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Rusų Užimtoj Lenkijoj Esąs 
Baisus Teroras

ŠIO 10 DIENĄ, 1945

Belgijos Vokiečiai Gali Smogti
Rakietom Musų Miestus

taip vadinamą ‘Tautos Ta- 
jrybą,’ bet kas buvo tie ‘ta- 
įybininkai,’ niekas nežino 

[iki šiol. Nebuvo paskelbta 
Liublino “valdžią” sudarą į nei vieno jų pavardė. O ta- 

lenkų tautai nežinomi Ičiau ta bevardė ‘taryba’ pa- 
asmenys Įsisavino Lenkijos parlamen

to prerogatyvas ir apskelbė

POŽEMIO VEIKĖJAI
AREŠTUOJAMI IR 

TREMIAMI

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Liubline Maskvos a- 
gentai sudarė iš komunistų 
“Lenkų Tautai Laisvinti 
Komitetą,” kurį dabar Mas
kva apskelbė “laikinąja 
Lenkijos vyriausybe.’’ Nei 
Amerika, nei Anglija tų 
kvislingų nepripažįsta, bet 
Stalinas to nepaiso.

Ar gali būt Liublino
smurtininkai pripažinti tei- moka tvarkos įvesti ir gy 
sėtu lenkų visuomenės or-jventojai jam priešingi. Vi- 
ganu? Ar jį rinko kas nors? Įsoj ‘išlaisvintoj’ teritorijoj 
Ar jis atstovauja kokią! eina bruzdėjimas prieš nau- 
nors lenkų organizaciją? i jus okupantus, kurie visuo-

Pasiklausykim, ką apie 
tuos Maskvos bernus prane
ša iš Londono PAT:

“Tose Lenkijos dalyse, 
kur yra pašalinta vokiečių 
okupacija, nėra nei žodžio, 
nei organizacijų, nei susi
rinkimų laisvės. Spauda ir 
radijas yra Liublino komi
teto (komunistų) rankose.

“Lenkijos požemio arijų- 
ja ir civilė administracija, 
kurios per penkeris metus 
kovojo su įsiveržusiais vo
kiečiais, Liublino komiteto 
patvarkymu tapo uždary
tos, gi tos vyriausybės na
riai ir požemio armijos ka
rininkai buvo suimti, nugin
kluoti ir sugrusti į kalėji
mus, arba deportuoti Rusi
jos gilumon, dažnai kartu 
su savo šeimynomis.

“Visą administraciją tose 
dalvse, iš kur vokiečiai yra 
pasitraukę, yra paėmusi į 
savo rankas partija, kuri 
lenkų visuomenės gyvenime 
niekad neturėjo reikšmės. 
Tai yra taip vadinama 
‘Lenkų Darbininkų Parti
ja.’ Šitą partiją 1941-42 me
tų žiemą Komintemas suda-: 
rė iš buvusios Lenkų Komu
nistų Partijos, kuri Stalino 
i atvarkymu buvo likviduo
ta.

“1944 metu pradžioje ta 
‘Trenku Darbininkų Parti
ja’ paskyrė iš 30 asmenų

AMERIKA NEDUOS RU
SAMS MAŠINERIJOS

Stalinas prašė, kad Ame
rika, Kanada ir Anglija 
duotų jam “Lend-Lease” 
sąskaiton už du bilionu do
lerių sunkiosios mašinerijos 
fabrikams. Jungtinės Vals
tijos šitą prašymą atmetė, 
paaiškindamos, kad tokias 
mašinas Rusija turėtų pirk
ti už pinigus. “Lend-Lease” 
tikslas yra duoti alijantams 
tiktai tokios paramos, kuri 
gali palengvinti Amerikos 
kara. Gi fabrikų įrankiai ir 
mašinos negali mums karo 
palengvinti.

Washingtone tačiau kal
bama, kad Amerika nori 
tuo budu nubausti Rusijos 
diktatorių už jo smurtą 
prieš tautas Rytų Europoje. 
Tas smurtas keliąs daug ne
rimo Washingtone. Be to, 
Rusija nepasako, kaip ji lai
kysis Japonijos atžvilgiu: 
ar ji padės Amerikai, ar ne.

savo organu iš komunistų 
partijos Komintemo išpe
rėtą liubliniškį ‘Tautai Va
duoti Komitetą,’ Asmenys, 
kurie sudarė tą koYnitetą, 
irgi nėra lenkų visuomenei 
žinomi.

“Šito komiteto valdomoj 
Lenkijos teritorijoj dabar 
viešpatauja didžiausia sui
rutė, nes tas komitetas ne-

menės nep asitenkinimą 
stengiasi nuslopinti polici
nėmis priemonėmis, teroru.”

Tai taip išrodo “laikinoji
Lenkijos valdžia,” kurią 
Maskvos agentai sudarė iš 
lenkų tautos išdavikų Liub
line. ,

Teisėtoji Lenkijos vyn&u- 
iįrbė • Londone, kurią remia 
visus . demokratinės lenkų 
organizacijos ir kurią pri
pažįsta Jungtinės Tautos,

Siežtai protestuoja prieš 
ublino kvislingus, kurie 

niekeno neįgalioti dabar te
rorizuoja ir demoralizuoja 
Lenkijos gyventojus.

ŠVEDAI DOMISI SUOMI
JOS RINKIMAIS

Švedų spauda šiuo laiku 
daug rašo apie ateinančius 
Suomijos rinkimus. Švedi
joj manoma, kad rinkimams 
susidarys partijų blokai. 
Jeigu socialdemokratai su
darytų bloką su komunistų 
grupėmis, tai į priešingą 
bloką dėtųsi švedų partija 
ir ūkininkai. Bet socialde
mokratų vadovybė pareiškė, 
kad su komunistais ji neis į 
bloką. • Kad apgauti žmo
nes, komunistai ir “sikslin- 
gai” sudarė “demokratų są
jungą,” “radikalų partiją” 
ir jungia tas grupes į vieną 
“demokratinį frontą.” Bet 
finų visuomenė suprantan
ti komunistų “manievrus” ir 
vargiai tie “frontai” ir “są
jungos” ką nors laimės.

REIKALAUJA ŽYMĖTI 
MĖSOS RŪŠĮ

Ekonominio Stabilizavi
mo biuras pareikalavo, kad 
ant visų mėsų butų deda
mos antspaudos. parodan
čios, kokios rūšies ta mėsa 
yra. “Grade C” ir “Grade 
D” yra pati prasčiausia mė
sos rūšis ir štominkai ne
privalo imti už ją tokios 
kainos, kaip už gerą mėsą.

BRITAI IŠVIJO KOMU
NISTUS IŠ ATĖNŲ

Iš Atėnų pranešama, kad 
anglu tankai išgrūdo iš Atė
nų visą ELAS kariuomenę, 
atėmė iš jos 1,400 šautuvų, 
40 kulkosvaidžių ir daug a- 
municijoo

w

Uždegė “Romą
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Alijantai perkirto svarbiau
sius kelius

Nesiseka naciams su Lietuvoje “grąžina-

GALI PASIEKTI NEW l 
YORKĄ, BOSTONĄ, 

WASHINGTONĄ

Tam tikslui jie turi Atlante 
300 submarinų. Taip sako 

admirolas Ingram

ma” žemė

Anądien mūsiškiai bombanešiai užklupo susirinku
sį japonų laivyną Manilos uoste. Filipinuose, ir tuo
jau smogė jį bombomis iš- oro. Ši nuotrauka parodo 
jau liepsnojančius priešo laivus. Didesnė jų dalis nu
garmėjo juros dugnan.

estų laivais
Pasirodo, kad naciai plė

šia Estijos turtus ir gabena 
juos Vokietijon estą laivais. 
Nuo šiol visi tokie laivai, 
kurie patenka į Švedijos 
uostus, bus internuojami. 
Vaesterviko uoste šiuo lai
ku esą sulaikyta apie 300 
šitokių laivų. Kaip tai atsi
tinka, parodo sekantis pa- 
vyzdis: naciai paėmė estų 
laivą “Jeantaer,” prikrovė 
ii chirurgijos instrumentais, 
X-ray aparatais, dentisteri- 
jos įrengimais ir gabeno 
Vokietijon. Estai jurininkai 
Baltijos juroj sukilo ir no
rėjo pakreipti tą laivą į Šve
dijos uostą, bet ginkluoti 
vokiečiai karininkai sukili
mą nuslopino ir varė laivą 
tiesiai Vokietijon. Tada 
staiga sugedo laivo moto
rai, laivas sustojo ir turėjo 
būt atvilktas Švedijos uos
tau. Laivo savininkai estai 
dabar uždėjo areštą tam 
laivui. Ant laivo buvo 70 
vokiečių ir keliolika estų 
jurininkų. Kitas vokiečiu o- 
peruojamas estų laivas su
stojo Vaestervike paimt ku
ro. Švedai padarė jame kra
tą, rado daug cigaretų. šau- 
jamų ginklu ir amunicijos, 
viską konfiskavo ir laivą 
sulaikė.

“TRIJŲ DIDŽIULIŲ’ 
KONFERENCIJA

Londono žiniomis, “trijų 
didžiulių” konferencija į- 
vyksianti šio mėnesio pa
baigoj. Jos vieta nesanti 
dar nustatyta. Konferenci
joj dalyvausią prezidentas 
Rooseveltas, premjeras W. 
Churchillas ir diktatorius J. 
Stalinas.

MASKVA PRIPAŽINO 
LIUBLINO “VALDŽIĄ”

Maskvos radijas paskel
bė, kad Stalinas pripažinęs 
Liublino “valdžią,” kuri bu
vo sudaryta iš lenkų ir žydu komunistu. Jos nepripa
žįsta nei lenkų tauta, nei 
alijantai.

Maksvos "izvresuja ra
šo, o vvashingtoMSkte* Offi
ce of War Information tą 
propagandą kartoja, kad 
Lietuvoje vėl esanti “grąži
nama” ūkininkams žemė, 
kurią vokiečiai buvo atėmę 
ir savo kolonistais apgyven
dinę. Keturiuose “ujėzduo- 
se” esanti jau “grąžinta” 
visa žemė.

Bet tas žemės “grąžini
mas” yra grynas blofas, 
nes visi žino, kad Sovieti- 
joj žemės savininkas yra 
[valstybė, o ūkininkai, kurie 
ją dirba, yra valstybės ku
mečiai. Jie negali tos že
mės niekam nei parduoti, 
nei dovanoti. Jeigu ūkinin
kas atsisako ją dirbti, ko
misaras su policija išmeta 
jį pliką laukan ir jis gali 
sau eiti kur nori.

Ir vokiečiai konfiskavo 
Lietuvoje žemę dėl to, kad 
jiems atėjus ji buvo jau ne 

[ūkininkų, bet sovietų vals
tybės turtas.

VOKIEČIAI PUOLĖ 
RUSUS

Maskva prisipažįsta, kad 
Vengrijoj, apie 20 mylių 
nuo Budapešto, rusai buvo 

[priversti trauktis atgal, nes 
[vokiečiai pradėję juos tenai 
smarkiai atakuoti. Naciai 
sutraukę net 300 tankų 
prieš bolševikus. '

MAISTO PADĖTIS EU
ROPOJ BLOGĖJA

Agrikultūros D e p a r t a- 
mento Washingtone aps
kaičiavimu, 1945 metais 
Europoj maisto bus apie 15 
nuošimčių mažiau, negu rei
kia žmonėms vidutiniškai 
išsimaitinti.

HULL SERGA

Buvęs valstybės sekreto
rius Cordell Hull dabar ser
ga ir jau trys mėnesiai kaip 
guli laivyno ligoninėj, Wa- 
shingtone.

Prasilaužę pro alijantų■ 
frontą, vokiečiai buvo nu- 
pyškėję net 50 mylių Belgi-; 
:os gilumon. Bet perkūniški i 
alijantų smūgiai sunaikinoĮ 
apie 100.000 priešo karei-j 
vių, numušė žemėn apie 
1,000 orlaivių ir sudaužė 
kelis šimtus tankų. Dabar 
vokiečiai jau bėga iš Belgi
jos. Bet jau nelengv a jiems[ 
bus išnešti savo kudašius, 
nes alijantai perkirto visus Į 
svarbiausius kelius, kuriais 
i riešas galėtų pasitraukti.

šituo savo puolimu von 
Rundstedt pridarė alijan
tams daug nuostolių ir, sa
koma. sugadino mūsiškių1 
oianus žiemos ofensyvai. 
Bet jam tas kainavo labai 
brangiai. Vokiečiu nuosto
liai buvę daug didesni, ne
gu alijantų. Kai kas mano, 
kad šitai savo ofensyvai vo
kiečiai bus suvartoję beveik 
viską, ką jie galėjo sukon
centruoti, ir kad tai buvęs 
jau “paskutinis jų pasispar
dymas.“

RUNDSTEDT ESĄS GE- 
RIAUSIS GENEROLAS

Maršalas Montgomery, 
kuris dabar vadovauja šiau
rinį alijantų sparną Vakarų 
Europoje, sako, kad vokie
čių generolas von Runds
tedt, “yra geriaūsis karo va
das. su kokiu aš esu susidū
ręs šio karo metu.” Pirma 
Montgomery manęs, kad 
Afrikos kovose pagarsėjęs 
vokiečių generolas Rommel 
yra geras, bet dabar jis pa
matęs* kad Rundstedt galė
tų prašokti Rommelį “šešis 
kartus.”

Montgomery turi paprotį 
laikyti gabių priešo genero
lų atvaizdus. Iki šiol pas jį 
pirmoj vietoj buvo pakabin
tas Rommelis; dabar gi pir
moj vietoj kabo Rundstedt.

ATŠAUKTA 180 SUVA
ŽIAVIMŲ

Iš Washingtono praneša
ma, kad per pereitus metus 

j įvairios organizacijos at
kaukė 180 suvažiavimų, kad 
neapsunkinti karo tikslams 
reikalingos transportaci jos.

IŠBARĖ ANGLIJOS LAIK
RAŠTININKUS

Anglijos maršalas Mont
gomery aštriai išbarė savo 
laikraščių korespondentus, 
kurie pradėjo atakuoti A- 
merikos generolą Eisenho- 
werį, kuris yra vyriausis a 
lijantų karo vadas Vakarų 
Europoj. Jisai suplanavo vi
są invaziją ir viskas pavy
ko geriau negu tikėtasi. Bet 
kai dabar priešas kirto ne
tikėtą smūgį ir pralaužė mū
siškių frontą, Anglijos ko
respondentai pradėjo Eisen- 
howerį kaltinti. “Nedarykit 
sabotažo!” Montgomery 
jiems pasakė.

NUMATOMAS TELEFO
NISČIŲ STREIKAS

Už kokių 30 dienų New 
Yorke ketina streikuoti apie 
12.000 telefono kompanijos 
tarnautojų.

Admirolas Ingram, At
lanto laivyno vyriausis va
das, šią savaitę nugąsdino 
Rytų pajūrio gyventojus. Jis 
pareiškė, kad Bostoną, New 
Yorką, Philadelphiją, Wa- 
shingtoną ir kitus šito pa
kraščio miestus vokiečiai 
gali smogti savo sparnuoto
mis bombomis arba rakie- 
tomis.

Jisai sako. kad tos bom
bos gali pasiekti mus trim 
keliais:

(1) Nuo laivo;
(2) Iš submarinos;
(3) Iš orlaivių.
Jo žiniomis, vokiečiai da

bar turį Atlante apie 300 
submarinų ir jie gali po van
deniu atgabenti prie Ameri
kos pakraščių savo V-bom- 
bų, kuriomis dabar bombar
duoja Angliją iš Olandijos.

Admirolas sakosi girdė
jęs, kad Noryegijos uostuo
se vokiečiai dabar aprūpiną

Amerikiečiai ima jau
Luzoną

» -
Japonų radijas pranešė 

šią savaitę, kad Amerikos 
laivynas smarkiai bombar
davo Luzono pakraštį ir kad 
tenai matėsi apie 80 Ameri
kos transportų su kareiviais 
Luzono invazijai. Luzonas 
vra didžiausia Filipinų sa
la; tenai stovi ir Manila, Fi
lipinų sostinė.

Amerikos karo vadovybė 
kol kas da nėra nieko apie 
tai pranešus, bet Associated 
Press agentūros karo ko
respondentas telegrafuoja, 
kad laivais vežiojami Ame
rikos bombanešiai bombar
davo Luzono salą dvi die
nas be pertraukos ir sunai
kino 179 priešo orlaivius. 
Luzono uostuose buvę daug 
japonų laivų, bet pradėjus 
amerikiečiams tą salą štur
muoti, visi japonų laivai 
nakties laiku pabėgo.

Kelios dienos atgal 35 ja
ponų laivus tenai mūsiškiai 
orlaiviai nuskandino.

DAUGIAU SKRAIDOMŲ 
BOMBŲ

Vokiečiai pradėjo smar- 
ikiau bombarduoti Londoną 
skraidomomis bombomis, 
kurios pridaro daug nuos
toliu.

ARGENTINOS SPAUDA 
GIRIA ROOSEVELTĄ

Buenos Aires laikraščiam 
j labai patiko prezidento 
[Roosevelto kalba pasakyta 
(Kongresui. “La Prensa,” 
i kuris Argentinoj užima to
kia vietą kaip pas mus 
“New York Times,” pašven
tė ilga editoriala Roosevel- 

jto kalbai apibudinti.

savo submarinas tam tik
rais įrengimais, kuriais ga
lima tas bombas paleisti į 
orą. Kai tos bombos pakyla 
oran, jos gali lėkti 300 my
lių.

Pasinaudodami dabarti
nėmis oro sąlygomis, sniego 
pūgomis, vokiečiai gali at
siųsti keliatą bombų į New 
Yorko dangoraižius. Ameri
kos tuo budu vokiečiai ne
nuveiks, bet jie gali sukelti 
daug panikos ir pridaryti 
nemaža nuostolių.

Ataka gali įvykti už 30 
ar 60 dienų, sako adm. In
gram. Bet žmonės neturėtų 
nusigąsti, jeigu tas atsitiktų. 
Kiekvienas turėtų užsilaikyt 
šaltai, nes daugiausia btr» a 
nelaimių, kai žmonės nusi
gąsta ir nebežino ką daro.

Prieš karą italai turėjo 
pasistatę dideli pasažierinį 
laivą ir pavadinę jį “Ro
mos” vardu. Prasidėjus ka
rui, tas laivas buvo pertai
sytas ir pritaikytas lėktu
vams vežioti. “Romos” var
das buvo pakeistas j “z\ųui- 
lą.” Nors Italijos valdžia 
vėliau pasidavė alijantams, 
bet “Aąuila” pasiliko vo
kiečių rankose, Genujos 
uoste. Pereitą nedėldienį 
Amerikos bombanešiai nu
skrido į Genują ir tą laivą 
subombardavo. Jis paliko 
liepsnodamas. Dvylika ma
žesnių laivų buvo nuskan
dinta. Be to. amerikiečiai 
susprogdė 4 gazolino sande
lius Genujos apylinkėj.

Ii—'lž»»

ANGLIJA NORI 30.000 
NAMŲ IŠ AMERIKOS

Anglų valdžia kreipėsi į 
Washingtona prašydama 
nuvežti Anglijon 30,000 na
mų tiems žmonėms, kurių 
pastoges sunaikino vokie
čių bombos. Medžiaga to
kiems namams turėtų būti 
gatavai supjauta ir laivais 
nuvežta Anglijon. Kiekvie
nas namas turėtų būt vienai 
šeimynai. Pastatymas 30,- 
000 tokių namų kainuotų 
apie $50,000.000.

ARMIJA NEGALI PAIMTI 
UNIJOS

Minneapolio radijo stotis 
KSTP pareikalavo, kad ar
mija užimtų Amerikos Mu
zikantu Federacijos buvei
nę ir išmestų iš jos unijos 
bosą Petrillą, taip kaip pa
darė su Montgomery Ward 
kompanija, nes muzikantų 
unija neklauso War Labor 
Boardo patvarkymų, taip 
kaip Montgomery Ward ne
klausė.

War Labor Board pirmi
ninkas Davis atsakė, kad 
armija negali užimti unijos 
pata b 'ų. nes nėra tokio įs
tatymo. įstatymas esąs tai
koma o tiktai prieš darbda
vius, bet ne prieš darbinin
kus.

Pranešama, kad japonų 
laivas “Hoši Maru” v ža 
Amerikos pa'aipą amerikie
čiams karo belaisviams Ki-_• • • Jnijoj*

i
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GRIEŽTAI PAKITĖJO taturą, tas butų sušaudytas 
NUOMONĖ APIE KARĄ tą pačią dieną.

Tai tokia spaudos “lais-
Pęr. trejis karo metus da vė” po Stalino batu. 

