvo pranykę ir va- ■ 
dinamieji “sasičiai,’’ dešru- 
kės.

Šeimininkės mano. kad 
jų krautuvninkai tas mėsas

Čia yra exfra pasitenkinimo 
kiekviename stikle

P1CKVV1CK
"ALE that is ALE rr

v

«(>•((SRIW» IT HAFFIMKIFFSK 4 CO.. !■<., Mas*., BKKWERS SINCI 1970

juri
‘Keleivyje”

lankėti Jieško juodosios rinkos 
pirklių

PARSIDUODA 12 APARTMENTŲ 
NAMAS SO. BOSTONE

Pereitos savaitės pabai-
goję “Keleivio” redakciją paslėpė, norėdami uzsidirb- «i£itav0 jaunas ,ietuvis j£

ti “extra pomtų.

Turėjo daug cigaretų ir 
prašė daugiau

Kainų Administracijos 
mauto j ai 

partamento agentai Boston

Rendu atneša $2.592 per metas. Vi-
tarnautojai ir Justicijos De- SLSTliSE.."NŽS^SSr» 

vyje tik įdėtų plumingų su maudy-
rininkas, brooklynietis Bla- ir apylinkėse jieško juodo- nenMS ,r pecia,s- 
žys, kurio tėveliai Blažiai sios rinkos pirklių, i kuriu Namas yra apgyvendinus gero- 

rankas yra patekę daug ei-i“
garėtų, dagi vyriausybės 8*riausi atlyginimą ant įdėtų savo 
pirktų ““.i J*1??* i?

gyvena prie 1760 
Avė.. Brooklvne.

DeKalb

Į vieną Somervillės taba- Jaunas jurininkas mums! . . ....
ko krautuvę atėjo moteris- i jteikė dvi prenumeratas,i Daugiausia valdžios ciga- 
kė ir paprašė cigaretų. Pa- vieną už savo tėvus Blažius. I Fe^ btuy° 9uln<p’
tarnautojas atsakė, kad ne-, antrą už j u kaimynus Va- alv.U dirbtuvėse. Jų
turi. Tuomet moteriškė jam laičius. ' pasirodė ir Bostone,
pasakė tokį pamokslą: Blažys eina savo pareigas

“Cigaretų nestoka. tik:netoli Bostono.
bėda, kad yra godžių žmo- _______ ___
nių. kurie juos superka, ir
vra krautuvininkų, kurie ei- Bronius Janušonis palai- 
garėtus laiko tik saviškiam. dotas
o pašaliečiam ju neduoda.” --------

Krautuvėje tuo metu bu- šiomis dienomis orlaivio!
vo cigaretų inspektorius, nelaimėj Ilinojuje užsimu- -----
Kažkaip jis tą pamokslinin- šė leitenantas Bronius Ja-Į Visokius muzikos instrumen- 

kę Įtarė ir prisiartinęs pa- nušonis. kurio tėvai gyvena tus. Parašykit atvirutę ar te

klausė: South Bostoną. Jaunuolio lefor.uokit: Kenmore 0547. Aš

“Gerbiamoji, ar galiu pa- kūnas buvo parvežtas na- ateisiu i jūsų namus.

Pirkit Karo Bondsus ir Štampas. Kas sąvaitę įdėkit | juos nemažiau kaip dešimtą uždarbio dalį.
Aš PERKU

savo

išlaidos yra
ig jve 
labai žemos.

pinigų, ir

informacijų kreip-
(47)

Dėl platesnių 
kitas pas

A. J. KUPSTIS,
332 W. Broadway, So. Boston 27, 

Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo 

farmų ar jų išmainyti ant gerų na
mų, kreipkitės virš nurodytu adresu.

CASPER’S 
Beauty Salone

ŠOU 4645

A. J. NAMAKSY
Kcal Estate & Insurance 

414 w. broadway 
SOUTH BOSTON. M AKS.

Office T e L So Boston 0948 
37 ORIOLE STREET

Wwt Kuzbury, M-vv 
TeL Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ano 8 iki 4 

ir nu© 7 iki 8.

506 BROADWAY
J»o BOSTON, MASS.

Telefnn*»: SOUth Boston 1829

šou
DAKTARAM

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

i

Odm
Nw 9 ryto iki 1 

Her įdomia:
Nau 9 ryto IU 12 

447 BBOADWAY,
90. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
M SCOLLAY SQUARE, Room a 
BOSTON. Telef. Fafayette 2871

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak.

Nadėliom. nuo 10 ryto iki 1.

