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NORIMA SUDARYTI 
AMERIKOS IR ANGLI

JOS FRONTĄ

Tada Rooseveltas ir Chur
chill kalbėsią su Rusijos 

diktatorium

Hopkins Ruošia Dirvą 
Alijantų Konferencijai

mus Londone, Hopkins nu
vykęs Paryžiun ir taręsis su 

i Francuzijos vadu generolu i 
ide Gaulle. Einant “Kelei-J 
i viui” spaudon žinios sako.
; kad Hopkins " jau Romoj 
konferuoja su popiežium.

z,: t,. Ką tos Hopkinso konfe-
Sią savaitę išgirdom įdo- rencijos reiškia, tikrai nie- 

mią sensaciją. Paaiškėjo, kas nežjno, bet yra spėja- 
kad prezidento Roosevelto ma, ka(j Rooseveltas pirma 
pasiųstas Europon Hany,norj padaryti “vieningą
K- ,^irv^' frontą” su Churchillu, o tik
Trijų ^Didžiulių . konferen- paskui važiuoti j konferen

ciją gu Rusijos diktatorium 
Stalinu.

Galimas esąs daiktas, kad 
Hopkins pasieks ir Mask
vą, kad patirti, ką Stalinas 
mano. .

, Rusijos diktatorius, be a- 
Uzbaigęs savo pasitari-. bej0, jaučiasi esąs labai ge

roj pozicijoj, kuomet jo ar
mija briaujasi Vokietijon 
beveik be jokios opozicijos. 
Galimas daiktas, jog tuo 
tikslu rusai šitą žygį ir pra-

cijai. Jis jau visą savaitę 
tarėsi apie tai Londone su 
Amerikos ambasadorium 
Winantu ir Anglijos prem
jeru Churchillu, bet Ameri
kos cenzūra iki šiol neleido 
tos žinios skelbti.

Pakeitė Burmos 
Kelio Vardą

Burmos Kelias yra tas 
kelias, kurį alijantai su ki
niečiais buvo nutiesę Kini
jos paramai gabenti. Japo
nai buvo tą kelią perkirtę, 
bet dabar alijantai.vėl jj pa- 
liuosavo ir pereiti} savaitę 
jau 100 trakų nuvežė- Kini
jai visokios paramos. Kad 
atsidėkoti alijantams už tą 
paramą, Kinijos vadas gen. 
Ciankaišek pasiūlė pakeis
ti Burmos Kelio vardą į 
“Stilluello Kelią.” nes A- 
merikos generolas Stilwell 
daugiausia prisidėjo prie to 
kelio statybos. Čiankaišeko 
pasiūlymas priimtas ir nuo 
šiol Azija turės istorinį ke
lią amerikiečio vardu.

dėjo. kad jų “didis vadas” 
turėtų geras kortas, kai at 
sisės prie konferencijos sta 
lo. Bet eina kalbos, kad ali
jantų karo vadas Eisenho- 
wer ruošiasi pradėti ofen
zyvą prieš vokipėiiiH ir iš 
Vakarų.
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LAWRENCE’O LIETU
VIAI SUŽEISTI 

FRONTE
Laurence, Mau. — Iza

belė A. BiPa, ilgametė “Ke
leivio” skaitytoja, gavo iš 
Karo Departamento liūdną 
žinią, kad jos sūnūs, štabo 
saržentas Edvardas Billa, 4 
sausio buvo sužeistas karo 
veiksmuose Liuksembergi- 
joj.

Saržentas Billa įstojo ar
mijon 1942 metais ir nuo 
pei eitos vasaros buvo jau 
užjury. Jis lavinosi Fort De- 
vense ir Harvardo univer
sitete.

Gauta taipgi žinių, kad 
sunkiai sužeistas ir Edvar
das Kurgan, kurio seserys 
gyvena Lawrence ir skaito 
“Keleivį.”

VALDŽIOS PAGEIDA- 
' VIMAI

diplomatai mano, kad susi
rinkusi “Trijų Didžiulių” 
konferencija pareikalau
sianti, kad vokiečiai pasi
duotų tuojau, nes kuo ilgiau 
jie priešinsis, tuo jiems bus 
blogiau.

Bet alijantų konferencija 
turės ir be to svarbių klau
simų išspręsti. Visų pirma, 
tai Lenkijos klausimas. A- 
merika ir Anglija pripažįs
ta londoniškę Lenkijos val
džią, o Stalinas sufabrika
vo Lenkijai “valdžią” iš 
Liublino komunistų. Aišku, 
kad valdžia gali būt tik vie
na. Reikės išrišti klausimą, 
kuri jų turi pasilikti: ar 
londoniškę. kurią remia vi 
sa lenkų tauta ir kurią pri 
pažįsta alijantai, ar Liubli
no kvislingai, kurių niekas 
nepripažįsta, tik Maskva?

Paskui yra da Italijos ir 
Graikijos klausimas, * kur 
Amerika ir Anglija laikosi 
vienos politikos, o Rusija ki 
tos. Todėl butų labai gerai, 
kad pirma, negu konferen
cija susirinks, Amerika ir 
Anglija šitais klausimais 
sudarytų “vieningą frontą. 
Matyt, kad tuo tikslu Hop- 
kinsas dabar ir važinėjasi 
po Europos sostines.

WORCESTERY UŽSI
DARĖ MOKYKLOS

Valdžia skelbia daugiau 
pageidavimų, kuriuos pilie
čiai turėtų tuojau atlikti. 
Štai iie:

1. Jei dirbi ne būtiną dar
bą, tuojau susijieškok užsi
ėmimą karo pramonėj.

2. Padvigubink senų po- 
pierų rinkimą.

3. Pradėk planuoti Victo- 
ry daržą... nusipirk sėklų, į- 
rankių ir trąšų, kol jų gali
ma pasirinkti.

5. Jei gali, palengvink 
slaugių su ką; neik ligoni
nėn gydytis i. p.dauk su o- 
peracija, jeigu ji nėra būti
na.

AMER1KOS ARMIJA EINA VOKIETIJON

Čia matosi Septintosios mmerikiečių Armijos kareiviai. Jie traukia per Wis- 
semburgo miestelį į Vokietiją.

Triukšmas dėl 
Wallaceo

Rooseveltas nutarė pa
skirti Henry Wallace’ą Ko
mercijos Departamento se
kretorium. Stambaus kapi
talo atstovai Kongrese pa
kėlė prieš tai didžiausį 
triukšmą. Jie rėkia, kad 
Wallace neturįs patyrimo 
tokioms pareigoms. Ištikru
jų gi tas lermas keliamas ne 
dėl patyrimo, bet dėl to, 
kad Wallace yra žinomas 
radikalas ir nusistatęs prieš 
stambiuosius pelnagrobius.

Dėl kuro stokos Worces- 
teryje šią savaitę buvo už
darytos visos pradžios mo
kyklos. Worcesteris yra an
tras Massachusetts miestas 
po Bostono.

NETURI KUR DĖTI 
KIAUŠINIŲ

Karo Maisto Administra
cija praneša turinti 10,000,- 
000 svarų sušaldytų kiauši
nių kenuose ir siūlo juos 
publikai Jie esą sudėti į 30 
svarų skardines ir parsiduo
da po 30c. už švara.

LEIDIMĄ GAVO TIK 2 
KONVENCIJOS IŠ 110

Iš Washingtono praneša
ma, kad jau 110 organiza
cijų prašė leidimo savo sei
mams, bet vos tik du prašy
mai buvo patenkinti. Jeigu 
suvažiavimas ar seimas ne
siekia 50 žmonių, tai leidi
mas nereikalingas.

Milionai Vokiečių Miršta 
Be Maisto lr Pastogės

RUSAMS TIK 93 MYLIOS i Vokietijos likimas dabar 
IKI BERLYNO kabąs kaip ant siūlo. Savai-

—j-------------  tė laiko galėsianti jau vis-
i Naciai gabena savo kapita-, ką nuspręsti.
į lūs i Švediją. Trauksią ar-! Ateina žinių, kad milio- 

miją iš Italijos ! nai vokiečių, kurie pasi-
--------  traukė iš savo sodybų, kad

nepatekti po rusais, dabar 
miršta be maisto ir be pa
stogės — miršta nuo bado 
ir šalčio. Visi keliai j Berly-

Pereitą savaitę mes tikė
jomės galėsią šiame nume
ry pranešti, kad Vokietija 
jau pasidavė. Musų viltis
neišsipildė. Kol kas vokie- ną esą užsikimšę pabėgė- 
čiai dar laikosi. Rusai tuo liais. Bet Berlyne jiems nė

ra vietos ir valdžia neno-

Žuvo Rusijos Amba
sadorius Oumanskis

Nelaimė įvyko Meksikos 
aerodrome, ruošiantis 

skrist į Costa Ricą

Meksikos miesto aerodro
me susikūlė didelis armijos 
lėktuvas, kuriame buvo Ru
sijos ambasadorits Kons
tantinas Oumanskis, jo žmo 
na ir devyni kiti žmonės, jų 
tai-pe trys rusų ambasados 
štabo nariai.

Oumanskis ruošėsi skristi 
į Costa Rica. kad ten daly
vauti iškilmėse, kuriomis
norėta atžymėti diplomati- Dabartinio Kanados par- 
nių ryšių atsteigimą tarp lamento terminas baigiasi 
Costa Rica ir Rusijos. balandžio 17 d. Premjeras

Berlynui Neduoda 
Užmigti

Alijantų orlaiviai pradė
jo bombarduoti Berlyną kas 
dieną ir kas naktį. Sprogdi
no jį pereitos subatos nak
tį, sprogdino nedėldienio 
naktį, sprogdino panedėly
ir sėKančią dieną. O Berly
nas tuo tarpu yra sausakim
šai prisikimšęs pabėgėliais. 
Kaip ilgai galės vokiečių 
nervai išlaikyti?

tarpu eina vis pirmyn ir ra 
šant mums šiuos žodžius 
Maskva skelbė, kad raudo- 

įnajai armijai beliko jau tik 
•93 mylios iki Berlyno. Ma
tyt, vokiečiai nesitiki Ber
lyną apginti, nes svarbiau- 
sis jų atsispyrimo centras 
busiąs apie Miuncheną, Ba
varijoj. Tuo tikslu genera
linis nacių štabas jau nuta
ręs ištraukti savo armiją iš 
Italijos ir pavartoti ją savo 
‘faterlandui” ginti. Tuo tar
pu Berlyno propagandinin
kai triubija per radiją, kad 
visi vokiečiai stotų savo so
stinės ginti. Girdi, kaip ru
sai apgynė savo Maskvą, 
taip mes privalom stoti už 
savo šalies sostinę

KANADOJ BUS PARLA
MENTO RINKIMAI

10,000 JAPONŲ BUSIĄ
PERKELTA J RYTUS

Koncentracijos stovyklo
se Amerikoje dabar yra a- 
pie 10,000 japonų, kurie 
prieš karą gyveno Paeifiko 
pajūry. Kilus karui pabijo
ta, kad jie nevirstų Japoni
jos šnipais, todėl jie buvo 
iškeliami iš pajūrio ir ap
gyvendinti stovyklose to
liau nuo pakraščio. Dabar 
valdžia nutarė tas stovyk
las jau panaikinti, o esa
mus jose japonus perkelti 
į Naująją Angliją ir kitas 
Rytų valstijas, iš kur jiems 
bus sunku su Japonija su
sisiekti.

Lėktuvas jau buvo paki
lęs oran, bet staiga jis nu
krito ir susikūlė. Žuvo Ou
manskis, jo žmona ir septy
ni kiti. Iš 11 žmonių gyvi iš
liko tik du — ambasados 
sekretoriaus Troininskio 
žmona ir lėktuvo mechani
kas. meksikietis Salvador 
Morelos.

Oumanskis buvo vienas 
pačių jauniausių . Rusijos 
diplomatų. Savo laiku jis 
buvo narys baisios rusų bol
ševikų čekos — slaptosios 
žvalgybos.

Mackenzie King šią savai
tę pranešė, kad jis skelb
siąs naujo parlamento rin
kimus da prieš balandžio 
17 d.

KALBĖKITĖS ATSAR
GIAU

lrcxz4 minai 
vzaii uuv, zvchvt---------

lyno ir nepasieks. Bet Vo
kietijai atsilaikyti nėra jo
kios vilties. Ji jau sumušta, 
tik be reikalo spardosi. Jei
gu rusai ir butų sulaikyti, 
tai iš Vakarų pusės ateina 
alijantų armijos — ameri
kiečiai ir anglai. Jeigu Ber
lynas ginsis, jis bus sugriau
tas ir vistiek paimtas.

Vokiečiai tatai žino, to
dėl jau pradėjo gabenti sa
vo kapitalus iš Berlyno į 
Švediją. Švedai praneša, 
kad didesnė kapitalų dalis 
jau nugabenta pas juos.

Patys naciai prisipažysta 
savo propagandoj, kad jų 
situacija niekad nėra buvus 
tokia kritiška, kaip dabar.

RUSAI PAĖMĖ KLAI
PĖDĄ

Iš Maskvos pranešama, 
kad šią savaitę rusai jau pa
ėmė Klaipėdos uostą, kurį 
jie turėjo apsupę kelis mė
nesius.

W ash ingtono vyriausybė 
įspėja žmones, kad reikia 
vengti palaidų kalbų apie 
karą. Dabar, kai daug ka
reivių yra paleista iš karo 
frontų namo, jie gali na
miškiams papasakoti ką jie 
žino. Tokių kalbų nereikia 
niekam kartoti. Jos gali iš
rodyt! visai “nekaltos,” ta
čiau priešui gali būt labai 
svarbi informacija.

MONTGOMERY WARD 
LAIMĖJO BYLĄ PRIEŠ 

ROOSEVELTĄ

HARRY BRIDGES 
LAIMĖJO

SMAGUMO KELIONĖS 
TURI BŪT ATIDĖTOS

Kiekviena vietelė trauki
niuose reikalinga karo tiks
lams, todėl valdžia

ARMIJAI REIKIA 10,000 
SLAUGIŲ

Karo Informacijų Biuras 
prašo mus pranešti, kad ar
mijai tuojau reikia 10,000 
registruotų slaugių. Sergan
čiųjų ir sužeistųjų kareivių 
skaičius nuolat didėja. Lielams, tooei valdžia prašo . „ -piliečiu atidėti visas s^agu- «į“W»P'dfTEL™'

mo keliones iki po karo 
Karas negali laukti, o tokia 
kelionė gali.

400 MILIONAI ALKANŲ 
ŽMONIŲ

šytis į Army Nurse Corps.

MAŽIAU APSIVEDIMŲ

Cenzo Biuro apskaičiavi
mu, 1944 metais Jungtinė
se Valstijose buvo apie 1,- 

Kinija turi 400,000,000 441.000 apsi vedimų, kas
gyventojų, ir žinios sako, reiškia 136.000 mažiau ne
kart visi jie alkani. Įgu 1943 metais.

rinti daugiau pabėgėlių įsi
leisti, nes neturi jiems nei 
patalpų, nei maisto. Be to, 
Berylnas nuolatos yra bom
barduojamas iš oro.

Štai, ko susilaukė Vz>kie- 
tija. kuri norėjo pavergti 
kitas šalis!

Užšaldė" Bulves
Šią savaitę buvo “užšal

dytos” visos bulvės Mai^e’o 
valstijoj, kuri yra pagarsė
jusi kaip “bulvių centras.” 
Visiems Aroostooko farme- 
riams įsakyta neparduoti 
bulvių niekam kitam,, kaip 
tik armijai arba kitoms val
džios agentūroms. Kitiems 
bulvių augintojams jau jJir- 
miau buvo duotas toks pa- 
tvarkyfnas. Todėl išrodo, 
kad civiliai gyventojai jau 
nebegalės bulvių gauti.

ITALAI PADEDA JAPO
NAMS

Kinijos žinių agentūra 
praneša, kad italai lakūnai 
talkininkauja japonams. 
Šiomis dienomis Kinijoj bu
vęs pašautas japonų orlai
vis, ir pasirodė, kad jo la
kūnas buvo italas. Kiniečiai 
turį jį paėmę karo nelais
vėn. ,

RUSAI SAKOSI SUNAIKI- 
NĘ 281300 NACIŲ

Harry Bridges, Vakarų 
pajūrio CIO organizatorius, 
buvo nuteistas deportavi 
mui, nes buvo įrodyta, kad 
jis priklauso prie komunis
tų partijos, kuri stoja už A- 
merikos valdžios nuvertimą 
smurtu. Todėl jis kreipėsi į 
Vyriausį Tribunolą su pra 
šymu, kad jo byla butų per
žiūrėta iš naujo. Ir Vyriau
sis Tribunolas nutarė jo 
prašymą patenkinti. Taigi 
kol kas Bridges da nebus 
deportuotas. Jis yra atvykęs 
Amerikon iš Australijos.

Maskva skelbia, kad per 
dvi savo ofensyvo savaites 
rusai užmušę ir paėmę ne
laisvėn iš viso 281,300 vo
kiečių. Be to, apie 25 nacių 
divizijos esančios atkirstos 
ir apsuptos rytų Prūsuose.

EISENHOWER RUOŠIA
SI DIDELIAM ŽYGIUI

Žinios iš Paryžiaus sako, 
kad Amerikos karo vadas 
Eisenhovver esąs pasiruošęs 
didelei ofensvvai. Karo me
džiagos jis turįs tokiam žy
giui pakankamai.

ŽUVO AMERIKOS LAI
VAS SU KAREIVIAIS

SUOMIJOS SOCIALDE
MOKRATAI ATMETĖ 

KOMUNISTUS

Musų skaitytojai jau ži
no, kad prezidento Roose
velto įsakymu kariuomenė 
yra užėmusi Montgomery 
Ward kompanijos įmones, 
nes ta kompanija atsisakė 
pripažinti uniją, kaip reika
lavo War Labor Board.
Kompanija apskundė prezi-: --------
dento Roosevelto įsakymą1 Karo Informacijų Biuras 
federaliniam teismui Chica-, praneša, kad Suomijos so- 
goje, ir tas teismas nuspren-1 cialdemokratai atmetė ko
de. kad prezidentas neturi munistų pasiūlymą sudaryti 
teisės užimti kompanijos: bendrą bloką rinkimams, 
nuosavybę vien dėl to, kad I Su tuo siūlymu komunistai 
ji nenori tartis su unijos at- statė sąlygą, kad socialde

Washingtonas paskelbė, 
kad Europos vandenyse nuo 
priešo veiksmų žuvn musų 
laivas, kuris vežė 2.290 ka
reivių. Apie 1,400 jų buvo 
išgelbėta, o kiti nuskendo su 
laivu. ,

DIDELIS GAISRAS 
BANGORE

stovais.
Dabar valstybės gynėjas 

žada skųsti to teismo spren
dimą Vyriausiam Tribuno
lui.

mokratai pašalintų savo va
dų Tannerio ir Hakkilos 
kandidatūrą ir leistų savo 
salėse komunistams mitin
guoti.

