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Rusą Agentai Nori Prieit 
Prie Pabėgėlių Švedijoje

PABĖGĖLIAI NENORI į “M?s protestucjam' prieš : 
jij ’SjI.EFST! Į- ar iras pastangas įkalbėti'

_____  į r rres Sovietų pilietybės pri-
Švedų pailamenlas taipgi į ėmimą. Būdami Švedijoj 
protestuoja rries bolševikų I susilaikėm nuo bet ko- 

propagandą ! kio politinio veikimo,, ir
_____  įmes nenorim, kad musų

Iš Lietuvių Informacijos' tai pe butų skleidžiama po- 
Cer.tro šia savaitę gavom i litinė propaganda. Iš asmec 
šitokiu žinių apie Pabalčio niško patvrimo mes gerai
paliegėlius Švedijoje:

Kaip informuoja Švedijos
žinių agentui a. dabartiniu

pažįstam Sovietų valdžią ir 
jos propagandą. Ruošiamas 
mums gryžimas visai nerei-

laiku Švedijoj vra 180,000į kalingas. Mums nereikia iš 
karo pabėgėlių? Daugiausia; Sovietų Rusijos agentų jo
jų vra iš Suomijos, nes 87,-į kios pagalbos nei apžiurė- 
000, jų tarne 45,000 vaikų jimo.”
Iš Norvegijos yra 30,000, iš j Kitas švedų dienraštis.
Danijos 16,000. o iš Pabai- plačiai skaitomas “Norgen- 
čio valstybių 31,000. Vieni . stidningen,” stato savo val
iu pabėgo nuo nacių, kiti džiai tokį klausimą: Jus 
nuo bolševikų teroro. į matot, kokiu pašėlimu ko-

Iš Pabalčio kraštų dau-;munistų spauda tuos pato
giausia esa estu, o mažiau-' gelius atakuoja. Ji kolioja 
šia lietuviu. Mat, estai yra juos “kvislingais ir hitleri- 
geri iurininkai ir turėjo ninkais.” Tai kodėlgi Sovie- 
daug laivu, todėl daugiau tai neriasi iš kailio, kad vi- 
iu galėjo ir pabėgti. Sun- si tie “kvislingai ir bitleri- 
kiausis bėgimas buvo lietu- ninkai” grįžtų atgal, ir da- 
viams, dėl to vos keli šim-; gi garantuojau jiems visiš- 
tai jų galėjo pasiekti Šve-j ką asmens neliečiamybę? 
dijo j Lietuviai gerai žino, ko

Švedijos valdžia įtaisė ka-, vertos Sovietų valdžios “ga-- 
ro pabėgėliams tam tikras rantijos. ' Juk Lietuvai ji 
stovyklas, kur gyvenimas y- buvo “garantavusi’ ir nė
ra sunkus ir vargingas. Tuojpu°iim4- Vieną dieną ga- 
pasinaudodami. Sovietų Ru- rantavo, ,° ^^4 .dieną už

IŠ ITALIJOS IR BELGIJOS FRONTŲ

Šįmet Europoje labai gili ir šalta žiema. Bet karas eina vistiek. Viršuje yra 
parodyta Italijos partizanai,, kurie brenda sniego pusnynais medžiodami vokie
čius ir italus fašistus. Apačioje parodytas amerikiečių batalijonas Belgijoj. Jis ir
gi klampuoja per gilų sniegą, o kad priešas iš tolo ne pastebėtų, amerikiečiai yra 
apsisupę baltom kamufliažo skraistėm.

Vokieti]; i Artinasi Galas 
Naciai Šaukiasi Pagslb s

AMERIKIEČIAI SUDAU- žiauri ir kruvina, 1 et m siŠ- 
žę 3,000 PRIEŠO kiai paėmė viršų.

ŠARVUOČIŲ Pamatę sau pavojų, /o-
i -------- kiečiai pradėjo bėgti iš Bel-
F.usu armija ritasi per Pru- gijos atgal. Ir tas žygis pa

sus be jokios opozicijos ' sifcaigė jiems didžiausia ka-
-------- tastrofa, Šį panedėlį amtri-

Išrodo, kad “Keleivis” kiečių orlaiviai sunaikino 
neklydo sakydamas, jog vo- 3,000 priešo tankų ir šar- 
kiečiu ofensyvą prieš ame- vuotų trokų, kurie stengėsi
rikiečius Belgijos fronte bu- pasprukti iš Belgijos 
vo paskutinis nacių pasi Dvi šarvuotos vokiečių 

ai mijos buvo sutrintos su
maišytos su sniegu ir iša
kytos į visas puses.

Šitokios baisios skerdy
nės nebuvo matęs dar :oks

'spardymas. Kai ta ofensyvą 
: subliūško, tuoj pradėjo 
!smukti visi vokiečių frontai.
Rytuose jų frontas pasirodė 
visai tuščias. Rusų armijos 
dabar ritasi Rytprūsių lygu
momis be jokios opozicijos, i karo frontas, kokią dabar 
Nacių vadai išvarė prieš ją nacių anni joms įtaisė ame- 
mokyklų vaikus, išvedė iš, rikiečių aviacija. Tuo pa- 
kasvklu mainenus ir šaukia čiu laiku buvo sunaikinta

si ios propagandininkai pra
dėjo lįsti prie tų pabėgėlių 
ir agituoti, kad jie grįžtų 
atgal. Jiems nebusią jokio 
pavojaus. Visi tačiau žino, 
kad rusai dabar ima Pabal
čio vyrus savo armijon, nes 
jie skaito iuos “Sovietų Ru
sijos piliečiais.”

Ir pasirodo, kad Švedijos 
valdžia yra davusi Sovietų 
atstovybei leidimą, kad jos 
agentas aplankytų pabėgė
lių stovyklas ir pasikalbėtų 
su pabėgėliais.

Švedai savo parlamente 
dėl to iškėlė protestą savo 
vvriausvbei. Parlamento at
stovas Jannson pareikalavo, 
kad užsienio reikalų minis
teris pasiaiškintų, ką visa 
tai reiškia. Neiaugi tai reiš
kia, kad Švediios valdžia 
iau pripažino Sovietų val
džia Pabalčio vaistytose.

puolė. Taip butų ir su ta as
mens neliečiamybės “garan
tija,” jeigu kuris pabėgėlis 
grįžtų atgal.

Uždare du CIO 
leidinius

visus, kas tik gali pakelti 
šautuvą ir iššauti. Tai paro
do. kad reguliarės armijos 
tenai vokiečiai jau neturi. 
•Jie paėmė iš Rusijos fronto 
visas savo spėkas į vakarus, 
tikėdamiesi čia sutriuškinti 
Įalijantus. Ir jiems pavyko 
sukoncentruotomis jėgomis 

I pralaužti amerikiečių fron
tą, pavyko dideliu šturmu
r.iirjiti Tin Įcri i/m npt. afl m V-

lių. .: ' ....
Bet tai buvo rizikingas

žaidimas. Amerikiečiai na
cių šturmą sulaikė ir įsiver- 
žusį priešą ėmė patys ata
kuoti. Kova buvo baisiai

W ash ingtone šiomis die
nomis buvo uždaryti du CIO 
unijų leidiniai — “Capitol 
Conveyor” ir “Washington 
News Flash.” Pirmąjį leido 
automobilistų (UAW) uni
ja, antrąjį — Politinės Ak
cijos Komitetas (PAC).

Kiek tai liečia Hillmano 
mašinos kontroliuojamą 
PAC, jo leidinys buvo be
vertis. Jį redagavo komunis
tų bendrakeleivis Adam La- 
pin, paprastas laikraštinis 
gramafonas. Kitaip buvo su 

Washington Conveyor.”

Suomijoj bus laisvi SLOMIJOJ STINGA Žinios'apie išvežtus 
- rinkimai NAMŲ į * lietuvius

Karo Informcijų Biuras i Tuk.tenčiai žmonių pabėgo paryžius. _ Architektas 
praneša is Wąshmgtono, | nuo bolsev.kų Pet Kiaulėnas> Lietuviu
kad Suomijos vidaus reika-' --------
lų ministeris Hillilea išlei- Suomijoj vargas dabar 
dęs paaiškinimą gyvento- labai didelis. Didžiausia to-

_ . šitas buvo geras žurnalas,
kuries net alijantai nenori plačiai komentuojamas net 

r*: gembių dienraščių. Bet... jį
teko sulaikyti, nes automo
bilistų unija turinti “daug 
ir labai reikalingų išlaidų.” 
Viena tų “labai reikalingų 
išlaidų” unijai kainavusi 
daugiau 22,000 dolerių. Tai 
buvo unijistams išsiuntinė
tos atvirutės, kad jie ne
streikuotų. Unijistai sako. 
kad 22.000 doleriu čia nu
mesta kaip į balą. Individu- 
alio pasižadėjimo nereikėjo, 
nes tokį pažadą darbinin
kai gali duot (ir davė) sa
vo nacionalėje konvencijo
je ir lokalų susirinkimuose.

pripažinti? Gi atstovas Ha- 
asted pareiškė, kad karo 
me'u pastatyta rusų valdžia 
Pabalčio valstybėse yra ne
teisėta ir todėl jos pripaži- 
nimąs butų taip pat neteisė
tas aktas.

Užsienio reikalų ministe- 
i ’s Guenther pasiteisino ši
tokiu budu:

L Tūli pabėgėliai norėtų 
grįžti atgal ir jis negalįs jų 
norui priešintis.

2. Sovietu delegatai lan- 
k*> pabėgėlių stovyklas ne 
vieni: su iais eina ir Švedi
jos valdžios atstovas.

3. 1940 metais Pabalčio 
diplomatai Švedijoj perda
vė savo atstovybes rusams. 
Todėl, ministeris sako, Pa
balčio reikalais Švedija da
bar tariasi su Rusija.

Bet Stockholmo dienraš- 
tis “Tidningen” praneša, 
kad Švedijos užsienio rei
kalų ministerija gavusi iš 
Pahalčio pabėgėlių protes
tą. kuriame tarp kita ko 
bėgė1’ai pareiškia:

jams, jog parlamento rinki 
mai Suomijoj bus laisvi vi
siems visuomenės sluogs- 
niams bei partijoms, kaip to 
reikalauja ** demokratijos 
principai. Bus pilna spau
dos, žodžio ir susirinkimų 
laisvė; kiekviena partija 
galės statyti savo kandida
tus ir agituoti už juos. Ta
čiau policija žiūrės, kad 
visur butų tvarka.

Ministeris

da su gyvenamais butais, 
nes daug namų per karą bu
vo sunaikinta, ir prie to da 
prisidėjo šimtai tūkstančių 
gyventojų, kurie pasitraukė 
iš tų plotų, kuriuos užėmė 
rusai. Tie žmonės nenorėjo 
patekti po bolševikų dikta
tūra ir išvyko i Suomijos vi

durį. Suomijos valdžia da
bar turi aprūpinti juos ir 
maistu ir pastoge. Washing- 
tono žiniomis, vien tik iš

Mjnisteris primine gy- Karelijos pasitraukė į Suo- 
ventojams, kad Suomijos mjją 450,000 ūkininkų, ku- 
liaudis ton sumokėti Sovie- nenorėjo patekti po "bol- 
tų Rusijai sąoo.ooo.ooo vi- val(lžį
šokiais gaminiais, ir žmones] " ____________
turės iabai sunkiai dirbti! VOKIEČIAI SUŠAUDĖ 

iki įssimokes. JUOZĄ RIMKŲ

pa-

ANGLIŲ DAUGIAU SU
VARTOJAMA, NEGU 

IŠKASAMA

Kuro tvarkytojas Ickes 
sako. kad dabartiniu laiku 
daugiau via minkštųjų ang
lių suvartojama, negu ka
syklose jų pagamina. Per 
gruodžio mėnesį buvo 11,- 
500,000 tonų daugiau sude- 

lginta. negu iškasta.

PAGALBA VETERANAM LAIC paduoda iš vokie- 
PERKANT NAMUS ' čiu laikraščių žinią, kad Ka- 

--------  raliaučiuje vokiečiai sušau-
Kainoms Tvarkyti Biuras dė Juozą Rimkų. 23 metų 

skelbia, kad veteranai, ku- amžiaus lietuvi. ‘ kuns iš 
rie pirkdami namus gauna Įuršto padegė savo darbda- 
pasiskolinti Veteranų Admi- v,_° plojimą, su.kuruo sude- 
nistracijos garantuotų pini- daug javų n 111 angį ze- 
gų, yra paliuosuojami nuo mV_ u^’° mašinerija, 
to patvarkymo, kuris drau- Matyt, vokiečiai buvo 
džia namo pirkėjui iškraus-'Pnevafta paėmė Rimkų iš 
tyti iš to namo senąjį gy-' I. irtu vos ir iškalenę Vokie-
ventoją, jeigu pirkėjas neį- tį’.on, u- į° dar’?: s de^ to 
moka 20 nuošimčiu pirkimo Rimkus ir kers ’■ 

sumos. Kitais žodžiais ta
riant, jeigu veteranas gau
na garantuotą paskolą, tai 
jis gali iškraustyti seną gy
ventoją ir neįmokėjęs 20 
nuošimčių pirkimo sumos

RENKAMI DEŠIMTUKAI
Šiuo laiku viri siunčia de

šimtukus į W;shingtoną 
j rezidentui. Jie skiriami ko- 

i’ ai su vaikų parak.'žium.

Sąjungos pirmininkas, pra
šo pagalbos čia atsiduru- 
siems lietuviams, kurie vo
kiečių buvo atgabenti dar
bams. Iš jų sužinota, kad 
žmona ir du sūnus Karolio 
Maslausko iš Kibišų kaimo. 
Leipalingiu vai., Seinų ap
skrities, vokiečių sušaudyti 
už požeminės Vvr. Liet. Iš
laisvinimo Komiteto spau
dos platinimą.

Rašytojas Aleksandravi
čius gyvena Grenobly. Pie

tų Francuzijoj. Paryžiuje iš 
labiau žinomų lietuvių gy
vena jaunasis Baltrušaitis, 

buvęs Lietuvos pasiuntiny
bės patarėjas d r. S. A. Bač- 
kis, gen. štabo pulk. M 
Lanskoronskis.

Sąjunga prašo Amerikos 
Lietuvių redakcijas siunti
nėti jiems savo laikraščius, 
nes pasiilgusių skaityti lie
tuviškai esą šimtais.-Adre
suoti galima: Dr. S. A. Bač- 
kis, 5 rue de Messinę. Paris 
8, France.

Stockholmas. — Arkivys
kupas J. Skvireckas ir vys
kupas Brizgys su Kauno 
Metropolijos kurija, vokie
čiams apleidžiant Kauną 
prievarta buvo išvežti Vo
kietijon. Dabar sužinota, 
kad ark. Skvireckas ajigy- 
vendintas Vienoje, o kurija 
su vysk. Brizgiu — Regens- 
burge. kur gyvena ir anks
čiau išvežtas kun. Mykolas 
Krupavičius.

Nesutikimai tarp Is
panijos lojalistų

Komunistai jieško bendra
keleivių ir kelia vaidus

Francuzijoj ir Amerikoj 
gyvena nemažai Ispanijos 
lojalistų. Daugiausia jų yra 
Meksikoje. Dabar, kada 
Mussolinio valdyta Italija 
buvo išmušta iš agresorių a- 
šies, ir kai to paties laukia 
nacių Vokietija. Ispanijos 
lojalistai pradėjo organi
zuotis kovai prieš diktato
riaus Franko režimą. Bet 
jie turi bėdos, nes ispanai 
komunistai ardo vienybę. 
Jie yra sudarę “vyriausią 
juntą" (tarybą, arba sovie
tą), į kurią verbuoja savo 
bendrakeleivius. Ta “junta” 
kalba visų ispanų vardu ir 
nori vadovauti kovoje prieš 
Franką.

Ispanai tačiau žino, ką 
padarė komunistai vidaus 
karo metu. todėl dabar jų 
kratosi. Komunistai tada 
suardė Ispanijos lojalistų 
vienybę ir daug prisidėjo 
prie to, kad laimėtų Fran
kas. Barcelonoje komunis
tai buvo išprovokavę kata- 
lonų sindikalistų skerdynę. 
•Jie nužudė visą eilę darbi
ninkų vadų. kurie nesutiko 
pusti į Maskvos dūdą.

da ir apie 1,000 geležinke
lio vagonų, kuriais vokiečiai 
mėgino išvežti iš Belgij‘c3 
savo karo medžiaga. Matyt, 
jie buvo tenai suvežę iš Ru
sijos fronto viską, ką tik 
turėjo. Ir beveik viskas da
bar buvo sunaikinta.

Nacių lyderiai dabar 
blaškosi ir klykia, šaukdami 
visus senius ir vaikus ginti 
savo “fąterlando.” Bet iŠ- 
rodo,~1<ad jų dienos jau su
skaitytos ir galas Vokieti
jai nebetoli.

Pereitą savaitę rusai pa
ėmė iau Varšuva. Krokuvą, 
Čenstakavą, Lodzę ir dau
gelį kitų Lenkijos miestų, o 
šią savaitę, paėmė jau Tilžę 
ir Tanenbergą. Einant šiam 
“Keleivio” numeriui spau
don. Maskvos radijas skel
bia, kad rusams beliko jau 
tik 28 mylios iki Karaliau
čiaus. Rytprūsiai buvo jau 
beveik atkirsti. Šį panedėlį 
įusai paėmė Gniezną, iš kur 
iau tik 165 mylios iki Ber
lyno.

Galimas daiktas, jog ki
tą savaitę galėsime jau pra
nešti, kad Vokietija pasi
davė.

PRASIDĖS ŠVIESOS TAUPYMAS
Nuo vasario 1 dienos bus 

uždrausta vartoti elektros 
-viešą iškaboms ir kitokiems 
skelbimams iliuminuoti; 
taipgi nevalia bus vartoti 
elektros papuošimo bei pa
gražinimo biznio įstaigų iš 
lauko pusės. Karo gamybos 
tarybos pirmininkas Krug 
mano, kad šitaip taupant 
šviesą, busią sutaupyta apie 
2,000,000 tonų anglies per 
metus.

KETURI VALDŽIOS 
PAGEIDAVIMAI

NEBUS TRAUKINIŲ J 
FLORIDĄ

Valdžia įsakė geležinke
liams tuojaus nutraukti 
traukinius, kurie buvo įvesti 
vien tiktai žiemos rezortams 
aptarnauti. Taigi. į Floridą 
ir kitas atostogų vietas spe
cialių traukinių dabar ne
bus.

OWI praneša, kad val
džia prašo piliečių atlikti 4 
dalykus, būtent:

1. Sunaikinti maisto kny
gučių štampas, kuiios jau 
nebegalioja.

2. Suaukoti 100.000 kny
gų Prekybos Laivynui.

3. Daboti, k^d biznieriai 
nekeltų kairu prekėm.

4. Kas dirba baro \ ramu 
nėj, pasilikti vietoj? ir ne
jieškoti kito darbo.

1
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AMERIKIEČIAI SPROGDINA SUGADINTUS TANKUS

Kas Sąvaite Į
WASHINGTONAS VĖL 

ATNAUJINA SANTIKIUS 
SU SUOMIJA

“Naujienos” rašo:
‘•Jungtinės Valstijos * nutarė 

vėl užmegsti ryšius su Suomi
ja. Į Elsinkj jau yra pasiųstas 
iš Stockholmo. Švedijos, užsie
nio departamento valdininkas, 
kuris rūpinsis Amerikos reika
lais Suomijos sostinėje. Be to, 
valstybės sekretorius su pre
zidentu Roosevelto pritarimu 
siunčia Suomijon savo įgalio
tini, kuris turės ministerio 
rangą.
“Po to beliks tiktai duoti su

tikimą Suomijos valdžiai, kad 
ji atsiųstų savo Įgaliotinį į 
YVashingtoną. ir santykiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Suomijos 
bus atnaujinti.
“Jie buvo nutraukti pereitą 

birželio mėnesį, kai tuometinis 
valstybės sekretorius Hull ne
teko kantrybės, kad Suomijos 
valdžia neklauso jo pakartoti
nų patarimų trauktis iš karo. 
Jungtinėms Valstijoms nu
traukus ryšius su Suomija, ją 
ėmė smarkiai pulti rusų rau
donoji armija ir privertė pasi
rašyti taikos sutartį, kuri reiš
kia tai mažai šiaurės demok
ratijai skaudų smūgį.
“Stalinas skubinosi Suomiją 

‘paklupdys:,’ bijodamas, kad 
galutinoje taikos konferencijo
je Vakarų demokratijos ją už
tars ir neleis jam ją apiplėšti. 
Washingtonas šito Maskvos 
lošimo, gal but, nesuprato, o 
gal but, nemokėjo surasti ge
resnės išeities.
“Vistiek, Suomija nukentėjo 

bereikalingai .ir Jungtinės Val
stijos turėtų žiūrėti, kad butų 
kiek galint atitaisyta skriau
da, kurią jai padarė bolševi
kai.”