•niakadshėra buvę tokio štai- - _ . .....!
gaus ir griežto pasisukimo . T.uo tarpu Amerikoje lai- 
visuomenės galvosenoj apie krašcius gali leisti kas ti \ 
karą. koks įvyko šiomis die- i ,ir .^a^ kritikuoti vai-, 
ncmis. Tai padarė netikėta' J0” ~ ne tiktai
vokiečių k o n t r - ofensyva kritikuoti. bet gali patj pre- 
prieš amerikiečius Europos J^entą kolioti karo kurs- 
voVoninsP tytoju, “Wallstrycio ber-

Per visą vasarą ir rude- ™.” *r Streiklaužiu,” kaip 
- tai darydavo komunistai.nį Amerikos visuomenė bu

vo įsitikinusi, kad vokiečiai 
jau sumušti ir gali pasiduo
ti bet kurią dieną. Pats vy- 
riusis alijantų karo vadas, 
generolas Eisenhower, tikė
josi, kad karas su Vokieti
ja pasibaigs 1944 metais.

Dabar jau kalbama, kad 
Vokietija gali išsilaikyti da 
per 1945, c gal ir iki 1946 
metų.

Savo kalboj į Kongresą, 
prezidentas Rooseveltas pa
sakė: “Mes neprivalom
klysti manydami, kad vo
kiečiai jau sumušti, kol da 
nėra pasidavęs paskutinis 
nacis.’’

Ir kad karas reikalaus da 
daug pastangų, tai matosi 
iš daromų Washingtone 
planų. Piezidentas reika
lauja. kad Kongresas tuo
jau išleistu visuotinės tar
nybos Įstatymą visoms žmo
nių jėgoms mobilizuoti. Jis 
reikalauja konskripciios 
slaugėms. Uždraustos jau 
visos arklių ir šunų lenkty
nės. Dabar projektuojama 
uždrausti visas konvencijas 
ir seimus, į kuriuos susiren
ka daugiau kaip 50 žmonių.

kol Stalinui nebuvo reika-; 
linga Amerikos pagalba — 
ir nei vienas šmeižikas ne- į 
buvo už tai nubaustas.

I
Tai yra tikra spaudos 

laisvė.
Bet Stalino karalystėj ji 

netinka. Maskvos žurnalas 
sako, kad Sovietų liaudis 
“niekados tokios laisvės ne
priimtų.” Žinoma, tai yra 
melas. Ne Sovietų liaudis 
bijosi laisvės, bet pats dik
tatorius.

Kas Sąvaite
Nevykusi Maskvos kopija Kiek yra tiesos šiuose

Musų valstybes sekreto- Bet jeį Hitleris ištiesų
• rius Stettinius nesenai pa- jau negyvas ar pamišęs, pa
kritikavo anglų politiką I- tiulis j0 nesigailės ir da 
talijoje. Pas anglus si kriti- mažiau jo pasiges.

[ka iššaukė nepasitenkinimo.
Dabar sakoma, kad tą Paulus jau demokratas!

kalbą jam parašęs “pats _ .. .. _ .. ...nrayidpntyą ” Bolševikų Rusija yra tik-
Anglų politika tačiau yra !‘,ai .nuosta^ų stebuklų salis. 

tik nevykusi kopija bolševi- stai pavyzdis:
kų politikos Balkanuose,. Stalingrade raudonoji ar- 
Pabaltyje ir Lenkijoje. Bol- ^^a„sl^m? nacių maršalą 

iševikai ten veda baisu te- von Paulus ą. Bolševikų 
rorą bet ' spauda tuomet sake: mar-

O’ dėl bolševikų smurto salas .Pau,lus >?“a J”“®b?‘
• jų okupuotose šalyse, tai A- !(lehs ir tikras bestija. Bet—
merikos žmonės turi pil-: Tas Paulus šiandien yra 

į niausį žinių “blackoutą.” Maskvos organizuotų “lais- 
Washingtone ir Londone a-'vujų vokiečių” komiteto na- 
pie tai nei gu-gu. jys: jis kalba per radiją ir

--------  ... .. __ ----- Valstybininkai manevruo ;nacių Vckietijos žmonėms
VJV / i ja. ir kažin kur jie nueis suko: “pasiduokit bolševi-

ii © i i manevruodami. kų Rusijai; iš jos susilauk-
____  1 / unadVlCJ > X f*/ JrjKC’KZr/l: Padėtis Graikijoje rodyte-rite žmoniškos taikos. Ang-

Atsimindamas. kaip 19-12 • --------------- i rodo kad jėgos politikoje iįi ja irAmerika nori sudras-
metais Stalinas rėkė, kadi Aš drvstu pranašauti 1945 netekti darbo, o vėliau be- Maskva groja pirmąją stnu- i kyti ir pražudyti VokieU-

1 - — *   i J !.•-=_ _»—  lt- 1.:, «<i IU—

Reiškia, tas naciškas 
“bestija” jau “susiprato”; 
jis jau Stalino “saulės” “de
mokratas.”

JIE BOMBARDAVO TOKIJĄ

Šitoj nuotraukoj yra parodyta visa “B-29” superforto Įgula, kuri bombar
davo Japonijos sostinę. Grįžtant atgal orlaiviui pristigo gazolino ir jis nukrito 
jūron. Bet žmonės išsigelbėjo, tik vienas buvo sužeistas.

RAGINA STALINĄ PULT VOKIETIJĄ

ąnanHnc lakvė i ulijantai atidarytų Europos [metams sekančias įvykius: darbių skaičius galės pakil- na 
* * natinka Pčin (n-vpn;!^ vakalwe “antrą frontą,” Į Karas su Vokietija bus ti iki 8.000,000. Bet tai bus į— - . .. ,, „££ Washingtona . ^džiauias! pabaigtas. * tik laikina “deureslia.” ikilT"*

tiems komunistams. Bet ar 
patiktų jiems sovietiška Vieno savaitraščio redak-Amerikos valdžia per pir- fabrikai pakeis dabartinį Į-
“laisvė.” kuri už tarnavima ““ .re*kal?% kad ®ta!i’ mutini m.et« berH*in’ 3±£ t°7uJ.ban'?0 £ S™' Išrodo.' kad Stalinas pa-
svetimai valstybei visus “lt P“ dab?r ‘atidarytu fron-Į,namonei apie 40 procentų mi^ pntaikytonus civibnei pelę lietuvių tautininkų, ku- - „k - P„.
L-vn-Huma”? pnes vokiečius lytuose., karo užsakymų. gamybai. Tuomet vėl prasi- ne užsimanė kalbėti visųJS Amerikoie butu to- v f - • a n Karo Pabaiga reikš ** “S** laikai” Ameriko- Amerikos lietuvių vardu ir tuotos -

gu - - ) - U . Vokiečiai dabar veda di- gį ga[a d--mokratą adminis- je. šaukia “visų lietuvių” šuva-:Fabrikantų pelnai didėja
Kai kas mano, jog 1945 žiavimą Washingtone.

v. . , . j.. - metai Amerikoje bus gau- Esą—“kasgi čia blogo?” ! 1941-1943 metais Ameri-
.. < , . a v i-------------- ------------  — i ^norėdama paleisti iš streikais, nes darbda-, Taip čia nieko blogo iš- kos fabrikantai pelnė dau-

šiandien butų jau pas Abra- daro. Raudonoji armija da- savo rtmkų valstybfe vmr^ viai pradSs kapoti algas, skiriam tai, kad jie laužia-Lemu. negu kada nors pir 
om«- _____ bar turėtų atakuoti Vokie- demokratu admrnrMractja manau. kad bus prQ atvirag durjs Jicms ma. Sakoma, kad atskaičius

tiją per Lenkiją. Bet Len-Į>te..gsis stiprinti sociales mažjau negu buvo 1944 me- negera Amerikos Lietuviu federalinei vyriausybei pn- 
JIE PERKA PALOCIUS i,.™sai n,eko nedaro, reformas ir aukštas daibi- neg streįkaj visuomet Taryba; jiems nepatinka klausančius mokesčius, jiem

‘ * ninku algas. mažėja bedarbių skaičiui Grigaitis, Šimutis ir kiti; K1"' ™
Kaip dabar valdžia deda didėjant. jie bėgs į Washingtoną di-

algoms ir kainoms “lubas.” 1944 metais Amerikos nastijos patriotizmą de-
taip ji po karo stengsis dė- gyventojų pajamos siekė monstraoti! _ a

išvystytas Rusijos operacijas.,ti algoms ir kainoms “grin->$158,000,000,000. Ateinan- Tegul bėga! Washingto-;J«*smet. Ir dėl tų mokesčių 
šiandien nedarom tokio dis.” ' čiais metais jos nukris gal ne jie pelnys lygiai tiek. i *abrikantai skundžiasi, oz-

Kadangi karo užsakymus iki 120 bilijonų dolerių, kiek jie pelno Amerikos Iie- mirsdami, kad šiandien jie----  - — i . . pelno daugiau, negu 1925-
1929 metais. Tada jų meti
nis pelnas buvo virš trijų 
bilionų dolerių.

Fabrikantai neprivalo de-

‘The Armv and Navy Jour
nal”

kia spaudos “laisvė,” kaip dele ofenzyva prieš aliian- gl g-a- • a mo .t*at!|2 
Stalino diktatūroj, tai visi«l:ac,Jal AmenkoJe- 
komunistų laikraštininkaiĮ tuose nieko vokiečiams ne-

CALIFORNUOJ Kodėl?
Armijos ir Laivyno žur-

.. .... 'žiema, mūsiškiai komunistųŠitokių planu valdžia ne- lyderiai važiuoja saulėton
darytų, jeiąu jiems nebūtą t'alifornijon. vieną žiemą 
reikalo. Reiškia, ji mano, — ~ - -
kad karas erąĮį da užsitęsti

Kasmet, kai tik ateina na^s sako-
Bendrai suprasdami plačiai

vyksta tenai Pruseika, kitą
T»i * - - ----------

mes
spaudimo Į Staliną, koki jo

jlprai. Vokiečius, matyt, pa
drąsino nesutikimai alijan
tų tarpe.

iro 1 rl Ąn <■. v aiu/.m ’/r nicuėinvi.

AMERIKOS SPAUDOS 
LAISVĖ “NE GODITSIA”

žiemą, oiiiilri, vaiazra aare į mus me-
ra ir t.t. tais, kad atidarytume frontą 1945 metų pavasarį apie dirbs.

Šitas savo ekskursijas jie vakaruose. Vis dėlto atsimin-i-5,000.000 darbininkų galėsi 
vadina “prakalbų maršru- tina, kaip jis savo laiške i

žisftfisiės -macriaii uer_ tuviu visimmpnėip.

liko kasmet po 4,868,000,- 
000 dolerių,

Federalei vyriausybei te
ko po 7.542,000,000 dolerių

tais.” Nors lietuvių tenai vi
sai nedaug, vos keli šimtai 
Los Angelese. o San Fran- 
ciscoj da mažiau, tačiau tie 
vyrai “maršrutuoja” tenai 
beveik ištisą žiemą, kol pra
eina žiemos šalčiai.

Amerikoje senai kalba
ma už tarptautinę spaudos 
laisvę. Kiekvienoj valstybėj
turėtų būt laisvė užsienio ., . __ .
korespondentams laisvai Aišku kad tai ne mars-
rinkti žinias ir laisvai jas ruta1’ . atos[?.-cinntinėti tplperafu ar kito- Sos — tokios, kokias tik rofe SiS priemont « hurža3ai

Henry C. Cassidy, Associated 
Press korespondentą Maskvo
je. 1942 mtų spalių 3 d., guo
dėsi, kad alijantai neduoda 
Rusijai pakankamai pagalbos,

Kalbos Dalykai

Smetonos pakalenija jieš- 
Nepranašas. > ko durnelių — kas čia blo- 

--------------- go...

Kurpius pyragas
Kapitalo bernų partija juoti; jie turi Didžiojo Auk-

• i - u t so taisyklę, o darbininkams Komunistai laužo Mont-i , . T, į « . __. •

Kai žmogus imasi
ir ėKad šj*ž-paRa!bą darbo, kurio jis nemoka, tai

Įpalio, o nemokink svietą Komunistai laužo i davė tik Mažojo Plieno tai-
Įkalbos, kurios pats nemoki! S0™-1? ,Ward įomP?nlJosjsvklę, su algų lubomis ir 

tokio Dr. Yla. darbininkų streiką; tomu- ^ndi«
padidinti ir pagerinti, reikia 
tiktai vieno dalyko — reikia kad AK jautai tuojau pilnai at 
liktų savo pareigą!’ Trumpai Kaip sykis taip yra SU 
pasakrius. jis reikalavo, kad A- tuo ‘kalbininku,” kuris r<>-

_  riistų spaudoje ir su žiburiu į
^i^nS S^,!A“,",i‘k“ P,r*d0k~
stambiojo kapitalo pastan .. . ,

. . gas numušti Amerikos dar- Australija turi Darbo
Pirmojo pasaulinio karo bininkų pragyvenimo nor-i Partijos vyriausybę. Pereitą 

a----- t>------------ . vasarą tos vyriausybės žmo
nės paruošė platų socializa- 
cijos planą ir ji pasiūlė pi
liečių balsavimui.

Manyta, kad planas bus 
priimtas. Išėjo kitaip: di
džiuma balsų jis buvo at
mestas!

Ir keista: daugelyje vie
tų, kur Darbo Partija turė
jo užtikrintą daugumą, jos 
planas gavo mažumą balsų! 
Konservatorių kontroliuoja
mose srityse kaip tik prie
šingai—gauta daugiau bal
sų!

Paradoksas ar ne?
Bet jį lengva išaiškinti: 

Australijoje, kaip ir kitur, 
tebėra da stiprus privačios 
nuosavybės ir asmens ini
ciatyvos burtas. Žmonės pa
būgo, kad jų gyvenimą re- 
gimentuos valstybė, kaip 

usijoje...

metu Amerikos Raunonasis mą.
jz.merikos ir Anglijos kareiviai do savo išminti 3 sausio Į Kryžius surinko 400,000,000 £al norite žinoti, kame 

mis. Apie tai buvo kalbamai p ' , ,» , tuojau išliptų Europos vaka- “Laisvėje.” Pavyzdžiui, jis dolerių aukų. dalykas?
jau ir Kongrese. Dabar pla- - , 9,j? r ru pajūry-ir palengvintu spau- kritikuo,a” žodį “pagal-’ - — Maskva jieško kreditų

fnmiini ir nalneiut; =mn nirk" dimą ant raudonosios armijos, ba.' kuris, jo išmanymu, Mums žinomas aiskiy- Amerikoje. Jai todėl svariornijoj ir paiocius sau pirK-į -tiksliau pasakius — neiš- — ------------- ---- ---------------------- .
Taigi dabar. ko: mes sun- manymu, turėtų būt rašo-

čiai anie tai prabilo Associ
ated Press žinių agentūros VHiroktArinc Ji. tlS- Stal M aPle tai T3SOdirektorius Kent Cooper JĮ- «oandarft<,” hpndradarbis- sal išreiškė nuomonę, kad, -5anf,aros bendradarbis. 
pc karo visos šalys turės
spaudos laisvę, išskyrus gal

kiai kovojam prieš stiprią ^as^u “e,” būtent, “pagel- 
Nesenai pastebėjau ‘Vilny- kontr-ofensyvą, mums irgi rei- ba.” nes sakoma: “gelbėk”

mas; pirmiausia atsirado bu< kad dolerio karaliai ko- 
Azijoje. , munistus skaitytų “dysent”

_ .A . . žmonėmis. Ir ve: komunis-
Pereitais metais Amen- dabar sako, kad Mont-

je’ tavorškos Abekienės raštą 
apie savo ‘dueto’ maršrutą Ka
lifornijoj. Jis nupasakoja kaip 
vienas draugas Įspaudė jai į 
ranką penkinę ir nesakydamas 
už ką. prispaudė ranką prie 
krutinės. Tik gaiila, kad nepa
sakė kieno ranką. Tur būt jos, 
nes kitaip vargiai ji taip gar
siai džiaugtųsi.
“Vienok savo maršruto apra

šyme ji nepažymėjo, kad nu-

tiktai Kiniją ir Sovietų Ru
sija.

“Rusija niekados neturė
jo tokios spaudos laisvės, 
kaip mes ją suprantam,” sa
ko p. Kooper, “ir tenai sun
ku butų ją įvesti.”

Į šita pareiškimą atsilie
pė Maskvoje leidžiamas bol
ševikų valdžios žurnalas 
“Karas ir Darbininkija.”
Rašo kaž-koks N. Baltisky.
Jisai sutinka, kad visoms 
šalims reikalinga amerikie- i lėse. Reiškia, tai ne ‘šandelė, 
čių siūloma spaudos laisvė,1 bet rūmai su keturiais apart- 
tįk ne Sovietu Rusijai, nesį mentais, kurių kiekvienam yra 

keturi kambariai, gana erd
vus, neskaitant tų, kuriuos 
vartojo tarnai ir tarnaitės.
“Taigi: šio ‘mažmožio’ Abekie- 

nė užmiršo suminėti. Gal būt

kalinga pagalba. Musų padėtis ir “gelbėjo,” o ne “galbėk” koj buvo surinkti aštuoni ffomerv Ward kompanijos 
daug oalengvėtu. iei raudono- milionai tonų seno popie- darbininkus sukurstę^troc-

riaus. kištai!
_ _ “7 . „ . O tuo tarpu Stalino ko-
Žmones daug kalba apie misarai varsto kapitalo

dragomis bei smakus, bet viešpačių duris ir sako: po-
tokių sutvenmų mekad pa- nai< reikia ga.
šaulyje nebuvo ir nėra. duokite jų bar-

retė parama šitos sa- N?’a,.m,nf P“>l™a>. A- Ot. tai bent rojus - tuš-
reu paranm. anos są menkoje kasmet pražudo Aios kain to nnsiizvvenusio
s .HksmazodĮ mes vi- t 25 OOO ir 30,000 žmo-

daug palengvėtų, jei raudono 
ji annija pultų vokiečių fron
tą psr Lenkiją.
“Jei rusai nepuls vokiečių iki 

jie okupuos ir apsaugos Bu

ir "galbėjo.
Čia jau kurpius

kepti pyragus.
-Jisai nesupranta, kad 

dapeštą, tai Hitleris turės ry- "-ričiantiesį žodžių sąvokai, 
tuose laisvas rankas įr galės dažnai keičiasi ir jų išvaiz- 
siųsti daugiau sustiprinimų f^a- -Iisa! nepastebi to. fak- 
von Rundstadtui. Tai užvilks ^o, kad pagalbai yra ir ly- 
musu invazija Vokietijon ” giagrete

voko
Čia pasakyta tikra tiesa, suomet rašom su

imasi

tarp
nių.

Rusijoj esanti “geresne 
spaudos laisvė.”

Jis stačiai pareiškia, kad: 
“Sovietų Raudis niekados ne

sutiks keisti savo spaudos lai
sve į tą. kokia yra Amerikoj.”

Kuogi Amerikos spaudos 
laisvė skiriasi nuo Sovietų 

s spaudos ‘‘laisvės”?
Bolševikas Baltisky sako, 

I kad Amerikos spaudą “kon
troliuoja biznis.” Kas kon
troliuoja Sovietų Rusijos 
spaudą, jis nepasako. Bet 
mes žinom ir be jo pasaky
mo. kad ją kontroliuoja vai-

sipirko Kalifornijoj palečių, perdaUg švelniai. Stali- ti; bet daiktvardį yra pri kuris ant kalno, paskendęs ge- nas mandagumo nesupran- imta rašvti vien tiktai su a
—parama. _____ _

Panašių pavyzdžių musų laikyti šunis, 
kalboje yra begalės. Štai. y 
veiksmažodis marinti rašo
ma su a. gi daiktvardis mir-

--------  tis rašoma su i. Pagal “Lai-
R. Mizara pasakoja “Lai- svės” išminčių, mirtis turė- 

... x . . ... .-’ėj” savo įspūdžius iš To- tų būt rašoma “martis.” Tai
T°nt°, kur jis buvo pakvies- butų pyragas kaip kurpė 
as

ta.

LIETUVA “IŠLAISVIN
TA,” BET HIMNAS 

UŽDRAUSTAS

ūkininko daržinė!
Ar Hitleris da gyvas?

Islandijos sostinėje Reik- XT • x 
javike įstatymai draudžia . ^auJV Metų proga Ber- jyno racijas transhavo Hit

lerio kalbą. Jis aiškinosi,
Amerikoje daugiau kaip kad karo strategija suėdan-j

tūkstantis firmų jau varto- J.° Jaiką; labai
ja kalendorių, kuris turi džiaugėsi dėl nesutikimų a- 
tryliką mėnesių. lijantų tarpe ir savo vier- 

nuosius ragino gint fater-
tas būt nesuprantamu dalyku. 
Kaip žinome, jos 
‘Vilnies’ redaktorius ir nuduo
da proletaru. Kai kas galėtų 
paklaust, kodėl pamėgdžiojami 
buržujai. Todėl gal ir geriau 
išėjo, kad nutylėjo apie tą pir
kini.”