Bangor, Me. — Pereitą
savaitę ugni« čia nuš’avė 3 
blokus biznio centre. Nuos
toliai siekia pusę miliono 
doleriu.

*



Antrai Puiitpii

i APŽVALGA J
KĄ YRA NUVEIKUS 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

Yra žmonių, kurie da ne
žino, ką Amerikos Lietuvių 
Taryba yra nuveikus ir ką 
ii veikia. “Naujienos” to
kiems nežineliams duoda 
paaiškinimą:

•* Amen tas Lietu, ių Taryba 
suvienijo bendram darbe tris 
pagrindines musu visuomenės 
sroves ir labai didelę dalį ne
partinės visuomenės. Jos dirba 
sutartinai jau bent dvejetas 
metų, pašalinusios iš savo tar
po kivirčus ir vaidus, kurie 
seniau būdavo labai aštrus.
“Daugiausia ALT pastango

mis buvo įsteigtas Bendras 
Lietuvos šelpimo fondas, ku
rio svarbos ir reikšmingumo 
čia nėra reikalo nei aiškinti.

“ALT įsteigė Informacijom
Centrą, kuris dirba, aišku, ne 
kurios nors vienos srovės dar
bą, o visų Amerikos lietuvių, 
stojančių už nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą.”

Šiomis dienomis Ameri
kos Lietuvių Taryba nusiun
tė da vieną raštą preziden
tui Rooseveltui. dokumen
tais isparodydama Lietuvos 
teisę buti nepriklausoma 
valstybe.

Vasario 16 d. Amerikos 
Lietuvių Taryba turės Wa- 
shingtone konferenciją. Ta 
proga ji atsilankys j Vals
tybės Departamentą ir da 
sykį prašys neužmiršti, kad 
Lietuvių Tauta nori nepri
klausomos Lietuvos.

Da niekas niekad nėra

O “fašistais,” kaip sa
kėm, komunistai skaito vi
sus, kas nori būt laisvas nuo 
jų smurto.

Labai teisingą pastabą 
apie tai padarė Shenandoah 
“Daily Herald,” kuris pasa
kė:

“Komunistų manymu, prie
šingieji Sovietų politikai yra 
fašistai. Tas. kas nesutinka su 
Maskva, kad Lenkija butų su
skaidyta ties Kurzono linija, 
yra fašistas. Tas, kuris nema
no, kad Rusija turėtų pasi
grobti Baltijos respublikas — 
Lietuvą. Estiją ir Latviją, yra 
fašistiškai nusistatęs. Tas, ku
ris nemano, kad Maskva turė
tų pilną kontrolę šiaurinės 
Persijos, yra Hitlerio ir Mus- 
soliniio draugas.”

Taip kalba ir lietuviškieji 
komunistai. Kas stoja už 
nepriklausomą Lietuvą, tas 
—“fašistas.” Kas pabėgo 
nuo bolševikų teroro iš Lie
tuves Švedijon, tas yra j 
“Hitlerio ir Gobelso ber
nas,” ir kas tokį šelpia, tas 
irgi “hitlerininkas.” To
kiems ne duonos duoti, bet

KELEIVIS, SO. BOSTON.
ŽYMUS RAŠYTOJAI KALBASI turi būt skystai sutirpusios.

Dėlto vienu kartu ir buvo 
išsiplatinus teorija, kad že
mės pluta gali būt tiktai 
•.elių šimtų mylių storio, o
;oiiars visas vidurys sutir

ps. Bet l ordas Kelvin ir
C. L. Darvrin, tyrinėdami{Tranšėjos Berlyne?
....ilirr.ą ir atslūgimą juro-

• vandens, priėjo prie nuo
mom'-, kad : mes viduriai 
turi Lut kietesni nagu kad 

b» t: nudėti iš stiklo.

Kolumbo dėl to. kad ji su
rado Brooklyno kvislingų 

to ir Mizarai tu-
J

10-i, pranešimai sako, šlamšų _ to ir Mlza
iai!^a< ,Berlyne 11 apylinkėse buĮj perdaug.

‘ m. kasamos transeios. Jas ^eI1< £ip ka]bėjo,au kasamos tranšėjos. Jas 
‘kasti esą varomi nepilname- ne

draugas Mizara, bet ponas 
doleris...’ , • čiai jaunuoliai ir moterys..minko Clarke ap- jej -je pranešimai teisin-

• oen mao tas rodo, kad Hitlerio “Sakom tai, ką 260,000.-| g, au()- yra ^doje. Naciai
J jkanL:a.:mu, žemės, kamuo
lio įtaka bu9 api _____ _____

Buvęs anarchistas, o da
bar Stalino vikaras Ameri
koje, Robert Minor, komu
nistų “Daily VVorker’yje” 

sekamą “traktatą”:
nkv\*}.:' is kurių 52,15c.- pUikaj buvo užraukti Ardė-! “Mes, komunistai, sako- 

• ? \ajs^emis nų skylėje; kiti nacių pul-jme tai, ką manome. Nieko
ir 147,000,000 mylių uzden- dabar užraukti Rytu'daugiau ir nieko mažiau
-%van^e.ni.u- „ j Prūsijos skylėje.

Mokslininko Murray ap-į Toįau bį. da blogiau;
skaithavimu. augiausia, bus užrauktas Berlynas.

010.0(0 1 utinių m j lių 11 ji | daro viską, kad išvengti ne- 
! sveria nemažiau kaip 6 sek- Į išvengiam*.

Belgijos f rentė naciai ga
vo didelį guzą. Hitlerio ge
nerolo “ven” Rundstedto

kaip
=t2lioms ir 060 kvintilionų 
tenų. Paviršiaus plotas iš-! 
neša 199,158,000 keturkam-

manom • 4

Trys žymus Amerikos rašytojai ir karo korespon
dentai kalbasi New Yorko pokily, kuris buvo iškel
tas jų pagarbai. Iš kairės į dešinę stovi: Wėstbrook 

’ Pegler, James Kilgallen ir Richard Tregaskis. Pas
tarasis yra pagarsėjęs, kaip 1NS karo koresponden
tas, kuris nesenai sugryžo iš Pacifiko. Kilgallen yra 
išbuvęs apskritus metus Afrikoj ir Italijoj. Pegler yra 
žinių komentatorius, pasižymėjęs komunistų “ėdikas.”

NAUJAS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS PIETŲ 

AMERIKOJE

vergta. Bet Urugvajaus žur-

mes nemanome — tiktai tą, 
ką sakome.”

Minor bando sumėtyti pė-•• • 1 x • •ant žemės vieta (didžiausis
aukščiau purų, "*o°giliausia džiaugtųsi Rusvojo pasaulio komunistai yra logiški vy- 
vieta (jurų dugnas) yra 12.- žmonės, kad žlunga naciz- 

! 480 pėdu. Bet išleistas “Col-i mas, jeigu — taigi, jeigu

nėdu Galit suprasti, kaipi^as: jk nori pasakyti, jog 
0*^9 j.,----1—. ,5—------ 1---'komunistai yra logiški vv

rai. Bet štai jų rekordas:

Montevideo mieste. Urug- 
kulka kakton. ;va>“s. ■'“Publikos sostinėj.

Ir tie barbarai negali su- e?t» naujas menesi-
asti kodėl kultūrinei ms hetuvnI žurnalas, “Laisvi. Kodėl kuitunngas .. Lietuva - ji leidžia U- 
otulis nenori su jais me- ^„,5^ Ku,tu.

nras
pas
\o bendra turėti.

AR EINA LAIŠKAI J 
LIETUVĄ

Mes jau rašėm “Keleivy,”
kad laiškai iš Amerikos į
Lietuvą neina, nes rusa’ jų
neileidžia; bet Brooklyne ir ya menas nieaau nėra Chk kcmunistų laix.

tiek daug dirbęs uz Laetu- „į, tvirtina kad Lie-
vą, kiek dabar dirba Ame
rikos Lietuvių Taryba. Bet 
tas darbas reikalauja daug 
ninieru. Tarvbos nariai ne

raščiai vis tvirtina, kad Lie
tuva iau “išlaisvinta”

rugvajaus 
ros Draugija.

Kaip liudija ir pats ant- 
galvis. žurnalas stoja už 
laisvą, nepriklausomą Lie
tuvą. Dvasia karštai patrio
tiška.

Buvo laikai, kada Lietu
va buvo gaHnga, sako žur
nalo redakcija. Paskui ji 
sunyko. Nutilo jos pilys, už
geso šventos ugnys, Lietu
vos vaikus pavergė svetimi. 
Buvo užmirštas net ir jos

gali visų išlaidų padengti iš! tas‘ 
savo kišenių, nes jie ne mi- i 
lionieriai. Todėl Taryba 
prašo paramos iš musų vi
suomenės. Organizacijos ir 
pavieniai yra prašomi aukų. 
Šiais metais Taryba turės 
apie $50.000 išlaidų.

“Keleivio” redakcija Ta-j 
rybos darbą karštai remia ir 
prašo savo skaitytojų, kad 
jie taip pat jį paremtų — 
aukomis!

iau įslaisvmta ir a- 
merikiečiai galį siųsti tenai 

- atakuoja vardas. O vis dėlto ji atgi

KĄ JIE VADINA “FA
ŠISTAIS”

s j urą Liietuvią
nesiunčia 

tuvos žmonėms.
“Keleivio” redakija tyčia 

teiravosi Bostono pašte, ar 
eina Lietuvon laiškai ir 
siuntiniai? Gavo atsakymą: 
Ne, neina nei laiškai, nei 
siuntiniai.

Iš Lietuvos bolševikai 
vieną-kitą laišką praleidžia 
Amerikon, jeigu jame nėra 
pasakyta nieko blogo apie 
okupantus; bet iš Amerikos 
Į Lietuvą jie nieko neįlei
džia.

O gal Bostono paštas ne
teisingai mus informavo?

ryi.uą, nąuj Q jr prisikėlė, 
pašalpos Lie- Dabar Uet.

Fašizmas reiškia smurto 
sistemą. Tok’oi sistemoj ša
lį valdo “aukščiausis va
das.” Kritikuoti jį nevaria.
Jeigu tokioj santvarkoj at- .................
siranda opozicijos, tai daro- negalėjo išsiųsti 
mas “valymas.” Opozicinin- štai vienas musų skaity- 
kai “likviduojami,” aiškiau toju, ,^P,OZ^ Kalvaitis iš 
pasakius — žudomi. j Hemphill, W. Va., atsiuntė

Taip yra Stalino Rusijoj,- mums parodyt pašto sugrą-

Vakar komunistai sakė, 
kad Rooseveltas yra “impe- 

o- 
d

Rooseveltas yra “musų vy
riausis komandierius”—ta
me pat kare!

Vakar komunistai sakė, 
kad butų kvaila skelbti ko
vą nacizmo ideologijai, nes 
ji yra “tik skonio dalykas”; 
šiandien tuos pat nacius jie

liers” magazino žinynas šiandieni-jiems.negręstų ag-_____ _______________
sako, kad giliausiai iki šiol resUa iš Puškino, Lermon-. rįaHstinio karo kurstyte 
sužinota jurose vieta esan- tėvo ir Gorkio žemės. jas”; šiandien jie sako. ka 
ti Pacifike, netoli Guoamo, Deja, taip yra bolševikai

nalas tiki, kad ji atgaus lais- kur ’esą”3f614 pėdų {pasišovė eiti Hitlerio keliu,
vę ir ve . į jum0 Atlanto Okeane gi-

Savo straipsny “Mes pa- liausią vieta — apie 18,000 
sisakom.” žurnalo redakci- pėdų — esanti tarp Gren- 
ja rašo: landijos, Islandijos ir Nor-

“Buvo nustebę vokietys, ru
sas ir lenkas, kuomet 1918 
metais tautų eilėn vėl stojo 
senieji galiūnai — lietuviai. 
Nustebs tr dar kartą...
“Ne vienas Tau, Lietuva, jau 

statė kryžių. Ne vienas Tau i 
spiovė ant veido. O vis tik Tu 
buvai atgavusi laisvę, kurią 
paž.nę Tavo vaikai, vergovės 
nebevilks ilgai.”

“Laisvoji Lietuva” uoliai 
seka musų veiklą Jungtinė
se Valstijose ir plačiai rašo 
apie Amerikos Lietuvių Ta
rybą.

Dabar Lietuva vėl pa- vai
unxim “Laisvajai Lietu-

vegijos.

Amerikos deficitas 
karo metu

Jam tiktų kelmus rauti

šlykščiausis bolševizmo 
garbintojas ir eilėraščių 
kalvis yra Liudas Gira. Tik 
paskaitykite:

i” geros ateities.
j. ...rtiii I i

Raketas Mėsos Rinkoje
Valdžios agentai susekė mi- nasias štampas raketieriai 

lionus falšyvu štampų imą po $6.60 už 1.000 mais- 
--------- to “pointų.”

Chicagoje, New Yorke, Spėjama, kad tūli maisto
Bostone ir kituose miestuo- rinkos spekuliantai yra pir
se iškilo aikštėn baisus šmu- kę didelius kiekius tų fal- 
gelis. Veikia gaujos rakė- šyvų štampų, kad paslėpti 
tierių ir spekuliantų, parda- trukumą štampų, kuris pasi- 
vinėdami falšyyas racioną- darė dėl nelegalių operaci- 
vimo štampas ir supirkinė- jų — pardavimo mėsų be 
darni didelius kiekius mė-'racionavimo knygelės stam- 
sos ir kitokių produktų, ku- pų — žinoma

* ” ’ juodojoj '
už aukštasNe, Bostono paštas sakė

tiesą, nes žmonės, kurie ban i rie atsiduria juodojoj rin- 'kainas, 
dė siųsti Lietuvon laiškų iš koj. ’ Į Naujojoj Anglijoj jau
kitų Amerikos miestų, irgi Keli tokie raketieriai jau veikia federalės vyriausybės

žintą jam laišką, kurį jis 
siuntė savo broliams šitokiu 
adresu:

Adomui ar Alfonsui 
Kalvaitis,

Trečių sodžiaus* 
Lenkuvos pašto,

Lithuania, SSSR.
Paštas tą laišką jam su

grąžino. pažymėdamas:
“Returned to Sender. Ser
vice Suspended.” Reiškia, 
Amerikos paštas negari su 
Lietuva susisiekti.

Bet jeigu taip, tai kokiu 
budu mūsiškiai bolševikai

taip yra Hitlerio Vokietijoj 
ir taip buvo Mussolinio Ita
lijoj.

Kas tokiai sistemai pri
taria. tas yra fašistas, ne
žiūrint ar įo plaukas bus 
rudas, juodas ar raudonas.

Bet kitaip fašizmą su
pranta mūsiškiai komunis
tai. Jų akimis žiūrint, “fa
šistai” yra visi. kas tik prie
šingas Stalino diktatūrai. Ir 
tokius reikia žudyti be jo
kio pasigailėjimo.

Taip sako ne koks “dut- 
kua” kaip Bimba, bet toks'
“tiizas” kaip.Sovietu “mok- įaii“nUsi^r‘Lietuvon dra- 
slo akademijos pirminin- - -

areštuoti Chicagoje. Pas 
juos rasta daugiau 500,000,- 
000 falšyvų<štampų. Rytuo
se buvo areštuoti da penki 
raketieriai — keturi iš Con
necticut valstijos ir vienas 
iš New Yorko. Ryšium su 
tuo paaiškėjo, kad visa 
Naujoji Anglija yra užvers
ta falšyvomis stampomis. Iš 
sandėlių paimta šimtai mai
šų cukraus ir kitko — vis su 
falšyvomis stampomis.

Vien Chicagoj konfiskuo
tų štampų butų užtekę, kad 
per kelias savaites supara- 
lyžuoti mėsos rinką, išgrai
bstyti civiliams skirtus iš
teklius. Bet tai nėra visos 
stampos. Valdžios agentai 
mano, kad pas raketierius

kas Vladimir Komarov, ku
rio straipsnis nesenai tilpo 
Sovietų ambasados Washin- 
ctone leidžiamam biuleteny. 
Štai jo žodžiai:

"Fašistams negali būti jokio 
pasigailėjimo, šiandien yra 
žmončų. kurie yra linkę už
miršti ir atleisti.
"Jie yra pavojingi priešai 

žmonijos saugumo, pažangos 
ir gerovės. Atleisti fašizmui 
yra nusikaltimas humaniz
mui.”

panų ir kitekių dalykų? Juk 
ju laikraščiai nuolatos triu
bija. kad tiek ir tiek siun
tinių “Lietuvos žmonėms 
esą iau išsiųsta,” ir esąs 
“ruošiamas da vienas siun
tinys.”

Faktas yra toks, kad ko
munistai nieko Lietuvon ne
siunčia. Ka rašo ių laikraš
čiai anie “siuntinius Lietu
vai,” tai viskas yra melas. 
Tuos siuntinius jie atiduoda 
į Russian War Relief, o tas 
viską siunčia Rusijon.

“Tėvynė mus mažoji Uk- apšaukė bestijomis ir nori 
įjuos nušluoti “nuo žemės 
i kamuolio.”

“Ta avelė, bet avelė — 
pradėkim ir vėl iš galo...”
Tie doleriai, doleriai...

raina,
i “Kviečių žemė, kraštas 
suvalkiečių,

“Vėl vėliavų aguonomisSavo biudžete, kuris bu
vo pasiūlytas Kongresui, i dabinas, 
prezidentas Rooseveltas da-! “Vėl žmonės ten — lais
vė įdomių skaitlinių apie i vos šalies piliečiai.”