Per šį karą daugiausia 
nuo bolševikų ir nacių nu
kentėjo Lenkija, o antra po 
jos yra Suomija.

P. J. ZURIS APIE POETĄ 
JURGELIONĮ

Vienam laikrašty nesenai 
pasirodė p. Jurgelionio 
straipsnis, kur jis išvadina 
visus Amerikos lietuvių vei
kėjus “batlaižiais, bailiais 
farizėjais.’’ Jie esą tokie 
dėl to, kad daug kalba ir 
rašo. bet nepaiodo jokio 
kūrybinio darbo Lietuvai 
zaauoti.

Dėl šito demagogiško iš
sišokimo, P. J. Zuris iš Cle- 
ve lando paskelbė tam pa
čiam laikrašty “Atvirą I.a’-- 
ką Poetui Jurgelioniui.” Iš- 
parodęs ką Įvairios lietuvių 
organizacijos yra nuveiku
sios ir tebeveikia ryšium su 
Lietuvos vadavimu, p. Zu
ris sako:

“Baigdamas, aš norėčiau pa
klausti poną J., kiek straips
nių jis yra parašęs amerikie
čių spaudoje, gindamas Lietu
ves klausimą, kokius planus ji
sai pateikia Lietuvos išlaisvi-į 
rmui. kiek jis yra prisidėjęs! 
prie lietuviškos veiklos? Kur 
ir kada jis yra parinkęs dra

„r

«...
-—•_

: “Never” — sako Berlyną*. I Kokia garbė, koks malo-
_ . .. . ... numas pasigirti, kad ji va-Pereitą savaitę Anglijos dina «Mad Rus6įan”i O ru-

‘ ^ai -n a ° siškai jis nemoka ir nei viekas Churchillas. Be kitko jis no stiprus jų keiksmažo- 
j.asake, kad Vokietijai bu- d^jo nesupranta, 
tų geriau, jei ilgiau nedels- Well, vaikai yra nurami. 
(lama ji pasiduotų, o ne- namj speniuku, o rusiškai 
lauktų, kada bus sumušta ir nemokantieji Stalino patrio-
pakiupdyta. . tai nusiramina išgirdę žodį

kada Churchill baigė kai- “Russįan.’’
Misery loves company — 

that’s it!
Giltinė* rugiapiutė

Kad priešas kaliais negalėtų pasinaudoti sugadintais amerikiečių tankai kaip 
uždanga savo veiksmams, mūsiškiai sapsrai (inžinieriai) tuos tankus sprogdina.

bėti, Berlyno radijas ėmė 
klykti šitsfep:

“Vokietijos žmonės duo
da kategorišką atsakymą 
Churchillui. Jis reikalauja 
besąlyginio pasidavimo. 
Musų atsakymas yra toks: 
‘Never’ — Vokietija nepa-

Japonijos žinių agentūra 
Domei praneša, kad nuo 
1944 metų liepos mėnesio

Nuotraukos gilumoje matos d durnu kamuoliai — tai susprogdinti tankai lekia ske- į giduos.” * adniirolu. ~
veldiomis į padanges. Vaizdas iš Vokietijos fronto. Žinoma, kalbėjo ne Vo- Paskiausia savo

---------- :------------kietijos žmonės, bet jų fiu

Kalbos Dalykai
pancia- 

ikas padžiovė admirolas Ki-

i etikę būdvardžiai ra (ia prasčiau. Jame nėra 
daiktvardžio, todėl visai ne- 
aišku, aDie ką jis kalba.

kovskij čiort.” Taip butų į ręrio valia ir galia. Hitleri sįichiro Akamatsu. 
galima pasakyti kad ir apie zpo, kas jo laukia ir laiky-; Giltinė turi tikrą rugia- 
Staliną. Bet mūsiškėj kai- sis. kol galės laikytis. jiutę. tik gaila, kad japonai 
boj tokie būdvardžiai ne- Bet Vokietija bus sumus- neturi tokio dalyko, kaip 
vartojami. Lietuviškai rei- ta, dėl to ir pate Hitleris r oraoaras. Apie šimtas Mika- 
kėtų sakvti: “Maskvos vėl- jau neabejoja. Tik dėl to Jis

‘ ir nebekalba apie “leben-
'sraumą,” bet apie vokiečių

Niekas nt nusideda tie
daug musų kalbos dėsniams. Esą. “gal jau bus išvežtas _
kaip komunistų spauda. Ro- vėiauzėn”... Kas bus išvež- Moteriško* ir vyriško* gim- išlikimą, 
dos, daugumas jų rusiškai tas? Nepasakyta. Sakinys! čių veiksmažodžiai Hitlerio agresyvumas vir

— ' — - • • !to eilinio bailio klyksmu.
Pereitojo atliktojo laiko > Mauro raportas fiurlriui 

motenski veiksmažodžiai
Matyt, tas žmogus neži 

nei tos
.. . .. . . • UU/MOC
h pnsomt. ta epitetą su gar- ,.vbini-vaMži£> “prekybi-«no

' nis” laivynas, ir t.t.. vieton' į .k,a0 kad
ia.?bi! Lietuva, tarybų vai- ;pi,įm butinai
dita. prekynos laivynas, u daiktvardis

Tas tiesa. Ponas Jurgelio
nis mėgsta visus kritikuoti, 
bet pats nėra nieko nuveikęs 
ir nieko, neveikia. Dabar jis 
jau nei eilėraščių neberašo, 
todėl ir poetu vadinti ji ne
vertėtų.

Lietuvos komunistai tokių 
klaidų nedaro. Jų raštuose 
niekad nesimato tokio jo
valo, kaip “tarybinė.” “pre
kybinis,” “amerikinis” ai
tam panašiai. Jie visados ra
šo: “tarybų” Lietuva, “ta
rybų” valdžia, ir Lt.

Amerikos lietuvių komu-
Mes jau rašėm, kad Ke- nistai yia tiek netašyti tam- 

renskis mato du Stalinu, sunai, kad jie neįrengia 
vieną kaip totalitarinės dik- pasimokinti net iš savo ben- 
taruros palaikytoją, o antrą' draminčių Lietuvoje.

ŽADEIKIO KLAUSIMAS 
KERENSKIUI

VIENI KALA, KITI 
“ZALATUA”

Amerikos Lietuviu Tarv- 
ba išaugo į rimtą ir Įtakin
gą musu išeivijos autoritetą, 
o tas labai nepatinka tiems, 
kini? prie jes nepriklauso. 
Ypač draskosi iš piktumo ir 
pavydo komunistai, kad 
Taryba nustūmė juos Į Sta- 
bno užpečkį Jie knisasi po 
visus šiukšlynus, j ieškodami 
siu “amunicijos” Tarybai 
atakuoti. “Naujienos” sako:

“Kaip geležėlę radę. komu
nistų propagandos organai 
nudžiugo, pamatę Juozo Tys- 
liavos ‘reveliacijas’ apie Bend
rąjį Amerikos Lituvių Fondą 
‘Vienybėje/ Jr'e rašo ilgus edi- 
torialus prieš Fondą, pasirem
dami Tysliavos patiekta me
džiaga.
“Tai jau ne pirmas kartas. 

Smetonininkai padeda komu
nistams, o šie padeda smeto- 
TKninkazns — nesvarbu, ar są
moningai, ar ne; bendras to
talitarinis principas suveda 
juos į daiktą.”

Tas tiesa. Totalitarizmas 
turi daug spalvų — juodą, 
rudą. raudoną ir kt. — bet 
principas vienas. Visi tota- 
Irtarai nekenčia demokrati- 
jes ir visi. jie garbina dik
tatorius. Juk visi atsime
nam, kaip mūsiškiai komu
nistai Brooklyne dėjo pini
gus į Smetonos ginklu fon
dą, kuomet Smetonos žval
gybininkai šaudė Lietuvos 
ūkininkus. R. Mizara viešai 
savo laikrašty prisipažino 
paklojęs tam tikslui dolerį!

Taigi nėra ko stebėtis, 
kad kom unistai dabar se 
miasi iš smetoniškų šaltinių 
“amuniciją” Amerikos Lie
tuvių Tarybai atakuoti.

Bet jų zaunos Tarybai 
reiškia tiek. kiek margio lo
jimas mėnuliui.

do admirolų tikrai gera tal
ka pragarui — virti ir ryti 
smalą!

Tie admirolai tikėjo, kad 
jie turės progos atvykti į 
Washingtoną ir Dėdei Ša
mui padiktuoti taką. Bet 
žuvys turėio da geresnį pik-

musų kalboj skiriasi nuo Lietuvių komunistų fiure-' niką rydamos Japonijos ad-
mirolus su visais Mikadoelementarinės 'Yriškųjų, *** daugelis to ris Bimba savo vierniesiems 

kiekvienam'n?žino *.r ražo: “^.oterys at-.praneša, kad “draugas 
ėjo pasipuošę naujom skry- į Pruseika jam davęs tokį ra- 
bėlėm.” j portą:

Veiksmažodis “pasipuo- “Musu LLD (“literatur- 
sę” yra vyriškos gimties ir!kos” draugijos) 19 kuopa 
moterims netinka. Kalbant pakilo nuo 120 narių iki
apie moteris, reikia sakyti: 1208. Pats vienas gavau apie i kad tą žurnalą finansuojąs 
“pasipuošusios.” 70 narių...” romantiškasis Hollywoodo

Vienskaitoj tokios klai- Leonas-Albertas—Prūsei-i filmų karalius Čalis Čapli-
dos nedaroma: nesakoma, ka yra lietuvių Mr. Hyde ir'nas.
moteris buvo pasipuošęs; Dr. Jakyll: jis turi du var-į New Yorko žurnalistų ra- 
visuomet sakoma: ji buvo dus ir dvi pavardes — sa-įteliuos? eina gandai, kad 

vo raporte prašyte prašo, 1 žurnalas buvo sumanytas

'” ordinais.
Bendrakeleiviai žygyje

Amerikos komunistų ben
drakeleiviai leidžia žurnalą 
“Reader's Scope.” Sako,

ir 
busi-

kalingas
veik>mažodis. 
daiktvardis ir veiksmažo
dis. tai gramatiškai sakinys 
gali but -pilnas vien tik iš 
tų dviejų žodžių, pavyz
džiui : “vaikas verkia,” 
“gaidys gieda,” ir Lt. Abu
du šitie sakiniai gramatiš
kai yra tikslus ir pilni. Bet 
galima prirašyti, kad ir šim- 
tą. žodžių^ o jeigu nebus 
daikvardžio ir nebus nuro
dyta. kas su tuo daiktvar- 

įdžiu darosi, tai sakinys bus

Jeigu

ar pasipuosusi.
Bet kaip tik prieinama prie 
Hangglraitrts — tun iau ir np. kad Bimba jį pagirtų. Bet

cno. iv olzzvviSZS7 TICS orkltpviz? II gi VJIVCHVV7J X
konkuravimui plačiai 'skai-

tikslumas. į Pruseiką-Vabala gretina su‘Tuose pat rateliuose dabar
Te dėl vertėtų gerai įsidė-į vieno kaulo komunistiška' kursuoja toks juokas: “Ča- 

ti galvon ir neužmiršti, jog i madona Vešiu! lis pasisamdė radijo birbv-
rašant ar kalbant apie mo-! Vėšys, tai reta komunistųhę Johannes Steel, bet jis 

—1_= i—: i----- --------  -- da nežino, kaip reikėtų sam
dyti skaitytojus...”

Beje, New Yorko komu-

Kaip rusų “tautos vadą,” Aš jau ne sykį esu aiški- np 52kinvs. bet iovalas toks
svetimų žemių grobiką ir nęs “Keleivyje.” kad tokios:ka,< Bimbos atsiprašant ras?nt ar kalbant apie mo-| Vėšys, ta Rusijos sienų platintoją, galūnės, kaip “—inis” iri‘Mra; usnis?’ ’ P tens ne^a^ima sakyL kadjcackė. kuri
Pirmajam Stalinui jisai ne-’“— inė.” mūsiškei kalboj y-i _ . „ įi°s buvo: atvykę, pasima- sies nedry
pritaria, bet antrąjį, kaip ra vartojamos tik tais at- T..TuLose P»t “krisluose” A.tę, pajuokavę, iisigėrę ar kad nesusiteptų, ui nu&ei-; —
“tautes vadą,” Kerenskis vėjais, kuomet būdvardis i Bimba rašo: “maskyini* vėl- panašiai; visados reikia sa-įka — klusnus Andrulio siu-: pistai vieną savo teoretini 
remia. nurodo iš kokiom medžią- n‘as- Ar jus girdėjot kada kyti: atvykusios, pasima-įga ir visų mauru mauras. žurnalą perkrikštijo į “Po-

Dėl šitokio io Dasėakv- eo? daiktas vrą padalas, no,s tokį žargoną, v-:-'—- • ... u------------ - -

ir pne savo no- 
nedrvsta pirštą kišti, 

ar kad nesusiteptų. Gi Prūsei

mo. Lietuvos atstovas ^vyzdžiui, šaukštai
Žadefkis pastatė Kerenskiui •
šitokį klausimą 
Times’e”:

‘New York

“Jeigu p. Kerenskis glamonė
ja savo tautos vadą. tai kodėl 
jis nuo to savo vado taip toli 
gyvena? Jeigu p. Kerenskis 
neigia . tctalftarinę Maskvos 
diktatūra ir maloni toliau nuo

litical Affairs” — vis tam, 
kad prisiviliojus daugiau 
“milk and water” liberalų. 

Tai niekas daugiau, kaip 
gatvės

kaip čiusios, pajuokavusios, ižsi- 
ir Lt.

Aišku. Pruseika ir Vėsys, 
tai Krylovo pasakos “trau- 

Dr. Yla. kinys” — gulbė, lydeka ir 
—~~vėžvs.
Bendros frontas SU poliaamistais? i Kas sakė. kad Bimba ne-pamėgdžiojimas 

moka but juokdarių? i mergelės triksų.

ims”? Rusų kalboj 
‘mos-padarytas iš sidabro. tas butų vietoje 

tai reikia sakyti: sidabrinis ————
šaukštas; o jeigu jis iš me-,
džio — medinis. Lš molio:
nulipdytas puodas bus mo Socialistu vadas išjuokė demokratijų flirtą su diktatu- į Mirį Benediktas Vaitrfcuna« ^ar’°srai Prancūzijoje 
linis puodas. ros garbintojais

Bet tarybos nėra jokia' --------------- Sausio 14 d. Chicagoj mi-S
medžiaga, o valdžia nėra Nesenai įvykusioj tarp- turi balso 
joks produktas, todėl ji ne-j tautinė j darbo konferenci- laisvės. Stalinas

but “tarybinė’ : ii ga- joj kilo klausimas apie de- jų dagi užsienin išvažiuoti. lietuviųgali
jos būti, tai kodėl jis tos dik-iii but tik tarybų valdžia. mokratijų bendravimą su Jie uždaryti kaip vištos vis-į gabus vaidinto) 
taturos jungą norėtų uždėti! Taip nat ir su laivynudiktatūrų šalininkais. Ta tininke. Kokie gali but su naus budo žmo

Pereitų metų lapkričio 9

rius Mayer davė platų ia-

ant 
ir estu?

scenoje, jis

,ktaturų šalininkais. Ta tininke. Kokie gali but su naus budo žmogus. ! ba^a^u okunariios'met^ir
6.000,000 lietuvių, latvių! jis negali but nei “prekvbi- proga kalbėjo Rusijos so- jais santikiai? B. Vaitekūnas ilgiausia dn»-b«V-it<.itvio

id.rtto tuw.,»l,cto Drttmtttts-: R Mayero raporto paaiš-nis,” nei “karinis,” nes jis cialdemokratų vadas Rapo- 
įnėra padarvtas nei iš pre- las Abramovičius. Jisai pa- 
: kybos, nei iš karo. Laivynas sake:
susideda iš daugybės laivų. “Kartą Siamo karalius 
kurie yra skinami arba pre- tuiėjo haremą, kuriame lai- 
kybai, arba karui; todėl kė tris šimtus sugulovių tarp 
reikia sakyti: prekybos lai- 15 ir 50 metų. Viso pasaulio 
vynas, arba karo laivynas, vyriausybės sutiko daryt su-

--------  tartis su Siamo karalium.
Tikras jovalas Bet ar žmonės, kurie yra

• Wil’:am L. White rašo, kad ----------- priėmę monogamijos (vien-
Maskvos cenzūra neleidžianti' Iš visu “negramotnuių” patystės) principą, turėtų 
nei paminėti Lietuvos, Latvi- prasčiausia ra=o A. Bimba, prašyti Siamo didiką, kad 
jes ir Estijos, kaipo nepri-! Pavyzdžiui. 13 sausio “L.” jisai sutiktų būti garbės pir- 
klau.u;mų valstybių. i laidos “krisluose” jis pec- mininku Lygos prieš Poli-
“White yra lankęaės Sovietų kola: “Visai einama prie gamiįą?”

Tai yra geras klausimas.

STALINO NEBUS. BET 
LIETUVA BUS

Juozas Tysliava 
bei” pastebi:

‘Vieny- i

Sąjungoje ir todėl žino, ką ra
sas.

pabaigos ruošimo Aštunto- Toliau Abramovičius pa- 
jo Siuntinio pagarbos Lie- darė tokią išvadą:

“Bet tai nieko naujo tiems, 'tuvos žmonėms. Gal jau bus “Viso pasaulio valstybės 
kurie maskolius seniau pažįs- išvežtas vėrauzėn šios sa- šiandi.m nori daryt nepuo- 
ta. Caro policijos žodyne net vaitės pabaigoj ir dedamas ijmo sutartis su Rusija. Bet 
pačios Lietuvos nebuvo. O ar į pundus išsiuntimui laivu.” ar mums reikėtų manyti, 
neatsirado? • . kad :utalitarinis komuniz-
“Tas ‘šiaurvakarių kraštas. . lai vra toks jovalas, ku- maf. fcyį demokrati-

iškentėjęs daugiau, kaip šim ! laikraštis nespaus- jos ('arjjpiontj? Kodėl dė
to m‘.tų nelaisvės kančias, at-jdjntų. Is pirmo sakinio ga- mckratij« salininkai turėtų 
gijo, kaip pavasarį—žemė. įį™a, da^iproteti, kad bendru frontu su
“Lietuva iškentės ir šia ver-1 Bimba norėjo pasakyta jog diktatūros šalininkais?” 

g.Jvę yra baigiamas ruošti astun-
“Diktatoriar taip pat neam- tas drapanų siuntinys Lie-' Abramovičius pasakė tei- 

žjni« 'tuvos žmonėms, bet iš jo sybę. Laisvi žmonės gali
įrašymo išeina, kad vra ruo- bendrauti tiktai su laisvais.

Kas tiesa, tai tiesa. Išny
ko carizmas, žlugs ir Stali
no diktatūra. Bet Lietuva 
buvo ir bus!