Įdomu butų žinoti, iš kur

lietuviškiems bolševi-vyras yra kams prakalh< pasakytį. Sa. blogiau da negu
pe, .jeigu jisai pradėtų 

vienodinti tokius žodžius, 
“Įeiname į prakalbų salę- Vir- kaip šitie:

šuje estrados didelė iškaba:

ko:

Krauti, krovė, krova. 
Migti, aringa, miegas. 
Smeigtų sminga, smaigas. 
Kurpiau, žiūrėk savo kur-

džia. Todėl visi laikraščiai komunistų lyderiai gauna 
tenai garbina diktatorių. O-i pinigų savo buržujiškoms
pozicinės spaudos visai nė
ra. Jei kas drįstų išleisti 
laikrašti be valdžios žinios ir pakritikuoti Stalino dik-

atostogcms apmokėti, ir kas 
iiems duoda pinigų palo- 
ciams Califomijos kalnuose 
pirktis?

‘Sveikiname Išlaisvintą Lietuvą!^.’
“Bangos choras... gražiai 

dainuoja. Jis atidaro mitingą 
Kanados himnu, paskui sūdai- ~ 77 T’" 77
nuoja dar porą lietuvr.šku dai- Lietuvos himno negieda. 
nu ” ‘ Kodėl?

Todėl, kad Stalino žval-
Vadinasi, kvislingai svei- gyba yra uždraudus Lietu- 

kina “išlaisvintą” Lietuvą,'vos himną giedoti.

Amerikoje iš kiekvienų landą iki paskutinio laso
10,000 žmonių 40 kasmet krTU/°įr..« . , , .
numiršta nuo džiovos. .. j1 Hitleris da gyvas, tai

jis da kartą buvo pagautas
‘intuicijos,” nes vokiečių 

armijos tuo tarpu vedė 
smarkų ofensyvą.

Nacių armijos tačiau bu- 
Plrekėms vežti lokomoty- vo sulaikytos, o šiandien jos 

vas ant kiekvienų 9 mylių yra vejamos atgal į fater- 
suvartoja po toną anglių, landą — žlugo Hitlerio vil-

Anglų bažnyčios galva y- 
ra ne popiežius, bet kara
lius.

Spėjama, kad Jungtinėse 
Valstijose juodoji rinka 
kasdien prašmugeliuoja po 
2,500,000 galionų gazolino.

tis parblokšti Ameriką.
Yra žmonių, kurie linkę

manyti, kad per Berlyno ra
diją barškino ne Hitleris, 
bet jo antrininkas.

Šiaurės meška Graikijoje

Graikija jau neturi kara
liaus, ii turi naują Plastiro- 
so vyriausybę, bet Graiki
jos komunistai ir prieš ją 
veda karą.

Dabar tik aklas gali ne
matyt, ko siekia EAM “e- 
las’ai” — komunistų dikta
tūros!

Churchill gauna gerą lek
ciją. Jo dalybos su bolševi
kais duos tiek gero, kiek da
vė Chamberlaino skėtis.O a O a.----1 —Ot. otrSZCIMe

Pereituose prezidento rin
kimuose pirmą kartą Jungt 
Valstijų istorijoje balsavo 
daugiau moterų, negu vy
rų.

I
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BOSTON.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

/S CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO GREAT NECK, N. Y. ŽINIOS IS P ITTSBU RGH0, PA.
riui nebus nei kaip rėkti, 
nei kur bėgti...
Kaip bus su parapijiniais 

kliubais?

Su Naujais Metais ir senais 
▼argais...

Lietuvių Chicaga šiemet 
turėjo nelinksmas Kalėdas 
ir nelaimingus Naujus Me
tus. Tiesa, “broliai lietu- Chicago j veikia savo ru-
viai” uliavojo, bučiavosi-! sies kliubai — žagariečių, 
mylavosi ir kai kur susipe-: kupiškėnų, joniškiečių ir ki
še. Po Kalėdų ir po Naujų į tokie. Seniau tokių kliubų, 
Metų daugelis nešiojo “sun-1 niekas nežinojo, nors Chi-! 
kias” ir skaudamas galvas, cagoje gyveno daug žaga-
Bet vieno dalyko šiemet ne
turėta—tikrai linksmų nuo
taikų šeimose. Kol žmonelės i

rečių, kupiškėnų ir kitokių. 
Tie parapijiniai kliubai at-j 

sirado tada, kai žmonės pa
buvo neįkaušę, jie bėdavojo; seno ir, taip sakant, prasi- 
ir rūgo jo. Nėra šeimoje su-'gyveno. Sumanyta, kad rei- 
naus ar dviejų sūnų. Vienų ‘ kia artimesnių kontaktų ir... 
sūnūs jau žuvęs, kitų—kaž- Į baliukų. Na, dabar ir turi-; 
kur tolimuose ir nežinomuo- nie visokiausių parapijinių! 
se pasviečiuose. Ką jie vei- kliubų, jų susirinkimai už- 
kia, gyvi ar sveiki, niekas. sibaigia baliukais, dažnai ir 
nežino. nereikalingais ir žalingais.

Tos mintys visus slėgė, Begirkšnodami žmonės su- 
didesnio ar mažesnio rūpės- sipyksta, susibara ir. pase- 
čio sudarė. Žmoneliai nuri- koje, susirinkimuose eina
mo vien tada. kai gurkšne
lį ant gurkšnelio užpylė ir 
apsvaigo. Tada buvo kalbų, 
buvo ir dainų. Vėliau atsi
rado argumentų ir, senu pa
pratimu, pasibarta ir pasi- 
pešta. Štai jums vienas pa
vyzdis :

Pas lietuvius, sakysime

uzsivarmejimai.
Išrodo, kad tie kliubai ne

turi ateities; kai kurie ir 
šiandien laikosi kaip ant 
vištos kojos.

“Iškilmingi parengimai”

ŠIURPUS BOMBANE3IO ŽYGIS

Great Necko lietuviai gra
žiai pasidarbavo Lietuvos

žmonių labui

Gruodžio 20 d. Lietuvių 
Šalpos Fondo skyrius ir jo 
komisija drabužiams rinkti 
turėjo savo posėdį, kuris į- 
vyko Petrauskų namuose 
ant Potter Court.

Šiame posėdyje vyriausis 
klausimas buvo tas, kiek 

‘drabužių surinkta nukentė- 
jusiems Lietuvos žmonėms. 
Pas’rodė. kad pasekmės y- 
ra labai geros. Drabužiams 
rinkt’ komisijos narės—Ali
šauskienė, Blažienė ir La
zauskienė — pranešė, kad 
viskas atlikta ko geriausia. 
Pirmininkė p. Petrauskienė 
pranešė, kad drabužiai bu
vo suvežti į jos namus, kur 
jie buvo pataisyti ir išvaly
ti. Vienu žodžiu, darbas bu
vo atliktas gerai.

Beje, Alekas Vasiliaus
kas ir jo žmona atvežė čie- 
lą vežimą labai gerų dra- 

1S

nio parengimo į Abeko pra
kalbas be draugijos susirifi- 
kimo nutarimo ir žinios.

Kaip žinome, musų drau-j Nesakau, kad visi seno- 
gijų priešmetinių susirinki- sios valdybos nariai > yra at- 
mų svarba yra tame, kad y-jsakomingi dėl to Abeko 
ra renkamos valdybos, o nuo'šmugelio, kuris netiktai pa- 
valdybos blogumo ar geru--kenkė draugijos geram var
mo priklauso ir draugijos !dui ir pasėjo narių taipe ne- 
ateitis. ‘santaiką, bet prisidėjo ir

LMD valdybos sąstatas1 prie finansinio nedatek- 
sekantiems metams yra ge- liaus — $94. 
rokai pasįkeitęs į gerąją pu- Todėl linkėtina, kad nau- 
sę, ir reikia tikėtis, jog tai joji valdyba laikytųsi drau- 
išeis draugijai į sveikatą, gijos susirinkimų tarimų, 
Reikia pasakyti, kad dėl;nebijotų raportuoti susirin- 
valdybos vietų nebuvo di- kimams ka komitetas ir ko- 
delių varžjlinių. Nors bol- misijos veikia, ir prašalintų 
šėrikai ir giriasi savais “lai-tą slaptąją “diplomatiją,” 
mėjimais,” bet naujos vai-į kuri buvo praktikuojama 
dybos sąstatas nerodo jo- praeitais metais. Tada bus 
kių jiems laimėjimų. išvengta daug nemalonumu,

Pirmininku išrinktas K.!ir tai bus draugijai į svei- 
Kregždė, senasis; jis netu- katą.

Iš LMD priešmetinio 
susirinkimo

Ši nuotrauka parodo amerikiečių bombanešį tik ką 
nusileidusį ant savo laivo denio. Jis bombardavo japo-
nu laivyną ir sugryžo liepsnodamas. Juodos rodyklės wtjihietcno viena
parodo jo sparnuose išrautas skyles priešo šoviniais. pristatė net 12 dėžių dra- 

bužių, kurie buvo išvalytikažin kasmsu^ivojo“ “iškil- DETROITO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

rejo nei opozicijos; vice 
pirmininku yra Jonas Bal
čius, naujas; jis turėjo opo
ziciją, bet laimėjo. Sekreto
riaus urėdą laimėjo S. Ale- 
liunas, naujas; jis irgi tu
rėjo opoziciją, nes kandi
datavo senasis sekretorius, 
V. Rūkas, bet prieš pat rin-

LMD Narys.

BROOKLYN, N. Y.

Komunistai prikišo 
rinkinius

Gruodžio 13 d. buvo A.

Nekantruolius, atvyko sve-jmingus parengimus.” Buda- 
čiai iš tolimo miesto. Jų vo taip: viena ar kita drau- 
laukta, jie buvo gražiai pri-j gija rengia paprastą balių 
imti ir pavaišinti. Viskas jr sako, kad bus “iškilmin-
buvo gerai, kol toji degti-.gas parengimas.” Aišku, ______
nėlė galvas neapsuko. Ne- buvo ne iškilmingas paren-į £ja gyveno Mrs 
kantruoliai tini du sūnus, gimas, bet paprastas girkš- Housden, American

Chicagos viešasis knygynas. Greyhound busų kompani-
Kaip moteris nugirdė ir pa-j joj šoferiu, 
smaugė savo buvusį vyrą i

abudu kariuomenėje — vie
nas Europoje, antras “ka
žin kur” Pacifike. Motinėlė 
ir tėvelis labai susirūpinę. 
Dieną-naktį meldžiasi už jų

nojimas ir trepsėjimas.
Tas netikęs paprotis ir

šiandien praktikuojamas. 
Štai, komunistų geltonlapis 
nori paminėt savo sukakti ir

Nina 
Rail-

way Express -
tarnautoja, kuri "pagarsė
ję” ne tiktai Detroite, bet ir 
toli už jo ribų. Žiaurumo at

šaka žiema (Detroite

Detroito gyventojai šįmet 
Express kompanijos Į turi labai šaltą žiemą. Pri

snigo nemažai sniego ir 
nuolatos šąla. Dėl to gyven
tojai turi daug vargo su au- 

žvilgiu ji sumušė visus re-ftobusais. Jais reikia važiuo-

ir gražiai supakuoti. Paga
liau, A. Vasiliauskas sura
do didelį troką. Jį davė a- 
merikonas Murphy ir tuo 
troku drabužiai buvo nu
vežti i Brooklyną. Trokas 
buvo duotas už dyką. 

Reikia pasakyti, kad

kimus atsisakė. Finansų se- ?Y-. °‘ A; skvriaus su- 
totoriaus vietą užėmė F. ^.ūkimas ir ka: kurių vir- 
Kivinskas, naujas; jis iš šininkų rinkimai 1945 me

tams. Komunistų kandida-

paišant opozicijos. Direkto
riais išrinkti. J. Samulevi- 
čius, St. Moskeliunas (obu- 

~ , vT • du nauji) ir J. Mekeška (se-
Great Necko lietuviai visu nas). Direktoriai turėjo o- 
nuoširdumu parėmė musu —

rinktas be opozicijos. Jonas x . . ,. - ,
Girdžius, senasis iždinin-
kas, laimėjo rinkimus, ne- Buvc ,fnnktl vlsl P^angųs

sveikatą, ir kunigėlį pasi-1 garsina, kad tą ir tą diena 
1.-.1 ~ ~~ v; bus gyruogįag "iškilmingas

parengimas.”
‘Iškilmingas parengimas,’ w

žodžio netars, bet., buvo'tai šuniui penktoji koja. ^Stv^Ga^uri‘orocosTii 
tos degtmeles buvo tolimi kultūringų žmonių sueigai j buvusi savo vyrą'taTp nu-1 
m artimi sveteliai ir reikėjo, j, netinka. | ^ė. kad šis begalėjęs pa-“* taip, kad Įkaušęs komp.. stovėti.ant koj^TadJ ji po

nija valdžios rankote e™ virvę, užnėrė ją vyrui
_____  ant kaklo ir vyrą pasmau-

guldo vokiečius, kaip šieną , Pabaigoje pereitų metų gė
Bare: mano Antanėfo gui-jvei paėmė į savo rankas 

Montgomery Ward kompa- 
U° PaszymeJ° nijog įstaigas. Tai buvo pa-

J žadėta “argumentais” irlsėka Pono Av.ery užsĮsPyri: 
baigta “failu.“ Nekantruo- •”s Lrvbos na
lis gavo “supleisteriuot“ mamS jis neklįusė ir
galvą, gi jo giminėlė iš toli- federa|& vyriausybės pa-|bos. Automobilis buvo nu

tvarkymų. vežtas į garažą, kur paša
Montgomery Ward kom

panijos bylą spręs federalis

samdo. kad jis tokias ar ki
tokias mišias atlaikytų. Kol 
blaivi, Nekantruoliai pikto

Nekantruolis pasakė:
—Ką tie jūsų sūnus prieš

maniškius? Mano Petrelis

mo miesto buvo nuvežtas į 
policijos stotį. Ten atsidūrė 
ii kiti, kurie nesuprato, kad 
reikia skubintis į namus.rT r •• ‘ - i - t • - teismas. Kuo ji baigsis,Policiją saukė kaimynai ,o Į k oasakvti
ii frocrxorlr\viii ir ia cvofc»Knc k__ P *__ji gaspadorių ir jo svetelius 
apkaltino už ardymą viešo
sios ramybės.

Tuo budu Nekantruolių 
namuose buvo nelinksmos 
Kalėdos, ir Naujų Metų ten 
sulaukta su skaudama gal
va. Šiandien Nekantruoliai 
vėl ramus žmonės, niekam

kordus.
Mrs. Housden buvo per

siskyrus su savo vyru ir ilgą 
laiką jieškojo progos jam

Atlikusi šią žmogžudys
tę, kerštinga moteriškė nu
sipirko automobilį, Įtempė j 
jį vvro lavoną ir vežė Į St. 
Louis miestą palaidoti.

Gal ir butų nuvežusi, bet 
kelyje sugedo jos automobi- 

j lis ir turėjo šauktis pagal-

ti į darbą ir iš darbo, bet 
autobusų iiatamavimas pas 
fnus labai prastas. Reikia 
ilgai laukti, kol gauni busą.

Sakoma, kad bušij paS 
mus nestoka, bet stoka ve
žikų. Eina kalbos, kad kom
panija pradės samdyti mo
teris vežikes.

Žemaitokė.

Girtas lenkas užmušė tris 
žmones, tryliką kitų 

sužeidė

pozicijos ir vienas iš senų
jų direktorių prakišo rinki
mus, būtent Karauskas. 
Kliubo gaspadorium išrink
tas K. Šinkūnas, be opozi
cijos, vienbalsiai, taip kaip 
ir maršalka J. Bugailiškis.

Reiškia, iš 8 valdybos na
rių tik 3 lfko senieji, o kiti 
visi išrinkti nauji. Naujojoj

žmones.
Galia, kad yra ir gerų 

žmonių, kurie laikosi prie 
komunistų. Pavyzdžiu gali 
būti ir Vincas Michelsonas. 
Jis buvo rimtas vyras, ta
čiau kažin kodėl pakrypo j 
komunistų pusę. Ir šitame 
susirinkime, atsistojęs kal
bėti, iisai gyrė Juozo Kai
rio kalbą. Bet komunistai to 
heivertina. Tas pats Kairys 
svki viešai drėbė Vincui į 
akis, kad “tu, Mič^eraOnSi. 
daugiau delegatu nebusi!”

Taigi klausimas, kam su 
tokiais storžieviais drau-

Montgomery Ward kom
panija yra aršiausių cpenša- 
perių kompanija, ji nenori 
skaitytis su unija.

“Darbininkų draugams” 
jau reikia viešbučių!

Buvo laikai, kada musų 
ir jokio pikto žodžio nata- komunistai sakė, kad “sū
ria. . I puvęs kapitalizmas” gyve-

_ .. na savo paskutines dienas.
Chicagos Lietuvių Draugijos Taj§ laikais musų komunis- 

vakaras tams buvo “didelis griekas”
gražiau apsirėdyti, turėti 
automobilių ir eit į viešbu
tį. Kas taip darydavo, buvo 
apšauktas tokiu žmogumi, 
kuris savo idėjas išmaino į 

keturis

Didžiausia Chicagos lie
tuvių pašalpos draugija, 
Chicagos Lietuvių Draugi
ja, ruošia pramogų vakarą, 
kuris įvyks čekų Sokolų 
svetainėje, prie 24 ir Kedzie 
gatvių. Bus suvaidinta keliu 
veiksmų drama “K Meilės.’’

Kažin, ar musų draugijai 
apsimokėjo ruošti tokį va
karą, iš kurio nebus finan
sinės naudos. Mat, draugi
jos nariams įžanga bus vėl

kyta, kad reikės dėti kitą 
motorą,, ir darbas užtruks 
trejetą dienų. Bet moteriš
kė savo automobiliaus ne
apleidžia; ji sėdi vieną die
ną ir naktį, sėdi ir kitą. Pas 
darbininkus kilo nuožiūra ir 
iie pradėjo teirautis. Vie
nas darbininkas prisiartino 
prie automobiliaus ir paju- 

' to nejaukų .tvaiką. Tuomet 
jis klausia, kame čia daly
kas? Moteriškė atsakė, kad 
ji vežasi nušautą stirną. At
sirado daugiau nuožiūros ir
darbininkai nutarė apžiurę-,. ____
ti automobilį. Jie rado ne *r bausmės, 
stirną, bet žmogaus lavoną!

Tuoj buvo pašaukta poli
cija, kuri tą moteriškę areš
tavo. Policijai ji prisipaži
no, kad tai jos buvusio vy
ro lavonas, žmogžudystė

Prieš Naujus Metus čia 
buvo toks atsitikimas. Au- 
tomobilium važiavo girtas 
lenkas. Walter Frankows- 
kis. Lėkė taip greitai, kad 
ilėkė minion žmonių, kurie 
leukė gatvekario. Ant vie
tos buvo užmuštos trys mo
terys: Catherine Carey, An- 
na Carey ir Thelma Crow- 
ford. Trylika kitų buvo su
žeisti.

Girtasis lenkas tuoj buvo 
suimtas. Pasirodė, kad jisai 
vos galėjo pastovėti. Fran
ko wskis prisipažino, kad 
gryždamas iš darbo buvo 
sustojęs saliune.

Frankowskis yra užveiz- 
da vienoje Detroito dirbtu
vėje. Dabar jis laukia bylos

Koresp.

LAWRENCE, MASS.

automobiliaus keturis ra
tus ir tarnauja buržuazijai, j buvusi atlikta iš pavydo.

Tų laikų jau nėra, ir mu- Ti J-------- ’*“ “l------
sų komunistai elgiasi ki
taip. Štai jums pavyzdis.
Chicagos komunistai ruošė 
Naujų Metų sulauktuves ir 
jas garsino taip: “sulaukite

tui. jie turės sumokėti tik i NauJM “et.ų_ su komunistais

kesčius. Pašaliečiai turės; viešbučio tikėtus par- 
mokėti po $1.20, bet ar davinėjo labai scyn komu- 
daug jų turėsime? Čekų So

Ji da pasakė, kad dabar e- 
santi “labai linksma.” Sa
kosi, ji senai norėjusi taip 
padaryti ir tas jos galvą 
varginęs, neturėjusi ramy
bės. Dabar tai jaučiasi ge
rai, be jokių rūpesčių... 

žmogžudės vyras tarnavo

Kazy* Jankauskas sužeista* 
Leyte saloje

Juozo Jankausko šeimyna 
čia gavo žinią, kad Leyte sa
loje, kuri randas Filipinuo
se, buvo lengvai sužeistas jų 

saržentas Chas. Jan-

kolų svetainėje nėra tiek 
vietos, kad visus draugijos 
narius sutalpinti, kur dėsim 
tuos pašaliečius? Pagaliau, 
dabar toks laikas, kad rei
kia taupyt kiekvieną centą, 
nes mirtingumas didelis, di
delės ir išlaidos. Gali susi
daryt tokia padėtis, kad na-

nistai — tokie kaip Juris ir 
Butvilas. Aišku, jie ir į vieš
buti ėjo, tik nežinau ar bu- 

apsirengę frakais arvo
“overauzėmis.”