. ---- • ------ i ne eiiėraštis, bet pai-musų vyriausybės pajamas 
ir išlaidas. Pernai musų vy
riausybė turėjo pajamų 44,- 
148,000,000 dolerių, o išlai
dų buvo 93,743,000,000 do
leriai. Reiškia, buvo 49,- 
594,000,000 dol. nedatek- 
liaus.

Šįmet numatoma turėti 
45.729,000,000 dol. paja
mų, o išlaidų busią 98,912,- 
000,000 dol. Nedatekliaus 
bus 53,183,000 dolerių.

1946 metais numatoma 
turėti 41,254,000,000 dole
rių pajamų ir 82,530.000,-

kas vapaliojimas ir mela
gystė. Tos “vėliavų
nos” — šuniui penktoji ko-

Brooklyno “Vienybėje” 
viena moteriškė sielojasi, 
kad BALF reikalų vedėjas 
Gyorda buvęs labai nu-

ja; ••laisvos šalies piliečiai" 
— tūkstantį ir pirmą kartą 
sakytas melas.

Sakoma, kad Stalino če
kistai jau sušaudę ir ex-chi- 
cagietį “leninizmo baraban- 
čiką” Praną Žalpį, kuris 
kartu su Angariečiu Sibyre 
kelmus rovė. Jo vietai tik
tų Liudas Gira.

Kelmus rauti — vis nau
dingesnis darbas, negu eik-

skriaustas. Į jo vietą buvęs

000 dol. išlaidų — bus 41,- Voti popierą ir rašalą, ka- 
275.000,000 dol. nedateklių. lant iš jų “vėliavų aguo- 

Taigi, per trejis metus nas.
musų valstybė turės 144 bi
lionus ir 51 milioną dolerių 
nedateklio!

Gale 1946 metų kiekvie
nas šios šalies gyventojas, ,. 
įskaitant senelius ir kudi-'nalius 
kius, turės daugiau kaip po 
du tūkstančius dolerių sko
los.

O visgi jie seiroavos!

agentai. Jie gaudo raketie
rius ir spekuliantus.

Faktai Apie lėmę
Žemė yra trečia planeta 

iš eilės nuo saulės. Ji apsi
suka apie saulę sykį į 365 
dienas. 5 rak, 48 min. ir 46 
sek. Tai yra apskriti metai. 
Keliaudama apie saulę, že- 

j mė sukąri da ir apie savo 
ašį. nuo ko pareina diena ir 
naktis.

AR ŽINOT, KAD
Karo lėktuvas paleidžia 

savo bombą da nepasiekęs 
taikinio. Juo didesnis lėk
tuvo greitis, tuo iš didesnio 
atstumo leidžiamos bombos.

Pirmasi® negrų laikraštis 
Amerikoj buvo “Freedom’s 
Journal.” Jis pasirodė 1837 
metais.

Nežiūrint to, kad musų 
vyriausybė uždraudė nacio- 

suvažiavimus - kon
vencijas, būrelis Amerikos 
lietuvių tautininkų da skel
bia, kad jie turės “visų lie
tuvių suvažiavimą” Wa- 
shingtone.

Girdi, tuo bus prisidėta 
prie vykdymo Amerikos ka
ro pastangų.

Šita pasaka galėtų tikėti 
tik maži vaikai, bet., kas- 
gi juos nuveš į Washingto- 
ną?

Dinastijos patriotizmas 
virsta Babelio bokštu mi- 
niaturoje. Tarp Babelio bo
kšto statytojų ir Smetonos 
kavalierių skirtumas yra 
vien toks: pirmieji nešė ir

Tam vvru vra seDtvni^ i krovė plytas, bet nebegale- kaito daužau alkoholikų,iį> sus^albėti; Smetonos 
Žemės skersmuo (diame-pegu tarp moterų. 'bet’'kVekvieni jų j Uvo

Japonai savo sostinės To- įsikabinę kelia save į
kijos vardą ištaria: “To-1 aukštybes.

tras) [>er ekvatorių turi 7,- 
926 ir pusę angliškų mylių, 
o per žemgalius — 7,901
ir pusę.

Mokslas apie žemę kol

paskirtas kitas asmuo, ku
ris gaunąs ‘keleriopai di
desnę algą.”

jį d a nežinanti, ar nan- 
jasis BALF reikalų vedėjas 
busiąs geresnis, bet tikrai 
žinanti vieną dalyką, bū
tent:

“Laučkai bus patogiau ir 
savaitraštį ‘Ameriką’ sušel
pti...”

Ai-vai. koks nedėkingas 
svietas! Juk galėjo žinoti, 
kad Laučkos vietoje reikia 
skirti lysliavienę! Jos vy
ro “Vienybę” irgi reikėtų 
sušelpti, ar ne?
Vasario Šešioliktoji

Amerikos lietuviai ir šį
met minės Lietuvos nepri
klausomybės deklaravimo 
šventę, Vasario šešioliktą.

Reikia daryti viską, kad 
šįmet Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimai butų gau
sus. Reikia žiūrėti, kad Lie
tuvos nepriklausomybės by
lai ir lėšų butų galima su
kelti.

Karo pabaiga ne už kal
nų. Reikės darbo ir pinigo.

Lietuva kelsis iš pelenų 
ir griuvėsių tik visiems 
mums dirbant ir aukojantis 
išvien.

Lietuva turi daug priešų, 
piktų priešų. Ji gyvena sun
kiausias savo istorijos va
landas. Amžina gėda butų 
tam jos sunui. kuris šioje 
kritingoje valandoje ją už
mirštų!

kio,” dviem siliabom.

yra daugiau falšyvų stam- kas ribojasi tiktai jos pa
pų ir savo darbą jie tęs, kol —— ------ -—
bus pagauti.

Pereitų metų spalių mė
nesyje Jungtinėse Valstijo-

Jau susekta, kad Bostone
į juodąją rinką pateko daugi žinių, kokių mokslas jau1 • j _ • — • . • * y* i a i •

virsium, nes j žemės vidų- se buvo samdoma 52,240,- 
rius iki šiol da neoasisekė, 000 darbininkų. Apie 2,700,- 
labai toli dasigauti. Iš tų j 000 buvo jau 65 metų amž.

cukraus, kuris pardavinėja
mas po 25 dolerius už šim
to svarų maišiuką. Gi kainų 
administracijos ofiso nu
statyta kaina yra po $5.90 
už maišiuką.

Susekta taip pat, kad 
maisto spekuliantai už fal- 
šyvas štampas — kiek jų 
reikia 100 svarų maišui — 
moka po $2.25. Už raudo-

turi, mes žinome, kad lei
džiantis žemės gilumon, ši
luma didinasi kas 50 ar 60 
oėdų vienu Fahrenheito 
laipsniu. Jei ji taip didina
si visu keliu gilyn, apie ką 
mes tikrai da nežinom, tai 
už kelių mylių po žemės 
paviršium karštis turi būt

Filipinuose yra sala Min- 
danao, kuri ištariama taip: 
“Min-daa-no.”

Bačka kiaulienos ar jau
tienos sveria 200 svarų.

Iš 
apie

Naujiena: surado laisvutę!

Maskvos patriotų organe 
“Laisvėje” Rokas Mizara 
praneša, kad viena leniniz
mo bažnyčios plytlaižė jam 
rašanti šitaip:

“Kolumbus atrado Ame
riką, o aš — jūsų Laisvutę 
pas savo brolį...”

Džiaugdamosi tuo radi*' 
niu. ji prisiuntė dešimt do
lerių, kad Stalino komisa
rai badu neišmirtų. Merki
nės dzūkas Mizara ją labai 
išgiria, kaip retą “atradė
ją” ir labdarę.

anglies pagaminama 
2,000 įvairių produk- ,. 

toks didelis, kad visos mo-Jų, tarp jų apie 800 įvai- Paprastą moterėlę lygin- 
kslui žinomos medžiagos riaušių dažų. ’ti prie Amerikos atradėjo

Toks patriotizmas

New Yorko dienraštyje 
“Times” šiomis dienomis 
buvo įdėtas toks Darbo Biu
ro skelbimas: Reikia 9,500 
moterų darbininkių, bet 
sunku jų gauti; priežastis 
ta, kad—

“Pradinio darbininko al
ga yra maža, darbas sun
kus ir ilgas; transportacija 
— Brooklyno ir Queens 
priemiesčiuose — labai pai
ni ir dėl to sunku bet ką su
interesuoti, išskiriant la
biausiai patriotingas darbi
ninkes...”

St. Strazdas.
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KAR NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA I AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į KAS SKAITO. RAŽO 

TAS DUONOS NKPRA1O

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
nikos atžvilgiu.

Daugiausia tokių filmų
pasirodo Stanley teatre.

Nauja Lietuvių Atletų 
Kliubo valdyba

Žuvo brooklyniečių šala- 
viejų sunus Algirdas

Seni Brooklyno gyvento-! 
jai, Pranas ir Emilija Šala- 
viejai, gavo liūdną žinią.!
Karo departamentas prane
šė. kad šiomis dienomis žu-' Atletų kliubas turi nau 
vo jų sunus Algirdas, tar- ją valdybą ir naują mana-! 
navęs karo pajėgose Euro- džeri. Nesenai įvykusiame j 
poje. kliube susirinkime buvo iš-'

Velionį pažinau; buvo į rinkti šie: pirmininku Pe- 
jaunas. apsukrus ir darbi-' tersonas, sekret Lukoševi- 
tus vaikinas. Liūdi tėvai, į čius, fin. sekret. D. Klinga, 
netekę sunaus, liūdi ir drau- i o iždin. Bumbulis.
gai.

Šalaviejus turi kriaučių 
šapą, yra kontraktorius.

Lietuviai kriaušiai uja 
komunistus

Petersonas, Bumbulis ir 
Klinga yra seni valdybos 
nariai. Lukoševičius — nau
jas.

Kliube iki šiol manadže- 
riavo W ai teri s Ambotas;

---------- bet nuo šių metų pradžios
“Keleivyje” buvo praneš- jo vietą užėmė Billis Wal- 

ta, kad lietuviai komunstai tonas — pirmiau buvęs to 
apskundė Amalgameitų u- kliubo manadžeris. Per kū
nijos viršininkams musų 54 ri laiką Waltonas gyveno 
skyrių. Jie primelavo, kad New Jersey valstijoje, bet 
musų skyriaus susirinkimas, dabar gryžo Brooklynan ir 
kuriame buvo išrinkta da- gavo senąją vietą, 
lis valdybos, buvęs nelega-
liškas ir unijistai neturėję 
galimybės išrinkti tokius 
viršininkus, kokių jie norė
jo.

Ryšium su tuo, unijos vir
šininkai buvo pasišaukę lie
tuviu skyriaus biznio agen

Skaudžiai sužeidė Brook
lyno aludi ninku

Iš FILIPINŲ INVAZIJOS

čių matosi kai kurie amerikiečių invazijos laivai ties Luzono sala, Filipi
nuose. Iš viso toj invazijoj'dalyvavo 800 laivų.

POLEMIKA IR KRITIKA.
ATSAKYMAS “DRAU
GO” “PROF. KAMPI

NINKUI”

i primetamus kaltinimus, iš
rodo, kad jis norėjo užgie-

--------- , w v . doti kaip sakalas, bet išėjo
ką t:n šv. tėvas rašąs. O šv. t kras juodvarnio kvarksėji-

PBILADELPBIJOS PASTABOS.
Kaip mes komunistą Raini Komunistas Reikof, dirb- 

iirinkcm prezidentu , damas už Rainį, taip nusi-
—------  dirbo, kad važiuoja milio-

Pas mus. kaip ir kitur,} nierišku vežimu Floridon 
tautiškais balniais nepasi- pasilsėti. Girdi, tegul juos 
dalinama. Jieškoma nauja- Jca’a, tuos katalikiskai-tau- 
nybių. Mes nei muštis pra- tiškus lietuvius! Ėmė kelis 
dejom. Daužom ausis, net metus, kol pravedėm savo
žarijos laksto. Nusižiūrėję, (žmogų, 
kad “Laisvėj” ir “Vieny- Jie pravedė savo žmogų 
bėj” dažnai tie patys raš-'tik dėl to, kad lietuviai bu
tai telpa, tad ir nutarėm, vo apsileidę. K. K.
dėl šventos ramybės, vienus --------------------
kitais pamainyt: “Et, tegul SCRANTON, PA.
juos bala, tuos tautiškus ----------
darbelius! Pradėsime dabar Kaip katalikų spauda kiai- 
Stalino 'saulę’ garbinti, kai dina savo skaitytojus
kurie sako. Dabartinis obal- ----------
sis bus: “Griaut viską iš Šių metų sausio 18 dienos 
pašaknų, kas tik lietuviška.”1 laidoje “Garsas” patalpino 

ato J.

Vienas “Draugo” redak
torių, prisidengęs “profeso- 
i iaus Kampininko” vardu, 
š. m. sausio 13 d., “Drau
ge” bando musų tėvų šalies 
Lietuvos kankinamų ir te
riojamų žmonių vargus ir 
kentėjimus paversti juoku. 
“Draugo” redaktoriams y- 
ra vieni tik juokai, kuomet 
V. M. Stulpinas pataria A- 
merikos lietuvių Romos ka
talikų kunigams paprašyti 
popiežių, kari jis užsistotų 
už Lietuvos kankinamus ii*

Šiomis dienomis buvo su
žeistas Petras Kapickas, 
lietuvis aludininkas. Jo au- 
tomobilin smogė trokas, o 

tą Kundrotą ir jį klausinė-'paskui ir gatvekaris. Ka- 
jo. Sako, kad jie apklausi-Į viekui buvo sulaužyti keli 
nėję ir kai kuriuos kitus' krutinės kaulai ir sužalota 
musų skyriaus narius. Yra!viena ranka. Per kurį lai- 
žinių, kad unijos vadai nie- ką jis turėjo buti ligoninėj, teriojamus žmones.
ko baisaus nesuradę. :o dabar randasi savo na- ------

Brooklyno lietuviai kriau- muose.
čiai dabar uja komunistus.

tėvas lašąs ne tik apie ka-lmas. 
talikus, l>et ir apie žydus, ir; 
apie protestonus. I

Na, jei jau taip ištikrujų' 
yra ir jei popiežius rašo a- 
pie teriojamus lietuvius Lie
tuvoje, tai kodėl tas “Drau
go” “profesorius” neprane
šė tokių svarbių žinių savo 
skaitytojams? Juk tuo jis 
nusidėjo ir pačiam šv. tė
vui.

Šiaip jau “Draugas” mėg
sta apie šv. tėvo “galybę” į 
rašyti labai daug. Bet ’ kaip į

V. M. Stulpinas.

Nepaprastas ALT 
suvažiavimas

Atsižvelgiant Į tai, kad 
paskutiniu laiku iškilo la
bai opių klausimų tarptau
tinėje politikoje, liečiančių 
ir Lietuvos ateitį, tai yra 
aukiamas vasario 16 d. ne-

kad jie laksto su donosai, 
lyg toji katė su pūsle.

Paukštienos rakietas 
New Yorke

Kainų administracija 
pradėjo tyrinėti paukštie-

______ nos pirklius, kurie nežmo-
V--------- VI----- v_ i— Ji__ niekai išnaudoja publiką.

Ršti rįnka
raštyje siomis dienomis bu-it “ jvo įdėtas toks skelbimas: y/a,zy?.ų

Reilria apie 10,000 mote- ^1*f’,įad t,e. P,rkl,al

Pas mus yra darbų, kurių

Toliau, tas “Draugo”: moka skaityti to laikraščio, 
“profesorius Kampininkas”*ką šv. tėvas leidžia? 
bando mane krikštyti “san-j Kad “Draugas” tokios ži- 
danecių,’ norėdamas tuo nios nepraneš savo skaity- 
budu mane, V. M. Stulpi-įOjams< tjkras nes
ną, perstatyti savo skaity- ag skaitaU “Draugą” kas- 
tojams kaip blogą zmo-įdhn, bet niekad nemačiau,

.. ... 'kad šv. tėvas užsistojo už
Na, pažiūrėkime, ar san- • teriojamus ir kankinamus

Kad sandarieėiafnėra ne tame yra da-
gi žmones, tai tą faktą ga-. Pykas, ar aš moku popie- 

v^' ziaus organą laikraštį skai-li paliudyti kiekviena

Štai, ot, kad ir Muzikos 
Salės bendrovės buvęs pre
zidentas, brolis Griganavi- 
čius. Dėka jam, nutarė ko
munisto Rainio kandidatū
rą smarkiai remti, kol Rai

straipsnį apie prelato J. V. 
Miliausko “dvigubą jubilie
jų.” Tame straipsnyje vra 
begalės pagyrimų prel. Mi
liauskui dėl nuopelnų, ku
riuos jis neva užsitarnavęs 
dirbdamas bažnyčiai ir lie-

nys laimės. Šie metai—bar- tuvių tautai.
Tai vien tik tušti žodžiai; 

faktų nėra paminėta jokių. 
Net ir pats to laikraščio re
daktorius puikiausiai žino, 
kad tai, ką jis savo laikraš
tyje leido talpinti, yra gry
nas “bunk.”

Scrantono lietuviai štai 
kaip atsimena 1937 metų į- 
vykius, surištus su prel. J. 
V. Miliausko atvykimu. Ka
da kun. Kuras mirė, vysku
pas O’Reilly paskyrė jo vie
ton prel. Miliauską. Bet 
kaip prel. Miliauską priėmė 
Scrantono parapijonys? Vi
sų pirma buvo surengtas 
prieš jį visuotinas streikas. 
Šimtai žmonių aplink baž
nyčią ir kleboniją “pikieta- 
vo.” Tų žmonių tarpe ma
tėsi plakatai su užrašais: 
“Bet kokį kitą kunigą, tik 
ne Miliauską.’’ Vietinė spau
via tioo vos
Kun. Miliauskui buvo labai 
nejauku, kad jo paskirtos 
parapijos žmonės jo nenori 
Įsileisti.