šiama kaž-kokia pabaiga; 
paskutiniai žodžiai prie to 
sakinio jau visai nelimpa

Demokratinių šalių gyven
tojai negali turėti su Rusi
jos žmonėmis jokiu santi-

Su antruoju jo sakiniu y- kių, nes lusai šiandien ne-

dirbo socialistų Dramatiš
ĮVAIRENYBES'^^

Daug t, paukštu, ku-
’ i sezoną n^S IPet.u kyYo Pastarųjų likimas nežino-
’ J sezo“^’ stipins socialistinis ir šiaip
iz( a. u pažangus judėjimas. į savo kankiniams

______ ! Vėlesniais laikais chica-. yag'cr'bti partija ruošiasi iš-
Colorados valstiioi ran ^.UY° .zinonla8i kristi specialu albumą.Colorados valstijoj įan kaip pede Vaitekūnas ir \ -5 • b -; -irei pridarė dasi miestelis Ophir. Nors D ‘ Tėvn« Tebūna iam - ^ac. ki oaroarai pnaare

iis turi mies+o va-da bet , ram<K zalos ne td: Francuzijai.jis turi mie. ,o va.aą, oev lengva lietuviu tautišku ka- gnr .ji. .:p :i.pip i<nįae vt
jame gyvena vos dvi sei- n;njn vGmė’ Kb jie .,k. . . °’a ‘.v!mnc > pinių z cine. Sur liko griuvėsiai ir siel-

.. Beje, vartekunui mirus, j vartaf:
t •’ __ |b’ savrnasi komunistai. Bet
Jungtinių Valstijų farme- tjerns įrknmikams iis nepri- Kaip bu* su unijomis? 

nai daugiausia pajamų tu- būdamas ramaus
7--1® ūkio. Pavyz- bodo nenc rėjo su jais er

ių pai
ne savo lizdus suka medy
je, peri du kartus į sezoną, 
jeigu jų ęirmas 
na sunaikintas.

ran

džiui, 1943 metais už savo ^u-n' 
“porkius” jie gavo net $2.-

Kas gali atsitikti su šios 
?alies unijomis, rodo seka- 

• mas pavyzdis. New Yorke
953,311,000. Antroj vietoj 
yra pieno ūkis; trečioj — .
vištų. Amenkos karo pajėgose

tarnauja vienas lietuvis ko-

Pamėgo »«*!«•*» plwJi-m.|buv?.etiP.r^ rrewstęr kom- 
r pam os da- nr.inkų lokaias.

Gal keista, bet krokoli- munistų chorvedis. Jis rar.-
lius negali nuryt maisto, jei rdasi Europoj ir savo drau- 
neturi vandens. Mat, jis;£ams Ikooklyne rašo: 
neturi seilinių liaukų ir sa- “Nepatinka si aplinkuma, 
vo maistą turi nuplaut van- perdaug “buz’ bombų krin- 
deniu. ' ' !ta nepatogiai perarti... Val-

_____  ’gau pusryčius su dideliu a-
Pirmiausia pradėta au-į petitu. Ot, valgau! Be klau

suti bulvės Peru respubli-jriino, jie dėl ‘Žukas’ atneša 
ko j, Pietų Amerikoj. : dvigubą porciją... Mane va-

J. D. T? dina ‘Mad Russian’.”

nrikki"f?« CIO automobilis
tų unijai. Vyriausybė atšau
kė kompanijai duotus kont
aktus ir Brc’.vsteric lokaias 
iškriko.

CIO ir Ai T- unijos šian
dien \ida pil-° broliu ka
rą. Bet kada baigsis tautų 
kara/ tu ur-i’r, taika gali 
bre tik šaukštas ro pietų. 
Ni k ulės Fedcraci ’os ir CIO 
unijos.

St. .Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

1S CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
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KAS SKAITO, RAM 
TAS DUONOS NEPRAŠO

Be žinios dingo SLA Dak* 
taro-Kvctčjo Biežio sūnūs

Chieagietis Dr. Steponas 
Biežis ir jo žmona Ona šio-i 
mis dienomis gavo liūdną 
žinią. Karo departamentas 
jiems pranešė, kad gruodžio 
23 d. be žinios dingo jų sū
nūs, aviacijos leitenantas 
Steponas V. Biežis. Tą die-

Karo industrijose šiandien 
paprasti darbininkai uždir
ba daugiau, negu kvalifi
kuoti mokytojai.

Varžytinės dėl labdarių 
prieglaudos Chicagoj

Chicagoje veikia lietuvių 
labdarių sąjunga. Ji turi 
nupirkus didoką farmą, kui

ną lt. Biežis ir kiti buvo pa- ‘ yra pastatytas gražus na-
siųsti bombarduoti Vokieti- mas. 
ją Bombanešis, su kuriuo Dėl šios farmos ir namo 
išvyko it. Biežis, nesugryžo. dabar eina nuolatinės var- 

,, x . .... žytinės. Dalis kunigų užsi-
Gali out vienas iš d vie- spyrė, kad labdarių įsigytą 

ju: arba Biežis yra voki e- farmą jr namą kontroliuotų 
cių karo belaisvis, arba jis “sesei ys” kazimerietės. Ki- 
žuvęs. ti vėl nori, kad toji kontro-

. Leitenantas Biežis buvo butų pavesta “seserims” 
vienturtis tėvų sūnūs Ais- pl.anciškjetėms. Taigi, lab- 
ku, tėvams tai yra didelis dariai atsidūrė tarp kūjo ir 
smūgis. Tikėsime, kad jau- priekalo. Jie patys norėtų 
nuolis išliko gyvas ir grysj kcntroHuot savo turtą, bet...

pas katalikus tai negalima. 
Bažnyčias kontroliuoja au
kštoji bažnyčios vyriausy
bė. Tas nats ir su kitomis

pas tėvus.

Chicaga užversta sniegu

Šią žiemą chicagiečiai katalikų ištaigomis. Jas tu- 
skaito prasta žiema. Smar- t į kontroliuoti ne jie patys, 
kiai pašalo ir dažnai snin- bet kunieai.
ga. O kadangi Chicagos o-
ras visuomet drėgnas, tai Tos varžytinės jau atšal- 
žmonės nemažai kenčia, y-įdė nemažą dali labdarių, 
pat- ir todėl, kad su kuro j Jei šitaip bus ir ateityje, 
dabar bloga. Stoka ir kie- į labdariai turės iškrikti, 
tojo ir skystojo kuro. lDaugelis sako: “Mes esam

Pereitą savaitę čia ir vėl j reikalingi vien tada, kai 
gerokai snigo. I reikia pinigų. Sudedam pi-

_____  nigus — musų nereikia!”
Lietuvis dainininkas eina

Dėdės Šamo tarnybon

MES KERTAM JUOS, JIE KERTA MUS

je matosi tiršti dūmai.

ŽINIOS IŠ PITTSBURGHO, PA. butas randasi Floridoj,
* — —   * -S  _ AT ■ aMM a L?/"» a a I 41 >"B 41 H 41 > >

Leitenantas Jonas Pabarcius 
Praleido Naujų Metų šven

te su namiškiai

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Ruošiamės Lietuvos Nepri- sak io, sutartyse su Rusija 

klauscmybe minėti nei anglai, nei amerikonai
------— [nestatė reikalavimo, kad

Savaitraščio “Amerikos” Rusijos rubežiai liktų tie 
patalpose S sausio Įvyko patys, kokie buvo pirm ka-
New Ycrko Lietuvių Tary- re.
bes komiteto posėdis. Tas' Iš Browderio kraudės nie*
komitetas buvo įpareigotas 
suruošti masinį mitingą- 
prakalbas Lietuves nepil

ko daugiau ir negalima 
lauliti. Ta kraudė ir Ameri
ką. sutiktų paaukoti Stali-

klausomybei paminėti, ku- nui, jei nebijotų policisto 
ri pripuola vasario 16 d. Bet [lazdos ir kalėjimo, 
pats mitingas yra ruošiamas
vasario 11 d., nes vasario 
16 yra darbo diena.

Lietuvos nepriklausomy
bės mitinge kalbės žymus 
lietuviai ir amerikonai. Mi
tingas bus ,Wefcster salėj 
New Yorke. Prasidės 3 vai. 
po pietų.

Brooklynas kasasi iš 
sniego pusnių

Brooklyno žmonės de
juoja, kad šįmet labai pras
ta žiema. Per du atveju 
smal kiai snigo ir visos gat- 

i vės buvo užverstos sniegu, 
žmonės sako, kad ši žiema 

I yra

kiečių submarinos Pietų A-| Bcach, ir laukia nau-
merikos vandenyse, vidur
naktį. Laivo įgulai vokiečių 
subamarinos kapitonas da
vė tik kelias minutes laiko

Chicagiečiai neteks da

j Tie žmonės safco tiesą.
Katalikų bažnyčios vadai 
elgiasi diktatoriškai.

Leit. J. Pabarcius yra ži
nomas Pittsburgho lietuvių 
draugijų darbuotojas. Da
bar jis tarnauja Jungtinių 
Valstijų prekybos laivyne 
kaip inžinierius, šventėms;kad suspėjo nušokti nuc lai

jo paskyrimo.
Ona Malokienė policijos 

pareigose
Teko sužinoti, kad Pitts-

apleisti laivą. Torpeda bu-[^U1^? nue^o saugumo di- 
vo paleista ir laivas sudau- rektorius, pulk. Geoige E. 
žytas. Jaunasis Pabarcius įv, _^2ir.eX,’. Pa^yre North 
jautėsi tikrai laimingas. Slde}« Pla«lal a!nom? lletf 
kad susDėio nušokti nuo lai- ? ?’ ^na Malokienę, pagel-

‘Ncbaženstvdi” lietuvių 
tautininkų kliube

Sausio 9 d. vietos lietu
viai tautininkai turėjo po
būvį. Jie susirinko į buvu
sią LeVandos koplyčią, kad 
pagerbti “tautos vadą.”

Paminėta Smetonos mir- 
i ties metinė sukaktis. Vietos 
'tautininkų savaitraštis da 
pastebi, kad “tą savo aktą 
L. Tautininkų Centras tin
kamai užprotokolavo.”

Mirė senas brooklynieti* 
Mikas Kalėda

, inor Sausio 16 d. mirė senas
• ,2£esntn?ŽUJ?U»VO 1935 Bi«>klvno gyventojas, Mi- 
11 1938 metais. Mat. pūgai ;kas kalėda sulaukęs 67 
pratĘus buvo atlulys, bet amžiaus. Velionis pa- 
labai trumpas, paskui pra-|iaidStaS šv. Jono kapinfie. 
dėjo salti ir sniegą pavertė n„i,i,~ s.

vieno lietuvio dainininko. cilį ie4iai ruošiasi prie 
ra. Algirdo Brazio, kuns; vasario f3Ži:,iife,os 
yra saukiamas į karo tar- _____

., r, Chicagos lietuviai ir šį-Algirdas. Brazys yra Ci-,met minės Lietuvos nepri- 
cero siuvėjo Brazio sūnūs, klausomvbės deklaravimo 
Jis gabus jaunuolis ir geras.Vasario šešioliktą. 
..ainiRin..3S. Kasant šiuos žodžius įvyko

. ~ ~ .. vietos lietuvi! veikėjų pasi-
Atvyksta pianistas Vyatutas ^a] jrras kur buv0 nustaty- 

Bacenciu* ta par2ngimo tvarka ir ap-j
_ „ . ' . x „ tarti kiti svarbus klausimai, i
Į Chicagą atvyksta iš j(a? ^^,-+3 nepatvriau. |

Nev Yorke pianistas Vy- _____
tanas Bacevičius. Jisai da- Nori tjrt jefco..ot pasekėjų 
lyvaus viename kataliku
parengime Kifoball svotai- _____ •
neie. Skambinsiąs savo ku- Vienas Chicagos teisėjas j
nn’1®- a x • • x reikalauja, kad federalė; 

Tai tas Pats pianistas, vyriusybė ištirtu Jehovos
kun savo laiku garbino ko- * ‘

į ledą. Dabar ant to ledo 
vėl prisnigo. Jei nesulauksi- 

įme kiek pastovesnio atli- 
; džio, gatvių ledas bus iki 
į pavasario ir iį turės laužti 
. ugnagesių komandos, kaip 
jos darė 1935-1936 metų 
pavasari.

Paliko žmoną, dukterį ir 
sūnų.

Nori užkirst kelią speku
liacijai . valgyklose

rnunistai, bet šiandien jie jį 
peikia ir jei galėtų, atiduo
tu Stalino čekistams.

Elonai pašaloinėms orga
nizacijoms

ištirtų
pasekėjų organizaciją. Jo 
supratimu, toji įeliginė sek
ta esanti neamerikoniška.

Chicagoi veikia da nema
ža rašalpiniu organizacijų i 
— klinbų ir draugysčių. 
Pet seniems nariams mirš-l

Riksmas kilo dėl vieno 
tos organizacijos nario su
ėmimo.

i
1Turtingiausia lietuvių 

spulka

jau daugiau kaip 2 metai mažam laively su trupučiu 1CD°; pareigoms p. Fairiey 
ir yra pasiekęs leitenanto i maisto išbūti vandenyno nePa(^a]klaidos, nes ji vi- 
laipsnio. Jis jau apkeliavo i bangose per 8 dienas, saoa atlieka sąžiningai jai 
visas pasaulio dalis ir ma-1 kitas laivas juos pastebėjo PasK1-tas pai eigas. _ 
tė pavojingų kelionių. Jo-į ir išgelbėjo. i Hakanas-
rus sako, jog buvę labai į-j po to baisaus ivykio Įeit. piCDMOND HILL N Y 
domu daug visko matyti irįPabarcius buvo* paieistas r »•
pei gyventi, bet linksmiau-!rrpnesi„ j jajko namo pasil- E-dėlm* 70d i*
šia yra būti su saviškiais. ?ėti. Vėliau visą prekybos a«eKcs_zo<iis

Lt. Pabarcius dalyvauja! lai v, no mokyklą paėmė sa- Tariame nuoširdų ačiū vi
jau antrame pasauliniame j vo žinion Karo laivynas ir ;ras drauvams^ giminėms 
kare. Per pirmą pasaulini jaunasis Pabarcius užbaigė Meteliams, suteikusiems 
kara jis tarnavo kariuome-'; "- oksla įan karo laivyne, ,'.'x.;n:*onx * ‘ Š.’. qrrPrninimn 
nei, o dabar jau tarnauk i kur ir šiandien Tbotamau- žodi liudl io v
abudu; su sunum laivyne ir a. 
abudu inžinieriai. skirtu-' Kada jaunasis Pabaroius 
mas tik tame, kad senis Fa-[buvo perkeltas i karo lai- 
barcius pickybos laivyne, o'vvną, tai senasis Pabarcius 
sunūs—’ karo laivyne? Abu- stoio Į prekybinį lyaivyną 
du leitenantai. Reiškia, se- ir užėmė sunaus vietą.
nis Pabarcius veža kariuo-[ -------
menę ir karo reikmenis į: Lietuvi* lakūnas apdova- 
visas pasaulio dalis, atlik- rotas Skraidymo Kryžium
damas labai pavojingas ke- --------
lion.es, o jaunasis Pabarcius Šiomis dienomis jaunas 
dalyvauja didžiuose mu-!Noith Side lietuvis, laku- 

cifike. Tačiau
yra’

alandoje, mi
rus musu žmonai ir moti
nai. Paulinai Bičiunienei.

i Tkojam visiems atsilan-
■ : s‘(ms i šermenis ir tiems, 
kurie kūną palydėjo Į ka- 
• "s. Dėkojame visiems už

kurių mkiusšos drau- 
z r‘ ric; daug suteikė.

Musų mylimas sūnūs ir
■ r -"c ( aktoras Alfredas,
ra kare fronte, todėl nega-

šiuose Pacifike. Tačiau kol nas Įeit. Aleksandras Dar- ’ ''alvvauti savo mylimos 
kas abudu Pabarciai yra butas, prizo iš Europos mu- mamytės laidotuvėse, 
laimingi ir jiems dar nieko šio laukų atlikęs daugybę Dar kartą tariame nuo- 
blogo nėra atsitikę. į sėkmingų misijų. Jis ir yra širdo padėkos žodį visiems.

-------- ' apdovanotas Garbingo V yrąs ir vaikai:

Chicagoje senai veikia 
tant, o nauių nesurandant, lietuvių spulka Standard 
tų draugijų būklė darosi vis Federal Loan and Savings;
sunkesnė. * [Association of Chicago. Jos! j’ainatis Paharciu* ne *ykj skraidymo Kryžium (Dis-

pirmininku, ir turbut vyriau
siu šėrininku vra Justinas

Ir gana didelėms organi
zacijoms šiandien nekokie 
pvrasai. Pav’-zdžiui. Keis- Mackevičius, 
tuvio Pas. Kliubas jau nu-i A. . .. .' , .. ,tar? radidint savo nariui. Šiomis dienomis toji spul- 
moteriios. Sis tarimas biVja PasKriha savo metm, ra- 
vo nevengiamas, nes iždas į į',r. J.,s, rod®;.Kad .sP.ul,ta
turi tut Tram stovyje. Ki- (tu" T'0 
taip prisikabintų valdžia iriTt0' tmt-n,. <l.l,b,.o.99 . - 
butų da blogiau. 4o'

—Š-----  Tai didelė suma. Beja, iš
Mokytojai reikalauja di- fps sumos daugiau kaip mi

elesnių algų, bet... , [lionas dolerių investuoti į 
-------— įkaro paskolos bonus

Chicaga turi virš 13,000 
mokytoji^. Atsižvelgiant į 
da’ artini bi anevmetį, jų 
algos yra nedidelės. Kiek 
laiko atgal mokytojai pa- 

cukalavimą, kad pa- 
didirt” jioirc algas po 200
dok ri'j i metus.

M kvtoin reikalavimą 
ar rvrrstė A oš vietos Tary- 

1 a ir iį atmetė. Argumentas 
toks: reikėtų “nors dviejų 
milionu” dol. daugiau pini
gų, kad šį reikalavimą pa
tenkinti, bet jų nėra!

Galima laukti, kad pasė
koje šio tarimo nemažai 
mokytojų mes savo darbus.

A. K. Lietuvis.

WOPCESTER. MASS

CHESTNEYS
r ! ’'rT7' V

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokiu Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių h* Užkandžių.
Cla gaanfema ir “KELEIVIS*’puviniais num-n?.!8.

90 MII LBURY STREET 
woacBKTWL Kasa

buvo labai laiminga*

Kaip tik šis karas prasi
dėjo ir Amerika buvo už
pulta, jaunasis Pabarcius, 
aukštas, gražiai nuaugęs ir 
visų mėgiamas jaunuolis, 
buvo kątik baigęs augštes- 
niają mokykla. Jis tuojau 
stojo į Merck ant Marine 
kaip kadetas, kad išmokti 
inžinieriaus amato ir tar
nauti laivyne. Tais laikais [ 
tarnyba prekybos laivyne! 
buvo pavojingesnis darbas, 
negu mūšio fronte, nes prie-[ 
šo submarinai paskandin-; 
davo po keletą laivai kas 
savaitę arba ir kasdieną, 
nekartą su visom Įgulom.: 
Ypač laivų inžinieriai, ku-j 
riu darbas vra laivo dugne,! 
retai išsigelbėdavo.

Tačiau tie didieji pavo
jai nei kiek nenugąsdir.o 
jaunojo Pabarciaus, ta-p 
kaip jie nenugąsdina ir jo 
tėvo. Jaunuolis buvo ir yra 
atsidavęs savo pareigoms ir, 
prie visko prisirengęs.

Karta jaunojo Pabarciaus j 
laivas buvo užkluptas vo-

tinguished Flying Cross). 
Dabartiniu laiku lt. Dar-

Jonas Bičiūnas,
Alice Bičiunaitė,
Dr. Alfred Bičiūną*.

SIELOS

GliAŽlOS EILES. DAINOS 
H! B A LA DOS.

(Kipuošla <‘aucrHu spalvuotų puikiu paveikslų. 
pi.-lAP'ti <SvdW<i, apie rto įvairiu eilių. 

p Ji’sr laisvas nuo
n\RiJO VAI 1MUS.
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BROADWAY, n BOSTON. MASS.