Remontuos Chicagos 
knygyną

Prie Michigan Avė. ran
dasi didelis muro namas —

Pirmiau tame knygyne buvo 
visokių knygų, ir gana ver
tingų, bet depresijos metu 
iis buvo apleistas: mažai 
kas daryta ir paskiausiais 
metais. Dabar Betgi nutar
ta tą knygyną remontuoti. 
Remonto darbams numato
ma gana stambi suma pini
gų- .

A. K. Lietuvi*.

darbą. Jie aukcjo daug dra
bužių ir da pridėjo po do- 
'erinę ir daugiau ant siūlų 
sei valymo. Aukojo šie:
Virbickai. $10; Rusai, $5;
Petrauskai. $2; čebatorie- 
nė, Venskai, Kurtinaitis,
Povilaitienė, Ringis, Nau- 
nikis, Supracikienė. Zars- 
kienė, Narbutaitis, Turlie- 
nė, Baranauskienė, čipins- 
kienė. Digris, Punzevičius,
Plakštienė ir Gutauskai — 
po vieną dolerį.

Ryšium su tuo betgi rei
kia paminėti, kad Great 
Necke da randasi ir tokių 
lietuvių, kuriems mažai ap
eina vargstančios Lietuvos
žmonės. Tiesa, tokių nėra Girdžius ir J. Mekeska. --
daug, bet jų pasielgimas y-i gu senąja draugijos vai- musų visuomenė jau nieko 
ra peiktinas. Jie rūpinasi (]y^a buvo ta bėda, kad ji apie jį nebegirdi ir niekas 
tik savimi; jie bijo skirtis|mažai tesiskaitydavo su nesidomi. Sakytum, kad vy-

draugijos susirinkimų tari- ras tapo izoliuotas Bimbos

valdyboj yra jaunų spėkų, 
iš kurių galma daugiau ti-į .? 
kėtis draugijos gerovei. TaS'gaJįt1, ,. .. , ..
jaunas spėkas sudaro: Si-:. į1”.3 Pasakyti
monas Aleliunas. Stanley!1’3?;6/- J,!ck«>s^.o,8u1n* 
Moskeliunas. Juozas Samu- ;H vok:t1^ Keistuti Micheiso- 
levičius ir Kivinskas. Visiip^r *^13 nem°Pas kalbė- 
jie čia gimę jaunuoliai. “Se-l’oJ^” dar mokslan eida-
nuolių gvardiją” sudaro tik m.as h“™ J3" į3?31 ?a«3r- 
K. Kregždė. J. Balčius. kalP dartistus ir pa-
-- - - - — - ,zangus jaunuolis; bet kai

jis susidėjo su komunistais,

kad ir su maža auka. Jų su
pratimu. labdaringas dar
bas neturi vertės. Tokie 
žmonės yra paprasti šykš
tuoliai.

Šia proga turiu paminėti

mais. Jei susirinkimas nu- koncentracijos stovykloj, 
tardavo vieną dalyką, tai Tai jau tokia Maskvos 
valdyba padarydavo visai tvarka: neduoti naujiems 
kitą. Dėl tokios betvarkės i veikėjams galioti, kad ne- 
skųsdavoši ir kai kurie vai-> užtemdintų vyriausiojo “va-

Karo Departamento pra
nešimu, sužeistasis dabar 
sveiksta Nev Guinea ligo- 
ninęj.

Jaunas Jankauskas tar
nauja raitelių daliny ir da
lyvavo New Gtfinea, Mar- 
snall ir Leyte salų invazijo
se.

Jo brolis, Bernardas Jan
kauskas, tarnauja signali- 
ząrfjoft korpuse Vokietijoj.

Šitą žinią prisiuntė drg. 
M. Stakionis.

ir kTtąr dalyką?"Great; Nec- dybos.. nariai. Geriausis do” “saulės, 
ko lietuviai komunistai jau,f^rau^j°s tarimų nepaisy- 
nesigiria, kad “visas svie- mo pavadis, tai pakvieti-
fqii Tip tipHp- mas doispvįkn naus. _ . o
sako: “visi su mumis, o su 'J- Abeko iš Chicagos L Laikraštis yra 
jumis mes darysim, ką tik draugijos jubihejinj paren- dovana, ^^usų draugM 
norim.” Mat, žmonės jau kitais žodžiais sa-, negalės užmiršti., Uzrasyki-
suprato, kam tarnauja mu- 'kant, pavertimas jubilieji- te jam Keleivi, 
sų komunistai, ir jų nere-!
mia. Komunistų parengi- 1 
mai šiandien yra daug skys- 
tesni; jie turi vis mažiau 
progų ir vietos pašalpinėse 
draugijose, kur pirma smar-'
kaudavo. Reikia pagirti | « f A ■
Great Necko lietuvius, kad B L/ A I A '
jie išgrūdo laukan tuos mu- B B B I <7 / / > !
sų tautos išdavikus ir de-!" *
mokratijos priešus.

Kore.pond-nlč. I GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR P, AL.4 DOS.

Knvca papuošta daugeliu jtpal'u<»!»» pdiKm »»a»
223 puslapių dydžio. af»’e I5rt ivj»Wo eiHu 
II IM.INKSMINS JI SV » M «•

OAKKIl tAl.ANIHS 
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILES;

1AI TISKOS. SEI.MYMftKOS IR DARBININKIŠKOS 
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Šviesa Ir Jos Reikšme
Žmogaus Gyvenimui

Retas, tur būt, pagalvoja turi milžiniškos. reikšmės, o 
apie tai. kaip išrodytų mu- saulės šviesa tiesiog gyvy- 
sų pasaulis, jei jame nebu-, biškos reikšmės. Naktį gv- 
tų šviesos — sakysime, kad venti be šviesos maža bėda 
ir žiburių, kurie tamsią nak- ten, kur nėra reikalo dirb
ti apšviečia musų gatves, ti — sakysime, ūkyje. Bet 
Savo kelią žmogus matytų neturėti šviesos mieste, kur 
tik dieną, saulei šviečiant: dieną ir naktį sukasi maši- 
apie bet kokį darbą nakties nu ratai — butų tikra pra- 
metu nebūtų jokios kalbos, gaištis. Bet butų da dides-

Bet žiburys nėra vienin- nč nelaimė, jei musų žemė 
telis šviesos šaltinis. Jei ku- netektų saulės spindulių, 
rią nors dieną paliautų švie- Netekusi tų spindulių, ji 
tus musų saulė, užviešpa- netektų ir šilimos. Tuomet 
tautų amžina naktis ir šal- butų galas -augmenijai ir 
tis, sektų visiškas gyvybės gJ^tinijai, kartu ir žmogui

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas, sveikas, tėve! 
—O ką žinai, kad aš svei

kas?
—Tėvo nosis raudona. 

Reiškia, da nemiršti.
—Ne tavo biznis, Maike,

Bet štai ką sako Northeas- 
tem Airlme kompanijos 
prezidentas Paul Collins:

Dabartinis musų lėktu
vas. lyginant jį su netoli
mos ateities lėktuvu, bus tik 
vaiko žaislas. Tiesa, mes 
išmokome didelius ir stip
rius lėktuvus dalyti, bet va
romosios pajėgos klausimas 
da nėra išrištas. Musu lėk
tuvams reikia daug ir ge
ros rūšies gazolino, šimta
procentinio oktano. Gal bus 
surasta da geresnio gazoli
no rūšis, bet ir tuo šis klau
simas nebus išrištą?. Atei
ties lėktuvas bus varomas 
visai kita jėga. Toji jėua 
galės būti pasikartojančio 
sprogimo rakieta. Šiuo klau 
simu daug kas išaiškinta, 
bet da ne viskas. Reikės 
daugiau triūso, kol žmogus 
įsigys tokį rakietinį lėktuvą, 
kuris galės stačiai į orą kil
ti, pasiekti dideles aukštu
mas ir dideliu greičiu lėkti 

stratoferos

Senovės žmonės, tur būt, 
instinktyviai jautė tą sau
lės reikšmę, todėl ją dievi
no. Pavyzdžiui, senovės 

jų patys leidžia šviesą, kit stabmeldžiai, kasmet turė
jos neturi, bet gauna ją nuo davo šventę, skirtą garbini- mažai žinomos 
pirmųjų. Prie tokių šviesos tnui saulės. Gruodžio pa- plotais, 
versmių reikia priskaityti baigoj ir sausio pradžioj 
saule ir žvaigždes. Tie švie stabmeldžiai švęsdavo sau

lės gryžimo šventę. Tai bu 
vo stabmeldžių Kalėdos, 
žmonės džiaugdavosi, kad 
diena darosi ilgesnė, o tam

I išnykimas.
Kalbant apie šviesą, rei- 

! kia pasakyti, kad gamtos 
kūnai nėra vienoki. Vien-

sus kūnai patys savaime re 
gimi.

feet yra tokių kūnų, kurie 
šviesą gauna tik nuo saulės. ... , .
Prie tokių reikia priskaity- Si0T'J naktis trumpėja, 
ti žemės palydovą mėnuli , sau‘ės garbintojų ne 
ir saulės palydoves plane- (lc ra 
tas. Savo šviesa tie kūnai

loktis. Senovės žmo
gus tiek tesuprato ir dėl to

aš visada galvą padėsiu. a-Įgauna nuo saulės Sakysim, ^alP <Msi. Mes jau zino-

PASIRAŠO RUSŲ-F RANCUZŲ SUTARTI

Molotovas pasirašo Maskvoje Sovietų Rusijos sutar
tį su Francuzijos atstovais. Dešinėj pusėj stovi fran- 
cuzų vadas gen. Charles de Gaulle, o vidury, ma
žiukas vyrukas, tai Stalinas.

Amerikos įnzimenai • se
nai dirba, norėdami surast 
tokį jėgos šaltinį, kuris ne
apsunkintų lėktuvo ir padi-;
kadtl4poj šio ^aro ataras™“: Mok,‘o P™ rt,im^k'no iiNe.su musėmis, uodais ir ki- 
kiu lėktuvu kurie dans Arabijos klajoklių j tais namų parazitais, 
rimtą konkurenciją automo- dj^r^kuri gaPim ^but dė ' ASrikulturos departamen

dimai dar slepiami, kad fes kfaiokiiam^T irastas toks sk^is- kuris 
priešas jais nepasinaudotu, t ^°S naikina muses, uodus, tara-Cibams. Bancroft and Sons kcnus> blakes ir kitus para- 

zitus, nesudarydamas jokių

Mokslo Naujienos

Vienu išradimu vokiečiai .V*“*-1?“ ; kcnus, blakes ir kitus para-
celių paroda Bet'tai nė- arčiausia pne žemes. iau pasinaudojo. Tai; oro' B "^n'damas jokių
jo paties spinduliai; jie !‘k >"» klta'P Pasisu- torpedomis, kūnas Amen- nedidX mUiukas. ^urio jeblun? «iminmke, Skys-
J saulės spinduliai, atsi- k»" negyvenamoj. v.e-jkos^ mokslm.nka. žinojo att,j& Maišju.dis netun to nemalonaus

.vybė bus J, F®’ - K, 5?1?J , tlKSiUI variniami ckvenioi

le afuu^p^kJsm.Vd^telimėnįis giedrią naktį mums kad žiemoe metu 8311)6 
svbės ant svieto nėra. Ve. ’ir K6 parodo. Bet tai nė 
jau du mėnesiai, kaip aš ra J°
negaunu šolderio nusipirkti. g----. ~fn. ta negauna 'tiek spindulių.
veltas visus šolderius įšsiur.. nuliai lūžta ir pasiekia ze- k -auna vasaros me _____ __

. w • v - tė ruskiams. Na. tai paša- e* j™"j“ B n"Jk_dUj”, Saulės šviesa yra didžiu- metu atgal ir užmiršta. Vo- i žmogaus sveikatai. Armija
kokią mano nosis. Verčiau kyk. kur čia teisybe? Musų ^Xtvtu lis «amtos šaltinis. Mo-kiečiai betgi ja pasinaudojo K 't" fr^ka™ sky5t* jau vartoia- yPač
•'-sakyk, ką gazictos ruso soldenus suėda Stalino vąis- nematytų griovimui Londono. Sako- k?rim^ v J! Pacifiko džiunglėse; jis yra
me Rusiją. įkas, o varną prieš HiUeni *■?““ “U pa^zdj ba tjk ma kad oro torpėdos, žino- ypac 'a*al08 metu žinomas kaip “aerosol
—9 kodėl tėvui parupo tunm vesti mes patys. Man!'° '™ ta,JX,ii erdvėje, liet ir jos įtaką mos vardais “V-l” ir “V-2”, vanden»-

ypatingai Rusiją? pas nepatinką... Kibą paimk Htpo Dieną^juos mažiai ;'niogaus gyvenimui. Bet Anglijai pridariusios dąu- Bancroft and Sons kom-
matome, bet naktį jie 
daro nematomi. Aišku
dėl — neliko saulės spindu- >avo ,n_aud31
lių. Tą patį stalą matom tik 1,?3Uię? spinuuiius,
su pagalba žiburio. Reiškia. f-aiP fiand;en jis yra pakm- 
stalas yra toks kūnas, ku- k?s P^r.Kiną (elektrą), 
ris pats neturi šviesos. Kad

Žmonės kalba, Maike, alupką, Maike. ir parašyk 
Stalinas padarė su savo Ruzveltui gromatą, kad 

irentu Hitleriu ugada^. Ar taip negerai. Ale parašyk
Don nlr xrLr LrOzT tz\.i_ -«

oe jtas i
—Kol kas dar ne.
—Na, tai pasakyk, kodėl 

ruskiai sustabdė vainą prieš 
džerrraną?

—Šitą klausima tėva< tu
rėtum pastatyti Bimbai.

—Kodėl?
—Nes jis giriasi gaunąs

n<aia
!jia blogarodija staršas vy 
eių vaisko generolas ant to
kio biznio nesoglasnas. Jei
gu ruskiai ėda musų šolde
rius. tai tegul priėdę nemie
ga. ale tegul šturmuoja vo
kiečio žemę. Jes, Maike, 
parašyk. Ir kartu padėka-

ž'nių tiesiai iš Maskvos, to- vok Ruzveltui, kad paskyrė 
musų tautietį savo ministedėl turėtų žinoti ir apie Sta 

’ino planus.
—Ju rong, Maike. Bimba 

režino ką Stalinas daro. Jis 
tik šoka tokį kazoką, kokį

num.
—Apie koki ministeri tė

vas kalbi?
—Apie Edvardą Statini.

pirmiau, negu vokiečiai. , 
Pirmoji oro torpeda Ame- .P

rikoj buvo išbandyta dar 20 S1 *

graži
vyliausioji

i Jis
vartojami skysčiai, 

nei kiek nepavojingas

bomb.”
Skystis padarytas iš stip

insi- tai >Ta tik Pėdžia. Ateities giau nuostolių, negu prida- panjjos mokslininkai sako, įaus vabzdžių nuodo, pyre 
t ko_ žmogus žinos daugiau už .rė garsusis, vokiečių’ oro j<ad savo išradimui jie nau- ’thromo. 
indu mumis. Savo naudai jis pa- • “blitzkriegas’ 1940 ir 1941 doio sena ir visai DaDrasta --------, dojo seną ir visai paprasta 

SugnaUa iukstan-, af!abų metodą. Mat, pas 
•iai istorinių., pastatų, da limbus ir kai kurias kitas
daugiau gyvenamųjų namų. ^utas yra madoje laikyt o- A nrrlnc 4-m •no • _ • _l •   . _ <_•

motoicSII^-VCHC’

Po šio karo Anglija turės įįo ar avįes odoj vyną ir ki- 
išleisti bihonus dolerių, kol tokius .skysčius. Pastebėta,

Mašina, kuri mokina 
vaiku* skaityti

——
Visi žinome, kiek yra var-

kad 'anes ar ožio kailyje ??\.koi .vaikas i5m?.b'a ,Pa’
'laikomi skysčiai pravesti. • zl?‘’-ra.ldes ,rPaskui ska1' 

šio karo turėsime rakietim Mokslininkai tuo susidomė- 
lėktuvą. Rakietinės jėgos jo jr štai ką rado. Į kailį su- 
klausimui išspręsti dabar pį!^ skystis lėtai atvės- 
skina didelius pinigus ir ta, neprileisdamas šilimos ir

!>..5iatyti;.Z?jkia saulės-ži'! Amerika Turės Ra- ji atstatys.
Galimas daiktas, kad po,laikomi skysčiai pravesta.būrio ar ugnies.

Šviesa sklinda tiesiomis 
linijomis. Spindulys lūžta daugiau
vien tada, kai jis atsimuša „ ka,as V6,C13 «aj^au ; galvoti ir nauju kelių jies

kictinį Lėktuvą

koti ne tik eilini P>1!et!. '.""ĮS““ ,‘r ta. neprileisdamas šgena. Tiesa, žmogaus akis moks|įnfnka; Vo., privačios įstaigos ir berods, neleisdamas išbėgti
ki^ar^‘£ pati musų vyriausybė- 

?odi atsimušantį Saulis spin!™?££^^
Stalino katarinka groja. Tu —Jis ne Statinis, bet Stet- dūli galima pakreipti kur , ' T- pas. °^e
atsimeni, kaip Bimba siuntė .iniv=. norima. Maži panlaidunai 7:.įp..f;įzl?v0?!ts?v'
savo vaiską į Vašingtone. —Statinis ar Statinius, ir suaugę šposininkai ne F,' rrit- .. j.raišką į Vašingtoną 
daiyt šturmą prieš Ruzvel
tą. kam bildina raplanus 
prieš Hitlerį?

—Atsimenu, tėve.
—O ar žinai kodėl tas 

šturmas buvo daromas?

džius di sem lietuviška pa
vardė. Maike. Statiniais 
Lietuvoje žmonės tvoras 
tveria, o Statinius, tai toks 
meistras, ka statines daro.

—Ne. tėve: Stettinius v-

savo "me- 
kovos 

šiandien jie 
ppgaTi j asirodyti — Ameri
ka

“OVERULE THE 
• MOTION”

suaugę šposininkai m .
kartą taip padaro: veidro-j ®
džio stiklu iie nukreipia 5 . .‘.‘.j j Vk'raidančiu tvir- nanai labai pavargo be

tyli žodžius. Nors suaugu
siam žmogui elementoriai 
atrodo labai paprasti, bet 
ne taip yra su vaikučiu, ku
riam reikia pažinti, kuo vie- 

skysčiui pačiam na sjęjrjagj nuo kitOs.

Formulė buvo gatava, ir VaikJms mokinti dabar 
mokslininkai dabar padarė -ua Pa()a{yta speciaie rr.asi- 
krepšį, kuris veikia kaip o- na;, Panasi į judamųjų pa-
žio ar avies kailis. V6lkslM ?pa,at3 Pirmiausia

.vaikučiui parodomos visos 
Maišelis bus didelės rei- raidės, o paskui išskiriama

—Žinau, tėve. žinau. Juk I/? Vjkiška pavardė: pas vo- 
fš pats tau šitą dalyką aiš- 'iecius 3ra n miestas Stet- 
kinau. Stalinas nenorėjo. inas.

—Maike, nebūk toks u- 
Ne aš ta išmislinau.lmd Hitleris butų sumuštas.

dė] to komunistai ir kėlėl~a ... ... T
triukšmą prieš Amerikos'Ta įs dumocijo Vincas Jan- 
f'n! lavimasi. aKsk?^ °,’ls mokytas ty-

—Taigi matai. Maike,I?-' Kitąsyk gnnonus įleis- 
kad aš nemeluoju. Stalinas
su Hitleriu buvo geri fran
tai. Paksui jie susifaitavo. 
Tada ir Bimba permainė 
s^vo meliodiją. Jis jau pra
de 'o sakyti, kad Amerika 
turi mušt bestiją Hitlerj'. 
Kodėl? Ogi todėl, kad iš 
tokių natų pradėjo groti 
Stalino katarinka. Valuk to 
eš ir sakau. Maike. kad apie 
Stalino pienus Bimba nieko 
režino. Kaip jam liepia, 
taip jis šoka. Tu turbut esi 
matęs, kaip ataljonas ant 
stryto suka savo katarinką, 
o mankė straksi pagal jo 

rifą. ‘
Bimba.

—Tėvas be reikalo tiek
daų'’ domesio kreipi į Bim
ba. Jis va t’k vkna skruz-

į muziką. Na, tai taip daro ir

'’ė Stubno skruzdyne.

saulės spinduli draugui į a- į".:"* r'?.;1 a o'v vAZ svarstydami 
kis ir tuo jam padaro n?ma- \ S y - varg0 jr susibarė,

įlonumo. ’p,. -L“'.J* vienas teisėjas pasiūlė:
Tai yra niekas daugiau, ka n7ra tarus* “Daskuti" fšptaukim laivu į jurą tik spindulio lūžimas. O ka nįo j‘„dži „ Lėk'tuvS staV/- k.okioms trims dienoms. Pa- 

' silsės

' avo pro kaslegamės var
tas Sako, ir Edvardą Stati
ni Įleidęs. Taigi jis turi ži
not kad Statinis musų tau
tietis. ,

—Nekalbėk nesąmonių,
tėve! ,

—Tu, Maike, gal nežinai. 
Kad mudu su zakristijonu 
išfigeriavom, jog ir Ruzvel
tas yra lietuvis. Tikra jo pa
vardė turėtų būt Užveltas.