Po kėlių dienų pikietavi-

nių metai. Komunizmas, 
“Vienybė” ir “Dirva” šoka 
rusišką kazoką. Kodėl gi ir 

: mums nepašokinėt?
Šių metų sausio 17 d, bu

vo Muzikos svetainės ben
drovės Richmonde naujo 
prezidento rinkimai. Ant 
rinkimų lentos buvo net trys 
kandidatai. Vienas iš jų nu
sigandęs pabėgo, liko tik 
du, būtent p. Liepa, geras

.. . .- paprastas Amerikos Laetu-
toji galybe įupmasi apie y jų Tarybos suvažiavimas būtent p. Liepa, gi 
Lietuvos žmones, apie tai j Washington D C Posė- katalikas ir teisingas darbo 
“Diaugo” “profesorius” nei džiai numatoma laikyti Ho- žmogus, mylintis savo tau- 
ravr-mur. O gal ir jis ne- tel 2400 kambariuose, 16th tą, nęsilankstąs Stalino če- 

St., N. W., vasario 16 ir 17

ru darbininkių, kurios su- ^į.olesaleJ n®Pa“° jr s*’ cagos lietuvių katalikų da-'tytj ai^ne” Draugo “profe- 
&ty.. dirbti *nuošaliuose !?*«*>, gurioms, lietuviaisoi ius” bando durnių volio-

Brooklyno ir Queens prie
miesčiuose — už mažą al- 

ir ilgas valandas. Pradi- 
darbininkams sam

vininkai skundžiasi, kad jie 
yra vejami iš rinkos, nes 
nebegali gaut “kcšer” viš
tų, būtent gyvų, kurios žy-ur

dv™al STSEi. Wt da™ Pia«"a-

klebonai dažnai liepia gau-' 
dyti staiga mirusius sanda- 
riečius. kad galėtų juos pa
laidoti šv. Kazimiero kapi
nėse.

yra progų kada nors gauti 
didesnes algas. Tai esą dar- Išrodo. kad keli pirkliai
baidei labiausiai P^otfn^! în,an ir su’ katalikų klebonai ir kuni
gų moterų ir merginų. mokėti baimes. . |gai «T4vynės-. neskaito ir

Nete Yorke nėra didelių' Brooklyno KriauciusJtodėl nežino kas ten buvo
Jei tiesa, kad jiekaro industrijų, ir darbinin

kų čia niekada nestokojo. 
Todėl turi būt kas nors la
bai blogo, jei reikia tokius 
skelbimus dėti.

KULPMONT, PA.

BALF skyriaus veikla

Susižeidė brooklynietis 
Pranaitis

Šiomis dienomis pavojin
gai susižeidė Central Brook
lyno gyventojas Antanas 
Pranaitis. Gryždamas iš 
darbo jis paslydo ir nusi
laužė dešinę ranką. Pasiro
dė, kad rankos kaulas net 
keliose vietose trukęs ir 
ims daug laiko, kol Pranai
tis galės pasveikti.

Pranaitis dirbo vienoje 
New Yorko valgykloje, bu
vo virėjas.

Gryžo lietuvis jurininkas, 
Budraitis '

Per metus laiko tarnavęs 
Dėdės Šamo laivyne, šiomis 
dienomis į Brooklyna sugrį
žo jaunas lietuvis jurinin
kas. Adolfas Budraitis. Jo 
motina ir sesutės gyvena 
ant Ten Eyck gatvės.

Lietuvių Šalpos Fondo 26 
skyrius sausio 22 d. laikė 
susirinkimą Lietuvių Ukėsų 
Kliubo patalpose. Susirin
kimą atidarė skyriaus pirm. 
A. W. Ruzgis ir paaiškino 
susirinkimo tikslą. Sekreto
rė Rozalija Lengvinienė

{įerskaitė protokolą ir porą 
aiškų iš Centro. Viskas bu

vo vienbalsiai užgirta.

Į Centrą musų skyrius y- 
ra pasiuntęs 29 dol. Tą die
ną prie skyriaus prisirašė 5 
nauji nariai. Dabar skyrius 
turi viso 29 narius.

Sekantis skyriaus susirin
kimas bus vasario 18 dieną, 
2 vai. popiet, toje pačioje 
vietoje — Liet. Ukėsų Kliu
bo svetainėje.

Bolševikų propaganda
New

Propagandos atžvilgiu 
New Yorkas tur būt užima 
pirmą vietą. New Yorko ju
damų filmų teatruose rodo
ma daug bolševikiškų fil
mų. Kai kurios tų filmų vi
rintai netikusios, net ir tek-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR 8II.TA

Visokių Gėrimų, Alane, 
ntų Val

gių ir Užkandžių.
eta gnmma ir “KELEIVIS’’ 

pavieniais noraertats.
M MILLBURY STREET

K

priešpiet.

Suvažiavime yra pakvies
ti dalyvauti Amerikos Lie
tuvių Tarybos nariai (11), 
Amerikos Lietuvių Informa
cijos Centro direktoriai ir 
Politinės Komisijos nariai. 
Vigo apig 15 asmenų.

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAS

ti, ii* bando mane peretaty- Negalima skelbti, kad “jiei- 
ti savo skaitytojams kaip’ koma darbininkų 
kvailą, nesąmoningą žmo-į
gų. O apie pačia dalyko es- * ederales valdžios pa- 
mę — apie tai, kas buvo tvarkymu, laikrodis negali

Tas “prof. Kampininkas”'tame straipsnvje rašyta, jis džti, sk“,.biml) ’? mits- 
rašo. kad lietuvių Romos yj^ą aplaidžia. Tukstan- kunais -vra Jieškoma vy- 

1 čiai Amerikos dorų lietuvių,n- darbininkų, 
sutinka su mano nuomone.
tik vienam “Draugo

rašoma 
“Tėvynės” neskaito, tai ko
dėl “Draugo” redakcija ne
patalpino to mano straips
nio (“Kodėl Romos Katali
kų Bažnyčios Valdovas Ty
li?”) savo dienraštyje? Juk 
aš “Draugo” redakcijai pa
siunčiau tą straipsnį 1944 
m. spalių 20 d. Jei “Drau
go” redakcijai taip jau ru
pi Lietuvos teriojamų žmo
nių vargai, reikėjo patalpin
ti tą straipsnį ir lietuviai 
katalikų kunigai butų galė
ję susipažinti su mano pa
siūlymu. 1

Bet, matyti, kad “Drau
go” redaktoriams visai ne
rupi, kad Lietuvos žmonės 
yra žudomi ir terorizuojami, 
jeigu jie straipsnio nedėjo.

O gal “Draugo” redakci
ja netalpino mano straips
nio dėl to, kad žino, jog sv. 
tėvo balsas nieko negelbės?

Jei “Draugo” redaktoriai 
ištikrujų taip mano, tai 
jiems galima atleisti.

Toliau tas “profesorius” 
sako, kad popiežius į “Tė
vynę” nerašo, ir kad aš, V. 
M. Stulpinas, popiežiaus 
leidžiamo laikraščio nemo
kąs skaityti ir todėl nežinąs.

pro-
Galima priimti skelbimą 

tik tada, kada darbdavis
fesonui atrodo tai nenm-;,yVena tame pat mieste, 

J kur laikraštis eina. Bet ir 
Ir kadangi jisai dalyko'tuomet prie skelbimo turi 

esmę apleidžia,kadangi į padėta pastaba, kad dėl 
to darbo darbininkas turi 
kreiptis ne tiesiai į darbda
vį. bet i U. S. Employment
Office’ą.

“Draugo” redakcija mano 
straipsnio savo dienraštyje 
netalpino, o dabar bando 
mane išjuokti ir kvailu pa
daryti. tai tuo jinai parodo, 
kiek yra tos tariamos doros 
ir artimo meilės katalikų 
laikraščio pastogėje. -* 

PEržiurėjus visus “profe
soriaus Kampininko” man

Taigi prašome iš kitų 
miestų mums tokių skelbi
mų. kuriais jieškoma darbi
ninkų nesiųsti.

Administracija.

SIELOS
BALSAI

GRA2108 EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papilėte žentelio spalvootų paikių paveikslų, 
223 puslapių žyėžio, apie 150 įvairių eilių.
Jl palinksmins jūsų laisvas nuo

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, «MTN»KOS IR DARBININKHKOS 
TIKRAI GRAŽI IB TURTINGA EILIŲ KNYGA, 

apdarais $1.25.
Musų pirmininkas 

kė, kad sekantis skyriaus 
susirinkimas bus “nepapra- 
tas.” Tad geistina, kaa ir 
daugiau lietuvių jame daly
vautų.

J. D. T.

galima aiųsti 
staktai užrašyti aavo ir 

uMffca- 
"KELEIVIS”

636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

batlaižiams; jisai gavo 59 
lietuviškai - tautiškai - ka
talikiškus balsus. Komunis
tas Rainys, Stalino “saulės” 
garbintojas, savo tautos 
niekintojas, gavo 64 balsus 
ir tapo išrinktas prezidentu.

Nesistebėkit. kad taip Į- 
vyko. Dabar tokie laikai! 
Rainio sėbras, komunistas 
Reikof ir “Laisvės” nuola 
tinis karespondentas (nes 
Rainys nemoka rašyt, jo 
raštus reikia perrašyt), tas 
Reikof, kuris visados mela-mmrai ’ am ašinėdavo lietu- mo’ reikėJo kas nors da,7 
S S dZ Ha" Ir pad»7tą. Kun. l(i
viską veikimą, daug 
niui pasidarbavo. Iš skiepo, 
kur alus uzbonėliais trau-

liliauskas atvyko per žmo
nių minią su šteito polici-

kiamas kad vilko tai vii- ja’ ir l?k PoKdjai išlaužus 

ko repečkom balsuotojus už *Rainį. Ir, aš nežinodamas? K ••
kame reikalas (rodos, gir-L £ niraDlios klebono

Vieų, MiL22L ir toliau 

buvo jos globojamas, kad
tą boliukę už Rainį. Tai 
štai kaip mes komunistą „„„„
Rainį išrinkom Muzikos nepadarytų. jL ir
bendrovės prezidentu!

Dabar Rainys kaip ant 
raudono arkliuko šokinėja. 
Jau Stalinui telegramą ren
giasi siųst ir klaust, kokio 
koriko Tito medalį prie nu
garos prisisegti. Sekančiam 
susirinkimui, jei bus įšven
tintas, prižadėjo bačką a- 
laus pastatyti savo sėbrams. 
Visi Komunistai Rainį išbu
čiavo, džiaugsmingai rėk
dami: “laimėjom!” Kiti jų 
tvirtina, kad ir “Vienybei” 
dėkingi už talką, nes kur 
du pešasi, ten trečias laimi.

Rainys tiesa, “laimėjo,” 
bet nemažai kainavo per 
du metus, kol įsipiršo į Mu
zikos bendrovės prezidentą. 
Taip jo draugai tvirtina. 
Rainys iškalbos neturi. Sun
ku net suprasti, ką jisai no
ri pasakyti. Susirinkimų 
vesti nemoka. Dažnai išsi
traukęs kliube ant stalelio 
snaudžia. Nejaugi nebuvo 
tinkamo žmogaus tai vie
tai? Kur dabar Muzikos 
bendrovė gali atsidurti? 
Valdžia komunistus labai 
seka; jie visi ant juodo lis- 
to, kaip varnai išbadėję sė
di. Lietuviškiems darbams 
jie trukdo. Tiesa, nedaug 
jų yra. bet jie veiklus, o ki
ti nariai bendrovės susirin
kimų visai nelanko ir ne 
paiso, kas bendrovės prieša
kyje stovės. Dėl to taip ir į- 
vyko.

Nogo 3 . _ - ,
bažnyčioj buvo policijos * 
saugomas, ir laidotuvės jos 
priežiūroj buvo, nes kaitą 
parapijonai akmenimis iš
daužė klebonijos langus.

Kai 30 metų laiko atgal 
tokie įvykiai atsitikdavo, 
tai jie buvo kilę daugiau iš 
tam tikrų aplinkybių, dėl 
tarp klebono ir komiteto, 
varžytinių už vadovybes. 
Bet čia tokių faktorių nebu
vo. čia buvo parapijonų 
šaltas atsinešimas prieš Mi
liauską, kad jis niekuo lie
tuviams savo gyvenime ne
buvo atsižymėjęs, todėl pa
rapijonys jo ir nenorėjo. O 
“Garsas” per savo kores
pondentą nupiešia tą visą 
atsitikimą tokiomis gražio
mis spalvomis, kad mums 
katalikams net koktu daro
si.

Prie to da reikėtų pridur
ti įvykį su dviem Scrantono 
katalikais, kurie dėl tos ku
nigų permainos buvo areš
tuoti Pittstone. Bet “Gar
sas” visa tai gražiai užgloa- 
tė ir viską nubaltino, kad 
gražiau išrodytų kun. Mi
liausko “nuopelnai.”

Kodėl katalikų laikraštis 
negali parašyti katalikams 
teisybės apie kunigus?

Nusivylę*ICat^yfcas.

Pirkit Karo Bondsuo tr 
pas. Kas sąvaitę įdėkit | Jan

kaip deftimtų sava
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BALF rūbų san
delio žinios
JALF sandėlyje 

250,000 sv. rūbų
nes, kurie laisvu laiku ar 
vakarais galėtų taisyti ba
tus.

Per paskutines 1944 me
tų dvi savaites, Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Fondo 
sandėlyje Brooklyrn gar a1 Nors jau turime arti ket- 
daugiau rūbų, negu per vi-i virtadalio miliono svarų ru 
są lapkričio ir dalį spalių bų, bitgi dai- toli nuo musų 
mėnesių. Šiuo metu sande- dabar užsibrėžtojo vieno 
lyje jau yra arti ketvirtada- miliono svaru. Rūbų reikia

Dar ne visi atsiuntė

, čia pat, nes kastuvai atsi
mušė į kažką kietą. Pasiro
dė tačiau, kad tai ne gele
žinė skrynia, o didžiulis ak
muo. Daug vargo teko pa
dėti. kol šį akmenį išrito 
laukan. Išritę, jieškotojai 
vėl įnyko kasti, skverbtis 
gilyn. Ir, padėję daug val
go ir išleidę daug pinigų, 
galų gale spiovė į viską ir 
nuvažiavo.

Taip aukso jieskojimas ir 
pasibaigė. Žinia apie kasi
nėjimus Rambyno kalne

Mokslo Naujienos
Vaistas vėžio ligai 

gydyti?

lis miliono svarų rūbų ir a- ir tris kartus daugiau, ne-
valynės, kurias didesnė da-igu turime. Neabejojam, kad 
lis jau suru lota ir supre- visi BALF skyriai, draugi- 
suota į nedidelius, po 100 jos ir pavieniai lietuviai to- 
S’ • rų, pundus. liau tęs rūbų rinkimą ir siun-

šia proga reikia primin- timą, kuri ypač išplėskime 
ti, kad BALF skyriai ir vasario mėnesy, 
šiaip visuomenė nuoširdžiai: Visus rubus malonėkite 
atsiliepė į musų prašymus siųsti BALF sandėlio adre- 
pravesti rūbams rinkti va- su:
jų- •

Kokių rūbų daugiausia 
gauta

New Yorke randasi dide
lė Mount Sinai ligoninė. 
Keturi jos štabo nariai — 
gydytojai Leuchtenberger, 
Laszio, Lewisohn ir Leuch
tenberger — darė bandy
mus su pelėmis, apkrėsto
mis vėžio liga. Tai ligai gy- 

teko į užsienų spaudą, kur dyti jie pavartojo folinę 
ji buvo taip išpusta, kat' ruuštį, vieną “B” vitaminų, 
net juokas ėmė. Antai, fran- Bandymai davę gerų pasė- 
cuzai parašė, kad Lietuvo- kų. Gavusios tos rūgšties 
je. Rambyno provincijoje,
tapo užtiktos aukso gyslos 
ir kad aukso kasti plaukia 
iš viso krašto tūkstančiai 
žmonių. Pirmieji aukso tran
sportai esą jau pasiųsti i 
sostinę. Kaip matome, ta
čiau. tai buvo tik muilo bur
bulai, daugiau nieko.

Rambyno kalnas, senovės 
lietuvių šventovė, yra ant

gaminti akis iš plastikos. 
Jos taip pat gražios, kaip ir 
stiklinės, bet geresnės tuo. 
kad nedūžta.

Pagerinimas anglies 
transporte

Žiemos metu yra sunku 
pristatyt anglį. Mat, anglis 
yra sulaistoma vandeniu, 
kad nedulkėtų, bet būdama 
šlapia ji sušąlą į daiktą. 
Tuomet negalima jos iš- 
grauti. Tokiuose atsitiki- 

peliukės žymiai pasveiku- muose po vagonais būdavo 
‘ dedami specialus pečiai, ku
rie anglį atšildydavo.

Dabr to nereikės, nes su
rasta specialė akmens drus
ka, kuri neleidžia angliai 
sušalti.

S10S.
Gydytojai mano, kad lo

ji rūgštis tiksianti ir žmo
gui, nors bandymų su žmo
nėmis jie da nedarė.

Automatiška krypties 
kontrolė

’asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

United Lithuanian Relief 
Fund of America, lnc.,

Warehouse,
101 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Iki šiol sandėly daugiau
sia gauta moteriškų rūbų: 
paltų, suknelių ir kitų. Iš 
vyriškų rūbų daugiausia y- 
ra gauta paltų ir skalbinių.
Vyriškų kostiumų (siutų) 
gauta labai mažai ir tie pa
tys gerokai sudėvėti, kar
tais net suplyšę ir netinka 
vilkėti. Taip pat gauta ne
mažai rūbų vaikams, ypač 
5 iki 12 metų amžiaus. La
bai mažai gauta rūbų kudi- inausJ kiu teigia. Kaa įsiz bombarduot Ameriką 
kiams. Taa spragas rekės metais bėgdamas iš Rusijos kietinėmis bombomis, 
kokiu nors budu užpildyti. Napoleonas užkasė dezę pi- yra žmonių, kurie dėl to

Tas pats ir su avalyne, j ni8V.: treti vėl dar kai ką nugastauja, pamiršdami se- 
Moteriškų batelių gauta< prasimano. Tos kalbos, ma- kainus faktus:

° tvt. sumindė lengvai įervia-

Kaip vokiečiai kasė 
Lietuvoje auksą

Didieji musų armijos tro-
S kranto,’ldai"p«do;:j»> jau, turi automatišką 
krašte. Nuo kalno matyti:.kiypties kontrolę. Taijra 
antroj Nemuno pusėj Ra- naujas išradimas ir greitu
gainė ir Tilžė, kurią dabar lalku Jls įuaąs pntaikin- 

tas automobiliams.
Naujasis išradimas gerai 

veikiąs ir palengvinąs veži-
paėmė rusai.