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNŪS

MOTERIS PAGELBININKR 
LIETUVIŲ GRABORIUS DL 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broaduray 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Ava.
TaL COLurabia 2687

Vartotų automobilių ir 
trokų pardavėjai buvo su
manę numušti kainas, kad i pakete?... 
paskatinus žmones pirkti j Paketas buvo atidarytas 
daugiau vartotų automobi- ir jame inspektorius rado 
lių ir treku. Tuo reikalu jie j net 112 pakelių cigaretų! 
tarėsi su Kainų Administra-j žmonės turėjo juoko, gi 
cijos ofisu. Dabar jie gavo moteriškė pasigavo savo ci- 
pranešimą, kad vartotų au- ; garėtus ir atgal nepažvelgu- 
tomobiliu ir trokų kainos i si dūmė iš krautuvės.
turi pasilikt tos pačios, kaip. ------------------
buvo iki šiol. ' Didelis gaisras Chelsėj, su-

žiūrėti, ka tamsta turi savo i1’ perietą subatą palai- JOHN GRINKAITIS,
dotas Kalvarijos kapinėse. U9 N St., So. Boston 27, Mass.

Policija gaudo “arkliukų’ 
raketierius

degė trys žmonės

ir
sa-

Bostone yra daromas pla
tus raketas iš “arkliukų rei
so.” Viena tokią įstaigą po- 

Istoriia buvusi tokia. Dvi lici.ia jau krėtė ir suėmė jos 
savininką, italą Picardo.moterėlės susipyko, viena 

Litą apkalbėjo, o paskui 
bsslvs į ranka ir per galvą!

Šiais laikais muštis žmo
nės skaito nedideliu spor
tu. Tiesa, buvo laikai, kada 
iš Lietuvos atvykdavo daug 
irunu lietuviukų, kurie pa- Pereito ketvirtadienio ry- 
Fimvčf’avo. bet ir jie palio- tą staiga mirė 69 metų žmo- 
vė. Jų vietas užima nebe- gus. Gerald O’Leary iš Med• _ a. 1 ma ' a «« a z-v i z) *•

Chelsėj, prie Third 
Everett gatvių, pereitą 
vaitę sudegė didelis apar
tamentų namas. Ugnis pli
to taip greit, kad daugelis 
žmonių neturėjo progos iš
bėgti. Juos turėjo gelbėti

Tai esanti tik pradžia; po- ugnagesiai. Bet trijų nespė- 
licija jieškanti ir kitų gem- ■ jo išgelbėti ir jie žuvo gais- 
blerystės užeigų. į re.

----------------- ! Gaisro priežastis buvęs
Mirė eidamas į savo darbą i perkurentas pečius.

jaunos moterėlės, 
jadlumas!

Tai za- fordo, kuris skubino į dar- 
Rep. | bą.

Kietojo kuro administra
cija įspėja bostoniečius, kad 
jie taupytų anglis. Nors an
glių šiandien iškasama dau
giau, bet jų gali pristigti.

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.

SVEIKINAM SU KALĖDOM IR 
NAUJAIS METAIS 

Visus Saro Kostumerius!
Ir 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 Liruor Store, Im.
134 W. 6th dk Cor. D St*., South Boston, Mass.

Tel. SOU-3645 (15)

TaL 28624 Gyv. 81189

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandoa: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Seredom 9 iki 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
.'•taiso defektuotas akis ir tinka 
uu laiku sugražinu šviesa Ito 
ammuoju jr priskiriu akiniai

<14 Summer Street,
’ A^RFNCE. MAUS

AND NOW
THE NEWEST ADVANCE IN 

COLD WAVI$G

Eska Frosted
Remarkable new beatless permanent 
that doen the Rrandest things to 
you and for your hair. It is »iven in 
eomplete coolness and deliyhtful 
comfort. and the dramatie nrhiuped 
cream oil treatment (see it nhipped 
np before your eyes) assnres you 
the softest, loveliest sravės and the 
most manageable enrls erer did see. 
Eska Frosted is the waee of the 
future . . . and it's here today. Ideal 
with ali types of hair—normai or 
“diffieult." 29.99*
Other Eska Waees—10.00 and 13.00*

CASPER’S 
Beauty Salon 

738 E. Broadnay, So. Boston

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP9TS)

LIBTUVIS GYDYTOJAS 
Valandoa: 2-4 ir 4-8 

Nedėliomis ir dventadieaiais: 
nuu 19 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
Inman sL arti Central akv

CAMBRIDGE, MASS

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TTTOJAI 

(Inaured 
Movurs)

Perkraustom
Ha put tr į to 
Urnas rietas

Runr* oriefior* kaina or»en»e>-* 
<24 BR0ADWAY.

SO. BOSTON,
Tai SOUth Boatou 441*