—Užteks, tėve. Geriau eik 
namo ir išsimiegok.

—Ne. Maike, aš miego 
nenoriu. Verčiau eisiu į bu- 
černe. ual rausiu nors per- 
nykš^a kiaulės vuodegą 
nusipir- ti ba paslikas žmo
gui rei! alingas. Na, tai ir 
gud-bai!

—Maike. tu pats patarei' 
pas ii kreiptis, taigi.

NARVOJ SUNAIKINTA 
9,2C0 TROBESIŲ

___  _ , Bolševikų propaganda
v'’’uk’to aš ir pasakau, ką ako, kad Narvos mieste, 
aš ani° ii mislinu. IEstijoj, vokiečiai sunaikinę

_ Tzvas šiandien mėgsti p 500 trobesių. Kiek sunai-
f’rz"tis. ikino rusai, bloševikų pro-

—7ct, Maike u5 teis;, ganda nesako.

(Anekdotą)
Kartą Vyriausio Teismo

bai pavargo be- įk?rPės ūkio darbininkams, kuri nors viena raidė, kad 
m vieną bvią. ra- kurjems sunku išlaikyt vėsu atkreipus vaiko dėmesį, 
“"■h”“ T"—* genamąjį vandeni. Jis tu Taip pat daroma ir su mo-

lės didelės reikšmės ir ka- komu raštu. Pirmiausia pa- 
reivims, vpač Pacifiko salų rėdomas visas raštas, o pas

us dienoms ra- džiunglėse, kur visuomet šil kui vienas žodis. Toks mo- 
ta ir pavojinga gert balų kymo būdas esąs labai sek- 
vandenį.

»sime irpadaro veidrodis, ta pati u • ... j * *•?
padaro ir tokie 6r(? |,a 'nradži^Ti^a šiandie-’ • T?ismo pirmininkas, ve-
viu kūnai, kaip mėnulis ir • .p • ' ' * *. j lionis Hughes, pagalvojo irplanetos. Atsimušę i jas;P,n,al. lektu,va'tarė: P
saulės spinduliai lūžta ir k^kyX^%^me, < -The metion is over- 
pasiekia musų žemę. Mes tuleta karo •"<*«• mjled!
tuomet sakome, kad žyaigž-! Dabartiniai lėktuvai, jei Teisėjai pradėjo juoktis, 
dė mirga, kad mėnulis ap- palyginti su pirmom pašau- juokėsi ir pats Hughes. Ga- 
šviečia musų žemę. O tikro- linio karo lėktuvais, daro lų gale jie sutiko pasivaži- 

stebuklus. Nešti apie dešimt nėt laivu.
tonų sprogstamosios me- Pradžioje oras buvo gra-l 
džiagos. kaip neša skraido- žus, bet vėliau pakilo vė- 

apšviečia musų žemę. mas fortas, yra labai svar- jas ir ėmė siausti bangos.
Žmogaus gyvenimui šviesa bus technikos laimėjimas. Supimo pirmasis neišlai-j 

kė teisėjas Cardozo. Jam Į 
pasidarė bloga ir jis nubė
go prie denio krašto.

Ką jis darė. galit supras
ti : bet kur buvęs-nebuvęs 
atėjo teismo pirmininkas p. 
Hughes ir klausia:

—Gerbiamasis, kuo galė
čiau tau padėti?

—Yes — atsakė teisėias 
Cardozo. — Overrule the 
motion!

Žodis “motion” anglų 
i kalboie reiškia du dalyku: 
j rasiulvmą ir judėjimą. Tai- 
į gi. Cardozo prašė, kad tei- 
■ sėjas Hughes sutaikytų ban- 
igų siautimą!

musų žemę
vė yra tokia, kad mirga 
lužtantieji spinduliai: jie. 
mėnuliui tarpininkaujant.

AMERIKOS VADAI FILIPINUOSE

Čia matom du Amerikos ganei olų, Mac Arthurą ir 
Kruegerį, tamaujanties Leyte saloje, Filipinuose. Toj 
saloj" buvo sunaikinta labai daug japonu

Pirkit Karo Bondsu i* įtam
pas. Kas savai t f jdekit~į juosnemažiau kai

mmąas.
Gera naujiena šeimininkėm Mašiną išrado l,r. Ulbn 

Amerikos šeimininkių I eavell. Nashville mokyto-
laukia palengvinimas kovo- jų kolegijos pareigūnas.

,|p4iwrta savo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1935 metų revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai Ui 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 ru- bežius ir kaip šalis yra padalyt*. į apskriėius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pabodo, kaip gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svarbesni dokumentą:: Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir vidaus.

ICama .... .,••«.••••••••••••.. ^1.00

KELSIT?"
brurtdTrnv so. Ronton. Muša.

iiNe.su
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Įdūkę naciai žudo 
karo belaisvius

Plieno pramonėj 
pakeltos algos

Apie 400,000 darbininki 
g;us 5-7 centas j valan

dą daugiau

Imsią farmų darbi
ninkus

Fermoss eąs 364,000 vyru 
tarp 18 ir 25 m. amžiaus

Amerikos armijų štabas 
iš Belgijos praneša, kad Į- 
dubęs vienas nacių karinin- 

ika; m-.'audė 8 amerikiečius, 
kurie uvo paimti nelaisvėn 
kait i su traukiniu, vežusiu 
karo reikmenis Amerikos 
aimijoms.

Vokiečių šarvuočių kolo 
užkilto t m traukiniuŽemės ūkio darbininkai

k'.ji-, Turvho mi+u- AmorikoiA iki šiol buvo na-

gyle. ĮUO GUGU taip vacll- mmmuu amžiaus vyių 
narna ‘‘mažojo plieno tai- mose dabar esą apie 364,-

SCENA Iš CHARLES CHAPLINO BYLOS
Penktas Puslapis

Holivwoodo aktorka, Carolina Anna Bany, buvo apskundus pagarsėjusį komed ;antą Čali Čapliną, saky
dama, kad jis yra jos vaiko tėvas ir turi duot užlaikymą. Čalis užsigynė, sakydamas, kad tai ne jo dar
bas. Merginos advokatas teisme rodo Čaliui jos kūdikį. Čalis sėdi antram stalo gale, iš kairės. Byla pa
sibaigė be pasekmių, nes šuolininkai negalėjo susitaikyt, ar Čaplinas kaltas, ame.

syklė,” kuri neleido kelti 
j lier.o darbininkams algų, 
liko galų gale sulaužyta. 
Plieno kompani’os ruošiasi

000.
Pildydamas prezidento į- 

sakymą. Karo Mobilizaci
jos direktorius Byrnes pra-

dabar reikalauti, kad vai-j nešė naujokų ėmimo direk- 
džia leistų joms ir plieno toriui Hershey’ui, kad jis 
kainas kelti. Tai bus žings-įimtų iš šitos grupės kaip ga-
nis prie infliacijos.

Plieno pramonėj dirba 
dar apie 500,000 darbinin
kų. kurių šis algų pakėlimas 
kol kas da neliečia, bet kai
nų administracija mano, 
kad jų atlyginimas bus taip 
pat pakeltas.

Bendrai, kainų administ
racijos apskaičiavimu, šis 
algų pakėlimas kainuos plie
no pramonei apie $80,000,- 
000 per metus. Gi plieno) 
kompanijos sako, kad joms J 
tai kainuosią iki $150,000, 
000.

Įima daugiau naujokų, nes 
karo vadai sako, kad arini
ai ir laivynui daugiausia 

reikia jaunų vyrų.
Bet kaip bus su žemės 

ukiu? Kas gamins maistą?
Prezidentas Rooseveltas 

mano, kad žemės ūkis ga
lės apsieiti ir su senesniais 
žmonėmis.

ŠITAIP KALBA PRANA
ŠAS IZAOKAS...

KADA BUS TRIJŲ DI- 
— DŽIULIU KONFE- —

RENCIJA?

Anglijos laikraščiai skel
bia, kad šio mėnesio pabai
goje tikrai įvyksianti “trijij 
didžiulių’" — Roosevelto 
Churchillo ir Stalino—kon 
ferencija. Ji buvus numa
tyt;! vėlesniam laikui, bet 
“atsirado galimybė” šaukti 
ją anksčiau, negu buvo nu
matyta.

Toji “atsiradusi galimy
bė” yra, tur būt, anglų-rusų 
peštynės dėl Įtakos sferų. 
Churchiil išsišoko, kada jis 
parlamente pasigyrė dėl 
“glaudaus kooperavimo” su 
Stalinu. Įvykiai Graikijoje 
parodė ką kitą.

Ryšium su busima “di
džiulių” konferencija ir 
Anglijoj ir Amerikoj daug 
las stato klausimą: Kaip 
dgsis Amerika? Nuo jos 
daug priklausys ir karo ei
ga ir Europos ateitis.

Floridos valstijoje yra 
gaminami svaigieji gėrimai. 
Tu gėrimų industrijai kont
roliuoti yra skiriamas like
rių direktorius.

Sausio 4 dieną turėjo už
imti savo vietą naujas like
riu direktorius, James Vo- 
celle. Einant senu papročiu, 
naujasis direktorius turėjo 
atidaryti bibliją ir padėjęs 
ant jos ranką prisiekti, kad 
savo pareigas eis padoriai 
ir sąžiningai. ,

Tas pat senas paprotys__i—i uindiauja. ls-az4

AMERIKIEČIAI VEDĖ 
900 AUSTRALIJOS 

MERGINŲ

nelaisvėn. Visi jie buvo su
statyti į eilę. Vienas naciii 
karininkas užėjo iš užpaka
lio ir. eidamas palei eilę, 
pradėjo šaudyt iš revolve
rio kiekvienam į galvą.

Vienas amerikiečių leido
si bėgti prie tvoros. Paskui 
jį pasipylė šūviai. Šokant 
jam per tvorą, viena nacių 
kulka pataikė jam į kaklą.
Jis krito prie tvoros ir nu
davė negyvą. Jis išgulėjo 
patvory nejudėdamas kelias 
valandas, o kai sutemo, pa
bėgo. Visi kiti buvo sušau
dyti.

Žudyti belaisvius tarptau
tiniai kar° įstatymai drau- ve nu«auti bet to nėdary-j T ,. . . T-,. . ,
dzia. Bet naciai, matyt, yra siu> jei man j,.odysi> kad tį_, Traukmia. reJtal.ng, karo 
lėk įdūkę pnes amenkie- ri nįr3 kiek‘ £to Sak k ; pastangoms vykmt. 

aus, kad savo pasiutimo jau kodė! ; t;ulves? ’ --------

Varšuvos Žydų 
Juokas

balsavo ir pasėkos buvo to-1 IŠ MADOS IŠĖJĘ ČEVE- 
kios — šeši balsai prieš sep-, RYKAI BE FOINTŲ 
tynis.

Posėdininkams

SUMAŽĖJO GAZOLINO 
IŠTEKLIAI

Karo Informacijų Biuras i Kainų tvarkytojas Bowlesnesusitai-1
Kaitą iš Varšuvos “geto” kius. teisėjas juos paleido, praneša, kad iš mados išė- praneša, kad dabar Jungti- 

ištruko alkanas žydas ir lei- Dabar priklausys nuo skun- ję čeverykai bus pardavinė- nėse Valstijose gazolino iš- 
dosi jieškot maisto. dėjos, ar ji norės toliau by- jami be štampų. Bet klausi- tekliai tesudaro vos 36 nuo-

Jis buvo pagautas vagiant linėtis. Jei norės, byla bus mas, kaip pirkėjas gali nu- šimčius 1941 metų ištek-
bulves. Nacis gestapininkas svarstoma iš naujo, 
ruošėsi jį šauti, bet užsima
nė iškirsti šposą. Jis tarė:

“Klausyk, tu žydiškas 
kiaulė; aš galiu vietoje ta

UŽDRAUDĖ NACIO- 
NALES KONVENCIJAS

statyti, kurie čeverykai išė
ję iš mados, o kurie ne?

BROOKLYN, N. Y.

Buvo parvažiavęs Paikius 
kų sūnūs

liaus.

$7,095,000,000 PER VIENĄ 
MĖNESI

nebegali suvaldyti.

Liublino kvislingai 
riečia nosį

di- Šiomis dienomis buvo 
parvykęs iš Pacifiko kare 
fronto korp. Jonas Paškaus- 
kas, “Keleivio” skaitytojų 
Petro ir Elzbietos Paškaus-

A ii_

Washingtonas informuo
ja, kad per lapkričio mėne
sį karas musų kraštui kai
navo $7,095,000,000.Žydas savo rankose laikei ,Ijar? Mobilizacijos u,- rektorius p. Byrnes išleido □vi bul\eb ir VIS3S drebėjo., - natvarkvma kuriuo Galų gale jis tarė: naują nauarKymą, Kuriuo

“Niu. mandrus pone, aš uzdr^ ,naci?na- 
pats niekada nejaučiu ai- Iai ,sPvaz^V^al i kų sūnūs. Jis ištarnavo Dė-
kio. bet man gaila tų ketu- \enciJ0S- Byrnes sak°- kad. Šamui kajp marinas ly-

NOKIU PORTERIO DARBO
J • -----

Darbo norėčiau tavernoj, kad bu
tų ant vietos ir gyvenimas. Esu ge
ras ir teisingas žmogus, apie pusi 
amžiaus, nevedęs. Malonėkit rašyti:

IGN. F. RAINĖS,
2320 S. Cicero Avė., Chicago 8, III.

rių mano ielių, kurie neduo- S1UO įgiai 3 metus, ^tostogų ga-
da ramybės ir prašo duo-13 ielkalingi Karo pastan-, vo vjeną mėnesj ir sausio 6 

- -• r -• i i goms vykinti — vežti karei-; j ..=> __ i—

Apsiskelbę Lenkijos “lai
kinąja valdžia,” Maskvos a- 
gentai Liubline išleido įspė
jimą “visam pasauliui,” kad 
jokia valstybė neskolintu 
londoniškei Lenkijos val
džiai ’ inigų ir nedarytų su 
ja jokių sutarčių, nes jie, 
Liublino kvisb'ngai, tos vy- 
riausybės “nepripažstą” ir 
“nepripažinsią” jokių su ja 
padarytų sutarčių.

Tuo tarpu Jungtinių Val
stijų vyriausybė Washing- 
tone pareiškė, kad ji nepri
pažįstanti Liublino kvislin- 
gų. Mūsiškė valdžia pripa
žįsta tiktai tą Lenkijos vy
riausybę, kuri dabar randa
si Londone ir kurią remia 
visa lenku tauta. Maskvos' 
agentai Liubline neturi tei
sės Lenkijos vardu kalbėti, 
nes Lenkijos gyventojai jų 
nerinko ir nepripažįsta.

vežti karei
:vius, karo pabūklus. mais-; 
tą ir kitas reikmenis.

'd. vėl išvyko tarnybon.
Paškauskams šįmet buvo 

daug linksmesnės Kalėdos 
ir Nauji Metai, negu pir
miau.

Vienišas iš Latvijos.

nos — dėl jų ėjau vogti bul 
ves. Gut. ar ne?”

Vyriausybė jau kuris lai-
akimi aš nematai - palei- ž”on.es- ka.d Jie

• be didelio reikalo nešinau-
° žvdas žiuri i geštapinin- do‘M .^inkeliais. Matyt,
Vo Šio oL-i? ir kad tie raginimai nedave
bidvi vienodas. Kiek pagal- *auktų vaislų> 
vojęs jis taria:

“Niu gražiaki pone, tams- PAJIEŠKOJIJ1A1 
ta nematai kaire akimi!”

Gestapininkas pašoko ir 
riktelėjo:

“Ar velnius: tau r.ucuVo joko ir Antano Gurzdaičio su jo mo- . Plnu .į*P'eAr velniai , tau parake, Ju,riškc> t5vais Gfcrtruda £aojo_ Amerikos p^eps į.k
kad mano Rainoji akis yra kaitė, taipgi Kazimiero ir Antano vanaslis. AtsiliepkitStiklinė?” ~ Nauioku. 1913 metais iie ^Teno «al>t rašyt. Sus

Žydas atsigavo ir tarė:
“Niu. pons kapitons. vel

nio aš da nemačiau, bet aš

JERSEY CITY, N. J.
Kambariai ant rendoa

Trys geri kambariai ant rendoa, 
su fomičiu ar be, porai žmonių. Ad
resas toks: 205 Linden Aven Jenev 
City, N. J. (2)

priesaiką butų pažiūrėta į 
atskleistą biblijos lakštą ir 
oerskaitytas io pirmas pun- 
ktelis. Šį sykį pasitaikė ši
tokia pranašo Izaoko man- 
drvbė:

“Jie neprivalo gelti vynų 
ir dainuoti; stiprus gėrimai 
yra kartus tiems kurie juos 
geria...”

Perskaičius šį punktą, 
žmonės pradėjo juoktis ir 
vienas juokdaris tarė:

“Juk tai nesutaikoma su 
direktoriaus pareigomis! 
Ponas Vocelle. ką dabar 
veiksi — leisi savo inspek
toriams, kad jie ragautų li
kerius. ar neleisi? Juk pra
našas Izaokas sako, kad vy
nas stiprus, o degtinėlė da 
stipersnė...’’

STINGA FILMŲ
Jau pereitais 1944 metais 

fotografijos filmų gamvba 
negalėjo patenkinti rinkos 
reikalavimų, o šįmet busian
ti da didesnė filmų stoka.

1914 metais pagarsė
ję žmonės

APSIVEDIMAI

Aš Frar.as Klonius ir mano mote- 
•is Ona, po tėvais Jakaitė, pajies- 
kom savo pusbrolių, Andriaus Nau-

Naujokų. 1913 metais jie gyveno 
Philadelphijoi. o dabar nežinom kur. 

FRANK KLONIUS (3) 
Box 168, Ravmond, Wash.

Pajieškau 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 užtikrintų gyvenimą. Esu 

likau kurčias gy- 
kurios pačios 

užtikrintas gyveni
mas. (2)

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

Sveikata—Brangiausi* 
Turtą*.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins būt Sveikai*.

Pasiturinti moteris pajieško gyve-
, , ..... Pajieškau Nikodemo Dailydės iš nimui draugo. Geistina, kad butųmatau, kad tavo kairioji a- Gaugelaičių kaimo, Mateušo Medi- i farmerys arba sutiktų gyventi ant 

klS Žiuri i mane dąu0- °ra- šausko Dapkunų kaimo, Petro farinos. Aš esu 48 metų amžiaus.
‘ . t? Dundos iš Kipštų kaimo ir Povilo Su pirmu laišku prašau prisiųsti irŽIBU, negU ta dešinioji... Ruko iš Povilaičių kaimo. Visi Meš-’ savo atvaizdą. Adresuokit taip: (3)

__________________ kyčių apylinkės. Meldžiu atsišaukti i MRS. P. S., •
šiuo adresu: : C36 Broadway, So. Boston 27, Mass.

CHAPLINO BYLA PASI- ! WM KEMP- B<>* I-----------------------------------vnrtririirij u ii.rt rnji Cherry Valley, Mass. j Pajieškau apsivedimui merginos ar
našlės nuo 35 iki 55 metų amžiaus.

Gydymas visokių ligų 
Augmeni uis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 
visokių augalų lietuviškai, an 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai 
ligas gydo ir kaip reikia 
(Prašau iš Kanada štampų 
Kanados doleris dabar tik 80 canttĮ.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pini*** 
geriausia siųst, Money Orderio, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
206 Athens Street.

SO HOSTON. MASS.

BAIGĖ BE PASEKMIŲ

/Vssociated Press žinių a- 
gentura atsiklausė Įvairių 
laikraščių nuomonės, kurie 
asmenys daugiausia 1944 
metais pagarsėjo, t. y., apie 
kuriuos buvo daugiausia ra
šoma spaudoje. Atsakymą 
davė 176 redaktoriai.

Rooseveltą jie stato pir
moj vietoj.

Gen. Eisenhoweri — ant
roj vietoj.

Gen. Patton—trečioj.
Gen. McArthur—ketvirt.
Hitlerį—penktoj.
Iš Amerikos moteną pir

ma vi- tą spaudoj užėnąė 
”Iara Boctbe Luce; antrą, 
?ons'’veltienė; trečią, Doro- 
tbv Thompson.

Pramonėj daugiausia naši 
?ymė’o Henry J. Kaiser, 
Er'c Johnston ir Cb. Wilson.

Darbininkų judėjime — 
'idney Hillman. Philip Mur- 
av John Lewis.

Mokslo sritv — Dr. Ale- 
\arder Fleming: vokiečių 
kr-; ''domu iu bombų išradė- 
a’ Pr. Vannevar Bush.