Parengimai mažesni, bet ne 
“surpryzo parės”

Pas Brooklyno lietuvius 
įsivyravo labai netikęs pa
protys — “surpryzo parės,” 
šeštadieniais ir sekmadie
niais jų yra net po kelias.

Tos “surpryzo parės” y- 
ra niekas daugiau, tik sma
guriavimo ir girtavimo są
skrydžiai. Nuo 8 valandos 
vakaro žmonės valgo ir ge
ria dažnai net iki 3-4 va
landos rytmečio.

Tuo atveju Brooklyno 
lietuviai padarė didelį re
gresą. Ne taip būdavo pirm 
20-30 metų. Tada musų 
žmonės rinkdavosi į viešus 
parengimus — prakalbas, 
koncertus ir vaidinimus. 
Šiandien jų ir nelauk į to
kius parengimus, nes po 
“surpryzo parės” jų galvos 
“sunkios.” Pagaliau, tokių 
“panų” lankytojai susidarė 
keistą pažiūrą. Girdi, “o ką 
man duos parengimas—nei 
užkandžio, nei gėrimo...”

Su tais musų broliais da
rosi tas. ką amerikonas va
dina “from bad to vvorse” 
— daugiau, negu bloga.

Kainų administracija iš
leido naują patvarkymą, ku
riuo norima užkirst kelią 
spekuliacijai valgyklose.
PatvaiLymas reikalauja,
kad nuo sausio 15 d. visose 
valgyklose butų išstatyti 
kainų sąrašai, kuriuose turi 
but sužymėtos valgių kai- 
UOS.

Brooklyne jau yra tokių 
valgyklų, kuriose už pasku
tinį mažmožį lupa gerą pi
nigą.

Brooklyno Kriaučių*.

MILLINOCKET, MAINE

Mažai žinoma lietuvių 
kolonija

Raudonųjų kvislingų mi
tingas New Yorke

Madison Square Garden’e 
buvo suruoštas masinis mi
tingas. Jį roošė Maskvos 
kvislingai. komunistai. Mi
tinge kalbėjo komunistų 
fiureris Browder ir jų ben
drakeleivis, metodistų pry- 
čeris Harry Ward. Vienas 
kalė. antras zalatijo. Pa
vyzdžiui, metodistas Ward 
pasakė, kad Rusijos bolše
vikų popiežius Leninas pri
klausąs ne tik komunistams, 
bet viso pasaulio žmonėms, 
kurie trokšta laisvės. Bet 
kokią “laisvę” turi Rusijos 
žmonės, tai metodistų pry- 
čeris nepasakė.

Brouderis smerkė fašisti
nius kvislingus ir sakė, kad 
jie turi but “iššluoti.” Bet 
vietoj fašistinių kvislingų 

' Browderis pirso komunisti- 
įnius kvislingus. Pagaliau jis 
nei kiek nesivaržydamas 
pasakė, kad bolševiku Rusi 
ja tini plėsti savo rubežius,

Musų miestely yra 25 lie
tuvių šeimynos, kurios turi 
išleidusios 16 savo jaunuo
lių į karo tarnybą. Vieni jų 
randasi Pacifiko vandeny
ne, o kiti kariauja Europoj.

Lietuviai čia remia šios 
šalies valdžią ir gausiai per
ka kare paskolos bonus. Ku
rie dirba dirbtuvėse, tiems 
išskaito iš algos kas savai
tę tūlą dalį už bonus. Kiek 
lietuviai yra iš viso karo 
bonų išpirkę, sunku pasa
kyti. Nemažai mūsiškiu au
kojo Raud. Kryž. ir kitiems 
fondams.

Neužmirštam mes ir Lie
tuvos žmonių. Vladas Ma
kauskas ir Silvestras Pike
lis rinko drapanas Lietuvos 
žmonėms. Surinko 250 sva
rų ir pasiuntė į Bendro A- 
merikos Lietuvių Fondo 
sandėlį Brooklyne.

Pereitais metais musų ko
lonijoj mirė 3 lietuviai: 
Julius Čepaitis. Kazys Vo
lungevičius ir Karolis Fiše
ris. Šių metų sausio 12 die
ną mirė Pranas Tamulis. 
Visi buvo da neseni žmo
nės, ilgus metus išdirbę po
pieros pramonėj.

Popieros kompanija davė 
savo darbininkams 2 savai
tes atostogų su $30 savai
tine alga.

Laikraščių čionai parei
na: 10 “Keleiviu,” 5 “Tė
vynės” ir 2 “Laisvės.*

Vargo Plunksna.

Laikraštis yra geriausia 
dovana, kurios jusu draugas 
negalės užmiršti. Užrašvkl- 

grofcti svetimas žemes. Pa-1 te jam “Keleivį?’

lion.es


KeMrtaa PtUlafrU KELEIVIS, Sa BOSTON.

Anglų Valdonai 
Susirūpinę

Mokslo Naujienos

Churchillo vyria esybė pa-1 prie demokratinės santvar- 
suko gaires. Tai daryti ją i kos, kad tautos pačios savo 
privertė anglams nepalan- j likimą spręstų.
Idos nuotaikos, kurios pasi-l Bet — pastebėjo Chur- 
reiškė Amerikoje ir pačioje chill — bet ne visko ir ne 
Anglijoje. Churchillo daly- tuo pat metu bus galima 
bos su Stalinu iššaukė stip- j asiekti...
rią reakciją tiek Ameriko- Tasai "bet’’ yra didžioji 
je, tiek Anglijoje. Už ką. anglų politikos mįslė. For- 
galų gale, mes kariaujame, maliai Graikijoje jau baig- 
jei karą da nebaigus Euro- tas piliečių karas, kurį iš- 
pa vėl jau parceliuojama.' šaukė komunistiški ‘Tais
ei grvžtama prie imperia- vintoiai,” susibūrę į parti- 
'stinių įtakos sferų? zanišką ELAS. Bet tik for-

Toks klausimas kilo A- maliai. nes iš 37 prefektūrų 
erikeje, jis kilo ir pačioje (apskričių) 21 prefektūra 

Anglijoje. Niekam juk nė- d a yra komunistų rankose.

t Rooseveltas. Su Churchillu 
bėdos jau nebusią, bet ar 

. Rooseveltui pavyksią nu-
■ maldyti Staliną? —-------

Tai klausimas, kurį galės Progresas cukrinių runkelių liūs užlaikyti ir palengvin- 
atsakyti netolima ateitis. gamyboje ti jų gyvenimą. Kas daro-
Šiuo tarpu yra aišku tiek. Cukrus yra gaunamas ne ma bolševikų Rusijoje ir 
kad anglų konservatoriai ir Tik iš nendrių, bet ir iš run- nacių Vokietijoje, žinių nė- 
jų vadas Churchill susini- kelių. Europoje, kur cukri-
pinę. jie bėdoje. Dalybų po- nės nendrės neauga, runke-

ra.

litika davė tokių vaisių, ko
kių Churchill nelaukė. Eisi 
toliau, gali but da blogiai.

liai yra vienintelis šaltinis 
cukraus gamybai.

Cukraus gamyba iš run-

Pienas keturkampėse 
bonkose t

ra paslaptis, kad Anglijos 
Darbo Partiioje susidarė 
stipri opozicija, kuri prie
šinga tolimesniui bendravi
mui su konservatoriais. Kaip 
žinia, Anglijos ministrų ka
binete Darbo Partija turi 
savo atstovybę. Bevinui ir 
kitiems partijos vadams bu
vo pastatytas klausimas, ką 
.is mano daryti dėl Chur
chillo žygių Italijoj ir ki
tur.

Pevinas ir kiti partijos 
žmonės aiškinosi, kad pa
dėtis yra tikrai nedėkinga. 
Bet jų supratimu bent šiuo 
tarpu nedera stvertis griež
tu priemonių. Karo opera
cijos yra kritiško persilau
žimo stadijoje; reikia da
ryti visk s, kad priešą pa- 
klupdvti. Ardymas koalici
jos tokiame momente galė
tų pakenkti ne tik karo ei
gai. bet ir pačiai Darbo 
Partijai.

Bevino ir Morr~ono ar
gumentai paėmė \iršų, bet 
darbiečių nuotaikas jie ne
pakeitė. Pastarieji vis la
biau nusiteikia prieš kon- 

. gervaterių ir dalybininką 
Churchillą. Anglų vidaus 
fronte tos nuotaikos gali iš
šaukti krizį. Jei Darbo Par
tija nutars, kad jai nebe
reikalinga koalicija su Chur 
chillo partija, koalicijos ne
bus. O jei nebus koalicijos, 
bus nauii rinkimai ir pats 
Churchill gali sulaukti 
Chamberlaino likimo.

Churchill ir jo kolegos 
tatai žino; ir visa konser
vatorių partija .tai žino. 
Dėl amerikiečių galima ir 
vienaip ir kitaip aišknti, bet 
kaio aiškinsis tiems savo pi
ečiams, kurie tau nebeti-

Juo toliau nuo Atėnų, sie
kiant Bulgarijos ir Jugosla
vijos, tuo stipresni komunis
tų “elasai.” Iš graikų sosti
nės jie buvo išmušti, bet 
kaip bus su tomis sritimis, 
vpač graikiška Makedoni
ja. kurias valdo komunis
tai?

Šiuo klausimu ir Darbo 
Partijos pozicija yra kebli. 
Pasmerksi Churchillo poli
tiką Graikijoje, tuo pat kar
tu užgirsi bolševikų Rusijos 
politiką, kuri yra daug ar
šesnė, negu Churchillo po- tiks.

Churchill kartą yra paša kelių tačiau nėra lengva, 
kęs. kad jisai nesutiks buti Runkelius reikia pristatyt į 
pirmininku valstybės, kuri fabriką, kur jų sultys iš- 
norima išparceliuoti. Chui- spaudžiama, o paskui ji tu- 
chill tur but nelaukė, ka i n išgaruoti,, kad liktų tik 
jam da premjeraujant šito sausoji cukrinė medžiaga, 
darbo stversis “didvsis tai- Rusams, kurių transporto 
kininkas” šiaurėje...* sistema yra prasta, gi šio

Anglijos politika žymiam karo metu visiškai išgriau- 
laipsnyje priklausys nuo to, ta ar vartojama išimtinai 
kaip baigsis busima Roose- tik armijos reikalams ten- 
velto. Churchillo ir Stalinu kinti, cukraus gamyba bu- 
konferencija. Jei ir po šios v? pasidarius neįmanoma, 
konferencijos Anglija ei todėl surado lengvesnį 
‘‘įtakos sferų” keliu, gero būdą. Rusų “sovehozuose 
nebus ir visų pirma - pa- ™ "kolchozuose” užauginti

Kalbama, kad tuo bus 
pradėta vartoti keturkam
pės pieno bonkos, vietoj ap
skritų, kokias dabar turime. 
Bus tai daug praktiškesnės, 
nes užims daug mažiau vie
tos ir išvežiotojams ir šei
mininkėms šaldytuvuose. 
Keturkampes pieno bonkas 
bus galima sustatyti prie vie
na kitos ir neliks tokie di
deli tarpai, kaip sudaro su
stačius dabartines, apskri
tas bonkas.

čiai Anglijai. Šio karo me
tu Anglijos darbininkai y- 
ra daugiausia nukentėję 
Galima sakvti, kad Anglij: 
išliko tik ačiū jų pasiaukoji
mui. Anglijos darbo visuo
menė savo krauįą ir prakai
tą liejo, gindamosi nuo Hit-

PAŠTO SUGRĄŽINTOS 
KNYGOSrunkeliai ten pat ir išspau 

džiami. Paskui sultėm lei
džiama išgaruoti, o likusi Paštas sugrąžino mums
cukrinė medžiaga suspau- du knygų siuntinius, kurie
džiama į plytas ir siunčia
ma i cukraus dirbtuves. Va
gonuose ji užima mažiau 
vietos, nesni čieli runkeliai. 

Gerai išdžiovinta runke-lerio gaujų, jo “luftvafo” ir ,. , . _ ...
rakietiniu bombų. Ji nesu- 1,11 ?uknne, medžiaga gali 

kad nebaigus viena kehs metas. Lai-
litika. Anglu kariuomenė kara prasidėtu kitas: kati koma sausoj vietoj ji nepia- 

n.o.1 . r .. sektu kita ran(la nel savo spalvos, nei
skonio.Atėnuose šaudė tik komu- vieną agresiją

buvo adresuoti šiems drau
gams:

Bennv Alosis.
1136 So. 19th Ccurt, 

Cicero. III., 
ir

M. Galinas,
409 14th Avė..
Maywood, III.

Ant drg. Galino siuntinio 
pažymėta, kad adresatas

—Alou, Maik!
—Labas vakaras, tėve!
—Na, o ką dabar gazie-

—Kodėl?
—Todėl, kad žmogus iš 

prigimties yra peštukas.nistiškus partizanus, o Sta- Su tomis anglų visuome- 
lino žvalgyba šaudo visus; nės nuotaikomis turės skai- 
šaudo ir tuos, kurie bolše- tytis ir iškalbusis Churchill. 
vikiškiems okupantams ne- Jei nesiskaitys, Anglijos 
sipriešina: šaudo užtai, kad Darbo Partija trauksis iš
jie turi skirtingą galvoseną! koalicijos, bus nauji rinki- Mokslininkai yra išradę 

A mai- O jų konservatoriai ne- toki senimą, kuris žada pa-
Ameruos žmones mažai n?rt bent šiu? tarpu. Jie laikui žmogaus jaunystę. _ __ _____ ............... ......................... .... ............._

bijo pralaimėti. Dabar yra daromi bandy- priduoti. Pranešam apie tai r —Ale jo vaiskas paima. —Todėl; kad visiems rei-
Tai šitaip veikia demok- rnai su tuo skysčiu. npr laikraštį, nes kitokiu —Tas “vaiskas” ne jo, kia kovoti už būvį.

tėve. Tai Rusijos žmonių —Nausa, nežinai, Maike.
armija. Žmdii|ės pešasi dėl to. kad

—Na, o kaip tu rokuojįi, neturi artimo meilės, užmir- 
Maike, kas greičiau pa-šo Dievo prisakymus.

. j-j-* * * i - ». , . ««■»••** ..v.. sieks Beilvną: ruskiai, dr ’ —O tėvas neužmiršai?
Behrijoie. sąmoningai ar J1-3-5? didžiuoju tai- iki šiol neturėta* galimybes gaiėtų jų siuntinius palikti, amerikonai? ’ i .
-esameningai paslėpė kita Rusija. Stalino juos atpildyti. Ar naujasis įeįeu aukščiau nurodytose —Aš, tėve, nieko iš fcal-
e.am nmgai pasiepe ava diktatūros režimą nevalia serumas bus toji “atpildo- vietom nėra kas salėtu iuos m nonranašaninda baisesnę tiesą — bolse-,kritikuoti ir tas režimas da- ma medžiaga.” dar ^ietose nera kas Saletų JUOS no nepranasąuju. 

vikų terorą okupuotose sa- rogį vjs labiau nesukalba- pilnu ir tikrų žinių.
Kažkaip ir kažkodėl mas Bus tikrai įdomu, kaip ' ____  ‘

žmones 
žino. kas dedasi Balkanuo
se. Lenkijoje ir Pabalčio)

Bando skysti jaunystei 
palaikyti

“unknown” — nežinomas, tos rašo. Maike? Girdėjau, —Vot, maladec! Nors sy- 
Gi draugo Alosio siuntinys saliune žmones kalbant, kad kį pasakei teisybę. Be faito 
pažymėtas: “Not there.” Stalinas jau paėmė Hitlerio žmonės neapseina. Bet ar 
Reiškia, pastas tokio as- krėpastį. Ar teisybė? tu žinai, Maike, kodėl taip
mens tuo adresu nerado. —Ne. neteisybė. Stalinas yra? ..

O betgi abudu adresai y- sėdi Kremliuje užsidaręs ir —Žinau.
ra pačių adresatų mums paimti nieko negali. j —Na, tai kočlėl-gi?

r'hurchill yra ne tik iš- 
’-’lbrs vyras, jis—gudrus 

''Ht’kierius. Nesenai jam 
valbėti parlamente ir 

’--•-HIl pasakė: Anglijos valstybėms, jeigu tą
’bė nepaneigia ir darytų Stabnas. Net 

ano paneigti tuos prin- giau. yra žinių, kad 
ip 's. l urie buvo paskelbti - n ir “trj;u didžiuliu” 

A C
r'elzj

lyse.
daugelis Amerikos zuma- seksis Rooseveltui su 
;istų ir politikų mano. kad kalbėti ir susikalbėti, 
nedera kritikuoti savo tai- gt Strazdas
kininką — šiame atvejyje
Stalino diktatūros režimą.
Bet kritikuodami Churchillo 
vyriausybę tie žurnalistai ir 
politikai elgėsi vienšališkai.
Anglija juk taip pat yra 
musų talkininkas, tai kam 
ą kritikuoti?

Anglų ir amerikiečių kri
nka tačiau paveikė Chur
chillo vyriausybę. Yra ži
nių. kad Churchill mielu 
noru atsižadėtų savo “įta
kos” Graikijai ir kitoms 

patį 
dau-

juo Milžiniika naliegslių
armija

nera priimti.
Kartu 

pašto
8c., Galinas už 16c.

-Vistiek, Maike. Hitleris

—Ne, Maike; aš galiu tau 
pasakyt ant pometies visus 
katekizmus.

—Jeigu* taip. tai kam tė-
kardą

atėmė savo. vaiską iš.Sovic- įįa
tu prašome pnsiųsti , . ,-G , vas nešioji Kardą pnsijuo-
ženkleliu - Alosis už P?.rial.'e dldcl! ™lste.,.kĄ: k?d sos? Juk' tai karo įrankis.

busi- 
kon-

Čarterv’e. Ji darys 'emnri'oie viskas priklau-

Padekime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

. .. - - „„.as žinai visus
“Kel.” Administracija. i ™nto nusiuntė Pr,Ss katekizmus, ir vistiek esi ----------------- amenkonus Amenkonus jis pasiruošęs

“UŽMUŠTAS” GENERO- ant kokl° menesio _Jes. Maike. šoblė vra
LAS JAU PASVEIKO ,al.ko- ". ™?kl»> ‘M0 ?‘.rPu vainos tulšis. Tu čia mane
v ,. -----... . ,5alT uz™tl J°.fater- sukritikavai. Ale vistiek aš

kl . ,............. *r.'.,a!as :?.valc'M atgal ianti?. Jeigu ąs bučiau K!rokuoju. kafl |)akaju butu
- bekojų berankių u-sia‘p Belgitos radijas pranese,| vietoj, tai bučiau padaręs, |ima ant svjetn „į(Iantj- 

priešingai. Jeigu visos karalystės pada-
—Ką. pavyzdžiui? j r.vtų tokį agrymentą, kad

AŠ Maike bučiau atė- visas armotas suversti kur —As, Aiaike. bučiau ate • Jr j R daugiau 
męs vaiską nuo amerikonų nelaikvtg
orunto ir nusiuntęs pnes 
Kasėją. Bolševikus bučiau 
nuvaręs toli atgal, o ameri

Amerikos generolas Fr. 
Hines apskaičiuoja, kad po 
šio karo pasaulis susilauks 
milžiniškos armiios žmonių

Remkime aukomis Ame- Palle-elil#- bu?ia mažiau- kad Italijoj buvo užmuštas 
rikt < Lietuviu Tarvba ir ios f,a 20 'nillonu- Daugiausia vokiečiu generolas Kesser- tnfoi-maciiosU Centrą* kuris PaMgėhų turėsianti ling. Jo mirti paskelbęs

J . Rusija ir Vokietija; antroj “pats Hitleris.” Dabar gikuris
skleidžia pasaulyje teisin
gas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuviu tau- 
,os troškimus. Iškirpkite iš

ra. kad račių jungo at- pysiąs nuo to. kokią pozici- y 
šikrači;:si Europa gryžtų ia užimsiąs prezidentas ’

Hitleris.”
vietoj busianti Anglija, ir Berlyno radijas praneša, 
Jungtinės Valstijos. kad feldmaršalas Kesser-

Angliia ir Amerika jau ling buvo sužeistas, tačiau 
mTdę'riapcjį r^ių^te ginasi, kaip savo pąiiegč- pasveiko ir vėl vettia
kartu su savo auka Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cent
rui : American Lithuanian 
Council, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III.. U. S. A.
Čekį arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylcs vardu.