Nenusigąskit Vokiš- k° darb^
Iš senų laikų eina kalbos, 

kad Rambyno kalne yra už
kasta daug aukso. Vieni sa
ko. kad senovės lietuviai
jame paslėpė šventyklos,__
kuri čia stovėjo, auksinius 
indus: kiti teigia, kad 1812 ' 
metais bėgdamas iš Rusijos 
Napoleonas užkasė dėžę į)i-

fci/ Robotų Fašaras ii medžio

KELETAS FAKTŲ APIE 
SAULĘ

Admirolas Jonas H 
gram buvo sukėlęs 
dėlę sensaciją. Jisai 

kad naciai

In-
di-
pa-

ruošiasi 
ra-

Forest Products laborato
rijose. Wisconsin valstijoje, 
trys mokslininkai darė ban
dymus su medžiu. Chemi
nio proceso pagalba jiems 
pavyko surast visai tinka
mą pašarą karvėms ir kiau

Saulė yra centras, apie 
kurį sukasi mūsiškė žemė 
ir kitos planetos. Ji yra f 

333.000 kartų didesnė už 
žemę ir šviečia pati savai- 
mi, kuomet musų- žemė yra Į 
tamsus kūnas ir šviesą gau
na nuo saulės. Jei ne sau-! 
lės šviesa ir šiluma, tai že
mė amžinai užšaltų ir viso
kia gyvybė turėtų čia išmir
ti.

Saulė yra tokia karšta, 
kad kiečiausi akmenys ir 
metalai tirpsta joje kaip 
sviestas. Jei žemė prie jos 
prisiartintų, mes tuojau su
degtume nuo karščio. Bet 
saulė nuo žemės labai toli, 

93,000,000 angliškų

—Labas rytas, tėve! Įsikalbėti. Sakau, ar tu sir- 
—O, jes., jes, gut mor- gai kada nors gerai paval-

nink, Maike. Aš ir nepama
čiau, kad tu čia.

—Tėvas pereitą naktį gal

gęs? O jis sako, kad jis kaip 
gyvas da nei karto nebuvo 
gerai pavalgęs. Tada aš

tyt, sugundė lengvai įgyja- ingram pasakė, kad A- 
mų tuitų trokštančius vo- merika gali būt bombar- 
kiečius. kurie 1933 metų ru- duojama tik nuo laivų, iš 
de?! atvy ko ir pradėjo jų submarinų ir lėktuvų, 
jieškoti. ..... Nuo laivų naciai negalės

Ne taip sau vokiečiai pra- bombarduoti Ameriką, nes 
dėjo Rambvne jieškoti aux- laivų naciai neturi arba 

palengvina darbą sc-, dje. atsivežė kažkokį >urį mažai ir negalės Ame- 
mokslininką, kuns apžiurę- ^kos pasiekti. Nelengva 
jo rietą, pabadė su sidabn-, jiems pasiekti Ameriką ir 
ne azdele n; pastate dar įėktuvais Todėl lieka tik 
vėl kokius tai instrumentus viena galimybė — subma- 
gulintiems žemėse meta- nnai, kurių vokiečiai turi ir

daug, bet vyriškų ir vaikų 
batų — labai mažai, o ir 
tie reikės taisyti.
Rūbai siunčiami tvarkingiau 

Paskutiniu laiku gautieji 
rūbai atsiųsti daug tvarkin- 
gJSU snmšiliot.l ir grmakUO- 
ti. Tai _ 
sandėlyje ’ir sutaupo neraa 
žai laike. Čia reikia pažy
mėti, kad gruodžio 27 die
ną gauti iš Chicagos apie 
30.000 arų rūbų buvo pui

lėms
Kol kas betgi toks dirb- apje 

tinis pašaras neapsimokėtų mylių. Tai yra toks tolu-
gaminti, nes brangiai kai 
nuotų.

$115.000 senatvei tirti

kiai iš\alyti, surusiuoti ir įams surasti. Ilgai dar mo- gaj bandys “pasirodyti.” 
supakuoti. Daumimas siun- Į kslimnkas galvojo, kol pa- Vienur-kitur iie eali Drida-

C o 1 u m b ia universiteto 
(New Yorkė) medicinos 
fakultetas gavo $115,000, 
kuriuos paskyrė Albertas ir 
Mary Laskeriai. Pinigai pa
skirti tyrimui senatvės prie
žasčių. dėl kurių žmonės 
sensta.

supakuoti. Daugumas siun 
tinių iš Htur taip pat daug 
tvarkiny au siunčiami.

New Iritain, Conn., ru
bus p isiuntė pažymėtinai 
tvarkingai.

" i.”* - '
Del avalynės ir rūbų

Kai kurie BALF skyriai 
ir net atskiros moterys tei
ravosi, ar verta organizuoti 
rūbams siūti ir taisyti rate- paarsiu.

, _ , -, , , , - - x i Vienur-kitur jie gali prida
sakė galų gale. kad 16 met- ryti žalos, bet nedaug ir ne- 
rų gilumoje esanti apie 3 įįgam. Mūsiškė juros pa- 
metrų ilgumo ir apie 1 2 kraščių žvalgyba greitai ap- 
metro platumo skrynia auk-Į įdirbs su nacių submari-
so- ............................. nais. Taip sako pats admi-

Vokiečiai toi vietoj pra- ingram. 
dėjo kasti didžiulę duobę. Taigi, nėra pagrindo la-- 
Garsas. kad vokiečiai atva-jbai nugąstauti. Jei vokie- 
žiavo aukso jieškoti, paskli-; ^jaj jr bandytų pult Ameri- 
do po visą kraštą. Iš apy-ką, tą jie darys tik propa- 
linkių pradėjo plūsti mimo? orandos tikslais, bet naudos 
žmonių pasižiūrėti, kiek. neturės.
milionų bus iškelta į žemės i

Pamatvti tačiau---------------------------------

mas kad jei galima butų nu
tiesti nuo žemės iki saulės 
geležinkeli ir paleisti grei
tąjį traukinį, tai šiandien 
juo išvažiavus, ir važiuo
jant dieną ir naktį po 60 
mylių į valandą be jokio 
pertraukos, saulę butų ga
lima pasiekti tiktai už 177 
metų!

Kaip sakėme, saulės ma
sė yra 333.000 kartų dides
nė už žemę.

Saulės skersmuo (diame-

nemiegojai, kad toks susnu- jam parodžiau tą gazietą. 
dęs išrodai. ' Žiūrėk, sakau, čia rašo, kad

—Aš, Maike, nesusnudęs, mes perdaug valgom, dėl to 
ale užsimislinęs. i tokius didelius pilvus turim

—Nesakvk tėve Hžsi-ir štedi Zakristijo-
. ,/ e t ’ . ..H?" nas net nusispiovė iš piktu-mishnęs, nes tai lenkiškas' •-mo. Sako, kibą jie kreizi. 

Žiūrėk, sako, mano pilvas

masteT ’ Cipnjoną, ką per rakto sky-
.ą.tę.. __ * lę išlindo. Mudriem besi-

žodis.
—Nu. tai kaip sakyt?

liūs Kur galima, tokius ra-i niekas negavo. Kasėjai iš 
tolius pata» ‘.na steigti. Rei-! tolo prie duobės nieko ne- 
kia siūti naujų rūbų kudi- prileido, apsitvėrė spygliuo
čiams, vaikams, taisyti se-i tomis vielomis.

Padekime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

nūs, o ypač taisyti avalynę. 
Kai kuriems BALF skyriams 
patarėme, jeigu galima, su
rasti vietoje žmogų ar žmo-

Darbas ėjo dienomis ir 
naktimis. Aukso jieškotojai 
r rakaitavo dvi savaites. At- 
iodė kartą, kad auksas jau

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SO SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1935 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo |>aciu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė virtę, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dal>artinės Lietuvos ru- 
Oežiu8 ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos su,artis su bol
ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais i» t, Vra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintu'-as kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.Kaina ........................... $1.00

H R L KIVIS
Rrnadway. So. Boston, Mass.

Remkime aukomis Ame 
rikes Lietuvių Tarybą ir jos 
Informacijos Centrą, kuris 
skleidžia pasaulyje teisin
gas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tau
tos troškimus. Iškirpkite iš- 
pildę šį lapelį ir pasiųskite 
kartu su savo auka Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cent
rui : American Lithuanian 
Couneil, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III., U. S. A 
Čekį arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu.

Žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių TarybaiS.......auką parėpti lietuviųtautos kovą už laisvę.

(parašas)

(adresas)
Dėkodami Tamstoms už 

kooperavimą, paliekame
Su pagarba,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas:

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

Mokslininkai sako, kad
tūlą dalį tų priežasčių gali- i trasf turi“ 866?500 anglišku 
ma prašalinti. , mylių.

Saulės traukimo jėga ap- 
P las t ikos akys • skaitoma į 3,600,000,000.-

.. . ——r . , ' 000,000 (3 kvadrilionus ir
Yra žmonių, kūne naudo-j600 trilionų) tonų. 

jasi dirbtinomis akimis. Tų Saulės šviesa lygi vienam 
akių gamybą iki šiol buvo sekstilionui ir 575 kvinti- 
monopolizavęs mažas Tu- Konams žvakių 
ringi jos (Vokietijoj) mies- Teikdama šviesą ir šiliu- 
tehs Lauscha. Jo gyvento- saulė palaiko ant žemės 
jai kone išimtinai vertėsi iš v;sa pvvvbe
stikliniu akių gamybos, bet ______
prasidėjus karui. Amerika ORAS
tų akių jau negavo. Pašė- -------
koje to. Amerikos optikų Oro sluogsnis, kuris ap- 
labcratorijose buvo daromi supa žemės kamuolį, siekia 
bandymai, kad surasti me- 1,000 mylių aukščio. Aukš- 
džiagą dirbtinoms akims. čiau oro jau nėra: tenai y- 

Toji medžiaga jau suras- ra tik eteras, medžiaga daug i 
ta. Neužilgo bus pradėta skystesnė negu oras. 

ŠAUDO JAPONŲ ORLAIVIUS

Čia matosi Amerikos laivas, kurio kanuolės šaudo 
į japonų orlaivius. Juodi taškai ore. tai durnų kamuo
liai iš sprogstančiu šoviniu.

—u Kasgi neauoaa šenai 
tavo galvai ramybės?..

—Man, vaike, pak&jaus 
neduoda tas straipsnis apie 
sveikatą.

—Kur tokį straipsnį tė
vas skaitei?

—Gaspadinė pakišo man 
gazietą ir sako: “Ve, pa

kalbant, atėjo ir Frenkis 
Kaldunas, musų Sčeslyvos 
Smerties Susaidės maršal
ka. Aš jam i£ sakau: ko- 
man. pasakyk mums, ar tu 
daug valgai? O jis sako, kad 
jau dvi dienas nevalgęs, ba 
už burdą skolingas, tai gas- 

..... .. . x • - • i padinė valgyt daugiau ne
skaityk, ką čia rašo, tai pne duoda. Taigi valuk to, Mai
stai0 nerysi, kaip arklys. , ke, aš ir užsimislinau—us- 
As sakau, paskaityk tu pą-,kiuzmi, norėjau pasakyti: 
ti. ba mano akys jau nepn- cnsimasčiau
mato. Kaip ji pradėjo skai-! __ko?
tyti. Maike, tai pasirodė, —aš negaliu jokiu spa-
kad mes perdaug valgom. * — - -
Valtlk to, sako. mes štedi
ir sergam. Ir da negražių 
žodžių pridėta. Sako, musų 
pilvas pasidaro lyg koks 
garbičkenas, kur visokia 
Dievo dovana supusta ir 
nueina užniek. Ir da duo-' 
da rodą, kad į toiletą rei
kia eit kokius tris kartus 
per dieną. Jeigu taip rašy
tų kekie bedieviai, tai sa- 
kvčiau, kad toks jau jų biz'- 
nis — tyčiotis iš pono Die
vo dovanos. Ale kai šitokių 
blevyzgų prirašyta katali
kiškoj gazietoj, tai nežinai 
žmogus nei ką pamislyt.

—Aš nesuprantu, kodėl 
tėvui tas straipsnis taip ne-

atiko.
—Kaip jis gali patikt, 

Maike. kad per akis žmogų 
’šjuokia!

—Man rodos, kad tėvas 
’rivsti. Juk tenai rašoma a- 
nie sveikatą. O sveikata juk 
'•eikalinga visiems, ar ne?

—Jes, Maike, sveikata 
reikalinga, ale kas gi apie 
veikatą taip durnai kalba? 

Sako, mes sergam valuk to, 
kad perdaug valgom! Ar 
tai ne išjuokimas žmogaus? 
Aš, vaike, sergu tiktai tada, 
kai negaunu valgyt, o kai 
gerai pavalgau, tai norisi 
eit polką šokti.

—Tas gali būt tiesa sn ta
vim, tėve. Bet yra žmonių, 
kurie ištikrujų peisivalgo ir 
paskui serga. ,

—Nausa, as ant to nesc 
glasnas. Aš buvau m ir 
nas znkristiio^ą rtj,je tai pa-

sabu išfigeriuot, kaip tas 
galėtų būt: visi vaikščioja 
alkani, o katalikiška gazie- 
ta rašo, kad mes perdaug 
valgom! Ar tu, Maike. gali 
man išvirozyt, kaip tas iš
eina?

—Čia, tėve. dalykas visai 
aiškus. Tą straipsnį rašė 
persivalgęs žmogus. Gali 
būt, kad jam labai skaudė
jo pilvą nuo persiėdimo. O 
jis žino, kad yra ir daugiau 
tokių “ligonių.” Jis žino, 
kad nuo persivalgymo sude
juoja ne vienas klebonas. 
Dėl to jis ir parašė, kad per
daug valgyt nesveika.

—Bet jis, Maike, nesako, 
kad jis pats apsirijęs susir
go; jis sako, kad MES per
daug valgom. Tai reiškia, 
kad ir aš esu toks lakamnas. 
O aš. Maike, vaikščioju 
daugiau alkanas, negu so
tus. Tai kur čia teisybė?

—Bet ar tu, tėve, nežinai 
tos patai lės, kad “sotus al
kano nesupranta”? Kada 
prabaščius sušveičia keptą 
vištą ir išgeria bonką gar
daus vyno, tai jam rodosi, 
kad visam svietui pilvai 
skauda nuo persivalgymo. 
O kad tu, tėve, vaikščioji al
kanas, jis visai neatsimena.

—Gali būt, Maike. kad 
čia tavo teisybė

—Ne tiktai gali būt, tė
ve, be* tup ištikrujų yra.

—Na, tai denkiu tau. Mx»i- 
ke. kad man išvirozij^i per
sivalgymo taie- ;.ncią
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‘Darbininku Rojus4
Pranas Žalpis Sušaudytas Rusijoj

Jie gauną geras algas ir ge-1 vakarą atėjo pas jj du ne-Į JIEŠKO VYRO SU DE- 
nis namus 11-ždvlra Kur Vn.1 na7vctumi wrai ir nasalfp ' VYNIOMIS PAČIOMISį'us namus uždyką. Kur ko-i pažystami vyrai ir pasakę, 
misarai gyvena, darbinin-j kad jisai nieko ne! 
kai ne; a’i eiti į tą distriktą. apie Rusiją; kad nesakytų,

IŠ KARO FRONTO VOKIETIJOJ

Darbininkai negalį eiti net 
į tas krautuves, kurios pa- 

Amcrikos lietuviams, y- Du darbininkai sustoję skirtos komisarams ir visko- ■ ......... ... ,
Komisarų žiaurumas esąspac Chicagoje, buvo gerai • gatvėje negali kalbėtis, kad 

žinomas Pranas Žalpis — kiti neišgirstų apie ką jie- 
Frank Zolpis, kuris buvo du kalbasi. Nes ką gali ži- 
nachališkas raudonasis fa- noti — jie kaltais gali tar- 
šistas. (Klaidinga yra va- tis nuversti Stalino teroro 
dinti Stalino smogikus ko- valdžią!...

ką jisai matė blogo Rusijo
je. Jeigu pasakys, bus su
šaudytas.

Dabar jis bijo ką nors 
viešai sakyti, tiktai priva- 

mogus esąs niekše; i čiai šį tą pasako. Bet prašo, 
vietoje, žemiau už gyvulį, kad niekam neišduotų jo 
Kuomet komisaras važiuo
ja gatve savo automobi

baisus. Ž

pavardės. Sako, jeigu ma-
_ _ ~ ______ _______ ne sušaudys, bus maža bė-
munistais. Jie via raudonie- Darbininkai biją net sa- -’.vm nieko nepaiso, ka. da. Bet aš nenoriu, kad ma- 
ji fašistai). o namuose kalbėtis apie!'-*ir-a gat.e.^vucmet komisą- ~o broli sušaudytų Rusijoj.

Svarbiausis Žalpio “ar- Uogą padėtį, nes nežiną,;,,as va^iucdamas automobi-
gumentas” būdavo: išžudy- i a? tame name gyvena. Gal llu:r‘ yzmusa žmogų, nieką 
ti visus buržujus, tiktai ta- Stalino šnipas sykiu su jais! n‘-P J1 V.‘VS • P10.^^-
da birias geras gyvenimas, kalba apie valdžios blogu- Prles komisarą, nei rei- 
kuomet Amerikos darbinin- mą. !, ^a^,Al ?. atlyginimo uz uz-
kai paseksią Rusijos Stali- Vaikus komisarai paper- j austąjį.
no teroro valdžią. ką. kad išduotų savo tėvus., Už k? suaudė Praną žalpi?

beveik neturi nei ko valgy- pusbadžiu, komisarai duo 
ti. nei ką dėvėti. da šmočiuką duonos bei

Šiomis dienomis teko su- mėsos, kad jie pasakytų, a-
sitikti su kitu tokiu “revo- pie ką jų tėvai kalba. Žino-
liucionierium,” kuris dar ma, vaikai pasako. Ir tėvai 
smarkiau “kovodavo,” ne-įtampa sušaudyti.
gu Žalpis. Tiktai komisarai gerai

Tasai raudonasis fašis-Į gyveną, nes jie gauną mil
tas, jeigu susirinkime kas 
pasakydavo teisybės žodi 
apie Stalino kruvinąjį reži
mą Rusijoje — tasai gaiva
las puldavo mušti. Arba 
bliaudavo kaip plaunamas 
jautis.