L;teratrroi — Emie Py- 
e Van Wvck Prooks ir 

T ill'an Smith.
CUVKU BU^ C UITI
RADIJO LEMPUČIŲ

J’adan«i elektroniniams 
karo pabūklams reikia la-

Amt rikes kareivis Bailey Italijoj rodo savo moti- bai daug radiio lempučių 
nai guolį, kur jis nakvoja. Ji įstojo armijos moterų (tūbųL tai civiliams pv- 
korpusan ir buvo nusiųsta Italijon, kur tarnauja jos ventojams šįmet bus sunku 
sūnus. Jiedu netikėtai tenai susitiko. ! lempučių gauti.

Amerikos konsulatas Sid- 
jv v mieste. Australijoj, pra- 
nc šė. kad tenai esą apie 900 
a’ sr aliečiu merginų, kurios 
I rašosi kad ’as atgabentų 
Ameri-on. Jos yra jau iš- 
tel '-'rsios už Amerikos ka
reiviu.

NETIKĖTAS SUSITIKIMAS

Džiu: nesusitaikė ir buvo i?L0_.m?la^I:5.r.e.n,?„ Ak.?.tij?j 
paleista

Pajieškau Jono Virmauskio, kuris A* 53 ir da nevc^*: J.H'
J ............. - - nu gera užsiėmimą ir esu apsipazi- 1Coal-

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
Į CASTiLE OL1VE OIL

£ dge o vėliau* važtev į Kančia
K - žinių suteiksiu laišku. Prašau rasy-1

u šiuo adresu:
JOSEPH N. CHEOUIKIS,
Ia Šalie Hotel, Capitol Avė.,

ir apsistojo Ottawoj, Ontario pro
vincijoj. Jis mano senas draugas, bet 

. , _ • jau nuo 34 metų nieko apie jj ne-mieste ėjo girdėjau. Jei kas apie jį žino, ma-Los Angeles
žinomo filmu komedijanio man>pranc?ti, (<ur j's.ray-

v .o, ‘ vi dasi. Is amato jis buvo moldens. IrC*narlCS V. hHplinO oyla SU pajieškau Juozo Po< tau<. kuris | 
‘ariama jo meiluže, kur: ’gra ant fa™.os a’?'7.n.etrl?it^, k,i‘ ■ 
tikri n kHCl v n<iplin<iS yra ♦aio<ri Jono Karpavičiaus ir Ijrno j
ios kūdikio tėvas. ^avinus gvvena. rodos. '

v , Huasone, Mass. Jie patys ar kas a-;Ly.ą Sprenfle prisiekusie- pje juos žino, malonės atsiliepti šiuo 
’i posėdininkai (jurv), bet adresu: (4)
nesvsitaikė. šešis kartus jie Box 53, Cassanolis, Mich.

Battle Creek, Mich.

REUMATIZMO
SKAUSMU

SHAMPOO
! nadar5t»s įįį tikro, 
t jo Castile muilo,♦ i ■> r. IšpiHun*
| pleiskanas ir viso- 

| I ,iu- mius nesūru- } J v»n«- nr nn»
(odą. 50c. už tanką.

ALEXANDER*S HAIR 
REFRLSHING TONIC

l tlieju ir Odą Gydančių V

Z?

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA A?;GLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

PAIN-EXPELLER
nuo 1867 metu ... 

palikimas šeimos tepalas I

,............................ra
J plaukų šaknims ir Odos gydymuiJ .O . M L •»
i

O enf,j IJ7 bonka 
Pasižymi savo gorumu Prisiun- 

. čiarn per Paštą į visas dalis Su 
I rienytų Valstijų.
i ALEXANDF.R’S CO.

414 W. BROM)WAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Jjthuarian — 44

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą Ir kitus pasaalM 
įvykius, t«i skaitykite “Naujienas*.

“Naujienos" yra pirmas ir didžiausias Uefw*W‘n : 
4ienra£tis Amerikoje. ‘
Uisirsiykit* “Naujiena** iiandien. Naujica^ 
prenumerata metams Amerikoje (liimant Ch4» 
»agą), 96.00. Chicagoja ir Europoje—fltdNl 
tfoney Orderį ar čekį siųskitės

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, IIJJNOIS
Bastpačin/maf kepėją pesdpiaae

D
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Apie Meile
Ką ji reiškia ir ii kur

Lyties instinktas, perdirb
tas galvos smegenų į tam 
tikrą pajautimą, vadinasi 
meilė. Kunigai ir kitokie 
doros mokytojai dažnai aiš
kina, buk meilė, tai sielos 
ypatybė. Tas turi reikšti, 
kad vien tiktai žmogus, ku
ri Dievas sutvėrė pagal sa
vo išvaizdą ir j kvėpė sielą, 
gali turėti tikros meilės pa
jautimų.

Mes tuojaus pamatysime, 
kad tie ponai pasakoja ne
sąmones. Jeigu meilė butu 
sielos rezultatas, tai žmo
gus turėtų mylėti nuo pa. 
kūdikystės iki giliausios se
natvės. Bet mes žinom, kad

turi ir nemalonumų. Kuomet 
mylimas asmuo apserga, 
miršta, pameta arba kiti jį 
atima, tuomet meilė virsta 
sielvartu. Po smagumo lie
ka baisus nesmagumas, ku
ris kartais pereina Į di- 
džiausį nusiminimą ir šir
dies skausmą. Tarp bež
džionių ir kai kurių papūgų 
vienam iš poros numirus, 
antras taip nuliūsta, kad 
kartais atsisako nuo mais
to, sunyksta ir miršta. At
ėmus beždžionei pataitei 
vaiką, ji taip pat sielvar
tauja.

Pareigos pajautimai arba 
sąžinė

Kitas simpatijos arba pri
sirišimo diegas yra pareigos 
pajautimas, tai yra sąžinė.taip nėra. Meilės pajauti ... 

mas atsiranda tiktai lytiškai Nes kiekvienas simpatijos 
žmogui subrendus, o kai ly- arba meiles pajautimas ver
ties veiklumas išnyksta, ji čia mylintį asmenį prie to- 
vėl prapuola. Susilauk^; kių darbų, iš kurių myli- 
100 metų amžiaus žmogų? majam asmeniui butų nau- 
apie meilę jau nesvajoja, dos arba smagumo. Motina 
Nejaugi jis tuomet gyvena žindo ir liūliuoja savo ku
be sielos? dikį, kloja jam minkštą pa-

Kunigai, vyskupai, viso- talėlį; tėvas rūpinasi, kad 
kie vienuoliai ir paprastos motina ir vaikai turėtų mai- 
davatkos dažnai tyčia sten- sto, gina juos nuo priešų ir 
giasi savo lyties pajautimus pavojų. Visa to tikslas yra 
marinti. Ar tai reiškia, kad ne kokia ten dora ar bend- 
jie stengiasi savo dusias ras labas, bet labas myli- 
slopinti? mujų. Mylimųjų labas ska-

___ . tina prie sunkių darbų, di-
Pas mahometus vyrai dėlių pastangų ir pasišven- 

dažnai kastruojami. Eunu-Į timo. Taigi, simpatija ki- 
chams, nuplaunama visa ly- tiems, prisirišimas prie my- 
tis._ Užaugę tokie vyrai my- limujų, verčia žmogų ko- 
lėti jau negali. _ Moterys voti su savo egojizmu, t y. 
jiems visai nerupi. Ar tai nenoru tokius darbus dirb

ti. Žmogaus egojizmas len
kia jį prie tinginystės.

KELEIVIS, 50. BOSTON.
DEMONSTRUOJAMOS JAU PAVASARIO MADOS

Čia matom tris suknelių pavyzdžius jau ateinančiam pavasariui. Visos jos 
padarytos iš medvilnės materijos, nebrangios ir le igvos skalbti. *

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
rstika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingo*.

»•< BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o 
ias sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojų* butų galėjęs auriakti i 
kelias dienas visų veislių gyvenus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visa 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo

kitų veislių
tai kitų klausimų, j kuriuos 
atsakyti jotis kunigas, yra m 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas gviova. Mokslaa ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................ . Sfc.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE. 1

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais, kam*

, T LA DETROITO KAT ALI-
Ų SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių M>e>a!:s- 

tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvirsinkai už- 
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylų, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina ................... 26c.

MATERIALISTIŠKAS 
(STORUOS SUPRATIMAS.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ 

I-abai įdomus senovės filosofų da- .. .
U-idimai apie žemės išvaizdų. Pagal „ Si knygelė aiškina proletariato fi- 
‘laugeiį autorių parašė Iksas. Antra bzofijos mokslų. Jei nori žinotų kas 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo- tjmdo pasaulyje įvairiausius nuop. 
k .las arba Kaip Atsirado Kalbos.” perskaityk šitų knygelę.
Parašė Z. Aleksa. Ub“? **“«?*• Knyga protau-40 DU?i |0C jautiems darbininkams neapkai-

H................................................ ‘---- 1------ Kaina .......................... 26c.
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei- . SOČI A1 .IZMO TEORIJA, 
kalas perstato nužudymų caro Alek- ' _ . . .
sandro II. Labai puikus ir nesun- . Te*kalas trumpais ir 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš P*pxk>, kaip _ ita_ šiol _keitėąl
viso reikalaujamos tik 28 ypatus. draugijos formos, ir kodėl turės buu 
So. Boston, 1913, pusl. 61........... 25c. Pakeistas kapitalizmas. Kama 25c.

TABAKAS. DĖLKO REIKIA ŽMOGUI

reiškia, kad jie jau neturi 
sielos?

Amerikoje kai kuriose 
valstijose yra Įstatymas, ku
ris reikalauja piktadarius 
sterilizuoti, taip kad jie ne
galėtų turėti vaikų. Dele- 
ware valstijoj 1927 metais 
buvo sterilizuota 30 bepro
čių vyrų. Šitos operacijos 
jiems buvo padarytos ei
nant įstatymu, kurį Dele- 
ware legislatura išleido 
1923 metais, kad nesveiko 
proto žmonės negalėtų tu
rėti vaikų. Nejaugi po tų 
operacijų tie 30 žmonių pa
siliko be dūšių?

Iš šitų dviejų priešingų 
pajautimų kovos gimsta tre
cias — pareigos pajautimas 
arba sąžinė. Jeigu viršų pa
ims simpatijos pajautimas 
ir pareiga linkui vaikų ar 
šeimynos bus išpildyta, tai 
žmogus jausis patenkintas, 
kad atliko gerą darbą, iš
pildė savo pareigą. Bet jei
gu viršų paims egojizmas ir 
žmogus savo pareigos neiš- 
pildys, tai sąžinė neduos 
jam ramybės. Kildama iš 
simpatijos, ji kuždės jam

_ A . . galvos smegenyse, kad jis
Be to, yra žmonių nuo! nepadarė savo mylimiems 

prigimimo su lyties aneste- ?ero jj, * - - -
ziia. Pas tokius nėra jokio
lytiško pajautimo nei mei
lės. Nejaugi pas juos nėra 
ir dūšios?

šitie faktai sumuša visas 
moralistų pasakas ir paro
do, kad meilės šaltinis yra 
ne žmogaus siela, bet lytis.

Meilės instinktas yra ne 
pas vieną tik žmogų, bet ir 
pas žemesnius gyvūnus, ku
riems musų moralistai sie
los visai nepripažįsta. Ir to 
instinkto tikslas yra tiktai 
vienas: leisti pasaulin vai
kus ir tuo budu tęsti savo 
veislės gyvybę.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- GERT IR VALGYT? 
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
daugelį iš gyvenimo patyrimu pa- Valgyt ir gert reikia dtl to, kad

~ _ ! Alass. norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus— ---- , vajgj,. , . . . , , . rašė K. Stiklelis, So. Boston, ------»---------—>—Bet vra ir žemesniu ir pašutink lėtai dar keliatą ne taip sujaudino, kad net, 1909 m., pusi. 6.3............................ 25c. Bet dėl ko gi norisi? 1
minučių. Tuoj kašrtą duok ašaros nuriedėjo per mano zmogun « p«ta. ir de

veidą. Mintis
pūgos
gyvių, su kuriais žmonės 
nelabai gali doros žvilgsniu 
susilyginti. Paimkim, pa
vyzdžiui, skruzdės ir bites. 

(Bus daugiau)

APIE VALGIUS.
VIRTA ŽUVIS SU KRIE

NŲ PADAŽU

2-3 svarai geros žuvies.
1 lemonas.
Petraškos.
i šaukštas margarino 
1 šaukštas miltų.
1 puodukas sriubos, kurio.' 

virė žuvis.
Trečdalis puoduko rūgščios 

Smetonos.

i stala.

DORCHESTERIETES 
GRAŽIAI PASITIKO 

NAUJUS METUS

Kartu paminėjo savo kliubo 
sukaktį

Gruodžio 31 d. vakarą 
Borchesterio (Bostono prie
miestis) Liet. Moterų kliu- 
bas buvo surengęs šaunų 
bankietą Arcadia salėj. Tai 
buvo “dubeitavas” SpVSlks- 

i čiojimas. Moterys minėjo 
savo kliubo 5 metų sukaktį
ir kartu pasitiko Naujuosius 
Metus. Jos buvo užtikrinu-

1 šaukštas šviežiai sutarta- fįos.^katl visi tofe/'good 
time . ir taip ištikrujų butu krienu.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis jr monolo- 'nuvargusį

greitai nubėgo i praeiti ir, 
rodos, as klausiu savęs, ar i914 m„t pusl. 23. 
ištiesų aš tiek daug metų
pergyvenau?

Rodos, kas sukuždėjo:
Taip, brangioji, aš lai-

I>ėl ko be valgio 
_ . dėlko vienas mai

stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus.\ ienų ūkio vaizueuis jr monoio* j_ . - i_-x r- j t 1 rr-.

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- J*
tuvaitė So Boston Mass dvl J*"1 re,k,a nebalų? šituos klausl-tuvaite. so. Boston, Mass. mus suprJusi tiktai iš knygrutėa.

• 1 Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
“SALOMĖJA”

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo
nui galva. Drama viename akte, pa

gero. Jis pradės gailėtis ir 
bus nepatenkintas pats sa
vimi.

šitas pajautimas turi be 
galo didelės reikšmės gyve
nime. ir jis vyrauja net gy
vulių pasaulyje. Jeigu jo 
nebūtų, tai pareigų pildy
mas butų neįmanomas. Ka
tė tuomet susilaukusi vaikų 
tuojaus juos pamestų, o ne
glamonėtų ir nemaitintų. 
Pele pasigavus ji suėstų ją 
pati, o ne vaikams neštų.

Taigi mes matom, kad 
toji meilė, kurią kunigai iš
veda tiktai iš'žmogaus sie
los arba dusios, labai aiš 
kiai apsireiškia ir pas ke
turkojus, ir net pas paukš- 

j čius.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
. . . X7- VALSTIJŲ PILIEČIU?rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- x _

tetų kiekvienam perskaityti. 25c. Aiškiai išguldyti pilietybe* įstaty
mai su reikalingais klausimais »r at-

kas ir nieko nelaukiu. Ir tu S ‘AS?“
to farsas, labai juokingas ir geras *»••*» ........................... 2Re.
perstatymui. Kama ..................... 15c. KUNIGŲ CELIBATAS.
DĖL P1NIGV knygelė parodo, kodėl Romos

Trim aktų ir septynių scenų dra- popiežiaus kunigai neaipačiuoja. čia 
ma. ragai L. Tolstojų, parašė A. A. Išaiškinta visa jų bepatystės istorija,

i Večkys. Kaina ............................. 35c. jos pasekmės ir doriškas dvasiški joe
nupuolimas. Šia knyga turėtų per.

KARĖS NUOTAKOS skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
Vieno akto drama, vaizduojanti jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 

vokiečių miiitaristų žiaurumų ir ne- terįs, dukteris ir mylimosios nepa-• • , - t t laiminsra moterų likimą. pultų į tokių kunigų globa. Parašėmai giedančių paukštelių. Kaina ............. ........... .............. 20c. kun. Geo. Townsend Eox, D. D., su-
kur pavasari zyzintieji so-į jocMLIZM^ IR RELIGIJA 
<!ai. žaliuojančios pievos ir k„yttlte iit^

klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- KODĖL Aft NETIKIU 
nas katalikas ir socialistas. Parašė f IJIEVA’ '*

, ___ v . E. Vandervelde, vertė Vardunas. ' j-. ,darbščios sodu žieduose bi- Kama .............................. ioc. p*8®*0* kod«5negan tikėti. Pilna argumentų, kurių

manęs nepavysi. Aš tave 
paliksiu ilsėtis amžinai...”

Degančios žvakutės man 
priminė jaunystę, kuomet 
augdama pas tėvelius ne

gaučiau vargo. Tai buvo 
Lietuves mažam kaimelyje, 
tarp įvairių medžių ir links-

vo. Svetainė buvo pilnutėlė 
Išvirk žuvį taip. kaip vi- žmonių. Net stalų pritruko, 

suomet: pridedant druskos. Buvo nemaža ir jaunuolių

visokios gėlės taip maloniai 
kvepėdavo. Prisiminė ir tos

teles, kurias aš taip mylė
jau, o jų suneštą medų darčielų pipiru, lapelių ir sve- karo uniformose. Vakarie- Jau’ ? jų sunes ą mečių aa 

gunų. Ir laikvk ja karšto’ nė buvo gera ir maisto pa- daugiau. O, brangi praeitis, 
sriuboj tol, kol nepadarysi kankamai. Visi valgė, link- " °
padažo. Padažas daroma? sminosi ir vieni kitus svei- 
taip: ištarpink sviestą, Į- kino. Buvo ir kalbų; kalbė- 
maišyk miltus. Įpilk puodu- jo “Keleivio” redaktorius 
ką sriubos. Įplak Smetoną J Michelsonas, adv. Bagočius, 
ant pat galo sudėk tarkuo- p. Amsie ir daug kitų. Va
tus krienus ir užvirink ant i karo programą vedė draugė 
lėtos ugnelės, kad sutirštėty. Smithienė, buvusi kliubo 
Dabar išimk žuvi iš sriubos, pirmininkė. Naujai išrinkta_ j vi. - _ . 1__iv,-.-sudėk ją ant karštos lėkštė 
ir užpilk tuo padažu. A.plin- 
kui apdėk lemono riekutėm 
ir apibarstyk sukapota pet- 
ruška. Tuoj karštą duok į 
stala.

pirmininkė šį karią nedaly
vavo. • ?*';-

Iki šiol Borchesterio Mo
terų Kliubui gana gerai se
kėsi ir jos nemažai nuveikė, 
bet paskutiniu laiku atsira-

Bet labai gerai tinka ir dp mažu r esusipratimų ku- 
šaldyta. Tik žuvis turi bu- '?e *«“*'». graz’ąm Mmbo 
stambi ir ne kaulinga. Gal-1 darbui. Geistina, kad jie ko 

- greičiausia pasibaigtų. Gar-vą, vuodegą ir pelekus rei
kia pašalinti prieš užpilant 
padažu, kad valgant nesi 
maišytų.

EILfiS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražioa eilės 

daugybė straipsnių, juoicų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ žfic

nesamus joks jėzuitas 
knygutės

Kaina tos
20c.

Tipingą šitos rūšies ap
sireiškimą galima pastebėti 
pas vorus, kur pataitė po 
lytiško susinėsimo tuojaus 
suryja patiną, jeigu tik jis Tūli gyvūnai meilėje prK- 
neh-una gana atsargus. Da- lenkia žmogų
rosi tai dėlto, kad niekas j Reikėtų būti visai aklam, 
veltui neprapultų. Voras pa-kad nepamatyti, jog mei- 
tm«'s yaikų neaukleja, uz- jgS jr aitrujizm0 žvilgsniais 
tai sn jis pats tampa mais-!tujj gyvunai pralenkia pati
V’.?1’, Y_ienas tUn žmogų. Tyrinėjant įvairių
zuti, kad kiti galėtų gyven- gyvūnų psichologiją ir bio-

T, . grafiją buvo jau patirta irPps ankstesnius gyvūnus'faktafl jrodyta kaHd ta pa. 
jau pradeda reikštis šimpa-į prigimtis, kuri tvarko vi- 
tijos pajautimas, pnsinsi- sokjų gyvulių gyvenimą, at-

bes ir darbo užteks visoms. 
Kliubo gerovė turėtų visoms 
būti pirmoj vietoj, o savo 
“aš”, tai ne toks jau svar
bus daiktas.

Manau, kad kliubietės 
turės iš šios pramogos gra- 

1 svaras geros maltos jau ^aug pelno jr kaytu pasiten- 
tienos. - - - -

1 puodukas kietos duonos
trupinių, sumaltų i miltus.

1 šaukštukas druskos.
(4 šaukštuko pipirų- 
i/ž puoduko pieno.
4 šaukštai miltų.
2 puodukai buljono.
V2 puoduko kečiupo.
1 puodukas rūgščios smetones 
Margarino

MALTA MĖSA RUSIŠKA-

kinimo, nes jų bankietas 
puikiai pavyko. Visi svečiai 
išsiskirstė pilnai patenkinti.