Žemiau pasirašęs (usi) siun- 
Amerikos Lietuviu Taryba:hlE'n vos KESrUBUKOS 

ISTORIJA
SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1935 metų 

revoliucinės Li« tuvns spėkos vedė kovą su 
o .i Ka n io> pačiu laiku kunigai 

•a valdžią rėmė ir g nė. kaip paskui revoliu- 
:ij» paėmė vii ši; kaip Lietuva likos paliuo- 
stiota iš p« caro valdžics ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartines Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
T"; yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
rime Lietuvos Respnb’ika ’• - •••. -r—1.»,Čia telpa visi svarbesni dokn’-i - 'va-mojo Seimo nutarimai. taik< -• • -•> v>oi-

j,, t'iAi'inis. •’ims visų
mušiu su lenkai*-- ir ' ra tai ne knvga. bet 
tiesiog žibintuvas, kuri- apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina ............................. ...  ................ 11.00

«-ia
S.............. auką paremti lietuvių
tautos kovą už laisvę.

(parašas)

(adresas)
Dėkodami Tamstoms už 

kooperavimą, paliekame
Su pagarba, 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas:

L. Šimutis, Dr. P. Grigaitis. 
M. Vaidyla.

RftUMENU
SKAUSMU

GAUK

K B ». t I VIS
H.V Rrnadwav. Bosimi, M

C«N-EXKUER
nuo It67 metu ... 

patikimas šeimos tepalas

'pOituaian'* «?’

LENKIJOS FRONTAS PASIRODĖ TUŠČIAS
onams bučiau leidęs užim- 

‘i Berlyną; tada džermanai 
' autu amerikoniškų binzų 
r sviesto, ir nesiektai galė
ki gyventi, ba Amerika vi- 
kms 'b oda laisve. O jeigu 

<abar Berlyną užims rus- 
’ iai tai u? vokiečiams ne 
il-tai nieko n°r!uos, ale dai

—Panašus nutarimas jau 
yra buvęs po pereitojo ka
ro. Buvo nutarta ant jūrių 
daugiau nesiginkluoti. o e- 
samus karo laivynus suma
žinti. Einant tuo nutarimu, 
Amerika nuskandino dau
giau kain pusę savo karo 
laivu. O kas iš to išėio? Da
bar teko iš naujo laivus sta
tyti ir kariauti.

• i *• • - • Tur i. i —Maike. tu čia man už-oska atims ir išveš i Mask-i , • , , . , , . ,. mAi beė ii r luift rLnVe’ ,abal d’dclę mlsli- TuAi beč jur laif! 
-Hitleriui, tėve. nera

' ali dabar eiti cau. o as no- 
-n vi-pps pamislyti. kaip i-

irtumo, kas Berlyną pir- vesti ant svieto tekį parėt- 
a paims. Ar jį paims ame-; ą, kad nebūtų faitų.
leeiai. ar rusai, jam vis-j 

bus galas.
—Ar tu rokuoji, kad J! I

jo!.
akars?
—Pakars ar ne. bet 

• • idžia bus sunaikinta.
—O kas tada bus?
—Tada bus taika.
—Ar to nori pasakyt, kad 

’ us imadcs?
—Aš nežinau, ką tAvas 

v: dini “i’gadom’s.” Lietu-

ra.

1.JETIP OS VAIZDAI

Tai ’ ra atvirutės su gra- 
t kf’vos vaizdais. At- 

• in tės tm’ a bile sveikini-
’-ams arba bo^spondenci- 
iem.s. o ' na* šiais metais, 
’ uomet uz T ietuvos nepri- 
k avscmvbe Amerikos lietu
viai veda tokią įtemptą ko-

kalboj tokio žodžio nė- va^ . . ...Daug iu neturime, tiktai 
50 kompletų. Kompletas 5') 
centų.

“KELEIVIS”
—Ųgadomis, Maike, lie- 

’-viai vadina pakajų.
—Ir “pakajus” ne musų 

žodis.
—Na. tiek to. Maike, su 

tais žodžiais. Aš tik noriu

636 Broadvvay,
So. Boston 27 Mass.

Pradėję Lenkijoj ofensyvą. nišai rado priešo frontą žinoti, ar daugiau vainų ant 
beveik tuščią. Visos vokiečių spėkos buvo perkeltos iš svieto nebus, 
čia i vakarus. Todėl į kelias dienas rusai paėmė Vai*- —Aš, tėve, netikiu, kad* i tt i jc. , i i_ __ rnn i i —± v i* v

Pirki; Karo Bondaos Ir Stam-
__ ___ _____________ ____________ ____ ___ ______ ___ |fe». Kas sąvaitę įdėkit į juos

šuvą. Kielcus, Krokuvą. Čenstakavą. Tanenbergą. Til- pasauly galėtų buti. amžina nemažiau kaip— _ • _ 1     • _  ? _ _ x _ Ii  a _   A a Iiže ir kitus Rytprūsių miestelius. • taika uždarbio dali
savo
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Komunistai sudarkė 
lietuvių salę

Rengiasi minėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę

į šis parengimas butų sekmin' 
gas. Bus graži koncertinė 
dalis, susidedanti iš solo ir 
choro dainų ir kitų margu
mynų.

Sveikinimo kalbas pasa
kys Lietuvos, Latvijos ir 
Esti’os atstovai. Bus vienas 
žymus kalbėtojas, kuris nu- 

i švies dabartinę politinę Lie
tuvos būklę. Bus paruošta ir 

fprcgai tinkamų rezoliucijų, 
kurios bus pasiųstos atatin
kamiems pareigūnams, kar 
gintų pavergtos Lietuvos 
bylą?

Visas sis minėjimas Įvyks 
sekmadieni, vasario 11 d., 
pradedant 3 vai. popiet

Kas Mums Rašoma
Penktas Poslapis

Sausio 2 d. buvo “Lietu- New Yorko Lietuvių Ta
vos Sūnų ir Dukterų Pašal-irvba, susidedanti iš įvairių 
pos Draugijos Apšvietos' draugijų (išskyrus komu- 
Bendrovės” mitingas nuo-knistus), turi komitetą, ku- 
savam name, 29 Endicott ri rūpinasi, kad ir šių me- 
St. Aš čia paduodu tris var-tų Lietuvos,Nepriklausomy- 
dus krūvoj, nes taip šita or- bes šventė butų iškilmingai
ganizacija oficialiai vadi- raminėta. Tos šventės mi- Durys atdaros nuo 2 vai. 
naši ir tekiu vardu yra už- nė j i mas įvyks didelėj Web-; Vakar* nuo 7 vai. bus šo 
rašomi jos protokolai. Be ter Hali svetainėj, E. llth Liai. Visų gerų lietuvių par- 
kitų pranešimų, patiekė sa- i t., arti Broaduay, Ne\v eiga • ra dalyvauti tokiuose 
vo rap rtą ir namo pataisy- Yorke. Rengimo komitetas>sus:rinkimuose ir visais ga- 
mo komisi’a. Mat, kaip pasidalino pareigomis se- limais budais remti šios ša- 
“Kelcivy” buvo jau savo > kančiai: pirm. J. Buivydas, lies pastangas greičiau lai- 
iaiku rašyta, draugijos na-i vakaro v?d.. adv. K. Jurgė- mėti karą. ir podraug nepa
iras buvo apdegęs ir jį rei-'la, ižd. J. C. Baltus, sekret.-miršti savo tėvų šalies Lie- 
kėjo taisyti. Iš komisijos ra- Iz. I^učkienė. Kiti komite- tuvos kritiškiausiame mo

to nariai talkininkauja ir mente.
deda visas pastangas, kadi Koresp. P. N.

poito paaiškėjo, kad už pa 
dumtus gaisro nuostolius 
draugija gavo iš apdraudos 
kompanijos $12.000. Tiek 
pat kainavo ir namo patai
symas.

Tiesa, namas pataisytas 
gerai; jis dabar išrodo ge
riau. negu pirma buvo. Tiek 
galima pasakvti tik apie pa
čia statybą. Vienu žvilgsniu 
tačiau salė dabar sudarky-j 
ta. Mat, ta namo pataisymo'

Polemika ir Kritika
TIKYBA

Iš knygos:
and God

' mintis, kad ir ių pačių tiky-
----- ba gali but klaidinga.
Bible, Church, | Tas faktas, kad senovės 

tikybos persikeitė į pasa
kas. laisvamanius da labiau

Karo dalykų “ekspertai”
Pereitų metų 21 gruodžio 

“Vilnies” laidoj pastebėjau! 
aiškinimą, kaip dabar rei
kėtų mobilizuoti belgų pa
jėgas kovai su priešu. Ir tas 
reikėję padaryti jau daug 
anksčiau.

Jeigu “V.’’ pišoriai yra 
tokie geri karo strategai, tai 
kedėl iie nepasistengia pa
mokinti britų karo vadą ge
nerolą Erskine? Kam jie 
aiškina tokius dalykus savo 
skaitytojams, kurie juk ne
važiuos Belgiion kariauti?

Arba, jeigu “Vilnies” re
daktoriai yra tokie smart, 
tai kodėl jie neįstoja gene
rolais į Amerikos armiją ir 
nepamekina generolą Eisen- 
howerį. kaip sumušti Vo
kietiją?

Bet man regis, kad vie
nas dabartinių “V.” redak
torių yra buvęs raudonoj 
armijoj, tačiau kai reikėjo j 
eit į frontą, tai įdūrė štiką 
į žemę ir per kalnus pabėgo 
Amerikon. (Ne, Abekas ne-! 
buvo armijoj. Jis pabėgo 
pirma, negu jį spėjo paim
ti. — Red.)

Jeigu aš bučiau toks di
delis karo dalykų žinovas, 
kokiais dedasi Chicagos 
bolševikų gazietos pišorė- 
liai, tai nelaukčiau nei die
nos, bet tuojau — maršTikyba yra žmogaus pa- užtikrina, kad šios dienos 

kom iri ia ^pasLamdė^^koki darinys ir neturi aiškaus ir'tikybos susilauks tokio pat) priešo mušti. 
t°r, pJhsJ nnnS ?riež.to nustatymo; o jeigu Į likimo. Tai yra natūralu, Petrą. Raukti.

nes visos tikvbos buvo ir v-ten artistą, kad nupieštu , ,
ant sienų raiškų vaizdų, ii an<icma- "Statyt.., tai pa 
už tą darbą užmokėjo jam
$250.00 iš draugijos iždo.
Artistas, žinoma, čia nekal
tas ; jis nupiešė kas jam bu
vo pasakyta. Rodos, lietu
vių salėj pritiktų lietuviško 
pobūdžio dekoracijos; bet 
ir. u-u komunistams geriau

prastai duodama priešingi1 ra žmogaus sumanytos, 
argumentai. Pobūdis nusta- žmogaus sukurtos, žmogaus 
tymo priklauso tik nuo aiš- suorganizuotos, žmogaus 
kintojo nuomonės, be fak- j aiškintos ir žmogaus nau- 
tų ir tikrovės. Tikybos pa-' dotos.
grindas — tai tikėti ir gerb 
ti įsiviazduotą galybę.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Jos. Stakniui. — “Kelei
vis” pradėjo eiti 1905 me
tais. Stasvs Michelsonas suNėra Dievo, kuris kada _________  _________

nors butų turėjęs reikalo su .Jurgiu Gegužiu paėmė jį į 
Praeity buvo labai daug , tikybom ir jų tikslais. Tai savo rankas 1908 metais? 

patinka rusiškas skonis, j vairių tikvbų, bet tik ke- vra žr gaus vaizduotės da-
I ietuvybės jie nekenčia. Ir- ios jų išliko, o kitos po Jykas. ii nėra nieko amžino, 
todėl ant salės sienų jie lie- į kiek laiko buvo atmestos, i ką pats žmogus sutveria.

nnmaliavot nisiškus ti-Į>e_ 
j us
nose “rubaškose,” o ruske- 
lės — rusiškais sijonais ir 
nasivkomis.
Draugija vadinasi “Lie

tuvos Sunu ir Dukterų.” o 
jos salėj ant sienų figuruo- 
ja Rusijos sunūs ir dukte- 
rvs. Tai yra įžeidimas, sta
čiai išniekinimas lietuvy
bės. Trūksta tik Stalino 
“saulės” su ūsais, tuomet 
jau butų tikra ruskių pasto
gė.

rv___ i. _12_;nusKenai šoka raUno-
painios, o kitos vidutinės. 
Tikybų painumas auga su 
ikinčiujų protavimu, iki jų 

r ažanga daleidžia atmesti 
bažnytinius gąsdinimus ir 
prietarus. Tuomet tampa 
atmestos ir visos tikybos.

Kiekvienos tikybos gar
bintojai tiki, kad tik jų ti
kyba yra tiksli, o visas ki
tas laiko klaidingomis ir ne
tikromis. Taip buvo pirma, 
taip yra daroma ir dabar 
visame pasauly. Praeity ti-

Broliai lietuviai, už kalkintieji buvo taip pat nuo- 
mes turim Rusiją garbinti?|širdųs. taip pat maldingi ir 
Ką ji yra mums davusi per turėjo tiek oat teisės buti

Didžiuma jų labai papras- Tikybos mokyme yra skir
tos. nekurios buvo labai tumu, vienok pas visus ti-

ilgus metus? Kalėjimus, Si- 
byrą ir nemoksią! Kas bu-

tokiais, kokiais šiandien y- 
ra krikščionys, mahohmeto-

vo prie carų, tas pats ir'nai ir budistai. Nepaisant
šiandien. Musu broliai tre- to. kad visas pasaulis žino
Triami iš I ietuvos i žiaurų jeg visos tos tikybos buvo 

apgaulingos, tikintieji i li
kusias tikvbas dar su dides
niu įsitikinimu kalba, kad 

tautos iu — tai tikroji tikyba, tik 
kitos buvo humbugas. Jiems

Sibv’a alkanai ir šaltai mir
čiai. Ir tą žiauru despotiz
mą musų išsigimėliai garbi
na. Sarmata jums. 
pardavikai!

Tautietis, niekad į galvą neateina

KRŪVOS LAVONŲ PO SNIEGU

MM

Ši nuotrauka parodo apsnigtą Belgijos miestelį, o 
po sniegu guli kiuvos vokiečių lavonų. Jie krito čia ko
voj su sklaidomąja jankių divizija, kuri nusileido į šį 
miesteli iš oro. ! ,

dnčius matome baimės, ne
žinystės ir prietarų krovinį, 
"rašalink tą krovinį, paro
dyk teisybę apie dievus, 
bažnyčias* ir biblijas, visos 
tikybos išnyks, o jų vietą 
’ižims teisingumas ir prota
vimas.

Mokslo žmonės ginčijasi 
dėl tikybų atsiradimo, bet 
yra tikrai žinoma, kad prieš 
istorinis žmogus neturėjo jo
kios tikybos. Taipgi yra ne
ginčijama tiesa, kad tiky
bos diegas vystėsi kartu su 
žmogaus kilimu, evoliucijos 
keliu, iki dabartinių formų.

Biblija sako, kad vienas 
lievų sutvėrė žmogų, bet 
įepasako, kuris, nes dievų 
senovėje buvo daug. Ga! 
but vienas senovės pasakiš
kų dievų, ar vienas dabarti
nu Chinijos, ar vienas iš 
keturiolikos tūkstančių Ja- 
oniios. ar Indijos dievų, o 

gal žydų dievas? Krikščio
nių Dievo tuomet da nebu
vo. Fundamentalistai da ir 
labai- tiki tai biblijos pasa
kai apie žmogaus sutvėri- 
'? ir per trylika šimtmečių 

baudė tuos, kurie nenorėjo 
tam tikėti — baudė mirti
mi.

P t kada žmonija Įgavo 
aisvės, protauiantieji žmo
nės ret ir pažangios baž- 
nvč’os, jau atsisakė tikėti 
okion s pasakoms, ir pasi- 
d n atvirai. Dabar turime 
a’^iau duomenų, paremtų
• ' ‘oje pasakomis ir į-

’r’ma's. kad ne Dievas
• tvėrė žmogų, bet žmo- 
r« i?rra]vojo Dievą ir su-

' urė tikybą.
Vertė P. M. K.

Taigi “Keleiviui” sukako 
jau 40 metų. Kai sueis 50 
metu, tada švęsime “auksi
nį” iubįlėių,

“Keleivio” Skaitytojui.-— Į 
Mes nemanom, kad Ispani
ja galėtų kada nors susi
laukti 400 milionų gyvento
jų. Amerika niekad nebuvo 
Ispanijos užkariavus; ji tu-' 
įėjo tiktai karą su Ispanija 
ir tą karą laimėjo. Po to ka
ro Ispanija neteko Kubos ir 
Filipinų. Antras klausimas: 
Ar moteris nepilietė gali 
gaut vyro pensiją jam mi
rus? Taip, gali.

Jonui Senakui. — (1) į
Kodėl Stalinas bijosi išva
žiuoti iš Rusijos, mes galim 
tik spėt, bet tikrai nežinom.j 
(2) Mums rodos, kad pasa
ka, buk vokiečiai vartoja 
medines kulkas, vra prasi-1 
manyta. (3) Vėliausios ži- 
nies sako. kad amerikiečiai 
au vartoja rakietines bom

bas prieš japonus. i
Žemaitokė. — Redakcija' 

oo savo straipsniais ir pc į 
žiniomis nepasirašo, bet ko 
respondentai ir bendradar
biai privalo po savo raštais 
pasirašyti. Kas nenori dėti 
savo tikros pavardės, gali 
pasiryašti ir slapvvardžiu. 
tačiau redakcijos žiniai tu
ri priduoti tikrą savo pa
vardę ir adresą.

TRAUKINIŲ KATAS
TROFA AIRIJOJ

PAJ1EŠK0JIMAI
Aš. .Tonas Jusčius. pajieškau Bar

boros Zimančiukės. tos Lą kartu ke
liavom iš Lietuvos į Ekaterinslavo 
gub.. j Rusija. Ji vra kilus iš Pa
varčių apylinkės. Skaudvilės para- 
oijos. Yra svarins ••• a’as. Norė
jau. k" 1 ji ne.»i atsi >ktų. arba 

kas ją fino. kad praneštų jos adre- 
a. Ui te> inga priduota jos adresą J 
'uosiu $10.00. Mano adresas toks: I

jon's .n sen s 1
--t,o s Halsted St.. Chicago 9. III.

Pajieškau Jono Vdko ir jo sesers 
'•spji'oc iš Siumiškin kaimo: taipgi 

Vladisla'o ir Tx>n?r:r<, Mikėnų, iš 
Tokšiu kai no. Jie visi Skapiškio pa- 
-ap., Rokiš’ io apskr.. Kauno gub.

J. VALDOKA.
13 S. Ward St., Uorcester, Mass.

šiaurės Airijoj, kuri pri
klauso Anglijai, pereitą sa
vaitę ivyko dvieių traukinių 
kolizija. Penkiolika žmonių 
buvo užmušta ir 50 sužeis
ta. ,

Pajieškau žmonos tėvo. Jono Šata- 
kaičio. Jis pats ar kas ki’is anie jį 

j nraneš. tam skiriu Jl". Kad ir mi
ręs butu, vistiek gaus $1H.