Jisai taipgi nuvyko į Ru
siją, kad laimingai užbaig
ti savo senas gyvenimo die
nas.

Tačiau tame “darbininkų 
rojuje” išbuvo vos šešis mė

nas Žabus vienoje savo kal
boje susirinkime pasakęs. 
1 ad netrukus valdžia leis a- 
t i daryt mažus privatiškus 
biznius. Ir už šį pareiškimą 
buvęs sušaudytas. Jei Žalpis 
norėjo tai pasakyti, jisai tu
rėjo iš kalno p'anešti komi
sarui, gi komisaras turėjo 
pranešti i Maskvos centrą, 
kad Žalpis norėjo tą ir tą 
dalyką pasakyti. Bet Žalpis 
nepranešė ką jisai kalbės, 
todėl tapo sušaudytas. Taip 
aiškino jo brolis apie Žal-

žiniškas algas, todėl jiems 
ir produktu brangumas nie
ko nereiškiąs.

Batų pora kainuojanti 
šimtą rublių. Dėl kainos bu
tų da maža bėda. Bet tie 
batai kaip sušlampa, oda 
sudžiūsta, sulūžta — ir po i pio sušaudymą, 
batu. Mat, nėra specialistų, . . « _ , .
kurie mokėtų išdirbti odą. t Su^-s ve^ j

Nes Rusijoje, Stalino dikta
tūroj, daroma taip: jeigu 
sušaudė vieną, tai šaudo ir 
visus gimines, kad niekas 
nekalbėtų apie nužudytąjį.

Kuomet šis žmogus kal
ba apie Rusijos būklę, jis 
ne syki ap^iverkfa. Sako, 
negaliu kalbėti, rodosi kam
štis gerklėje. Palaukęs va
landėlę, vėl pradeda kalbė
ti.

Sunku esą įsivaizduoti, 
koks baisus skurdas Rusi- 
io’e. Žmogus turi pats pa
matyti. kad suprasti kas te
nai dedasi. Kokį baisų jun
ga neša Rusijos darbo žmo
nės. S. B.

AMERIKA PAINFORMA
VUSI BOLŠEVIKŲ 

RUSIJĄ

mažas

Vilnonis švarkas kainuo- .. , , T aias tūkstantį rublių. Tačiau!, z,nome’ ka<1 Juozas
-•* •• * i- . 1 Kys su savo motere nuvazia-IVJUJV 1SUUVV VUc cColo lllv* 1 " , .. ‘

nesiūs ir dūmė į “prakeik-J ^aiP tJk jis gauna lietaus, 
f o” a mo.-iVo .jtrroi ujoi- in susitraukia taip. kad dėvėtitą” Amerika atgal, kiek jo 
kudašius nešė.

Jisai dabar man papasa-

taip
jo daugiau negali.

Ta patf istorija esanti ir

vo iš Amerikos į Stalino 
“rojų.” Bet pabuvęs tenai 
t pamatęs, kad Rusijoj y-

San Francisco policija 
jieško reto bigamisto—Van 
Wie. Pasirodė, kad jis ap
sivedė su devyniomis žmo
nomis negavęs legalių per- 
skirų. Jieškomasis yra 58 
metų amžiaus, dirbo gatve- 
karių kompanijai, kaip kon
duktorius. Bėdon jis pate
ko po to, kada viena jo- 
žmona sužinojo, kad jis tu
ri astuonias kitas pačias.

Van Wie vedybinio gy
venimo kelionė yra tokia: 
1913 metais jis vedė Clarą, 
1929 metais Mabelę, 1941 
metais Saidę, tais pat me
tais Rūtą, 1942 metais Ju- 
lijaną, 1943 metais Marijo
ną, o 1944 metais Luizę, Ju
zę ir Alenutę.

ČEVERYKŲ STAMPOS 
NEATŠAUKIAMOS

k _.• .7, •

Paskutinėmis dienomis 
pasklido gandų, kad bu
siančios atšauktos ir čeve-. 
rykų stampos, kaip kad 
buvo atšauktos tūlos stam
pos mėsai pirkti. Kainų ad-! 
ministratorius tuos gandus
nuneigia. Jis sako. kad če-___________ ____________________________________
verykų štampų atšaukimas buvo pilna sa- raWs, a. Žvaliauskas. J. Smtt
nėra numatomas. | g- kad Notw0„. sius. M Tarutis, A. Repšys, V.

do ir apylinkės lietuviai la- Kudirka ir P. Kruchas.

Karo frontą Vokietijoj dabar dengia gilus snie
gas. Ši nuotrauka parodo mūsiškius kareivius sugu
lusius į sniego duobę, kad pasislėpti nuo priešo ug
nies. Vienas matyt jau užmuštas ar sužeistas.

NORWOOD, MASS.
Gražiai pavykęs BALF 

skyriaus mitingas
Sausio 21 d. BALF 22-ras 

Bostono dienraščio “Tra-Į skyrius buvo surengęs pra-

’nformacijos siųsta ryšium į 
su “trijų didžiųjų” 

konferencija

J. Pėhų.bai užjaučia skriaudžiamus j
Lietuvos žmones. Aukų su- -----------------
nnkta $75.35. 1890 metaįs tįk 17 nuo-

Nemažiau dolerio aukavo simtis moterų pelnėsi sau
duoną, šiandien Amerikos 
pramonės įstaigose dilba 
virš 32 nuošimčiai moterų.

šie'
A. Dulkienė $10, Mrs. J. D. 

Paza 1.50. Po dol.: M. Cižius, 
G. Stonis, P. Jakštys, W. Gr!n-,

veler” bendradarbis David 
Lawrence praneša, kad 
Tunelinių Valstijų vyriausy
bė šiomis dienomis ir “dip- 
’omatijos keliais” įteikusi 
pecialų memorandumą An-

kalbas. Gabijos Choras, va
dovaujant S. Paurai pas 
mus atvvko iš So. Bostono
ir išpildė gražią dainų pro- į keviė:.a, D. Steponavičienė, S.: Japonas kone išimtinai 
gramą. Ačiū gabijiečiams! Aukštuolienė, P. Naujokaitie-minta ryžiais ir žuvimi.ra tikras piagaras. Šukvsru nittcmvi ii. x auttijuac uuv- į • * . • A *1 cpvviaiu umuvi uuvi xxii

nas ir geležis jokio tvirtu-' ” J1 iV° -1 glijos ir Rusijos vyriausy
mo neturi, tuoj sulinksta ar_ Į balino \ aidžia neišleido. Kame Tomo Laikomo o™ 
ba nulūžta. Geležinkelių - Brolis pasakojąs, kad 11*1 nc-no ion ciuonni’TGL’

koje tokia istorija apie Sta-- u mašinom. Padarytas plie-Į1 • . «. * noc reti -irvL'izA Tvirtu. ‘lino “rojų”: oems. Jame kalbama apie 
šios šalies žmonių viešąjąKaip geras ir ištikimas

stalininkas. iis išvažiuoda- K? .‘j“1“"?.“' . esąs iau sušaudytas.mus i žiurkininku rnin” nu bėgiai (reles). kūne buvo y za 1 - \ opiniją dėl “labai svarbiumas j darbininkų rojų pa- ■ . Rllsiinip Jo (Šukio motens irgi gali, ,.'ohl"„n- aliiantams.
aukavę? po kelis šimtus do
lerių “Laisvei” ir “Vilniai.” 
kad skleistų Amerikoje sta
linizmo dvasią. Rusijoj nu-

gaminti Rusijoje, po trau
kiniais susiraitė.

f Z - 1 ii 11 /■I o vXi n i n V c.UCV Vlll*x*rnw7 nrasi- k----
but sušaudyta. Jeigu jos ne
sugaudė Stalino čekistai. 
tai veikiausia ji pati nusi

Kalbėtojais buvo: “Kelei
vio” redaktorius, S. Michel- 
’onas ir “Darbininko” red. 
Ant. Knežys.

Kadangi Rusija nesvyruo 
dama pasiglemžė Lietuvą ir

nė, M. Pežienė,, A. Pratašius, ’--- ------------------------------------- -
P. Blažys, A. Kneižys, J. Ver- kam REIKIA RUIMO DETROITE 
seckas, J. Pėža, J. Avižinis, A.'
Diksonienė, A. Pečiulienė.

Geras ruimas ant rendos, visi pa- 
•t • 1 togurr.ai, galima ir valgį gamintis ir 

* viską vartoti. Krautuvės arti ir 
Pečiulis, M.' transportacija gera, ir žmonės geri.

Adresas: («)
2485 \Vaverly, Detroit 6, Mich.

Grudinskas, J. M 
Jasionis. A. Neviackas, P. Ku
dirka, P. Jankauskas, G. Pet
raitis, K. Naujokaitis, J. Jan 
kevičius, A. KavaV.unas, j. Ka 

činauskas, K. Mačys, K. Kašė
ta, J. Antanaitis, J. čestavis- 
kas, P. Vėtą, K. Vitartas, S. 
Razulevičius, M. Baiiutienė, J. 

. z-,, - 1 -u 1—1 • • 11* <*1^*1^ Akunevičia. P. Babilas, M. Men-
ną 11 Churchillą dėl visos ei- £eviku išgarsintą “rojų,” kevitta, A. Venckus, P. Anta-
ips klausimu knmins snres , • * r

• problemų” alijantams.
, . kitas Pabalčio valstybes, ir

Vemoiandumas buvęs )*iięa(janoi Stalino aerpntai
; teiktas Stalino agentai

tarė apie tvarkos blogumą, ta1 )eiRiau^ J1 Pau PVf.1?su oUsima dirba, kiek galėdami, kad 
vykęs pas savo brolį, kuris ® dirbtuvės namo neęar- Lietuva tikrai tektų Rusijai.
esąs tenai komisaru; tikė
josi, kad brolis, kaip komi
saras, duos jam gerą vietą, 
nors jis vos tiktai pavardę 
gali pasirašyti. Bet Pranas 
Žalnis irgi vos galėjo pa- 
siiašyti pavardę, tačiau kai 
nuvyko Į Rusiją, gavo mo
kyklų perdėtinio službą. 
(įsivaizduokit, ant kokio 
“aukšto laipsnio stovi mo
kyklos Rusijoje, kuomet to
kie nemokšos yra skiriami 
jų nerdėtiniais!).

Nuvykęs į “darbininkų 
tėvvnę.” šitas raudonas ta- 
radaika atrado, kad darbi
ninkai gyvena pasibaisė
tinam skurde. Gyvena lin
dynėse ir žemėje iškastuo
se urvuose. Lindynėje bū
na tiek “lovų,” kiek telpa.

Darbininkai esą nudris
kę. veidai pamėlynavę nuo 
badavimo. O iau utėlių— 
utėlių’.. Turbūt visos utė
lės i5 viso pasaulio susirin-

eis. Ir niekas nežinos, kur 
jisai dingo.

Susirinkimuose komisa
ras perskaito kokį nors pra
nešimą bei įnešimą, bet nie
kas neturi teisės kritikuoti 
bei pastabų daryti. Turi 
balsuoti rankų pakėlimu. 
-Jeigu kuris rankos nepakė
lė. tas jau namo nepareis. 
Visi turi balsuoti “už,” nie-

neturi 
“prieš.”

Pirmiau kuomet darbi
ninkas, tėvas, brolis ar sū
nūs nepareidavęs iš dirbtu
vės. namiškiai eidavę pas 
kemisaru? teirautis. Tie ir
gi nesugrįždavę. Dabar jau 
niekas nesiteirauja, jeigu 
kas nepareina namo. nes ži
no. kad ir jis pats bus nu
žudytas.

Tarp žmonių eina kalbos, 
kad tokiu budu Stalino če
kistai sušaudė daugiau tris
dešimties milionų žmonių!

Žmonės neprivalo tarp
Blakių, bamba- savęs kalbėtis apie blogu- 

tirriu ir kitokio brudo esą mus. Jie turi sakyti, kad 
pilni namai bei darbininkų tain turi būti — ir viskas, 
urvai. i Komisarai gyveną gerai.

DEDA TANKUI NAUJUS “PUSPADŽIUS”
v— 1

ko i Rusi i'’

kas teisės balsuoti

Anglų kareivis deda apdaužytam savo tankui nau
jus “padnackus.” Priešo artilerija dažniausia nudras
ko tankam pačiūžas, kurias reikia atstatyti iš naujo.

baisaus skurdo. Taip jam, a. kuri turės įvykti pabai- tai abudu kalbėtJjaį dauuicL-incc iz\ hrniic L’A’nisarac taia .}»• m-oHoimzi .-nl/.i . ......................._aiškinęs jo brolis komisaras.
Šitą buvusį karštą raudo

nąjį fašistą, kuris dabar yra 
giįžęs Amerikon, Stalino 
valdžia irgi butų sušaudžiu- 
?i. Bet brolis jam pranešė, 
kad jis ko greičiausia ap
leistų Rusiją, kol da nėra 
išėjęs laikas grįžti Į Ame
riką. Kadangi jis buvo A- 
merikos pilietis, tai komi
sarai laukė iki pasibaigs jo 
laikas.

Ji buvo pasiuntę į vieną 
mašinšapę dirbt. Brolis jam 
sakęs neiti tenai dirbti, nes 
kas fiktai ten būna pasiųs
tas. tai jau namo nesugrįž- 
tąs. Labiausiai siunčia į tą 
dirbtuvę tuos. kurie yra at
važiavę iš Amerikos “ro- 
avs” jieškoti.

Išvažiuojant jam atgal Į 
Ameriką, komisarai pasa
kė. kad jeigu jisai sugrįžęs 
Amerikon pasakys teisybę 
ape Rusiją, tai bus Ameri
koj “likviduotas.” Kai su
gryžo į Ameriką, i trečią

goję šio ar pradžioje seka
mo mėnesio. Rooseveltas įgiausiai ir kalbėjo apie Ru

sijos imperialistinius siekiusnorėjęs painformuoti Stali-i jr apįe pačios Rusijos bol- 
ną ir Churchillą dėl visos ei- čevjku 
iės.kUusimų. kuriuos spręs ;.uriarne

NORIU NAMO AR FARMOS
Aš norėčiau nusipirkti narna kur 

netoli miesto ir prie didelio kelio. 
Butų gerai ir nedidelė farmukė lnr 
prie vandėns, kad galėčiau vienas W 
savo žmona apdirbti. Kas norėtų to
kią vietą parduoti, prašau duot man 
žinią. (»)

KARL A. KAPTEN,
•108 So. 2nd St., Apt. 33, 

Brooklyn 11, N. Y.

Nupiginta Gera 
Knyga

“Gyvulių Protai.”

“trijų didžiųjų” konferenci
ja.

Lavvrence mano, kad ta
me memorandume eina kal
ba apie mažasias valstybes, 
kurios buvo išlaisvintos iš 
nacių jungo, bet kuriomis 
-iandien nori pasidalinti 
Stalinas ir Churchillas.

žmones gyvena 
daug blogiau, negu kitose 
šalyse.

Kalbėtojai nurodė reika
lą šelpti Lietuvos žmones 
ir dirbti, kad Lietuva vėl 
liktų nepriklausoma valsty-

NACIAI VĖL ŠAUDO 
GENEROLUS

Stočkholme gauta patikė
tinų žinių, kad nacių armi 
;oje prasidėjo naujos “čist- 
kos.” Gestapininkai arešta
vę ir sušaudę visą eilę ge
nerolų. Jie kaltinti tuo, kar 
rusu armijai leido sulaužyt' 
vokiečių frontą. Nacių pro
pagandos biuras sako, kad 
tie generolai buvo parsida 
vę bolševikams ir Hitlerif 
maršalui Paulus, kuris yra 
ru? ųbelaisvis ir Maskvos 
sukurto “laisvųjų vokiečių" 
komiteto narys.

PAJIESKOJIMAI
Aš, Anna Drazdauskaitė, pajieš

kau Zosės Beleckaitės iš Ubiškės 
miestelio. Jos pavardės po vyru ne
žinau. Ji pati ar kas apie ją žino, 
malonės atsiliepti. (6)

ANNA ELLYES,.
Rt. 1, Box 124-B, Oresron City, Ore.

Aš, Jonas Jusčius, pajieškau Bar
boros Zimančiukės, tos ką kartu ke- 
iavom iš Lietuvos Į Ekaterinslavo 
rub., į Rusiją. Ji yra kilus iš Pa- 
-arčių apylinkės. Skaudvilės para
pijos. Yra svarbas reikalas. Norė
liau, kad ji pati atsišauktų, arba 
;as ją žino, kad praneštų jos adre- 
ą. Už teisingą priduotą jos adresą 
iuosiu $10.00. Mano adresas toks:

JONAS JUSČIUS (6)
1612 S. Halsted St.. Chicago 9, III.

šita knygą parašė Dr. 
Želi. Tai yra mokslinės stu
dijos anie gyvulius. Auto
rius aiškina visokius ketur- 
’ o'ų papročius ir prigimtį. 
Pavyzdžiui, kodėl šunelis 
’oja ant mėnulio? Ką reiš-. 
Via arklių bailumas? Kodėl j 
gyvuliai su gera uosle pa-j 
p rastai turi silpnas akis ir 
m-eitai apanka? Ar lapė iš-f 
tik. uju yra tokia gudri, kaip 
žmonės apie ją mano? Ko
dėl vieni eyvuliai ginasi 
nuo savo priešų, o kiti bė
ga? Ir daug kitokių daly
kų. Knyga didelio formato. 
212 puskapių. Kaina buvo 
$1.25, dabar tik 65c.

Gaunama “Keleivio” kny 
lyne, 636 Broadvv'ay, So. 
Boston 27, Mass.