Korespondentė.

ŠIRDINGAI AČIŪ

mas patino nrie patelės ir 
abiei’i prisirišimas prie vai
kų. šitas paiautimas kartais 
pasidaro toks stiprus, kad 
išsivysto į tikra meilę ir

sikartoja ir žmogaus vai
dentuvėj.

Prof. Augustas Forel sa
ko: “Simpatijos, sąžinės ir

tveria tarp abiejų lyčių ga- šeimyniškos ištikimybės 
na ilgą laiką. Ypač tas ga- žvilgsniais tūli gyvūnai toli 
Įima dažnai pastebėti pauk- pralenkia daugumą žmonių, 
ščiii tarpe. Ypač tuo —

Bet kiekviena simpatija džiuoti be

Sumaišyk mėsą su duo
nos trupiniais, sudėk drus
ką, pipirus, pieną ir viską 
gerai suminkyk. Tuomet 
pridaryk apskritų boliukių, 
kaip kaldur.ams, ir paspir
gink ias skauradoj ant svie
sto. Tada mėsą išimk Į karš-

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

žmones kuria per amžius? intri-
tu jau niekad nesugryši, tu
liksi tiktai atmintis!...

Dar kartą ačiū draugėm:
barafinienei, L levičienei, Krvžiui. Reikalui atėjus jis ciaioenmkratų teoretikas kari Kaut*- *---- a--- - n-----•--- • J v- Kaina ,A-

Aukokite Raudonajam
Anestienei, Gegužienei ir 
Brazaitienei. Ačiū visiems 
už dovanas ir linkėjimus. 
Ačiū mano mylimam sunui 
Edmundui, kuris randasi 
Dėdės Šamo aviacijoj, už I 
puikų bukietą rožių, ir savo į 
vyrui Petrui už palaikymą 
sekreto; ir A. Busevieienei 
r«ž orchidą.

Helen Ketvirtis.

padės ir musų broliams Lie
tuvoje.

10c.

Pekla
!

Viešai tariu ačiū drau
gams, kurie 17 d. gruodžio 
surengė drg. Anestų namuo
se man rimtadienio “sur- 
praize parę.” Aš neišmanau 
kaip jums atsidėkuoti. Tas 
suteikė man daug malonu
mo ir Įvairiu atsiminimų, y- 
pač dabar, kuomet aš nesi
jaučiu stipri.

Ant puikiai išpuošto sta
lo stovėjo didelis, cukrinėm

tą bliudą, o Į margariną, kur t rožėm ir degančioms žva- 
mėsa kepė, Įmaišyk miltus, j kūtėm išpuoštas pyragas su 

galėtų pasidi-supilk buljoną, kečiupa, užrašu: Linksmo Gimtadie- 
zdžionės ir pa- Smetoną, sudėk atgal mėsą nio. Tau. Helena.” Tas ma-

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

Mėsai ir riebalams.—Vi
sos raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 yra geros neribo 
tam laikui.

Taip pat yra geros neri
botam laikui raudonos stam 
pos nuo A5 iki S5. Kiekvie
na reiškia 10 pointų.

Kernotoms daržovėms ir
vaisiams. — Visos mėlynos 
stampos nuo A8 iki Z8 yra 
geros neribotam laikui.

Taipgi neribotam laikui 
galioja mėlynos stampos 
nuo A5 iki Z5. Kiekviena 
stampa reiškia 10 pointų.

Čakrai. — Cukraus stam
pos Nr. 31. 32, 33 ir 34 
duoda po 5 svarus cukraus 
ir galioja neribotam laikui. 
Be to, stampa Nr. 40 duoda 
5 “ekstra” svarus cukraus 
prezervams.

Čeverykams. — Stampos 
su orlaiviais Nr. 1, 2 ir 3 iš 
Trečiosios knygutės geros 
neribotam laikui.

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Para Si
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina pekloa ugni
mi ir už pinigus ap«iim>« 
kiekvienų išgeSbet nae 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet žwa kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra mebu- ir ap-

kad toj vietoj, kvr 
ja tako

K* Ir pridėtas “pektoa” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kama « MMkM.

vi.” KaroM
Air—:
<M BROAOVTAV.

BO. BOSTON. MASS

Taipgi ir paa 
A. M. MBTKUONI

7747 Nary Avaaa,
Detr^t, M«ck.

BIBI.IJA SATYROJE
Tai Biblijos pašary.a J Knnaot; to. 

koyyoe neįsileidžja.I^bai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikni« nuo prieš su
tvėrimo nasnalio iki užpimimo Kris
taus. Įgijęs šią knyga niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kair.a .... $..00

KUR MUSŲ ROČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 
visai atmeta. Mokslas mano. kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knt rga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... z5c.

DŽIA N BAMBOS SPYCIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 
I Amerikoj munšaino. Šioje knygo- 
telpa net 72 "Džian Bambos spy- 

li,” eilės, pasikalbėjimai, humoris-
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagennta laida. Kaina ............... 26c.

MONOLOfiAI IK
DEKLAMACIJOS.

Sioie knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražiu rr juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiško*. revoliucionieriakoa, 
tautiškos, bnmoristiškos it laisvam*, 
niikos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimam., 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida Kams ............... 2Re,

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kito-.- apysakos: (1) No

•Šattikintis Vyras; (2( žydinti Giria; 
fŠl Klaida. Korekte. Jt«se nuro
doma kaip paikai riki į viso
kias prietarus. burtn< ir tt .... l8c

LYTIŠKOS LIGOS.
Tr kaip nuo n apsisaugoti. ParaM

D-ras F. Matulaitis Antra, peržiurk- 
ta rr papildyta laida. Kaina .. 26c.

ALKOHOLIS IR KUDfKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vaL

S
 a. Kaa yra arba tikisi kada norąa - - v - * na - *

kTKDkIU KvRiN, DUTin&l tOTCvB 
oarakaityti Htų knygutę. Kaina 10e. 

•‘Kdeiria636 Brondaray, 
Sokrtfti Boston. Maa«.
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Dėl Straipsnio Apie
Lietuviu Koloniją

ATSAKYMAS AMERIKOS 
PILIEČIUI

Amerikos Pilietis “Kelei- kolonija, ir kur jie bus, te 
vio” 52-ram numery siūlo nai jų namai, 
steigti lietuvių koloniją kur 4. Am. Pilietis sako, kad 
nors parankioj vietoj/ • sugrįš 10,000,000 karių ir

Tai yra nereikalingas; mes neteksim darbų. Neroi- 
galvojimas. į kia to bijoti. Darbo užteks

1. Tokia kolonija gai bu-!visiems. Išeis keli metai, 
tų neblogas daiktas 15 ar'kol bus pridaryta užtekti- 
20 metų atgal, kol žmonės nai automobilių ir žemės u-
buvo neapsirubežiavę savo 
gyvenimo. Dabar gi visi jau 
pasenom ir beveik visi esam 
apsisprendę dėl savo liki
mo. Daugumas musų jau 
turi savo biznius ar namus 
jsigiję, o kas nuosavybės 
neturi, tai tas turi susitau
pęs pinigų senatvei; o ku
ris nieko neturi, tai tas nie
ko negalvoja ir tokiam ne
būtų prieinama nei koloni
ja.

2. Kitas klausimas, ar 
kas norėtų palikti savo iš
auklėtą šeimyną ir važiuoti 
gal už kelių šimtų mylių 
pradėti naują gyvenimą se
natvėj ? Seniems žmonėms, 
susilaukusiems 60 metų am
žiaus, jau pervėlu naują gy
venimą kurti. Niekas neno
rės važiuoti i naują vietą 
dėl kelių metų pagyvenimo. 
O jaunesnių nedaug atsi
ras.

3. Amerikos Pilietis ma
no, kad turint $5,000 jau 
butų galima tokioj koloni
joj įsikurti. O aš manau, 
kad ne. Už $5.000 butų ga
lima nusipirkti tiktai seną 
farmą, bet naujos nepra
dėsi. Tik paskaičiuokit, 
kiek dabar kainuoja pasta
tyti trobesius. O prie to juk 
reikia da gyvulių ir maši
nų, ir reikės pirmus metus 
pragyventu sieko iš žemės 
negaunant.

Jeigu senas žmogus turi 
tiek pinigų, kad galėtų nau
ją ūki užvest, tai jau geriau 
jam iš tų pinigų gyventi ir 
likusius metelius užbaigti. 
Nes sudėjęs savo pinigus Į 
ūkį iis ant pareikalavimo jų 
negalės atsiimti; turės lauk
ti progos, kol atsiras pirkė
jas. kuris norės jo žemę nu
pirkti. Mažam ūkeliui sun
ku ir pirkėją gauti, nes kas 
perkasi farmą. tas nori kad 
galėtų iš jos su visa šeimy
na pragyventi.

Ar Imsime ŠĮ klausimą 
vienaip, ar kitaip, kolonijos 
sumanymas jau po laiko. 
Mes jau baigiam savo am- 
žų gyventi, o musų vaikams

bė man irgi nepatinka. Tu
rėti vieną masiną keliems 
farmeriams, tai taip kaip 
keliems šeimynoms turėti 
vieną puodą — jos negali 
juo pasidalinti, nes kai 
vienai jo reikia, tai kitoms

KELEIVIS. SQ. BOSTON.
Aš tokiai kolonijai prita-, 

riu, bet aš manau, kad tam 
darbui reikia kelių rizikin-' 
gu ir pasiturinčių piliečių,! 
kurie turėtų tą darbą prade

Žiūrint iš Šalies
Stalino “saulė” daro “ste

buklus’’ Lietuvoj

merikoje, Californijoj 
Ikasi vilias.

Išrodo, jog jie nelabai ti
ki, kad Lietuvoje dabar ga

pęr- REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

ti. Visų pii-ma reikėtų ku-l Bolševikų laikraščiai A-

tokia kolonija nereikalinga, tuo pačiu laiku reikia. Taip 
Jiems čia prigimta šalis ir! pat ir su farrtterių mašino- 
kalba; visa Amerika yra jų I niis.

Be to, vienas žmogus ga
li gerai apie mašinos var
tojimą nusimanyti ir tinka
mai ją užlaikyti, o. kitas bus 
gremėzdas, ims ją ir sulau

kio mašinų. Reikės visokių 
mašinų ir kitoms šalims. 
Amerika turės aprūpinti ir 
jas. Dabar musų fabrikuose 
dirba daug merginų. Jos vi
są amžių tenai juk nedirbs. 
Jos pareis namo. ir jų vie
tas fabrikuose vėl turės už
imti vyrai.

šitaip žiūrint, mums, se
niems, nereikia bedarbės 
bijotis. Toliau, po kokių 10 
ar 20 metų, žinoma, gali 
būt visko, bet mes jau ne- 
bematysim to.

F. Lipskie.

noj nors valstijoj surasti 
plotą tinkamos žemės, maž
daug apie tūkstanti akrų, 
užpirkti ją, o paskui jau at
sišaukti Į Amerikos lietu
vius. kuris norėtų tenai kur
tis. Kiekvienam reikėtų at
skirti toki sklypą. kokio jis 
norės, ir parduoti jam.

Bet ar dau? bus norinčių 
i tokią kolonija eiti. tai tu
rėtų paaiškėti iš atsiliepimų 
| Amerikos Piliečio straips
ni. A. G.

merikoje dabar sp 
neva iš Lietuvos 
“žinias.“ Ištikro gi tai nėra
jokios žinios, bet bolševUtųj^ j agurkais... 

propaganda, ir prie to oar;r J &

labai žiopla. Vos

gaunamas

lėtų agurkai augti. Jų išgar-l,bintas Cvirka vra parašęs kai,telsybę’ ka£ a"

bananai, bet Brooklyno ko- £ *§’/, 
munistai žino, kad jokių RMnoi|riu,ej. _ Ačiū 

t p už rašinėlį apie “plikę,” bet

pora me-i
laikraštin jo nedėsime.

Amerikos Piliečiui (ant-

AŠ NEPRITARIU KOLO
NIJOS SUMANYMUI

“Keleivio” 52-ram nume
ry pastebėjau Amerikos Pi
liečio straipsni apie lietuvių 
kaimo arba kolonijos stei
gimą. Aš nežinau, ar gali
ma rasti tok| plotą geros že
mės, kur butų galima įsteig
ti kaimą. 1

Galima gauti daug žemės 
kur nukirstas miškas. Bet iš 
po miško žemė būna pigi, 
po $2 ar $3 už akrą, o A- 
merikos Pilietis mano, kad 
už $5,000 žmogus turėtų 
gauti tik apie 10 akrų že
mės. Tai yra labai aukšta 
kaina. Geros žemės akras, 
prie paupio, su gerom lan
kom, retai kur kainuoja 
$100.^0 už $5,000 galima 
nusipirkti gatavą farmą, su 
gerais trobesiais, kur gali
ma laikyti apie 20 karvių ir 
nereikės šieno pirkti.

Jeigu žemė gera, tai jos 
daug nereikia. Apie 60 ak
rų geros žemės užtenka ge
rai farmai. O jeigu žemė 
bus akmenuota, ar pelkėta, 
tai naudos iš jos nebus, kad 
ir didelis birtų plotas.

Aš nepatarčiau lietuviui 
mokėti $5.000 už 10 akrų 
žemės. (Amerikos Pilietis 
nesakė, kad už vieną žemę 
reikėtų tiek mokėti. Jo ma
nymu, už $5,000 turėtų bū
ti visa sodyba su 10 akrų 
žemės.— Red.)

Bendra mašinų nuosavy-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

(■ntiitoni db pst ■rmcioBfii (Miynev.
•auli

ląptaft* tlaySa

DUv.

-100

KELEIVIS, 638 Broadw«y, So. Boston, Mas*.

« ją
zys. Kas tada mokės už jos 
pataisymą, jeigu kaltinin
kas ginsis ir sakys, kad jis 
gavęs ją jau sulaužytą?

Ne, aš nemanau, kad to
kioj kolonijoj žmonės ga
lėtų sugyventi. Teorijoj ko- AMERIKA NETEKO JAU 
lonija gali išrodyt labai 628.44C VYRU
gražiai, bet praktikoj taip 
nebūtų. Kiekvienas joj pa-

nesių atgal jie rašė, kad na- ran®)- — Tamstos atsiliepi-
eiai Lietuvą išdegino, žmo- nuot,.auka parodančią' vi«£ me- Lietuvių Kolonijos 
nes išžudė, gyvulius išsker-| steigimo nedesime, nes tam-
dė arba išsivarė Vokietijon.
Lietuvoj liko tik “pusty- 
nies.” Bet štai, dabar Lietu-

... Lietuvos, kunigaikščių sta ..Amerikos pj.
,pilies, ginnesius, n pastate betjs.” slapvvardį var
liausimą. Kada prisikels į
sem didvyriai? . darbis jau skai.

, >’et- n.ym,įr^ žmonės nie- tytojai suprastų, kad tai yra
........ kad nesikelia, vistiek ar jie!jo raštas, o jis šitokios “gar-

minasi ir dainuoja. Į mies-i^.uY° didvyriai, ar mažavy- p^s'' nenorėtų. Be to, ir

von inejo rusų armija — ir 
bematant tenai viskas žy
di ir žaliuoja, žmonės links

gyvenęs Bėgtų iš jos..
Antanas Peekys.

REIKIA RIZIKINGŲ VY
RŲ DARBĄ PRADĖTI

Gerbiama “Keleivio” Re
dakcija !

Skaitydamas “Keleivi” aš 
pastebėjau Amerikos Pilie
čio atsišaukimą Į tuos, ku
rie norėtų steigti lietuvių 
koloniją Amerikoje.

★

sekrete rius Stimson 
savaite paskelbė,

telius, kuriuos vokiečiai bu
vo paleidę su durnais, ūki
ninkai dabar priveža viso
kio maisto, daržovių, vai-

Karo
pereitą
kad Amerikos kero nuosto
liai pasiekė jau 
ru. Tas skaičius dalijasi ši
taip:

Užmuštų, 102.961.
Sužeistų, 319,935.
Dingusių. 65,762.
Nelaisvėj, 59,165.
I šitą skaičių tačiau nein 

eina nuostoliai pasidarę per kiai bolševikai nenori i tą 
naskutine vokiečių ofensv-į “rojų” važiuoti. Jie kuriasi 
vą. i “prakeikto kapitalizmo” A-

nal- ., . į skaitytojai stebėtųsi, kodėl
Ir pridėtas prie tos nuo- ! “Amerikos Pilietis” priešta- 

traukos straipsnelis sako, ,rauja pats sau. Tamsta ga
ji3^ praeidami pro tos pi-i H pasirinkti kitoki slapyvar-

440 / siu ir net agurku... agurku !ies griuvėsius žmones pasi ,dL Bet šalia slapyvardžio 
628.440 vy- -įima po keliatą plytų ir par- reikia paduoti redakcijos
. „ smesa namo padaryti taką -

per purvyną. Reiškia, buvu
si senovės laikų puikybė 
šiandien gula Į purvyną, 

į Sic gloria mundi!
Prof. Gnaiba.

Vadinasi, Stalino “saulė” 
daro tikrus stebuklus. Vos 
tik raudonarmiečio batas 
peržengė sieną — ir išde-i 
ginta žemė pavirto rojum!

žiniai ir tikrą savo pavardę, 
kitaip raštas netilps.

Tačiau keista, kad musiš-į
Afrikos negrų respubli

kos Liberijos ofieialinė kal
ba yra anglų kalba.

Vengrijos sostinė Buda- 
j peštas susideda iš dviejų 
ravadinimų—Buda ir Pešt. 
Budą Įsteigė romėnai ant
rame šimtmetyje; Pešt bu
vo Įsteigtas penktame šimt
metyje.

LAIKYKIM SAVO AKJ ANT SVARBIAUSIO TIKSLO

Musų kariai visados stengias “Pirmą Daiktą At
likti Pirma.” Jų knygoje visų “pirmas daiktas” yra 
nugalėti vokiečius ir japonus. Ištisus trejis metus jų 
akys buvo nustatomos i svarbiausi tikslą. Visišką 
Pergalę. Jie pilnai patyrė priešo pajėgumą ir supra
to, kad tiktai pilna musų jėgų koncentracija gali «
nuveikti atkaklius ir fanatiškus priešus.

Stebėtini musų ginkluotų jėgų pasisekimai pri
klauso daugiausia tam, kad jie gali koncentruotis 
ant savo tikslų. Deja, tie pasisekimai paskutiniais 
mėnesiais davė civiliams musų gyventojams supras

ti, kad musų “jau laimėta,” ir todėl namie žymiai su
mažėjo karo pastangos.

Vėliausi musų ginklų jėgų nepasisekimai tačiau 
turėtų kiekvieną Įtikinti, kad sunkiausis kelias Į Ber
lyną ir Tokiją tebėra da priešaky. Musų kariai tatai 
žino. Jų akys nuolatos yra laikomos ant svarbiausio 
tikslo, Visiškos Pergalės.

Taigi, kol musų priešai nėra nugalėti visuose 
frontuose, mes namie irgi laikykim savo akis ant 
svarbiausio tikslo. Visiškos Pergalės. f'ts**?'!

JAMES V. TONEtt4^1 5:‘
President.

BOSTON EDISON COMPANY

i i



KELEIVIS, SO. No. 2, Sausio 10 d., 1945Altuntas Puslapis
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Žmonės jau netiki Kainų 
Administracijos pažadams

Eostono gyventojai daro 
“reidus” ant čeverykų krau
tuvių. Visi perka čeverykus.

ADV. JONAS GRIGALIUS Lietuvai Remti Draugijos 
PASKIRTAS VYRIAUSIU I seimas bus Lietuvių salėj 

h ASESORIUM ----------

NORWOOD, MASS. , APIE M1CHELSONO-GE- 
GUŽIO BYLĄ

Kalbės “Keleivio** redakto
rius Michelsonas

Tai yra pirmutinis lietuvis 
šito departamento valdyboj

Fcstono lietuviai gali pa
sididžiuoti, kad vienas jų 
žmogus gavo svarbią vietą 
miesto valdžioje.

“Keleivy” buvo paskelb
ta. kad Liet. Remti Drau
gijos seimas 28 sausio bus 
South Bostono Sandaros 
salėje. Dėl tūlų priežasčių 
šitą planą reikėjo permai
nyti, ir dabar seimas bus 
jau ne Sandaros salėj, bet 
South Bostono Lietuvių PiTai jaunas lietuvis advo- ;je-ių ^,-j E ir silvel.‘gat.

katas, Jonas J. Grigalius. vju Pradžia 10
turys savo ofisą netoli Ke
leivio” — 596 Broadvvay,
South Bostone. Pereitą tre- 
čiadienj, sausio 3, majoras 
Mauiice Tobin ii paskyrė _____
principaliu asesorium Bos- įmokantiems gerai an- 
tono Asesorių Taryboje. gliškai yla duoda’os angių

Asesorių Tarybos pareiga kalbos ir pilietybės pamokos 
yra nustatyti nejudamų sa- į Lincoln mokykloj, ant Bro- 
vasčių kainas ir mokesčius, ad\vay, šalia “Keleivio” na- 
kokie priklauso miesto vai- j mo. Pamokos būna utarnin- 
džiai. ! kų ir ketvergų popiečiais.