JOHN Z. POCIŪNAS,

ELEKTROS ĮMONES 
KOSTOMERIAMS

The War Production Board prašo mus pranešti jums, kad yra 
išleistas Utility Order U-9, kuris draudžia vartoti elektra tūliems

tikslams. Žemiau seka io kopija

Title 32—National Defense Chapter IX—VVar Production Board Part 4500—Vanduo, Jėga, Gazas ir Centralinis Garu Šildymas (Utility Order U-9)
§ 4500.61 Utilities Order U-9. (a) šio orderio tikslas. Karo reikalai sumažino anglį ir kitą kurą. Šio orderio tikslas yra taupyti kurą, vartojamą elektrai gaminti; uždraudžiant tūlą elektros vartojimą.(b) Paaiškinimas. Dėl šio orderio tikslų:(1) “Asmuo” reiškia individą, partnerystę, draugiją, biznio trustą, korporaciją, politinę subdiviziją, valdžios agenciją ar korporaciją ar bet kokią organizuotą žmonių grupę, inkorporuotą ar ne.(2) “Elektros Tiekėjas” reiškia bet kokį asmenį, kuris persiunčia ir išskirsto elektrą.(c) Draudžiama Vartoti. Nei vienas asmuo nevartos elektros nei vienam šių tikiu:(1) Apšvietimui skelbimų lauke.(2) Platus apšvietimas lauke, išskyrus vietas, kur biznis daromas lauke.(3) Papuošimo ir pagražinimo apšvietimas lauke.(4) Langų apšvietimas, išskyrus kur šviesa reikalinga vidui.(5) Gonkų apšvietimas stipresnis kaip 60 wattų kožnom gonkom.(6) Baltas gatvių apšvietimas, stipresnis negu reikair.ngas visuomenės saugumui.(7) Išorių iškabų apšvietimas, išskyrus—(i) Kelrodžius, reikalingus ugna- gesiams, policijos apsaugai, tra- fiko tvarkymui, stočių ar ligoninių transportacijai, arba panašios rodyklės, būtinos visuomenės aptarnavimui, kurių ap- švitimas vra valdžios pripažintas reikalingu. Raštiškas liudy- mas turi but įteiktas atatinkamam elektros tiekėjui; ypatinga forma nereikalinga; stipresnės kaip 60 wattų įstai-(ii) Kelrodžiai bei rodyklės, nestipresnės kaip 60 wattų įstaigai, kaip daktarų ofisai, viešbučiai ar kitos viešos nakvojimo įstaigos.(d) Paliuosavimai. (1) Jeigu elektros tiekėjas mato, kad jo aptarnau

jamų asmenų pilie šio orderio prisilaikymas nesutaupys anglių ar kitokio kuro, tai jis gali prašyti tai vietai paliuosavimo iš Office of War Utilities, War Production Board, \Vashington 25, D C., Ref.: U:9.(2) The VVar Production Board gali laikas' nuo laiko duoti nurodymų paliuosuodamas tūlas apylinkes nuo šito patvarkymo, jeigu jis matys, kad šito patvarkymo tenai vykdymas nesumažino anglių ar kito kuro suvartojimo.(e) - Prašymai. Jei kas mano, kad prisitaikymas prie šito patvarkymo sudarys jam nepaprastų sunkenybių. arba sudarys viešai sveikatai ir saugumui pavojų, gali prašyti palengvinimo iš District Office of the VVar Production Board toj apylinkėj, kurioj kostumeris randasi. Ref.: U-9 •(f) Pastabos. Kiekvienas elektros tiekėjas, kaip galima greičiausia turi paskelbti ar kitaip pranešti apie šį orderį tiems asmenims, kuriems tiekia elektrą šiuo patvarkymu draudžiamiems tikslams.(2) Jei kuris elektros tiekėjas sužinos kurį asmenį nepildant šio patvarkymo, privalo pranešti jam apie nusikaltimą. Jeigu ir po to tas asmuo nepildys patvarkymo, elektros tiekėjas privalo pranešti jam raštu aiškų šio patvarkymo reikalavimą, nurodyt,: kokios gręsia bausmės, ir to rašto kopiją prisiųsti į Distirict Office of the War Production Board toj apylinkėj, kur kostumeris ran
das Fef • N-9(g) Nusikaltimai. Jei VVar Production Board nuspręs kurį asmenį vartojant elektrą laužant šį patvarkymą, gali įsakyt elektros tiekėjui nutraukti tokiam asmeniui elektros tiekimą ir gali nurodyti sąlygas, kuriomis tiekimas gali but atnaujintas- Be to, kiekvienas asmuo, kuris tyčia laužys šį patvarkymą arba duos neteisingų parodymų kuriam nors United States departamentui, nusidės įstatymams ir gali but baudžiamas pabauda arba kalėjimu.(h) Kada Prasideda, šito patvarkymo paragrafas (c) ineina galion 1945 metų Vasario 1 d.Išleista 1945 m. Sausio 15 d.VVAR PRODUCTION BOARDByJ. Joseph Whelan,Recording Secretary.

Jus sutiksite, kad ši patvarkymą reikia pildyt. Ir mes pa
tariant tuojau padalyt kas reikia, kad nenusidėt Orderiui, 
kuris ineina galio 1945 m. Vasario 1.

Orderiui nusidėjęs elektros vartotojas gali but baudžia
mas Federaliais įstatymais ir War Production Board ga
li įsakyt išjungt jam elektrą. Orderis reikalauja, kad mes 
nurodytume War Production Boardui kožną vartotoją, 
kuris atsisako pildyt šį orderį.

War Production Board prašo mus patarti jums, kari ge
ruoju nvstotumėt vartoję elektrą draužiamiems tikslams 
ruo 1945 m. Vasario 1. Board taipgi prašo mus patarti 
jums, kad sumažintume! visą elektros vartojimą.

BOSTON EDISON COMPANY
January 23, 1945

vincijoj. Jis mano senas draugas, bet 
jau nuo 34 metų nieko apie jį ne-

ar kas apie juos žino.
JOHN Z. POCIŪNAS, . .

4325 S. W. 13th St., Miami 34, Fla. girdėjau. Jei kas apie jj žmo, ma- ( 
lonėkit man pranešti, kur jis

^-„„„„į-.z. das i. Iš amato jis buvo molderis. Ir • 
pajieškau Juozo Pociaus, kuris gy- ] 

itų, Mi-. J
Lietuvos Generalinio

pajieškomi asmenys: - ____
Bagdonienė. Johana. P^Kutiniu chijj-ane ar Ohio valstijoj. Pajieškau 

aiku gyvenusi Rochester, N. taipgi Jono Karpavičiaus ir Igno
yra kilusi iš Josvainių parapijos Lie- r^ifeiko. Karpavičius gyvena, rodos, 
tuvoje, o i Ameriką atvykusi 191- Hudsone, Mass. Jie patys ar kas a 
metais. pie juos žino, malonės atsiliepti šiuo

Banienė. Stasė, gim. Krėčaitė, ki-i adresu: (4,
lusi iš Navarėnų miestelio.

Maslauskai. Pranas ir Kostas, ki- Cassapohs,
Leipalingio

vena ant farmos apie Detroitą,

Mich.

TIKRAI GERI
PREPARATAI

» t-v »
į r z ; Lr J' ;vT

• «<v i tiki ..
. jo v astilr antie

S Tšnlaima
J pleiskana*, ir viso 

sius Kitus nešiaru- 
mns ir mis*iprina 
odą. 50c. už bonką.
ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHINC TONIC

Aliejų ir Oda Gydančių Vaintn 
Mišinys. Pažymėtina gydoo'ė dė 
plaukų šaknims h Odos gydymui 
50 centų už bonkų

Pasižymi savo genimu. Prision 
čiam per Paštų j visas dalis Su
vienytu Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BRO\DWAT

SOUTH BOSTON, MASS.

K
lę iš šimaniunų kaimo, 
vals., Seinų apskr. Seniau gyveno
ar gal ir tebegyvena Nev,- Yorke. Didysai Sapnininkas, su kazvrų 

Skilandžiunas. Konstantinas, gy- burimu. 264 puslapiai ............... 50c.
'•enęs, o gal dar ir tebcgyvnantis i Deklamacijos ir Dainos. 76 pusią-1
Buffalo, N. Y. piai .................................................. 25c.

Ulke, Juozas, kilęs iš Jakubonių Gyvenimas Girtuoklio, su daino-
km„ Pušaloto vals., Panevėžio apskr.,imis .................................................... 20c. į
šiuo metu apie 60 metų amžiaus. Atspėjimas savo Laimės iš plane-

Jieškomieji arba apie juos žinan-1 tų ...................................................... 20c.
tieji prašomi atsiliepti: Paslaptis Kortų lošimo, kaip ap-

Consnlate General of Lithuania. 1 sisaugoti nuo apgavikų ........... 1.40

NUPIGINTOS KNYGOS

Kas pirks visas 5 knygas, tam ati
duosiu visas penkias už $1.00. O kas

Smetonos,' Pajieškau Jono Virmauskio, kuris *nrls P° 'iena. tam pilna kaina.
St. Pau- 1910 metais gyveno Škotijoj, Coal- • Mano adresas toks:
ėio. Jos. bridge, o vėliau atvažiavo i Kanada j PAUL MIKALAUSKAS,
iie patys ir apsistojo <)ttawoj, Ontario pro-l20ii Athcns St., So. Boston 27, Mass.

4325 S. W. 13th St.. Miarn 34, Fla. | 41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.

Pajieškau draugu: Jon, 
r.altro Pakelčio. M. l’uk , 
ražo, Geo. Kviste. J. 1 
Budrio. Malonės a t



Įeito Puslapis

Moterims Pasiskaityt
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M. MJCHELSONIENt.

Vandens Liga Arba 
‘Dropsy‘

“Dropsy” yra lotinų ir 
graikų kilmės žodis ir reiš
kia vandeni.

Pati savaime ‘‘dropsy” 
nėra liga — tai tik svarb-.is

mališkai veikti; kai kuliais 
atvejais širdis lieka pa
stumta Į antrą krutinės pu-’ 
sę ir t.t.

štai kodėl žmonėms, pas
simptomas arba ženklas ki- kuriuos pradeda pasireikšti 
tos pavojingos ligos. vandenligės simptomai, pa-

Plavyzdžiui, kada pasir j- vojinga ilgai delsti ir nami- 
do žemiau kelių kojų ir k a- niais vaistais gydytis. Tai 
jų pirštų sutinimas, tai tas tik suteikia progos rimtai 
veikiausiai nusako, kad ligai labiau Įsikeroti. Kai tik 
žmogus serga širdies ari a • pasireiškia vandenligės sim 
inkstų liga. Kada vanduo ptomai, tai tuoj reikia i sa- 
pasirodo vidui ių ir žarną vo daktarą kreiptis, kad su- 
tuštumoie, tai tas reiškią rastų tikrąją priežastį, tiks- 
kepenų ligą. vidurių dži - liau sakant, tikrąją ligą. 
vą, tumelį ir tt. Pasitaik >.1 kuri tuos simptomus gimdo.
jog atsiranda vandens tai / 
dviejų plaučių plėvių (pleu
rai cavity), tarp plaučių 
šonkaulių. Tai jau džiovi -, 
ženklas. Kada atsi ra n c >. 
vandens tarp smegenų i r 
kiaušo, tai galima spręst:, 
jog vystosi smegenų lig;.. 
Tai gali taip pat paeiti ’? 
nuo plėvių (meninges) id - 
gimo.

•Tačiau visada pravarti

Dr. L Makar.

Pinigų kai šieno
Aną dieną “Keleivio” re- 

dakcijon užėjo susinervavu
si pažystama moteris. Už
klausta, kas atsitiko, ji atsa
kė:

“Skubinu, kad kartais 
džėlon nepatekčiau.”

turėti galvoje, jog viena “Na iau, už ką taip?”’ 
svarbiausiu priežasčių, ko- “Ar tamsta pažysti tą ko
dėl vienoje ar kitoje kun,! munistų davatką Š-nę?” 
dalyje atsiranda vanduo, y- “Iš matymo, rodos, pa
ra štai kokia: širdis nepajė- žystu. O kas su ja atsitiko?” 
gia normališkai kraujo čir-i “Kol kas dar niekas, bet 
kuliaciją atlikti. O tai jau jei aš ją dai- kartą išgirsiu 
pareina iš to. kad širdies taip kalbant, tai nežiūrėsiu 
raumenys arba širdies vož-! ar bus ant gatvės, ar kur ki
tavai nebeveikia tinkamai, tur. bet ji gaus per valgo- ___ *

Kada vanduo atsiranda m%* , .. ,. ,
po oda žemiau akių ir kitų’ . ką Ji nupnauske, kad
veido bei kūno dalių, tai ;taįPsuV* .°te* 
tas reiškia, jog inkstai yra Nugi tik pamislykit. As

KELEIVIS. SO.

KAILIAI YRA MADOJE APSKRITUS METUS

Puošnus kailiai via puLū.:-i:i moteriškei apranga, ir jie yra visada madoje. 
Čia parodyti pavyzdžiai."skaitu • iš kairės Į dešinę, yra: lapių apsiaustas, žeben
kščių apsiaustas ir kanadiš kiu iušių kapa.

patarčiau po karo nuvažiuo
ti Lietuvon pažiūrėti. ką; 
komunistai ten yra padarę’ 
o ne Rusijon. Iš Rusijos n - 
visuomet tokie svečiai 
gryžta.

Žiemos Puota

SU-
M.

pakrikę, atseit, Įdegę. Ta 
litru uaDrastai vra vadina—- i — —
ma “Bright’s disease. 
stų Įdegimas gali Įvykti štai 
ga, kai žmogus serga arba

stoviu su pažystama motere 
ir kalbam apie karą, nes 

Ink-!a^ turim sūnūs karo fron
te. Ji priėjus užklausė apie 
ką kalbam. Aš atsakiau, kad

baigia sirgti skarletina, dif- į skundžiamės, jog karas taip 
terija arba influenza. Gali Įpabaigia, 
tai Įvykti nuo Įsisenėjusių . ? nenoriu, kad pal
inksta ligų. kurios yra pašė--baigtų, nes dabar dolerių 
ka užsinuodijimo tūlais che- kaip šieno. Jau antrą auzą 
mikalais. Būtent, gyvojo si- baigiam išmokėti. Nonų dar 
dabro. bismuto, blogų dan- susitaupyti kelis šimtus, kad 
tu ir kai kuriu chronišku li- karu* pasibaigus galėčiau

Krenta snaigės sidabrinės 
Tyliai, pamažu.
Veržias džiaugsmas iš krutinės 
Taip gražu, gražu...

Kur pradingo vasarėlė,
Meėlės vakarai.
O sesute, žiemužėle.
Ka tu čia darai ?

Kam nuklostei kalta drobe 
Pievas ir laukus.
Uždarei visus j trobą.
Ar ne puota bus?

nuvažiuoti Rusijon pažiurę- '8M-
Trečia vandenligės r-— . ,

žastis yra kepenų vėžys ar- . „ As taip supykau, kad ne- 
ba viduriu ir žamu tumeris. i jučiom kumščia susigniau- 
Tais atvejais vanduo atsi- Atsisveikinau su drauge 
randa viduriuose.

prie-

ir nuėjau, nes tikrai bijo
jau. kad negalėsiu susival- 

den?atsiradimas kai'kurio- Hyti* Tik jus pagalvokite! 
še kimo dalyse vra simpto- Ji sūnų neturi, tai. nori kad 
mas oavojingv ligų. Tačiau, karas tęstųsi, nori daugiau 
tie simptomai'ir patys per' dolerių, kad galėtų Rusijon 
sav? sudaro daug nemalo-įvažiuoti. Ji visai nepaiso, 
numu: dažnai kojose atsi-'kad tie doleriai aptaškyti 
veria žaizdos kurios sun-’^usų vaikų krauju.” 
kiai pasiduoda gydomos;! Žinoma, taip kalbėti gali 
T asunkė.ia kvėpavimas, ka tiktai didžiausia saumylė ir 
darą i plaučiai negali nor- beširdė. Aš tai komunistei

Kaip iau minėjau, van-

JAM 16 METŲ, JAI—15

sitis du
dina: i Ted

pienburniai jau 
Bonifkdd, 16 metų

“vyras ir žmona.”

šaltis veda žiemužėle 
(Puoton kvies mane)

gėlės,Krenta snaigės—baltos 
Rodos, kaip sapne.

Salom ėj:

Aieik!

“Keleivio” Knygų
Katalogas;

------ '
Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos geros, visos Įdomios ir

.K BUVO VISUOTINAS
.V ANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebovo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kel-.as dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos ęyvu- 
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
U kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da- 
bar vra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
•ęaiėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
•r kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra huosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .................................................

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

Labai Įdomus senovės filosofų da- 
leidiniai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: -Išvirkščias mo
kslas arba kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. A leksa.
40 pusi............................................ 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 

‘ viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

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

So. Bostono BALF suvežė patys aukotojai, bet žingsnis prie šviesos.
' , ’ . ’ ... įbuvo ir tokių, kuriuos rei- Vieno akto vaizdelis ir monolo-Komiteto -------- • pas NAŠLAITĖ. Parašė K. s. Lie-kėjo nuvažiuoti

veikla
Išgirdusios, kad okupantų 

nualintiems Lietuvos žmo-

• . ... gas NAŠLAITĖ. Parašė K.
11 paimu, tuvaitė. So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO. 
RUA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gų. Iš jos sužinosi, kad Vyrui turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 50c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumišė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylų, kuri 
ir yra šioj knygutėj aptašyta, so vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SI ‘PRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuc-ti- 
kius, lai perskaityk siL, knygelę. 
Kalba labei lengva Knyga protau
jantiems darluninl.a'ns ..rapr.iu- 
noojama ba.a 2Sc.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikaias trumpais ir aiškias 

faktais parodu. xaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl tarės buti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dė! to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogių. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėiko žmogui reikia cukraus, 
dniskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.Taipgi reikėjo parvežti ir m.., pusi. 

ituos, kurie buvo palikti ki- -Salomėja” 
tuose priėmimo punktuose. Ąrba kaip b
- savo automobiliais VALSTIJŲ PILIEČIU?

avn T P Tiiinvla l*tu kiekvienam perskaityti. 25c. Aiškia, išguldytf pilietybės p*e dvu d. X, i minia. mai SB rejjoijpggts klausima.r ir
Va- “o. s. s.”
Tu- Arba Šliubinė Iškilmė. Vieno

23. 10c.

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
Tame

jueir.s ciKalinga pagalba.11 vlaciejunas, Žardeckas, 
kau prasideda drabužių bei;latkiftnA_ afjv Gailius. 
avalmės nnkliava, gerašir
dė? bostonietės. kurios vi
suomet atjaučia savo brolių 
skriaudas ir vargą, tuoj su
bruzdo darbuotis. D-rui Ja
kimavičiui vadovaujant, josY T __1Z__įteigė aiuvctij iauiihlul^, 
sirinko pirmininke p. K.
Nemaksienę, garbės pirm. 
adv. S. Šalnienę, kelias vi-
eepirmininfes ir Dr. Jaki- Savickienž L žardeckie- KOMI, Ai
ma\Kiaus žmoną garbes.ne Stravinskienė? Apšiegie-*■**’’*■?*’^“i.***: Paraše j pievą?įril.-n • rtvn vovti. . A K van<lorv<*M» v.-rvė Vasari,

iatkienė, adv. Gailiu... [>rM1 labai juokinCTS „
mavicius, Nemaksy ir V. perstatymui. Kaina ................
Marcinkus.

Prie drabužiu
DĖl

aK- 
geras

15c.

taty-
gais itj&usima.r >r »t- 

Mkyrr.ais lieto vių ir anglų kalbo-ų. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida ............................ 25c.

priėmimo,
taisymo ir pakavimo dirbo v^kys.^KaVAa10^0^’.^”^. ,A's^ 
Nemaksienė, Ivoškienė, Tu-

č mavičienė. Kruopienė, Svi-

vicepirmininke; dvi rasti-: 
ninkes. O. Ivoškienę ir B. 
Bagočienę, o iždininkę—M. 
Strazdienę. Buvo išrinkta 
ir daugiau, bet visų pavar
džių po ' anka neturiu. Bu
vo sujieškota drabužiams 
priiminėti patalpa, kuriąei?> ? - —d nemokamai

Daug mėnesiu karo praėjo.
Dienų daug—lyg tankai sunkių. 
Aš dieną ir naktį ilgėjaus 
Saulelės tavo akių.