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytu ii tikro, 
io Castile muilo,

pleiskanas ir visa- 
Kilus *

oda 50c. ni bonka
ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC

Aliejų ir Oda OyHsnriv Vaift«b 
Mišiny, Paz.i -is rvdno’ė dA' 
plauku šaknim* ii Od<»n gydymui 
50 centų ui bonką

Pasižymi savo ynimu Pri«bin 
čiam per Pasta i viaaa dali* Sn 
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO
414 W. BROtnWAT

SOUTH BOSTON, MASS

NUPIGINTOS KNYGOS
Didysai Sapnininkas, su kazvrų 

burimu. 264 puslapiai ................ 50c.
Deklamacijos ir Dainos. 76 pusla

piai ................................................... 25c.
Gyvenimas Girtuoklio, su daino

mis ..................................:................. 20c.
Atspėjimas savo I-a i mes iš plane

tų ....................................................... 20e.
Paslaptis Kortų l-ošimo. kaip ap

sisaugoti nuo apgavikų ............ 1.40
Kas pirks visas 5 knygas, tam ati

duosiu visas penkias už $1.00. O kas 
Į ims po vieną, tam pilna kaina.
■ Mano adresas toks:

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

rrumenu

SKRUSMU

gauk

K

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA'

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadtvay. So. Boston 27, Mas*.

aras Eur°poi
Itus pasaaoaJei norite iinoti apie karą ir kitus pi Jvykhis, tai skaitykit* "Naujienas*.

"Naujienos* yra pirmas Ir didžiausias UehrvMl dienraitls Amerikoje.Uisiraiykite "Naujienas* liandien. Naujiaa^ 
prenumerata metams Amerikoj* (iiimant ChU 
aagą), 96.00. Chicagoje ir Europoje—994NL 
Money Orderj ar tek j aiųakitei

MiifBiPElUR “NAUJIENOS"
nuo 1867 metu ... 

patikimas šeimos tepalas
1719 South Halsted Street CHICAGO, ILLINOIS 
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“Keleivio” Knygų} 
Katalogas!

________ 'f
Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos yero», visos įdomios ir naudingos.

Moterims Pasiskaityt
A ▼ A MT O TTVDTTT FT17 A DVOAl SKYRIŲ TVARKO

M. MICHFLSONIENt.

Kaip Geriau: Statyt Namą 
Ar Pirkt Gatava?

4
Nors vyrai mano, kad na- metų, man rodos, kainos 

mo pirkimas ar statymas y- bus mažesnės, nes tada ga
rą jų, o ne moterų reikalas. lės but jau pigesnė medžia- 
aš tačiau noriu šį klausimą ga ir daugiau bus pristatyta 
pagvildenti Moterų skyrių- narnų, bilderiai stengsis 
je, nes, nežiūrint kaip vyrai greičiau juos parduoti. Ta- 
kalba, faktas visgi yra to- ė a ir pasirinkimas bus ge- 
kis, kad moteris yra dau- resnis.
giausia susirišus su savo pa- Kai aš paaiškinau tuos 
stoge, negu vyras. Todėl ra - dalykus savo draugei, ji at- 
mo klausimu pirmutinis že- sakė:
dis visuomet turėtų prigt - “Bet sunku rasti gatavą 
lėti jai. o ne vyrui. Kiek še:-, namą, kuris butų akurat 
mynai reikia kambarių, kaip j tokis, kokio nori.” 
tie kambariai turi but iren-' “Gal ir tiesa,” iš dalies 
gti, kokie baldai, kokie s aš jai pritariau. ‘‘Bet jeigu 
spalvos — visa tai turėt į iš daugybės namų negali 
atatikti šeimininkės skoniui, rasti sau patinkamo, tai kas 

Reikia tačiau neužmiršti, gali gaiantuoti, kad pasta- 
kad skonis nėr pastovus da- tytas namas geriau patiks? j 
lykas. Jis keičiasi su žmo- Jeigu gatavo patinkamo ne
gaus išsilavinimu. Todėi, randi, tai ir neperki. Bet 
planuojant pirkti ar statyti jeigu pastatysi ir pinigus 
namą. patartina gerai ap- sukiši, o namas nepatiks— 
sižiurėti. kad vėliau nereik- ką darysi tada?” 
tų gailėtis. Reikia pasitai- Mano draugė sutiko, kad 
ti su žmonėmis, kurie turi namą statyti visgi “didelis 
apie tai daugiau patyrimo, rizikas.”

Aš rašau apie tai dėl to.

KELEIVIS, SO.BOSTON.

MERGINA NEPALEIDŽIA ČALIO ČAPLINO

Mes jau rašėm apie tą skandalą, kaip jauna Hollywoodo aktorka. Joana 
Bany, apskundė pagarsėjusi filmų juokdarį, Galį Čapliną, reikalaudama už
laikymo savo kūdikiui, kuri čalis jai parūpinęs. Kadangi džiurininkai nega
lėjo dėl Čaplino kaltės susitaikyt, tai teisėjas juos paleido ir mergina dabar 
skundžia Čali iš naujo. Ši nuotrauka parodo ją su kūdikiu pirmoj byloj.

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad tavo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu tavo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti ? 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visą 
žem< apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstvti 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 ŽEM£

laibai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugeli autorių parašė Iksas. Antru

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO. 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny-

a
lš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
g pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir paca-kiruatiU kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____ i>Oc.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puoli juos ir žiauriai suruusė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą. kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina ................... 25c.

MATERIALISTIŠKAS
{STORUOS SUPRATIMAS.

Si knygele aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas

Pas mane atvažiavo ana-; kad šis klausimas man vi-dien sena draugė ir pasa
kė, kad ji nutarusi statyti 
naują namą, nes tas “tvar-
t38:” ku.r Ji..įibar gyvena.. ya ui ne tiktai
įgiįsęs jai iki gyvo kau- mano avvpnimo židinvs bet 
lo.” Kambariai esą dideli, manJ. gyx.enimo 1,iny-s’ .'svarbiausis punktas žemes

sados buvo ir tebėra gyvas.
Aš nežinau, ar visos mo

terys taip jaučiasi, bet man

sunku juos pnkunnt. ir sep- .. Anot ,
tymų jai esą perdaug — be , ‘ ,
reikalo tik valvti. Ji nore-;“ u,,!
tų pasistatydinti kokių ' Irtais gah b„t
tūrių kambarių “bungalą.” , bet be

Prisipažįstu, kad' ir man nan”J '',stlek neSer3L 
atiktų .jokia “bungala.“ Geri, patogus, jaukus na-

t aš bijočiau pati ją sta- j mai — tai didžiausia mo- 
tydinti. Aš žinau keliatą teriškės laimė! 
šeimynų, kurios statėsi sau. Nors aš turiu neprasta pa- 
namus, ir nei viena nėra pa- j stoge, tačiau nauji namų 
tenkinta, if tie namai atsi-į planai mane visados intere- 
ėjo jiems brangiau, negu jie suoja.
verti. Mat, namą statyti Skaitydama šios rūšies li- 
reikia patyrimo. Kai bilde- teraturą. aš manau, kad į- 
ris stato namą, tai pirkda- vairios firmos ir architek- 
mas medžiagą jis gauna tai Amerikoje ruošiasi po 
daug nuolaidos. O kai šiaip karo statyti namus visiškai 
žmogus statosi sau namą, jis užbaigtus ir Įrengtus, taip 
už viską užmokės pilną kai- kad nieko daugiau prie jų 
ną. Jeigu namą bestatant pirkti nereikėtų. Nusipirkai 
pasirodys kas nors neprak- namą — ir tuojau gali ja- 
tiška ir norės planą pakeis- me nakvoti, kaip viešbuty, 
ti, tuojau reikės primokėt ir toks namas bus įreng- 
“ekstra.’’ _ tas skoningai, viskas eks-

Todėl, jei kas iš šio Sky- pertų suplanuota. Kilimai, 
riau skaitytojų projektuoja baldai, paveikslai, firankoe, 
statyti sau “bungalą” ar ki- sienų popieros — viskas su- 
tokią pastogę, aš patarčiau derinta ir spalvos suharmo- 
gerai apsižiūrėti, kad nerei- nizuotos. Bus elektriškas 
ketų paskui gailėtis. : skalbtuvas, šaldytuvas, ra-

Aš manau, kad daug ge- dijas. centralinis apšildy- 
riau yra pirkti gatavą na- mas, lovos, patalinės ir elek- 
mą. Dabar, žinoma, naujų įtriškos šluotos. Viskas, ką 
namų pardavimui nėra; da- pirkėjas turės atsinešti, tai 
bar negalima nei pastatyti, tik savo drapanas, 
jei kas norėtų; bet kalbėda- Taigi, kas mano apie na
rni apie namus mes turim mo statymą ar pirkimą, te
galvoję pokarinius laikus, orui palaukia ir pamato, kas 
kada prasidės naujų namų bus nauja namų statyboj po 
statyba. Pirmais ir antrais!karo. Lėta
metais po karo namai bus .--------- ---------
brangus, nes bus brangi Vienas sąžiningai atlik- 
medžiaga ir brangus darbi- Į tas darbas yra vertas tuks- 
ninkai. Bet po dviejų-trijų tančio prižadų.

pat
Bei

KONGRESO ATSTOVAI ITALIJOJ

Čia yra parodyti trys Kongreso atstovai Italijos 
fronte; Shafer, Elston ir Clara Luce. Vidury, su smai
lia jarmulka, yra amerikiečių generolas Clark.

Patekėk, Aušrine! , APIE VALGIUS. Eilėraštis
Patekėk, rytų aušrine, 
Išblaškyk juodus sapnus! 
Siela kenčia naktį rūsčią, 
žemės šmėklos gal pražus.

Mintys blaškosi bevilčiai. 
Amžiai pridengia akis,
Taip tik jura sūkuringa 

Daužo skęstančias valtis.

šiurpulingas žemės kerštas: 
Gėlės verkia už langų. 
Niekur žvaigždės nematyti. 
Vėjam ūžiant man baugu.

Patekėk vilties aušrine!
Kai granitas iš rasų,
Degink širdį amžių saule, 
Skleiski šviesą iš dausų!

Nežinoma.

Čia paduodam receptus, 
kuriems “pointų” nereikia, 
bet kurie yra skanus ir 
maistingi. Štai jie:

ROLMOPSAI IŠ SILKIŲ 
—

Paėmus gerai išmirky- j 
tas. nuluptas silkes reikia 
atsargiai perplėšti išilgai ir 
išėmus kaulus aptepti se- 
sekanciu mišiniu: Smulkiai! 
supiaustyti daug svogūnų, 
paimti silkių ikrus ir pie
nus. truputį garsvyčių (mus- 
tard i sėklų ir viską sudėjus 
skauradon pašutinti bile a- 
liejuje, taip kad iš visko pa
sidarytų masė. Kaip atvės, 
ta mas? gerokai patepti ant 
silkių vidaus pusės, suvy
niot i ritinėlius ir kiekvie
ną ritinėli persmeigti “tut- 
piku.”

Taip paruoštas silkes su
dėti i molmi arba stiklinį 
indą ir užpilti šaltu mari- 
nadu. ,

Marinadas* gaminamas 
tekiu budu: Užvirint van-i 
dens, kiek reikalinga silkėm 
apsemti. Įdėti keliatą pipi
rų. babkų lapų, perplautą 
perpus svogūno galvelę, tru
putį cukraus ir įpilti tiek

Pavyzdingos Motinos
Kiekvienas turi motiną, 

bet ne visos jos yra vertos 
to garbingo vardo. Ne visos 
pasišvenčia kūdikių auklėji
mui. Kitos nežino kaip auk
lėti. Viena tokių motinų 
man gyrėsi, kad ji niekados 
savo vaikų nepalieka vie
nų. Kur tik ji eina. ten ir 
vaikus vedasi. Ji mano, kad 
taip darydama gerai savo 
vaikučius auklėja. Bet aš j acto. kad butų bent kiek 
pasakysiu, mielos sesutės,1 stipresnis, negu paprastai 
kad ne visur, kur jus eina-Į valgiu vartojamas acto 
te, yra tinkama vieta jūsų, skiedinys. Marinadą reikia 
mažiems vaikams. Jus lan-Į visiškai ataušinti ir tik tuo- 
kote kino teatrus, kliubus ir met pilti ant silkių. Galima
šiaip vieną kitą vietą. Tos 
vietos mažiems vaikams ne
tinka ; jos tik nuvargina

čių pratina. Ko gali išmok 
ti tų kūmučių vaikai, ku
rios susirinkusios kazyriuo- 
ja ir geria? Tokių vaikai 
jau nuo pat mažens pripran
ta prie tokio gyvenimo ir 
užaugę patys taip daro.

Bet yra ir pavyzdingi! 
motinų, kurios moka va - 
kus auklėti. Aš pažystu vie
ną tokią motiną, kuri gre
ta manęs gyvena. Ji turi 
tris vaikučius. Jiems yra 
paskirtos valandos miegui, 
mokslui ir žaidimui. Ji skai
to jiems tinkamas knygas, 

i pamokina klusnumo ir 
’ mandagumo. Jei žaidžiant 
kieme su kitais vaikais mo
tina juos pašaukia, jie tuoj 
bėga pas ją, nes žino savo 
pareigas. Jie neina vieni 
ant “pikčerių.” Juos retkar
čiais nusiveda motina ar tė- 

į vas, ir tai tik ant jų metams 
‘pritaikytų paveikslų pažiū
rėti.

Taigi, yra visokių moti
nų. Vienos pačios mokinasi 
ir stengiasi tinkamai savo 
vaikus išauklėti, kad ir 
joms ir visuomenei butų 
naudos; kitos gi visai ne
paiso, kokie bus jų vaikai 
užaugę. Bet obuoliukai ne
toli nuo obelies krinta.

A. Liutkinrienė.

Šiaurinis langas— 
Kaip aš ji myiiu!
Man nenubosta 
Žiūrint pro jijį...

Rodos, sugausiu 
Tavo šešėlį,
Kurį saulutė 
Ten nulydėjo...

Kyla svajonės,
Kuomet tik žvelgiu, 
Kur ta figūra.
Ką taip mylėjau...

Švelnus vėjalis 
Taip lengvai skrenda. 
Mano Danutės 
Primena veidą—

Juoką malonų,
Akis žavingas.
Figūrą gražią,
Buda svetinga...

AČIŪ UŽ “TEISINGĄ 
PATARĖJĄ”

dar Į marinadą įdėti atski
lai išvirtų ir ripkutėmis su- 
piaustytų morkų. Kitą die-:* '

knygutės dalis'yra: “Išvirkščias mo- «!«*» Puolyje įvairiausius r.uoti- 
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” f" perskaityk šitą knygelę.
Parašė Z. Aleksa. Kalba labai lengva. Knyga prct.au-
40 pusi. ..................................... 10c jotiems darbininkams neapkai-

.................................................. ’ nuoismą Kuinu__________ 25c
NIHILISTAI 1 ‘

Tragedija trijuose aktuose. Vei- SOCIALIZMO TEORIJA, 
kalas perstato nužudymą caro Alek- .. ... . . ...
sandro II. Labai puikus ir nesun- sts veikalas trumpais :r aiskja’a 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš parodo, Kaip iKi iioi keitėai
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. draugijos formos, ir kodėl euro būti 
So. Boston, 1313, pusi. 61...........25c. Pakeistas kapitalizmas Kama 2*e.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 

‘ kiniės rūkę! Pairai A. Apolovą ir ....
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
rašė K. Stiklelis. So. Boston, Maas. norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
1909 m., pusi. 63............................ 25c. Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio

žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 
ŽINGSN1S PRIE ŠVIESOS. stas duoda daugiau spėkų, kitas ma-

Vieno akto vaizdelis ir monolo- Delta irnogm reiktą cukraus.
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- K?'
► Cz. Uzvofzxw \iocc dėl jam reikia riebalų* šituos klausi-
9!d m w suPrasi tiktai « šios knygutės.1914 m.., pusi. 23........................ 10c. G-mus. Kaina . 15c.

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
nui galva. Drama viename akte, pa- VALSTIJŲ PILIEČIU? 
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- .SM_. . .. ... _

' tėtu kiekvienam perskaityti. 25c. Aiškiai išguldyti pilietybės (staty
mai su reikalingais klausimais >r at- 

i“O. S. S.” sakymais lietuvių ir anglų kalbose.
Arba Šliubinė Iškilmė. Vieno ak- peržiūrėta ir pagerinta

to farsas, labai juokingas ir geras ^*’”a .
Kain, .................... 15e. CELIBATAS.

D£l. PIMGV M knypjl parodo. kodėl Romos
Trijų aktų ir septynių scenų dra- popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 

ma. Pagaly L. Tolstojų, parašė A. A. išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
Večkys. Kaina ............................. 35c. jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoa

nupuolimas, šią knygą turėtų per- 
KARĖS NUOTAKOS skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir

Vieno akto drama, vaizduojanti jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
_ . vokiečių militaristų žiaurumą ir ae- tsrjs, dukterįs ir isy&sesiss ueps=
r ranutlS. laimingų moterų likimą. pultų j tokią kunigų globą. Parašė
__  Kaina .............................................. 20c. kon. Ueo. Townsend Pox, D. D., su

lietuvino Ferdinand de Samogitia.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Kaina .................................... 25c.

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu vr,nei Kit-fiviii 
klausimu. Ją turėtų perakaityti kiek- KODĖL AŠ NETIKIU 
nas katalikas ir socialistas. Parašė I niEVA’
E. Vandervelde, vertė Vardunas. *
Kaina ............................................... 10c.

25t

Mes, lietuviai vargšai, į
namiai City of Chicago Mu- eilės IR STRAIPSNIAI, 
mcipal Tubercolosis Sana-; knygoj telpa 23 
tonum, dėkojam gerb. A. daugybė straipsnių, juokų ir tt.
L. Rimkui iš Detroito už jo *a;n» •••• 1
mums paaukotą knygą “Tei
singas Patarėjas”
gerą^ širdį, kad atjaučia Kryžiui. Reikalui atėjus, jis teoretikas kari
vargšus. Mes visi skaitome padės ir musij broliams Lie 
tą knygą ir turim pasakyti, tuvoje.
kad tai labai interesuojan
ti ir gera knyga. Patriam 
visiems, kurie tik gaH, ją

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

25c

II- UZ JO Aukokite Raudonajam

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

žmonės kuria per amžius? Sj intri-
<.-nr>inne; ™Htįsfcai.e|(onomi.šką klao- 

garsuis Vokietijos so-
iemokratu 

ky. Kaina 10c.

P3Pr?>n? tokiai silkes jau galima nuoširdų S
valgyti. I tą pati marinadą 
galima vis dėti naujų silkių, 
po truputį vis dapilant ac
to.

KAPOTA SILKĖ

Peter Rimkus, 
A. Visalgo.