Adv. Jonas Grigalius via nuo 1:30 iki 3:30 vai.

landa rvto.

Lietuvių Piliečių Draugijos 
pirmininkas. Kada majoras 
Tobin statė savo kandida
tūrą gubernatoriaus vietai 
adv. Grigaliaus vadovauja
ma Pliečiu Draugija Tobi- 
ro. kandidatūrą indorsavo. i 
Rinkimų metu Tobin gavo' 
nenaprastai daug balsų. 
Aišku, už ji balsavo ir lie
tuviai.

Tobin yra pažangus vy
ras ir lietuvių draugas. Ka
da South Bostone kūrėsi 
Lietuvių šalpos Fondo sky
rius ir vėliau rengė masini 
mitingą, majoras Tobin su
tiko kalbėti ir tame mitin
ge pasakė gerą prakalbą, 
užtardamas lietuvius ir ki
tas agresorių pavergtas tau
tas.

Adv. Jonui Grigaliui lin- 
kim geriausio pasisekimo jo 
naujose pareigose.

Banditai sunkiai sumušė 
J. Arlauską

va

Anglų kalbos ir pilietybės 
pamokos

RADIJO PROGRAMALIETUVOS ŽMONĖM SU
RINKTI DRABUŽIAI IŠ
SIŲSTI NEW YORKAN Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį ne
pereitą penktadienį Bos- dėldienį iš WORL stoties, 

tono Moterų BALF Komite- 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
tas išsiuntė j New Yorko 10:30 ryto, bus tokia: 
sandėlį 83 dėžes išvalytų ir *
sutaisytų drabužių. Drabu
žių rinkliava vis dar tęsiasi.
Moterys turės susirinkimą 
šio penktadienio vak., sau-

“Laisvės'* korespondentai 
primelavo nebūtų dalykų

Tūlas “Laisvės” švepla 
prirašė anądien visokių ne
sąmonių apie S. Michelsono 
ir V. Gegužio bylą. Ištiesų 
jisai sako. kad tų bylų bu
vę net kelios, ir Michelso
nas visas jas “prakišo.” Į 
savo mali-malienę jisai įvė- 
lė net “Naujienų” redakto
rių Dr. Grigaitį, kuris buk 
tai turėjęs pasidaręs kažko
kį “testamentą” nabašnin- 
ko Jurgio Gegužio turtui 
pasiglemžti. Ii- visą tą kvai
lą pasaką “Laisvė” išspaus
dino pirmam puslapy, už
dedama didelį antgalvį, tar- 
turm Stalinas butų pradė
jęs naują “triuškinantį o- 
fensyvą.” 1

Tuo tarpu nieko pana
šaus čia nebuvo. Suglaudus, 
dalykas buvo toks: S. Mi
chelsonas ir Jurgis Gegužis 
turėjo perpus nusipirkę na
mą “Keleivio” spaustuvei. 
Ant to namo buvo keli tūks
tančiai banko morgičių. Mi
chelsonas tą morgičių atmo
kėjo savais pinigais. Pusę 
atmokėtos sumos J. Gegužis 
ketino Michelsonui sugrą
žinti. Bet tuo' tarpu jis ap
sirgo ir mirė tų pinigų ne
atmokėjęs, gi savo pusę na
mo paliko broliui.

Dabar kilo klausimas, 
kas turi Michelsonui sugrą
žinti pusę pinigų už atmo
kėtą morgičių — velionio 
paliktas turtas, ar jo brolis, 
kuris gavo pusę namo? Ši

Fort Devens kareivių sto- klausimą turėjo išspręsti 
vvkloje buvo kilęs didelis teismas. Teismas nuspven- 
gaisras. Ugnis nušlavė neg- kad morgičius turi but 
rų kareivių rekreacijos (po- atmokėtas iš velionio turto, 
ilsio) centrą. Nuostolių pri- Tai ir viskas.

Kitą nedėldienį, 21 sau-P . - .
bijodami, kad jų sutaupv- šio, pas mus Norwoode bus 
tos racionavimo stampos didelės prakalbos Lietuvos 
gali netekt savo vertės. klausimu. Dalyvaus visos 

Kainų Administracijos o- srovės. Tarp kitų kalbėtojų 
fisas skelbia, kad čeverykų bus ir “Keleivio*’ redakto- 
stampos bus paliktos galio-, rius, S. Michelsonas. 
ti, bet žmonės to nepaiso. Į Prakalbos Įvyks 6 valan- 
Krautuvninkai iš to darosi dą vakare. Lietuvių Kliubo 
t važaus pelno, jie išleidžia salėj. Visi kviečiami atsi- 
ir tuos čeverykus, kurie yra lankyti. P. K.
išėję iš mados. -----------------

---------------------- Policija da jieško Petrusevi-
.. i • . . .• čiaus užmušėjoTirs bubymų atsiradimą _______

' Kain ų~Administracija B^daSo

lietuvi biznierių Bronių Pe-jų Metų išvakarėse Bostone 
atsirado tokia daugybė viso- trusevičių. Tas pat piktada 

* &apipiėšęs keliatą ki-kių birbynių triukšmą kelti • £ k , d
Nante. Jletns pasitinkant. ??
Birbynių gamyba yra pn
pažinta nereikalinga.

Kas neri pasimokinti an
gliškai ir gauti informacijų 
apie pilietybę, tegul ateina 
nurodytom valandom ir už
sirašo. L’ž pamokas nėra jo- Į 
kio mokesčio.

Turima žinių, kad tos bir
bynės buvo atvežtos iš New 
\ erko ir Pennsylvanijos. 
Jos buvusios pagamintos 
tose dirbtuvėse, kurios ne
pajėgiančios išpildyt karo 
užsakymų.

n ios betgi sako. kad tas pik- 
tadaris yra pabėgęs į New 
Yorką. Policija ir ten jo 
jieško.

Sužeistas Lavvrence gyven
tojų Suslavičių sūnūs

Policija medžiojo Bostono 
automobilistus

Lavvrence gyventoja Ro
žė Suslavičienė šiomis die
nomis gavo liūdną žinią. 
Karo departamentas jai 
pranešė, kad lapkričio 23 d.Pereitos savaites pabai; naciu Vokietijos fronte bu-
™ sužeistas jos sūnūs Sta- . turėjo retų staigmenų. Ant Suslaviči^

gyvena 339Ką siūlo naujasis Massachu- gatvių ir vieškelių buvo su- 
setts gubernatorius Tobin laikpmi automobilistai, kad

---------  į patikrinus ar jie turi 1945
Pereitą ketvirtadieni bu- metų leidimus. Kurie tokių 

vo inauguruotas naujasis leidimų neturėjo, dabar tu- 
musų valstijos gubernato- rėš nusipirkt naujus “plei-
rius Maurice Tobin. Tą pa-j tus” ir sumokėti bausmę.
čią dieną jis kalbėjo bend- ------------------
varne legisliaturos posėdy ir
padarė šitokių pasiūlymų:

Panaikinti valstijos mo
kesčius miestams ir mieste- „ , . -. , ., .|;am - Bostonas tun laikiną ma-
‘ Sukelti užtenkamai pini-i 4°*^ n«s.i!d šiol buvęs ma- 

d . - = toras Tobin tm nevarų Bostono uosto vynausy- * ------- --------

John Kerrigan. laikinas 
Bostono majoras

Suslavičienė 
Park St.

Sudegė negrų kareivių 
poilsio vieta

daryta už 100,000 dolerių. 
Gaisro priežastis da neišaiškinta.

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

šio 12, Stepono Dariaus Pos- savo Įspūdžius ir nusiųskite 
to buveinėj. Visos prašomos šiuo adresu: VVORL Sta-
dalyvauti. Korc*p.

BALF Skyriau* Moterų 
Komiteto pramogėlė

Pereito šeštadienio vaka
rą Lietuvių Piliečių Draugi
jos svetainėj buvo suruošta 
graži pramoga. Ruošė Lietu
vių Šalpos Fondo Moterų 
Komitetas, kuriam pirmi 
ninkauja p. Nemaksienė. 
Nors ši pramogėlė buvo su
ruošta paskubomis, bet su
sirinko virš šimto žmonių 
ir gražiai laiką praleido* 
Daug dalyvių gavo gražių 
dovanėlių. Tas dovanas su
aukojo lietuviai biznieriai.

Bostonas užverstas sniegu

Bostone ir apylinkėse 
pereitą sekmadienį siautė 
didelė pūga. Visos gatvės 
ir takai buvo užversti snie
gu. Pūgos metu žuvo keli 
žmonės.

tion. Lithutinian Program, 
Boston. Mass. S. Minkus.

Paštas dėkoja laikraščiams

Bostono pašto viršininkas i 
savo ir pašto tarnautoj ų 
vardu atsiuntė mums padė-j 
ką, kad paraginom žmones 
išsiuntinėti Kalėdų dovanas: 
ir sveikinimus anksčiau ne
gu paprastai. Tas davęs 
paštui galimybės laiku ap
sidirbti.

L Podder
Iš l^ningrado.

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

kraujo ir (Mos Liza*.
Valandos: nuo iO iki 12 dieną 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare 
1S9 HUNTINGTON AVĖ..

BOSTON, MASS.
Tel. Common»ea!th 4570

A. J. NAMAKSY
Iteal Estate & insoraneu 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MaSS.

Office Tel. So Boston 0948 
37 ORIOLE STREET

West Rozbury, Mase.
TeL Parksray 1233-M

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 ikt e 

ir nuo 7 iki S.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

J. Arlauskas yra inteli
gentiškas ir pažangus So. 
Bostono lietuvių veikėjas. 
Jis daugiausia darbuojasi 
Lietuvai Remti Draugijoj.

Naujų Metų vakarą jisai 
uždarė savo biznio įstaigą 
(jis turi su kitu draugu gė
rimų sandėlį) ir ėjo namo. 
Kartu su juo ėjo ir biznie
rius Naudžiūnas.

Vos tik jiedu išėjo per 
duris, tuoi juos puolė trys 
banditai. Puolė ir pradėjo 
mušti nėr kalvas. \ įsų pir
ma primušė Naudžiuną, pas
kui šoko ant Arlausko. Šis 
pradėjo gintis, bet iš trijų 
pusių mušamas, susmuko ir 
jisai. Gulintį Arlauską už
puolikai suspardė dar kojo
mis. Paskui iškrėtė kišenius.

bei, kuri rūpintųsi išplėsti 
ir modernizuoti prieplauką.

Įsteigti komercijos de
partamentą, kuris rūpintųsi 
gamybos ir prekybos plėti
mu.

Sušaukti konstitucinę Į

natoriaus rietą. Laikinuoju 
majoru yra paskirtas John 
Kerrigan, miesto tarybos 
pii mininkas. Jam bus mo
kama 20.000 dolerių algos 
metams. ,

Majoro pareigas Kerri-

Suėmė 16 metą banditą

Kai teismas išrišo morgi
čių klausimą. Michelsonas 
atmokėjo velionio broliui 
už jo pusę namo. Šis reika
las nebuvo nei svarstomas 
teisme.

‘ ” ignoran

Bostone išdegė Somerset 
kliubas. Gaisras kilo kliubo 
virtuvėje ir pridarė nuosto
lių už 7,500 dolerių.

ToL ŠOU 380*

DAKTARAS
J. L. Pašakarnis

OPTOMETRISTAS
Ofise vslasdos:

Nuo 9 ryto Ud 7 vakare.

savininka ir bėgo vogtu au-u s a u k t i nvusuvuvu.ę ■ tQj - Rol bug tomobilium S
konvenciją, kun panaikintų * aujas majoras.
dabartinę pasenusią mokės- ? ______ _____
čių sistemą

Apšvietos Draugijos 
balius

Sudaryti fondą karo ve
teranų šelpimui.

Rūpintis naujų kelių tie
simu ir aerodromų tinklo 
plėtimu.

Liberalizuoti dabartini 
darbo kompensacijos įsta
tymą ir nedarbo apdraudą.

Bostoniečiai organizuojasi 
prieš Curley

Bostono piliečiai turės 
rinkti nauią majorą, nes 
majoras Tobin jau pasitrau
kė. Tobin dabar eina Mas
sachusetts valstijos guber-į

Cambridge . policija sue-, Bej <lLaigVeS” 
me 16 metų jaunudį, kuns M*.hels0.
kęsmosi apiplėšt krautuves !nas didelę pini.

gų sumą velionio broliui ir

PARSIDUODA 12 APARTMENTŲ 
NAMAS SO. BOSTONE

Nuo 9 ryto ild 13 dieaa

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Tas jaunas banditas jau 
ne pirmą kartą patenka į 
policijos rankas. Išrodo, 
kad jisai bus uždarytas pa
taisos namuose.

South Bostono Lietuvių 
Moterų Apšvietos Draugija 
rengia metinį balių 14 sau
sio. 5 vai. vakare, Lietuvių 
Salėj. Bus geros muzikos, 
gardžių valgių, gerų gėri
mų ir gražių moterų.

Visus prašom atsilankyti 
ir užtikrinam. kad turėsit 
“good time.”

Rengėjos.

Nauja Cambridge Kliubo 
valdyba

Ar daug štampų turite?

natoriaus pareigas, jo vieto-i Kainų Administracija sa- 
je yra paskirtas laikinas!k?- kad dabar galioja ket-

niuy^uiu^M^iuua. maioras John Kerrigan. įvirtosios knygelės sekamos 
Radę daugiau kaip 100 do-; patirta. kad majoro vie- stampos: Q-5 iki X-5, kiek-

Pereitą sekmadienį įvyko 
Cambridge Lietuvių Piliečių 
Kliubo metinis susirinki
mas, kuriam teko rinkti 
naują valdybą ir direkto
rius. Valdybon išrinkti šie 
asmenys:

Pirmininku Beliackas. vi
ce pirmin. Venzlauskas, se
kretorium Zabitis, fin. sek
ret. Turauskas, iždininku 
Valeika, maršalka Stašienė.

Direktoriais išrinkti šie: 
Hennanas. Stankūnas, Zei-

uz “Keleivio” biznį. Tuo 
tarpu gi faktas yra toks, 
kad su laikraščiu velionio 
brolis neturėjo nieko bend
ra ir negavo nei vieno cen
to. Jam buvo atmokėta tik 
už pusę namo. kurią velio
nis mirdamas jam paliko, ir 
daugiau nieko!

Paaiškinom šitą dalyką
ne “Laisvei” ir ne jos žiop
lam korespondentui, bet 
“Keleivio” skaitytojams, 
kad musų draugai nebūtų 
klaidinami nepamatuotais 
prasimanymais.

Aš PERKU

Randų atneša $2,592 per metus. Vi 
sas namas yra naujai pertaisytas iš 
vidaus ir lanke. Namas talpina a 
vyje tik įd#t< plumingą su maudy
nėmis ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas gero
mis šeimynomis. Šis namas yra ge 
raa pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus 
geriausi atlyginimą ant įdėtų savo 
pinigų, nes įeigos yra nepaprastai 
aukštos sulig jvestuotų pinigų, ir 
išlaidas yra labai žemos.

Dėl platesnių 
kitos pas

informacijų kreip-
(47)

• A. J. KUPSTIS,
332 W. Broad«ay, So. Boston 27, 

Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo 

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

DR. G. L. KILLORY
«0 SCOLLAY SQUARE, Room SS 
BOSTON. Telef. Fafayette 2871

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

lcrių, pinigus pavogė ir pa 
bėgo. Kituose kišeniuose 
Arlauskas turėjo daugiau 
pinigų, bet plėšikai to nenu
jautė.

Dabar Arlauskas sunkiai 
serga. Sudaužytas visas jo 
veidas, galva ir suspardytas 
visas kūnas. Jau antra sa
vaitė daktaras jį lanko kas
dien. , I

Vieną užpuoliką Naudžiū
nas besigindamas buvo su
žeidęs. Apie tai buvo pra
nešta policijai, kuri tuoj 
sugavo ii pas vieną dakta
rą. Jis išdavė ir kitus savo 
sėbruSį ; Policija suėmė da 
vieną, bet trečio nesuranda.

Keista tačiau, kad už tokį 
kriminalą teismas paskyrė 
šitiems kriminalistams tik
tai po du tūkstantėliu kau
cijos. Tai reiškia, kad jiems 
numatoma nedidelė baus

tos nori žinomas politikie- P^a jų yra verta 10 poin- 
rius James Curley. Ryšium ; tų ŲĮ Jomis turėsite vers- 
su tuo tuli Bostono demok- tis iki sausio 28 dienos Tą; 
ratai ir republikonai jau ve- dieną prasidės galioti kitos į 
da derybas, kad nominuoti penkios stampos kurių tu- 
abiem partijom priimtiną fėsit užtekti per ketunas sa- 
kandidata — bile tik neįsi-1va!tes.
leisti Curley.

Valdžios agentai suėmė 
“armijos kapitoną”

Kurie nebeturit Q-5 ir 
X-5 štampų, tie negausite 
mėsos.

Federalės valdžios agen-: 
tai Bostone areštavo tūla

Sumažino federalių inspek
torių skaičių

Federalis Darbo Inspek- 
William Vray Holtą. jauną cijos biuras paleido iš tar-
avantiurista iš North Caro
linos valstijos. Jisai dėjosi 
armijos kapitonu, gyveno 
puošniuose viešbučiuose ir 
turėjo daug meilužių. Pasi
rodė, kad jis yra neturtin
gas vyras, policija todėl 
mano, kad pinigų jis gau
davo iš turtingų savo mei
lužių.

Dėl tu meilužiu Holt ir 
me. kuomet ištikrujų tokie i pateko į bėda. Viena nusi- 
visuomenės kenkėjai turėtų wlūs meilužė pasiskundė 
but be jokia pasigailėjimo “kur reikia,” ii Holt pateko 
sunaikinti! Ii bėda

vis.
kas.

Grinevičius ir Turaus-
Rcp.

Visokius muzčkos instrumen
tus. Parašykit atvirutę ar te- 
lefonuokit: Kenmore 0547. Aš 
ateisiu -Į jusu namus.

JOHN GRINKAITIS.
139 N St., So. Boston 27, Mass.

CASPER’S 
Beauty Salone

ŠOU 4645

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININR* 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 2S9* 
Sunaus gyvenamoji rieto: 

538 Dorchester Ars.
Tel. COLumhia 2537

nybos 20 inspektorių. Pasi
rodė, mat, kad tie inspekto
riai neturi ką veikti, tik vel
tui eikvoja pinigus.

Turim ir moterų banditų

Maldeno ir Melrose poli
cija da tebejieško jaunos 
moteriškės, kuri važiavo pa
vogtu automobilium ir poli
cijos gaudoma pabėgo. Sy
kiu su ta vagilka buvęs ir 
vaikutis.

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 Savo Kostumerius!
Ir prašom atsilankyti į musų naują biznio vietą. 
Mes parduodam bonkomis visokią degtinę, vyną, alų 
ir kitokius gėrimus. Rem kit savuosius. z 
Savininkai: Adolfas Meyer ir Stasys T. Bartosiak

South Boston Liouor Store, Ine.
134 W. 6th A Cor. D Sts., South Boston, Mas*.

Tel. SOU-3645 (15)

AND NOW
THE NEWEST ADVANCE 

COLD WAVING

TeL 28624 Gyv. 81137

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 19 
ir m’ltarus

AKIŲ DAKTARAS 
. ištaiso defektuotas akis ir tinka 
• mu laiku sngrrųžinu šrie«ų l*oy 
’ zaminuoju ir priskiriu akiuiua

•114 Summer Street,
LAWRENCR. MASS

L

IN

Ėsk a Frosted
RemarktMe new heatlesa permanent 
that doea the jtrandest thiųgs to 
yoa and for your hair. lt is (fiven in 
eomplete coohtem snd deliųhtful 
comfort. and the drsmstie whipped 

m oil treatment (see it whipped 
before your eyes) assures you 
softest, loreliest sravės and the

it msnaaesble curls erer did see. 
Eska Frosted is the sraee of the 
future . . . and it's here todny. įdėsi 
with all t y peš of hair—normai or 
“diffkulL” 20.09*

Other Eska Wsres—10.00 and 15.00*

CASPER’S 
Beauty Salon 

738 E. Broaduav. So. Boston

TeL TRObridae 0330

Dr. John Repshis
(REPATS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir S-8 

Nedaliomis ir Seentsdieninis; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
karnų. Inman sL arti Central aku. 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAU8TI
PERKRAUS 
TYTOJAL 
(Inaured 

Mouora)

Ha put ir i to

Sanai oriefr’ura. kaina r n narna. 
828 BROADWAT.

80. BOSTON,
ToL SOUth Boston MII

I