Lyg vakar—prie kiemo vartei, 
žvilgsniu palydėjai mane...
Nei karto, nei vieno kartelio 
Tavęs neregėjau sapne.

Ateik! Nekalbėk, bukr rustus— 
Aš džiaugsiuos tavim ir toki . 
Gimtinės oro man trūksta. 
Saulelės tavo akiu.

KUNIGŲ CELIBATAS.
_ , Si knygelė parodo, kodėl Romoa
Trijų >r septynių scenų dra- popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia
a. ragal_ L. Tolstojų, parašė A. A. išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 

jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 

vaizduojanti jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo*
KARĖS NUOTAKOSYiflnn akto drama

įiene. Strazdienė, Mockie- vokiečių militaristų žiaurumą ir ne- terja, dukterįs ir mylimosios nepa- 
nė, Zokienė, O’Halloraniė- .......
nė, Stasiulienė. Michelsome-_ __ _________________  Įietuvino Ferdinand de Samogitia.
nė, Žardeckienė, Šnarienė,

Aš NI7TIK1U
25c.

- • i_ Ai- i • a- E. Vanderveide, vertė Vardunas.ne ir buvo tokių, kunos ate- Kaina ............................... ioc.
kar!?’. . EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Dezes suristi daugiausia . . , .. . .
padėjo Siasiulis su Staku- daugybė 8ttai>n.ų juokų Ir tt. 
čiu. Taipgi padėjo ir Tuma- «i”*truo»a Kaina ... 
vičius, Romanas, Grigana- —” ■ -^zr-—
ričius. Kruopa?, ža.rdeskas. Aukokite Raudonajam

suteikė Stepo- 
Postas. Tenai 

{drabužiai netik priimami, 
bet kartu ir skirstomi, tai
somi ir pakuojami Į atski-
r 5 dfž,es-T.uos- ««-! V'5r‘o“ vai: va«arc.
Įima skalbu. nekunos mo-|Dariaus P 
terys parsmesė name ir iš
skalbė. o sunkesnius davė 
išvalvt. ? ’

no Dariaus

Salomėja.!

DETROITO MOTERŲ 
KLIUBAS

Laisvamani? čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesomoš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutė? ............................... 20e.

K! L-«,l VI>A JAI KSI A?

Lekys, Petrauskas. Apšiega Kryžiui. Reikalui atėjus, jis
ir r?*1', v. . , . . padės ir musų broliams Lie-

Prabuzių rinkimo vajus tuvoje.
nėia užbaigtas. Drabužiai

Kci uyK.vta vui tie l„Liai. •.urioo* 
kuri* oar amžius' S- intri- gnojstir.i polirisKni-rkcr klao-

nimų aišk r-a jrarauis Vokietijos so- 
ciafiicmokratu l-or-'ilas Kari Kauta* 
ky. Kaina ..................................... H,c.

ir avalinė vra 
adieniv

orumam!
nenkt-'-’ vakarais, tarpi

StSDono

Rel-ua pasakyti, kad dau
geli? ; ukautoiu patys išva- 
’ė ir sutaisė viską. Tas daug 
. uta ė darbo ir lėšij komi
am. Tokiems aukotojams 
• ; ' kstra ačiū pasakyti.

’ - r gj drabužių valy-
persiuntimas ir kiti

uUS
Drake
Athens gatvių kertėj. Kas 
dar tari atliekamų drabu
žių ar avalinė?, lai aitne^a 
aiba praneša komitetui, ku
ris pasirūpins juos paimti. 

Moterų Kom. Koresp.

Schoo;
kišto buveinėj.

bildin^o, C ir

Pekla
KIBI l.»A SATAtfOJS 

Tai Biblijos pašaipa. į Kn.-taiia toa
knygoj. ncįs.iruJ/.ir..juokinga SO 
379 paikiais paveikslais, persiatan- 
ėiais įvairius ruotikius nn»> prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šia knj’g.i niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina .. '

Kl R MI SŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kaA pirmutiniai žmo 
nės gyveno Rojuje. IJe, mokslas 
visai htnsetM. MoJislas mario, kao 
žn.oniios lopšinė buvo šiaurėje, lr ši 
knyga parodu, korte! taip manoma 
Laben i.mmus i.' pamok inp.rtis 
škaity Kaina ........................ 25c

»»«IAN BAMBOS SINČIAI.
ir kitos fon.ri. [luug.mi juokų, ne- 

gn Amerikoj mnnoono Ši- ie ^n.Vgo. 
j® telpa net 72 “Ožian. Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, h imoris- 
ttški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta lairla. Kaina ............... 25c

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS, 

lioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražiu ir juokirgu monolo
gų ir rjekte.'na. iiu Visokiom 'emo»: 
darbininkišt oa, re-..ii c nmie-u ko* 
tautiško-, t.una.t istisk.m lr Imsvanra 
niško*. Vls«>s skambios, vis..-, gero* 
Tinka visokiems •pvaikščiojimama. 
baliams, knorerl^ms ir tt Anlra pa
gerinta tania Keii'a

BROiU'RA SU PEKLOS
ŽEMĖLAPĮ L IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS

Parašė
A M METELl’iNlS

UŽDĖJO “FOINTU3” 
RIEBALAMS

Pereitą penktadieni šei
mininkė? išeirdo n malonią 
naujieną. Kainų administra
cija pranešė, kad r.uo sau
sio 22 d. taukams ir visiems 
kitiems valgomiems rieba
lams yra Įvedami “pointai.”

Nuo pereito penktadienio 
iki šio panedėlio riebalu 
pardavinėjimas buvo visai 
sustabdytas, kad žmonės

iškaščiai padarė 
ii išlaidų, tai mote- 
ėjo rūpintis kaip jas 

! ' ’ nti. Jos surengė gra- 
• n kietą, kuris, rodos, 

bi ' -u viršum šimtą dole- 
>elno. Taipgi turėjo ir 

parę,” kuri irgi da
vė

Kunigai t8m«c-
lio® amžina prido* ugni
mi ir uz pinigu* ap*iima 
fctefctKrna mgrlbd nuc 
amžinų Kandų pragalm 
liep»no»>. Re? šn«a tny- 

aatnrtan parodo. Kn«l 
t«. mria« n «f>- 

gaurata, o«k pakto 
•ai irtea Jiaai parodo, 
ked toj vartoj, kur (M»h- 
ja ank.i buvm> kitusyk 
p«*ia, dabai kapitU m- 
xa lt "gaKto**
»crt:niupi» uitai patvirti
na

a »iiw 23

d.• > 1 Detroito
Moterį Drao<iškas Kliube

Gruodžio

tu ė o tus'.nnKorą ir rinzo 
valdvba 1945 mitams; iš
rinkta ta pati,
šiol.

bu. 'rinkimą.- 
*ek - ; ’z 0 prie

Soti buvo ii i i'.C

,;o. « 
et-m 1

ardžio

PIL

j,.io. Taip, kad Moterų 
u -as pats sukels pa-pj

.. ą sumą savo veiklos 
ms padengti. Rodos, neprisipirktų iu perdaru?, 

to jos dar turėjo “šu-j Panedėlį iau buvc galima 
pirkti, bet jau reikėjo “poin
tų.”

Tą suvaržymą kainų ad
ministracija aiškina tuo, 
kad paskutiniais laikai? su
mažėjusi riebalu gamyba, 
gi ių pareikalavimas padi
dėjęs.

nm vakarėlį, kurio 
iii šimto dolerių, a- 

BALF vietiniam sky-
VU*

PAlrtlKKI JtlFOAS 
Ir keturios kit-.- s»-vs .koa: < 11 Ne-

ųtsitiklnris Vyrius. i2? Giria:
<3> Kblrtf,. 14 KA.-»-V»ė 4--e
(toms kam vm-.r.e* -ik. i «rsn
ktus p*šr»arn-. hritt,. »- n Iftr

išrinko dvi 
slpimo dar- 

to. nutarta surengti 
■aku. kuri' Įvyk- b?.-, 
mėnesy. |r;J

į Bu v pakeltas klausima:'
Įrnic gėle? — kiek skirti pi- 
nk'j gėlėm? prie sergančių 

: ’ bi ’r kiek narei mirus. :zr 
Buvo Įnešimas, kad sergan
čiai nai ei pirkti už $10 vai
niko Bet Įnešimas neperė-

Jis va- jo. Nutarta, kad ligonei br- 
mžiaus. o ji—Nellie tų perkama už $2, o mini 

Walls. 15 metų. Šicmis dienomis jiedu susituokė Dėt- šiai narei — už $7.00. 
loite, da nepalraigę “publik Škulės.” ’ Žemaitokė.

its darbavosi tokiu 
nu. kad 8 d. sausio 
iuntė 80 dėžių dra- 

i centrą Brooklynan. 
V’ tos dėžės svėrė 5,000
svaru. Buvo 4 dėžės vien 
avalinės vyrams, moterims 
k va.ikams. Viskas buvo su- 
?o;i; ota, išvalyta ir gatava 
siųsti.

Nors didžiumą drabužių

Ar justi sunūs tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
jis greičiau sugryžtų? Tai' 
remkite musų šalies karo. 
pastangas. I, t—

Adto*: -tttratpC' 
KM mt11\l»WAT.

wkv»vn. mass

taipgi ll MM
A M MtmnjDNl 

n47 Navy AvMttk
UatnMf, Mieli.

I\TrtKOS 
lt kaip

LIGOS.

-aa i

nuo a?.s|*:,l?<*A*l l’araši 
(l-ias K Ant'u perrhrfd*
ta ir papildyta laMn Kr.im, .. 26c.

ALKOHOLIS IR KUDfKlAL 
Arba kaip tėvų vųrtntami svaigi-

nannejt gėrimai alatlts-pi* jų val
kams. Kas yra arpu tikisi ku.ia noru 
trati kūdikių tėvais, tutinai turėtų 
•arakaityti šitų knygutę, kaina lOe.

j “Keleivia,” 636 Broadtraj, 
South Boston, Mas#.



.omayjfc: SO. TON. Septintas Pualapfa

Aukos Amerikos Lietvių
Tarybai

£*1^“ • • -----------------
Nuo 1044 metų, balandžio 17 dieno* gauto* 

sekančio* aukos:

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAS Vietinės Žinios Kerrigan pilnateisis Bos

tono majoras
Miesto tarybos nariai 

pešasi

Kun. V. Slavinas. War W. Va................................... $ 25.00
Brocktono. Mass. Lietuvių Draugiją Taryba ........ 190.70
New Yorko New Jersey Konferencija....................... 100.00
Worcester, Mass. Lietuvių Bonų Komitetas ........ 100.00
Lietuvių Raud. Rožės Kliubas, Cicero, III................ 25.00
SLA 301 kuopa, Cicero, III........................................ 5.00
P. Paliulis ........................................................................ 10.00
Los Angeles, Cal. A. L. T. Skyrius........................... 41.35
Pittsburgho ALT Skyrius ........................................ 325.00
šiaur. Vak. N. Y. Valst. Konf. (Binghamtone) .... 200.00
John Žilis, Duluth. Minn................................................. 5.00
SLA Vykdomoji Taryba.............................................  2,000.00
Racine, Wis. ALT Skyrius ......................................... 50.00
Mass. Lietuvių Konferencija Bostone .......... :.......... 577.85
Nauj. Anglijos Liet. Konferencija Bostone............ 100.00
W. D. Balutis, Boston, Mass........................................ 25.00
Liet. Vyčių 17 kuopa, Boston, Mass. ..................... 25.00
ALRK Moterų Sąjungos kuopa, Hudson................. 10.00
ALRK Moterų Sąjungos kuopa Nashua ............. 5.00
Philadelphia ALT Skyrius ......................................... 100.00
Wyoming Klonio Am. Liet. Taryba ...................... 100.00
SLA 7 Apskritys, per A. Galinską ....................... 17.50
Conn. Liet. Konferencija, Waterburyje ................ 354.42
Vakarinių Valst. Liet. Konferencija. Chicagoje 3,040.58
Racine, Wis. ALT Skyrius ........................................ 242.90
Akron, Ohio ALT Skyrius .......................................... 5.00
Dayton, Ohio ALT Skyrius ...........................-........... 5.00
SLA 77 Kuopos Kvartetas, Rockford, III................ 25.00
Bridgeport, Conn. ALT Skyrius................................ 40.00
Rockford, III. ALT Skyrius .................................... 10.00
Čleveland ALT Skyrius ............................................. 400.00
J. B. Aglys, Chicago, III............................................ 10.00
SLA 10 Apskritys, per Mitchell ............ ................... 5.00
Kanados Liet. Tarybos Skyrius, Toronj .................. 25.00
John Žilis, Superio, Wis.......... ..................................... 1.00
Rochesterio ALT Skyr., per kun.-Bakšį ............. 200.00
Liet. Piliečių Kliubas, Worcester, Mass................. 100.00
SLA 122 kuopa. Chicago, III....................................... 10.00
Chicagos Lietuvių Taryba ........................................  2,043.00
Lietuvos Draugiškos Meilės Kliubas . ................ 10.00
A. Barščius, Karo Bonų vertės .................................... 25.00
Clevelando ALT Skyrius ............................................ 100.00
ALRK Federacijos Skyr., Dayton, Ohio ................ 5.00
Clevelando ALT Skyrius ............................................. 10.00
New Yorko Lietuvių Taryba ...................................... 150.00
Elizabeth, N. J. Lietuvai Gelbėti Komitetas........ 80.00
Sandaros 16 kuopa, Worcester, Mass..................... 10.00
SLA Antras Apskritys. Mass........................................ 50.00
i\.. micutži? iJiarsiincivi, vir., .........
Naujienų Bendrovė, Chicago, III............................. 25.00
LRKSA 54-tame seime sudėta ................................ 137.70

Nuoširdžiai dėkoja organizacijoms ir asmenims už 
aukščiau paminėtas aukas.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA.

Siunčiant administracijai 
ar redakcijai kokius nors 
paklausimus, prašome visa
dos pridėti 3c. pašto ženk
lelį atsakymui.

Už visokias “padėkas,” 
ž “parių” aprašymus rei

kia apmokėt po 3 centus už 
žodi.

Haverhill neturi kuro, gal 
uždarys mokyklas

Smerkia darbo mobiliza
cijos įstatymą

PRAEITIES SVAJONES

Prisimena laikas: laimingai svajojau... 
Vargų ir nelaimių tuomet nežinojau... 
Palydžiamas savo skaisčiosios minties.
Vis linksmas, gėrėjaus grožybe nakties.

Linksmai taip žibėįo tad vaikiškos akys. 
Žavėjo krutinę svajingosios naktys...
Pasaulis ir linksmas ir doras... viliojo.
Dabar gi nekenčiu, bijausi aš jojo!...

Svyrūnėli*.

KOKIUS DIEVUS 2M0N£S 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje apraioari Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų ftd pat krHričtonnj gadynė*

Haverhillio C h a r c o a 1 
kompanija pranešė, kad ji

Kongrese norima 
darbo mobilizacij s

Massachusetts valstijos 
legislatura priėmė bilių, ku
riuo laikinasis Bostono ma-i 

’joras, John Kerrigan, gau-i 
priimti na $20.000 algos metams irj

negalės išpildyt kontrakto mą, kuriam yra priešingi or- 
su miesto valdžia. Kompa- ganizuoti darbininkai. Prieš

ns-Silkė

Bostono me^o trvvba tu
ri specialų :.o;r.h..ą majo
re siūlomam .k.:.: 'v.i pa
tikrinti. ; erriu; penktadie
nį įvyko to komiteto posė
dis. kuriame svarstyta bu
vusio majore Tobin.o pasiū
lytas 1945 metams biudže
tas. Susivaidijo du tarybos 
nariai — komisijos pirmin. 
Muchnick iš Borehesterio ir 
Dvvyer iš AUiston. Pastara
sis nėra komisijos narys, 
bet noiėjęs “pilno balso.” 
Muchnick jam leido klausi
nėti liudininkus, bet nelei
do sakyt prakalbą. Del to 
kilo barniai ir posėdis teko 
nutraukti.

istaty- v -as majoro teises.

i i šiol Kerrigan šitų tei- 
'turėic, ir algos jis 

■ nudaro tik po 40 dolerių 
•savaitėje.

nija vra apsiėmusi prista-; tą Įstatymą j 
tyt mokykloms kuro, kurio Massachusetts CIO 
ji dabar neturi. įvadas Salerro. tis

„ , kad įstatymą sugalvojo er-:
Ryšium su tuo gal bus mjįos jr pramonės ‘kiču -

ir visas kitas piamogas taip-, K r”1?1? n™’!kakčiai.”<rinpaaliWtalnin?mikalnlkyklos- KUTO Užteksią tik -----------------
Jei kompa

su- Pašto viršininkas Įspėja 
pinigų siuntėjus

Pranešimai apie rengia-1 
mas vakarienes, koncertus'

gi negali but talpinami kaip 
korespondencijos.” Tokie ,sl.^n mėnesiui.

centus už žodį, nes už skel 
bimus laikraštis turi mokė
ti valdžiai taksus. Adm.

darvtos. uostf no na- to vir.-inmxas "

Bažnyčios pečkurys atsi

Vaisiu sunkoms vėl 
pointų’’

PERNAI PASTATYTA 
96,370 ORLAIVIŲ

Washingtono 
per 1944 metus

Bostono te rimo
sprendė Arlim-cn St. baž 

pranešimu, nyčios pečku io Mic'nael 
šios šalies Kelly bylą. Pečkurys vogė

y

štampuojami tam tikra ma
šina ir tokie vokai, kuriuo- 

~ se randasi metaliniu pinigu,
St. baz- praplyšodažnai

Pašto viršininkas

Kainų. .Administracija iš
leido naują patvarkymą, 
kuriuo via gražinami mėl y- 

“pointai” visoms vai- 
surkoms. Maža to, suli

nis duotas į- 
ikvti sandėliuos? 

visas tų sunkų atsargas, kol 
busią patenkinti armijos rei
kalavimai.

Grapefruito sunkoms iki 
šiol “pcintų” nereikėjo. Da
bar yra taip: No. 2 skardi- 

10 “nointu”: 46

emegas privargino nor- 
wccdi:čius

L«*i
t>htia*a« <t*»artin*» knfc*ri*»y«w« 

p^rakartvu n*» t«k •»<!■ *•-•♦ •■•bu. < v *».i *«»i—14
*«O** <*■««<, Mirt .'•> '* •■■• p-<ptei>-o *>niar«ia I

—1»W», ĮMUlfno *ptk>—<iuB. P> .Itfua «•!«•».» tr>pi'"’"l anlerįerto, **t,^*n Orderi*" į>,tFXii''W< erlcer.z,.,.
KELEIVIS, 636 Broackvay, So. Boston, Mas*.

nepata-
fabrikai pastatė 96,370 or- klebono turtą — atvirutes ria dėti į laiškus ir popierį-,
laivių. Tai kurgi Amerikos ir laiškų vokus. Jis pa- nius pinigus. Jeigu toks* skardinė. 20 “pointų. o 
priešams atsilaikyti prieš smerktas kalėti šešiems mė- siuntinys dingtų, paštas už j No 10 skardinė, 40 “poin- 
tokią oro galybę! ncsiams laiko. 'jį neatsako. , Itu.*'

ne, w uncijų

Peieitą savaitę Norv/oo- 
das buvo užverstas sniegu. 
Kai kurios gatvės buvo vi
siškai užpustytos.

Horticultural svetainėje 
prasidėjo kačių paroda, ku
rios pelnas vra skiriamas 
labdaiybei. Parodą suruo
šė Bostono Kačių Kliubas.

Quality
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Vietines Žinios
AR JUOZAS BARAUS

KAS GYVENA BOS
TONE?

PR. KIEŽJ LAIDOJANT taip manė: “milioną metui Bot socialistų susirinkimas Dar apie Lietuvai Remti

BOSTONO APYLINKES 
DRAUGIJOMS ŽI

NOTINA

SANDARIEČIAI PASISA
KĖ UŽ KŪRIMĄ ALT 

SKYRIAUS

Kreipsis į visas lietuvių or
ganizacijas Bostone ir apy- 

--------- linkėse, kviesdami jas
Bendrojo Amerikos Lie- darban

Prašome prisidėti prie 
BALF 17 skyriaus

tuvių Fondo direktorių su
važiavimas, Įvykęs Nevv Pereitą sekmadieni San-
Yorke 1944 metų gruodžio' ’aros svetainėje Įvyko vie
la d., apsvarstė ir nario į tos sandariečių kuopos me- 
mokesčius pakeitė sekan- inis susirinkimas. Be kitko.

Draugijos suvažiavimąnežinojau kas aš buvau, ir 
milioną metų nežinosiu kas ŠĮ penktadienį, sausio 26, 
aš buvau.” kaip 7:30 vakaro, “Kelei-

(Kalba krematorijoj)
Žmogaus gyvenimo isto- 

Ji susideda iš
Pereitoje “Keleivio” lai- 

patalpoj bus LSS 60 doje mes pranešėme, kad• • • 1 • VT**iT*x • a. • V'v • •Jis prašė, kad jam mirus 
jo kūnas butų sudegintas.
Jo prašymas buvo patenkin-į draugai, prašomi susirinkti metinis suvažiavimas, turė- 

Kadaise Bostone gyveno yiska'pasako ir daugiau nė^ tas- _ _ ’«raskutU laiku. Yra keliatas jęs Įvykti sausio 28 d. yra

Jam yra labai svarbi žinia 
apie jo sūnų Joną

nja trumpa, 
trijų žcnlžių: gimė, gyveno 
ir mirė. šitie žodžiai, rodos.

vio
kuopos susirinkimas. Visi! Lietuvai Remti Draugijos

•Juo: as Barauskas, kuris tu- ra kas pridėti. Vienok šito 
n sūnų Joną. Sūnūs tarnau- žmogaus gyvenimo karjera 
a Amerikos karo pajėgose vra charakteringa ir kartu 

ir tėvui yra labai svarbi ži- garbinga. !
nia. Pats Barauskas ar kas Kūdikis gimsta ir prade- 
jĮ žino, vra prašomas kreip- da vestį kovą už būvį. Pir
tis i “Keleivio” ofisą ęia,miausia jis stengiasi atsi
dus suteiktos visos reikalui-; kvėpti tyro oro, kad palai
dos informacijos. Ryti savystovią gyvybę.

----------------- . Paskui iis rėkia apsaugos.
Li-tuvai Remti Draugijos nes motina jį jau atskyrė 

vakariene nuo ^vęs.
Vaikas išsirituliavęs iš ku-

Žuvo Chelsea lietuvis, 
Walteris Glovackas

Dr. D. Pilka. i svarbių sumanymų, kuliuos atšauktas, nes negalima 
; būtinai reikia išspręsti. įgauti tai dienai svetainės.
' Cambridge’aus draugai; Kurie to
irgi kviečiami.

Karo departamentas, pra-i 
neša, kad Belgijos fronte 
žuvo Walteris Glovackas, 
lietuvis kareivis iš Chelsea.

Žuvęs lietuvis turėjo 
tris brolius: Benediktą,

V. Anestas, sekr.

Sužeisti lietuviai kareiviai

Karo depaitamentas pra-lepa
neša, kad Europos karo 
frontuose buvo sužeisti 132 bus.

, w pranešimo ne
matė, jų žiniai dar kartą 
pranešame, kad sausio 28 
suvažiavimas neįvyks. Drau 
gijos sekretorius Juozas 
Arlauskas pasitars su LRD 
valdyba ir vėliau praneš, 
kada ir kur suvažiavimas

mohescius paneiie seb.an- n-s s-^nn^.ma.- ne kuku ——_ Vaikas išsirituliavęs iš ku-
ciai: . . . . . -usirinkimas yivn.»a.srai pa- m a Meni. sausio 28, dikvstės pradeda protauti.

1 Metini pavienių narių sisaze uz Lunmą Amerikos ’.i T Piečių Draugijos Jis‘dabar stoja į gyvenimo
mokesti, kuns Iigsiol buvo Lietuvių Taiybos skyriaus, v;:; <iė’ įvvks Lietuvai mokvvia ir ioie nraleidžia
$2.00, sumažino iki $1.00 Kartu buvo nutaita kreiptis RerrU Draugijos 2 kp. va 
metams. Iš to dolerio. 50c.'' visas lietuvių organizaci- R adžiu 7 vai. va
paliekama skyriui ir 50 cen- as Bostone ir apylinkėse,
tų siunčiama i Centrą. Šis ivcčiaut Įas į darbą už Lie
pai ėdy mas veikia nuo šių u vos laisvę, 
metų sausio 1 dienos. Keista, be

' kad Bostone 
VLT neturi nei vieno sky
riaus. Tokia padėtis yra ne
rve ika ir sandariečius rei
dą pasveikint, kad jie ši

;ar.

2. Draugijos bei organi
zacijos. kurios moka sky
riams $5.00 mokestį. laiko 
si tos pačios tvarkos — pu
sė tos sumos palieka sky-

puse siuncia-

Stasį ir Edvardą. Visi tar-Į^s. valsti os kareiviai, 
nauja karo laivyne. ; Tarp jų randam tris grynai

----------------- | lietuviškas pavardes, bu-1
Tobin dalyvavo Roose velto tent: 

inauguracijose

RADIJO PROGRAMA

nujė. o antra 
ma į Centrą.

3. Kadangi 1944 m. Fon
do nariai mokėjo po $2.00, 
tai juos nutarta laikyti už
simokėjusiais nariais ir už 
1945 metus.

BALF Įstatai toliau tvar
ko, kad draugia ar organi
zacija, užsimokėjusi $5.00 
nario mokesti, Įgalioja vie
ną save narį ją atstovauti
visuose reikaluose tame B. buvo

Juozas Stankus iš Haver- Lietuvių Radijo Korj<ora- 
hillio, Juozas Varaška iš vijos programa ateinantį ne- 

Nauiasis Mass. valstijos Woreesterio ir Alekas Ma- '’ėkLerį iš VVORL stoties, 
,950 kilociklių, tarp 9:30 ir

mokvklą ir joje praleidžia 
visą savo gyvenimą, — nuo'
iaunvstės iki mirties. Gvve- . . . ___ _
nimo mokykla yra įvairi: gubernatorius Tobin perei- tulevičiūS iš Dorchesterio.

\ įsas š os vakarienės pei- vįenam pasitaiko Įgyti kia- fo š-štadienį buvo išvykęs Į, 
as skinamas labdarybei. $įfikuotą daiktų pažinoji- Washingtoną, kur jisai da-į 

n a kitas palieka bemoks- ’vvavo nrez. Roosevelto in
kis. Pastarasis ima sau žino- auguracise.

yra faktas. į Reikia manyt, kad rengėjai 
ii- apylinkėsej určs pasisekimo. Rep.

laušimą iškėlė. Lietuvių 
isuomenėie jis ras pritari

iuo ir garų gale Bostonas 
-u apylinkėmis turės ALT 
-kyrių. Rep.

Ncrwoc<e 
o a t F

Renei- io
uviu
-voode

buvo gražus 
mitingas

Amerikos Lie- 
skyrius Nor- 

pereita nedėldieni
Fcndo

surengęs prakalbas. 
A. L. F. skyriuje, prie kurio i įmonių prisirinko tiek. kiek 
prisirašė. Jeigu draugija ar Lietuvių salėj, turbut. dar 
organizacija nori, gali skir- rieks d nebuvo.

Katalikų laikraštis smer
kia Liublino kvislingų 

valdžią
Bostono

jimą iš tokių šaltinių, kokie 
jam būna geriausia prieina
mi bendroje gyvenimo are
noje. - • ,

Pianas Kiežis buvo vie-

! 10:30 rvto. bus tokia:
1. Jerry Tramontozzi, ar- 

monistas iš Brightono.
2. Dain. I. Kubiliūnas, a- 

kemp. E. Repšytei iš Cambr.
3. Pasaka apie Magdutę.

— -rx x n 9 •---- Po programos parašykite
Iš užsienio tarnybos per-■ D. Carroll ir,jos keturių me-,savo įspūdžius ir nusiųskite 

eita savaitę grvžo 250 Mas-jtų dukrelę Rosemary. Nu-'šiuo adresu: VVORL* Sta- 
sachusetts valstijos karei-Į statyta, kad jas suvažinėjo tion. Lithuanian Program, 
riu, iu tarpe daug bostonie- neatsargus automobilistas ir Boston, Mass. S. Minkus. 
čių. Jie buvo paleisti ato- paliko sušalti. Ryšium su Į

Gryžo 250 karo veteranų

Pusnyje radę negyvą mo
tiną ir kūdikį

East Bostono pusnyje po
licija rado jauną moteriškę.

arkivyskupijos ~ „ i i 
k-idinv? "Klot” išspausdino nai 15 -T -
=trainsni kuris pasmerkia mo. 0PIinkyues neleido įsi-
Maskvoš sudalytą ir pripa- jijL^^^moldnSi11^- stogams. ' Juo yra traukiamas atsako-!
zintą Lenkijos “valdžią Vęntj’j§ savo gyvenimo na-' Tarp gryžusiu vra trvs mybė; vienas East Bostono 
I iubl.ne “Pilot” sako. kad <3^ buda_ lietuviai - Jokūbas Koris, gyventojas Joseph Waters. ■
\ienas tos valdžios sulas. jį, jvertinJo rsališką ir S iš Bostono. Julius Savickas ------------------

materiališką daiktų supra- iš Dorchesteno ir Benedik- 
- - - - - tas Avenis, iš Bostono.

generolas A. Zavvackis. yra 
’-uvęs Stalino čekistas-bude- 
lis.

žuvo Needhamo lietuvis 
kareivis Jurickas

timą skaitydamas laisvus 
laikraščius. lankydamas 
laisvas prakalbas, pamokas, 
priklausydamas psie laisvų 
organizacijų. Būdamas lais
vas žmogus, jis atmetė viso-, Needhamo gyventoja Ko ......—---- —

Kalbėjo trvna Jurickienė gavo liud- '■das tikybines dogmas, ku
ri viena atstovą nuo kiek- ‘Darbininko” ir “Keleivio ra žinia Karo departamen- rios neturi neį reališkos nei 
vienų 25 narių, užmokėda-į edaktoriai. dainavo Gabi- taį jai įranešė. kad Pacifi- materiališkos vertės. Poii-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

W«t Rozbnry, Mm*.
TeL Parkway 1233-W

Ginčas dėl majorą 
rinlcimmų

Legislaturoje prasidėjo
ginčai dėl Bostono majoro

, . . linkimų. Legislaturos skir-! Cambndge . gyventojai. komij
Juozas^ u Kunigunda Gu- ^etag i-ėkomenduoja, kadį 
dziai si menes) minęs savo rinRima, buJtų atid£.
zenybmio gyvenimo 30 me- u rapkrižio ^ėnesio. 
tų sukaktj. žemiau pasira-/j.uo busj nema.
šiušieji sveikina Gudzius ir ža p!nigų.' J
■mki sulaukt da ir auksinio Daugelis politikierių tam 
įubilejaus. šia proga lai- n4>nritari»
mingiems jubihantams uz- r ____________
rašom “Keleivį,” kad senis 
Tėvas turėtų progos jų iš-, 
kilmėje dalyvauti.

Draugai.

Pasveikinimas Gūdžiams

i OR. D. PILKA
Ofw» Valandom: noo 2 iki 4 

ir nor 7 iki S.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUtb Boston 133S

ios choras is So. Bostono. ko vandenyne žuvo jos su- tiskai jis buvo niekas.
Prie BALF skyriaus prisi-įnus Zigm^ Jurickas. p,, o vi 54 i -j
ase apie 30 naujų narių. ____________ , Pianas Kiezis praleido

-- e- 1nadeneti nublika s I-V™-- 1____ daug laiko ir pinigu supir, Licmvis laaunas, uzma. kinėdamag senus ‘ daiktus

ma $5.00 už kiekvieną at
stovą.

Šių metu vasario 18 d..įO _ 1
vai ĮKJ Uirvu, C<7. _

Liet. Pil. Draugijos name, -umetė daugiau kaip $70. 
309 E St. įvyks 17-tojo Publikos nuotaika buvo 
BALF skyriaus viešas susi
rinkimas. su '/patingu tiks
lu prirašyti šios apylinkės 
draugijas bei organizacijas.
Pavieniai, kurie dar nepri
klauso. taipgi turės progą į- 
stot į šį skyrių.

Širdingai prašom Tams-

•,/a’ «-v x s va

’abai pakilus. Visi už lais- 
a ir nepriklausoma Lietu- 
ą!

Tamošiūnas, gavo medal
Jaunas Arlingtono gyven- ,cana daug. gal už keletą 

tojas, Jonas Tamošiūnas, > tūkstančių dolerių. Jo bu- 
kuris šiandien tarnauja ka- tąs. susidedąs iš kelių dide- 

iro aviacijoje, šiomis dieno-! 1*0 kambarių, atrodė kaipI_ ______ _T__  _ _  _

■ i anūkus). Jis jų prisipirko

Cambridge Bielinskių byla mis gavo Flving Cross me
dei “saldžių bučkių” dalį; gavo jį už narsumą

Cambridge teismo ru- kovose su priešu.
Jono Tamošiūno tėveliai

tų draugija bei organizaci-į 5?n^a Ju°z°; šiandien gyvena Lietuvoje,
ją įstoti i BALF 17-tą sky-i~< i. 10 ,JO ,z.IP°V,e , I Ameriką Jonas gryžo 1936
riu ir išrinkt atstovą ar at- jlanJ^no® . ; a Ge' ^a'" metais ir gyveno pas Ar- 

Juozas Bie-nų ir įsnnKt atstovą ,
stovus, kad dalyvautų minė- TZ1V. bučkių, 
tame susirinkime vasario 18^i Įmskis reikalauja perskirų 
djena |ir sako. kad jo zmona bu-

Su gilia pagarba. 1 «iavu? kit9 vvl’«- Mar6 Bie-

gyveno pas 
lingtoniečius Hermanus.

kokis muziejukas. Visą sa 
vo antikų rinkinį jis paliko 
Lietuvos muziejui Kaune. 
Tokia dovah'a Lietuvos mu
ziejuje. žinoma, bus labai 
Įvertinta, ir Prano Kiežio 
vardas pasiliks atminčiai 
per šimtmečius.

Bostonui stoka kuro 
išvežioto jų

Užsimušė langų valytojas

Valydamas langus ant 
Wa«hington Street šį pane- 
dėlį nukrito nuo 6 aukšto 
darbinikas Smith ir vietoj 
užsimušė.

i
DR. G. L. KILLORY

Sudegė 3 vaikai
Pranas Kiežis apie save sargybos.

Retail Fuel instituto di
rektorius Frank Larkin sa
ko. kad Bostonui pristigo 
kietojo kuro išvežiotojų. 
Norima gaut pagalbos iš fe- 

‘ deralinės jurų pakraščių

AS PERKU
Visokius muakos instrumen

tus. Parašykit atvirutę ar te- 
lefonuokit: Kenmore 0547. Aš 
ateisią į jūsų namus.

JOMp GRINKAITIS.
139 N St, Sė. Boston 27, Mass.

M SCOLLAY SQUARE.
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ 1JGŲ.
Baro Kraujo Patikrinimu

VaL ooo 9 ryt. iki 7 vak. kasdioa 
Nadžliotn, ooo 10 ryto iki 1.

iinskienė nesutinka duot di- Išėjus motinai iš namų. 
Dr. P. J. Jakmauh. prez. vorso \yrui ir sako, kad jijAdamsų šeimynoj vaikai', 
Cb. Kalinauskas, pr. rašt. r jos sesutė pati Bielinskį; pradėjo žaisti su degtukais. į 
Dr. A. L. Kapochy, iždin. nagavusios bučiuojant “kitą; kilo ugnis ir trys jaunuoliai i 
Ph. Grendal, fin, rast. merginą." ’ sudegė. Jų tėvas armijoj.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

GABIJOS CHORAS RUOŠIA KONCERTĄ

ANDREW
f’ųrmanent Waves expertas

CASPER’S Beauty Salonas 
yra Gražiausi* ir Didžiausis 

South Bostone
Parinktos iš išlavintų operatorkų 

daro permanent vidutinėm kainom 
ir brangius. Plaukus dažo naturališ- 
kom spalvom tam tikslui įrengtame 
kambaryje

TURI EKSPERTUS.
kurie staiiiškai sutaiso plaukus 

individualiai.
Per Vasarį specialus nupenimas 

ant Permanent Waves
CASPER’S BEAUTY SALON 
7 33 E. Broadway. So. Boston

Tel.: Šou-4645 
Atdara Ketverto Vakarais

PABSIDUOUA 12 
NAMAS SO.

APARTMENTŲ
BOSTONE

Rendu atneša 32.592 per mėtos. Visas UBUS yra naujai pertaisytas iš 
an lr lanko. Nantas talpina sa

vyje tik įdėtą pluminge su maody-
*ais ir pečiais.
Namas yra apgyvendintas cero- 

niis šeimynomis, šis namas yra gena pirkinys. Kas tik jį įsisrys, gaos 
geriausį atlyjfinima ant įdėtų savo 
pinlm, nes įeigos yra nepaprastai 
auksūs sulijr įvestuotų pinigrų, ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės pas (47)

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

Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo 

farm* ar ja išmainyti ant geru na
mų, kreipkitės virš nurodytu adresu.

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKR 
LIETUVIŲ GRABORIUS IB 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 259S 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

533 Dorchester Avė.
Tol. COLumtea 2S37

| TaL 18624 Gyv. Sll»

į DrJoseph A.G aidi* 
OPTOMETRISTAS

atandea; 9 iki 13 
’ioo 2 iki 4 
-UO 7 iki • 

Her -dom t ikt 11 
tr .iro’ts-Tja

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso 4efelr*'Kitas akis ir tinka 
nu laiko augrųžina šviesų Tš*e 
-•O'<r>rmm ’r priskiriu akiaiaa 

’ I4 Summer Street.

Dainuos ir Aušrelė Choras iš Worce*terio
Sausio 28 dieną, 1945 m.. 3čią- valandą popiet, South Bostono Ga

bi os Choras duos puikų koncertą, kuriame dalyvaus ir worccsteriečių Aušre
lės <holas, Jono Dirvelio vadovybėj. Gabijai vadovauja Stasys Paura, šiame 
atvaizde parodj tas Aušr lės choras.

Koncertas įvy :s P atriek Gavin School Auditoijoj, F ir 7th gatvių 
kertėj, South Bostone.

Pe chorų, kon erte dainuos šie solistai: M. Budvitienė (Seniuke- 
vičiutėL 0. Dii-ve.icnė ir *S. Paura. R iečia visus atsilankyti—

Gabijos Choras.

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, 5GUTII BOSTON, MASS.

Parduodam Visokius Gėrimus
Prašom atsilankyti į musų naują biznio vietą. 

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

South Boston Liquor Store, Ine.
Boston, Maas.

(15)
134 W. 0th & Cor. D Sto., South 

Tel. SOU-3645

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų no- 
mlpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų Kgaa

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

noo 2 iki 4. noo 7 iki S vakare 
130 HUNTINGTON AVĖ.. 

BOSTON, MASS.
Tel. Con»monwealth 4570

Tel. TRObridge 633n

Dr. Jobo kepshit
(REPSVS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandoa: 2-4 ir M 

Nedėliomis ir Sventadieniaia: 
nao 10 iki 12 ryte

378 HARVARD STREET 
karnų. Inman at. arti Central skv. 

CAMBRIDGE. MASS.

/• L Paiakarnis 
aPTOMETMSTAS

Hm R ryto Ori T 
■andaala:Rw R ryta M 13 

447 BKOADWAY,
SO. BOSTON, MA8S.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI 
(Inaured 
H o vara)

Perkraustom 
ėia pat tr j to- 

rietaa
Raugi prieiinra,

333 BR0ADWAT.
SO. BOSTON,

TeL SOUth Bestos MIS

s