ŠYKŠTUS SENIS
Pekla

BIBLIJA SATYROJE 
Tai Biblijos pašaipa, j Kanaaą tos

knygos neįsileidžia.Labai juokinga sa 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
ėiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knyga niekas nesigaL 
lės. 382 puslapiai. Kaina .... į. 00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje

d _pm
!. Bet mokslas RojiLom

kad

Visi nuėjo gult, o Mari- 
Silkes reikia labai gerai jena su savo vaikinu pasi- 

išmirkyti. nulupti, išimti vi-Į liko parliory. Tėvas pabu- 
S’JS rOill'ilS ir Smulkiai suka- dn nnip 19 vnlunda nnriin-kaulus ir smulkiai suka
poti. Ikrus ir pienus irgi ga
lima kartu sudėti. Iškepti 
alyvoje ar svieste smulkiai 
supiaustytų svogūnų ir su
dėti i sukapotą silkę. Pri
dėti karčiųjų pipirų, kietai 
išvirtų ir sukapotų kiauši
nių. truputį mirkytos duo
nos, traputį alyvos ir pra
skiesto acto. Viską gerai 
sumaišyti, sudėti ant lėkš
tės silkės pavydalu. Paskui 
pridėti po galvą ir uodegą; 
atrodys kaip čiela silkė.

Prie tokios silkės gerai y- 
ra duoti bulves, pamidorus, 
raugintus kopūstus, mari
nuotus burokėlius.

do apie 12 valandą, pariio- 
ry da šviesu. Pabudo 1 va
landą, vis da šviesu. Supy
ko senis ir sako:

“O kam gi jus tą žiburį 
deginat? Ar nežinot, kad 
laikas jau užgęsint?”

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

BUČKIS

Jis: “Ar tamsta skaitei 
daktaro Pilkos straipsnį, 
kaip pavojinga yra bučiuo
tis?”

Ji: “Taip, skaičiau, bet 
aš kilusi iš drąsių tėvų ir 
jokių pavojų nebijau...”

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

Mėsai ir riebalams—Vi
sos raudonos stampos nuo 
Q5 iki X5 yra geros neribo
tam laikui.

Kenuotoms daržovėms ir į 
įvaisiams. — Visos mėlynos 
! stampos nuo X5 iki Z5 ir 
‘nuo A2 iki G2 geros neri
botam laikui.

Cukrui.—Gera tiktai vie
na stampa No. 34.

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

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt 
amžinų kaačių 
liepsnose. Bet Uos kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap-

kad toj vietoj, 
M

žemėlapis tatai petiiftl-

B eeetaL

•M BBOADWAY. 
BO. BOSTON.

Taipgi « paa

žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

DŽIAN BAMBOS SPYCIAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne-

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS, 

žioja knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos; 
darbininkiškos, revoliocionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
atfkoa. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Na-

ažsttikhttia Vyras: (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (41 Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kios prietarus, burtus ir U......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip* nuo m apsisaugoti. Parašė

D-ras F- Matulaitis Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

7747 Nary

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 

gėrimai atsiliepia jų vat- 
a arba tikisi kada nori 
tėvais, būtinai turėtų 

knygute. Kaina 10c. 
“Keleivu," 636 Broadomy,

Kas yra i 
kudftįųU
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Geras Sumanymas
Bostonan ir jo apylinkes 
privalo turėti Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrių

rinktųjų ir posūnių; visi pri
valo but lygus ir laisvi pi
liečiai; laisvi išpažinti tą ar 
kitą religiją, ar nepripažin
ti jokios.

Nežinau, kas šio paminė
jimo ruošėjus taip

“Keleivio” pereitoje lai
doje mačiau žinią, kad 
Bostono sandariečiai pasi
sakė už Amerikos Lietuvių Į tė,” kad Lietuvos nepriklau- 
Tarybos skyriaus Įsteigimą, somybės paminėjimas turi

“apsvie-

Tai yra geras sumany
mas, kuri privalo remti 
kiekvienas nepriklausomos 
ir demokratinės Lietuvos 
šalininkas. ALT skyriai vei
kia daugely Amerikos mies
tų ir miestelių, veikia abso
liučios srovių lygybės pa
grindu. Tik Bostonas ir a- 
pylinkė ALT skyriaus da 
neturi. Ryšium su tuo vieni 
kalba vienaip, kiti kitaip, 
visokių priežasčių ir pasi
teisinimų surasdami, bet jie 
neišlaiko vandens. Priešin
gai, atsiranda vis daugiau 
nepasitenkinimo ir nesusi
pratimų. Štai pavyzdis:

Bostoniečiai ruošia Lietu
vos nepriklausomybės pa
minėjimą. ŠĮ darbą galėtų 
atlikti ALT skyrius, bet jo 
nėra, todėl susidarė specia
lus komitetas, berods, Lie 
tuvių Piliečių Draugijos ini

VOK1ETYS ATIDUODA' FORTĄ

but pradėtas su misicmis 
bažnyčioje. Bet tikrai ži
nau, kad mišiose daug žmo
nių nedalyvaus.

Su komunistais negalima, 
susikalbėti todėl, kad jie 
viską pradeda ir baigia Sta
lino “saule,” diktatūros gar
binimu. Deja, da yra žmo-1 
nių, kurie mano, kad būti
nai reikia viską pradėti ir; 
baigti su poteriais!

Tai prasti “laiko ženk- Į 
lai”; Amerikos lietuvių at-; 
eivijoje jie gali iššaukti se
nai užmirštus vaidus dėl;
‘‘parmazonų’’ ir “šventuku- Tai Įvyko pirma, negu| Per kuri laiką armijos ko- 
prių.” New Yorke, Chiea- alijantų armija buvo iškel- manda neturėjo iš jų jokių 
goję ir kitur to nėra. Ten ta Normandijoje. Skrendant žinių. Vienas armijos vadas 
veikia ALT skyriai ir juose virš Francuzijos sugedo vie- pasakė: “Tie kvailiai patys 
musų srovės iš anksto susi :nas Amerikos bombanešis; jieškojo mirties ir ją rado “ 
taria, kas ir kaip daryti. Ne: jo lakūnas buvo priverstas Bet Įvyko tai. ko jis ma- 
taip yra Naujojoj Anglijoj, leistis Į tokią vietą, kurioje žiausia laukė. Vieną naktį 

lėktuvas susikūlė. Jo Įgulos
žmonės tačiau išliko gyvi ir

Vokiečių pulkininkas (iš dešinės) atiduoda ame
rikiečių karininkui savo pištalietą. kas reiškia, kad 
vokiečių fortas San Quentin pasiduoda amerikiečių 
armijai.

Armija Priešo Užnugary

bet jau buvo pervėlu.
Specialės Oro Komandos 

vyrai susirado francuzu 
partizanų, kurie jiems padė-1 
davo. Bet didžiumoje atsiti
kimų “sas’ai’’ veikdavo sa
vo nuožiūra. Jie nuc’.at ki’-; 
nodavosi iš vietos i v ietą. • 
kad išvengti nors ir drau
gingų žingeiduolių francu-! 
zų, kuriuos vėliau sektų! 
gestapininkai.

Štai vienas pavyzdis, kaip 
“sas’ai” atlikdavo savo dar-i 
bą. Kartą ali iantų koman
da gavo toki pranešimą: 
“10 valandą pasiųskite o- 
ro žvalgybą, kad ji stebėtų 
ruožą tarp 00 ir 92 kilome
trų.” Žvalgyba buvo pasiųs
ta ir ji matė štai ką: 10 va
landą susprogo i vakarus 
ėjęs traukinys, o kiek vė
liau susprogo kitas, atėjęs 
iš priešingos pusės. Aišku, 
vokiečiams padaryta daug 
nuostolių.

Ant rytojaus vienas fran
euzų kalbą mokąs “sas’as” 
nuėjo pažiūrėti taisomos

2rTrbuuuti .
RTSMENS
SHOW

FEB. 3 thru 11
Sharksy, Išlavinta* ruoni*. Meškos šoki. 
ke:. uarry Qri*w<M0. kliūna* nara*. 
Vanden* baletas. Ben.ono vytlo*. iau- 
lia: Mansfieldai. Marrietta Tecrill, rąstų 
ritike. Taurai lošikai. Staubar broliai, 
ręs*n vartytoji. Raku rRinima*—lai- 
vetiu vartymo kontesta*. Metkenojlma*. 
C y vi žvėrys, žuvy*, paukščiai. Juditai 
iš gamtos gyvenimo. Karo vaiadal. 
Kasdien nuo t iki lt vak. Red. 2-11 vak. 
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VAIKAMS 50c. IR TAKSAI

MECHANICS BUILDING
« Dirtchon CAMPBELL' FAIRBMNKS EXPQSlTlCHS INC

Vakare Įvyko puolimas. 
Ėjo baisus apsišaudymas, 
bet... puolikų nenaudai, nes 
gestapininkai ir milicinin
kai palengva slinkdami lin
kui tariamos anglų vietovės 
pasitiko vieni kitus ir ėmė 

geležinkelio linijos. -Jis pa-!šaudyti! Žuvo daug gesta- 
klausė franeuzo darbinin- pininkų ir milicininkų, o 
ko, kas galėjo atsitikti. Šis,tuo tarpu anglų “šašai” 
pažvelgė Į klausėją ir ra- siautė netolimoje apylinkė- 
miai tarė: “Sabotažninkų1 j e. sprogdindami amunici- 
darbas, ar to nesupranti? jos sandėlius ir ardydami

nematomoji
užnugaryje.

armija pneso
K. V.

ČIANG-KAIŠEKA1
IŠSISKIRS?

?- vpac Bostono apylinkėse 
i- Keli senosios mokyklos dva 

ciatyva. Prieš ši komitetą siškiai čia bando diktuoti sveiki, toli priešo armijų 
nieko blogo negaliu sakyti, savo valią ir galią. Jie ir užnugaryje.
bet štai kur bėda. Komite
tas nėra susirišęs su musų

Amerikos Lietuvių Taiybos 
skyriui priešingi.

Lėktuvo Įgula subėgo i 
artimiausią duobę, kad prie-

organizuota visuomene; ji Mažai vilties, kad tie dva- šas jų nepastebėtų. Jie ta- 
kaip ir neišjudinta. Butų rininkai suprastų laiko dva- - • -
kitaip, jei tokį darbą dirb- sią ir liautųsi taip darę — 
tų ALT skyrius, kuris tą vi- diktavę. Čia turėtų prabilti 
suomenę atstovautų. pati katalikų visuomenė,

Pagaliau, komitete neiš- kuriai rupi, kad Lietuva 
vengta vienšališkumo. Ne- dar kartą prisikeltų iš pe- 
noriu Įžeist tikinčiųjų jaus- lenų ir griuvėsių, kaip ne-
mų, bet teisingumas reika
lauja pasakyti, kad į šį pa
rengimą nedera kišti gry
nai tikybinių reikalų. O taip 
yra, komiteto pranešime 
skaitau (“Darbininke”), 
kad pirm šio parengimo to
kioj ir tokioj bažnyčioj bus 
pamaldos. Kam to reikėjo? 
Rengėjai gali žinoti, kad ne 
visi lietuviai yra katalikai; 
yra protestonų ir kitokių. 
Pagaliau, yra tokių, kurie 
jokiai parapijai ir bažnyčiai 
nepriklauso. Aišku, tie žmo
nės neis Į katalikų bažny
čią; bus tokiųi kurie piktin
sis ir išmetinės.

Tai jau vieningumo skal 
dymas. O to neturėtų būti. 
Patys žmonės gali sau pa
sirinkt ir bažnyčią ir laiką, 
kada melstis! Mes juk ruo
šiamės minėti nepriklauso
mybę tokios Lietuvos, kuri 
turės būti ir nepriklausoma 
ir demokratinė. O tokioje 
Lietuvoje negali būti pa-

priklausoma ir demokratinė 
valstybė.

Bostonui ir apylinkėms 
reikia ALT skyriaus, ir jis 
bus sukurtas. Bostono ir a- 
pylinkių lietuviai socialistai 
senai yra pasisakę už ALT 
skyrių. Dabar pasisakė ir 
sandariečiai; reikia manyt, 
kad tą sumanymą rems ir 
padorus katalikai.

Socialistas.

resi, ką daryti. Buvo ne
daug vilties išlikti nesuim
tais. “O gal rasime draugų 
franeuzų. kurie mus pa
slėps” — tarė vienas. — 
“Nutilk,” įspėjo kitas. “Žiū
rėk. kas ten atvažiuoja!”

Amerikiečiai nenorėjo ti
kėti tam, ką jie matė. Ar
tinosi anglų kariuomenės 
“džypė,” iš kurios kyšojo 
kulkosvaidžių vamzdžiai! 
Ar tai galimas daiktas!...

“Heilo, vyrai!” — šukte
lėjo anglas karininkas ir šo
ko iš “džypės.” Apsidairęs 
jis paklausė:

gautas toks radijo praneši 
mas: Vokiečių aerodromas, 
kuris randasi už 500 mylių 
nuo fronto, šią naktį buvo 
užpultas laukinių žmonių 
kurie atvyko “džypėm.” Į 
vieną pusvalandį aerodro
me buvo sunaikinti visi lėk
tuvai ir pastatai; baigę sa
vo darbą, užpuolikai pasi
slėpė.

Armijos komandai nerei
kėjo aiškinti, kas per vieni 
buvo tie “laukiniai žmo
nės” — Sterlingas, Lewis ir 
jų pagelbininkai!

Armijos komanda džiū
gavo, bet ji laukė daugiau 
rezultatų. Ir jų sulaukė. Af
rikos tyruose buvo išsprog
dinti slapti amunicijos san
dėliai, o pajūrio keliuose 
buvo sulaikomi vokiečių ar
mijos sunkvežimių konvo

Bet jei jie butų pataikę 
kiek toliau, už pusės my
lios, kur randasi signaliza-

kelius, kurie buvo likę be 
apsaugos.

Kada Į Normandiją atvy
vimo dėžė ir bėgių jiešmos. i k0 aiijantįi, Specialės Oro 
turėtume daug bėdos... Komandos vyrai naciams 

Antrą dieną ir toji vieta‘pridarė didelių nuostolių, 
buvo išsprogdinta. į Visų pirma, vokiečiams bu-

Vokiečiai darė viską, kad vo sunku pristatyti sustipri- 
išgaudyt Specialės Oro Ko- nimus ir amuniciją, o pas- 
mandos vyrus. Darė masi- kui, kada alijantų armija 
nius areštus visų Įtariamų, žygiavo Francuzijos klo- 
franeuzų, kankino juos, bet!niais, ta pati Oro Koman- 
juk ne viską ir tie francu-J da jiems trukdė pasitrauk- 
zai žinojo! (ti. Į alijantų rankas pate

New Yorke dabar gyvena 
Kinijos diktatoriaus Čiang- 
Kaišeko žmona. Oficialus 
pranešimai sako, kad ji at
vykusi pataisyti sveikatą, 
bet “aukštuose sluoksniuo
se” vis dažniau pasikartoja 
gandai, kad Čiang-Kaišeko 
žmona atvykus ne tam, kad 
pataisyti sveikatą, bet kad 
gauti atsiskyrimą nuo vyro 

naciams jr apsigyventi. Sakoma, 
kad politiniai išskaičiavi
mai suardę čiangų šeimos 
ryšius.

LIETUVOS VAIZDAI

“Ar turite sužeistų? Jei { iai ir sunaikinami. Ir visa

SVEIKINTINAS PA
TVARKYMAS

Prezidentas Rooseveltas 
Įsakė uždrausti visas arklių 
ir šunų lenktynes visam ka
ro metui; paskui da už
drausta lenktynių arklius ir 
šunis transportuoti iš vienos 
vietos Į kitą. • ,

Dabar atsirado reikalavi
mų, kad butų uždrausta loš
ti “futbolą” ir “beisbolą.” 
Tegul tokie sportininkai ei
na Į karą!

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės- ■ «-« • vuUKn.!..garointojų m pat KnKacionių

Listavtų trsjčis

gašy*~j« kiekviena* turėta 
tiai sr prasti Dieve buvimų.

Kaina popieros apdarais 
ma siusti popiarinį doleri

taip. duokite mums — pri
statysime Į ligoninę...”

Amerikonai da labiau 
nustebo. Juk alijantų armi- 
j'a da neiškelta Normandi
joje, o čia — Francuzijos 
vidurys. Kokiu budu jie ga
lėtų pasiekti ligoninę?

Paslaptis buvo išaiškin
ta. —“Mes esame Specialės 
Oro Komandos žmonės ir 
veikiame priešo armijos už
nugaryje. Turim kontaktų, 
turim ir galimybės sužeis
tus saviškius pristatyti Ang- 
lijon.”

Dabar amerikonams da
lykas paaiškėjo, ir čia pra
sideda istorija. Ji bus to
kia:

Prie EI Alemeino, Afri
koje. anglų armija pergyve
no krizį. Vokiečių genero
las Rommelis ruošė savo ar
miją sprendžiamam mušiui, 
kuris butų atidaręs kelią Į 
Egiptą. Jieškota būdų prie
šui kelią pastoti. Atsirado 
vienas armijos leitenantas, 
David Sterling, kuris pą- 
siulė tokį planą: sudaryti 
giupę drąsių vyrų, kurie 
priešo armijos užnugaryje 
ardytų susisiekimą ir griau
tų jo Įrengimus. Tie vyrai 
tur i but aprūpinti ne tik 
sprogimais ir bombomis, 
bet taip pat mažesnio kalib
ro kanuolėmis ir lengvomis 
“džypėmis.” z Vyrai ir jų 
ginklai nuleidžiami iš lėk
tuvų ir jie informuoja savo 
aimijos vadovybę per radi
ją, ką jie yra atlikę, kur ir 
kokios pagalbos da reikia.

T patingai dabartiaėe krikšėtenybšs 
perskaityt. nas tik laša galšs elšk

Knyga Malio fi
—1 uU; audimo 
■rfc* "Money

KELEIVIS, 036 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Armijos vadai tą Sterlin
go planą skaitė negalimu 
ir tiesiog kvailu. Bet šis ga
vo vikrų talkininką, asme
nyje kito karininko, Jack 
Lewis. Galų gale armijos 
komanda sutiko Sterlingo 
planą vykinti. Sterling, jo 
draugas Lewis ir būrelis ki
tų savanorių buvo nuleisti 
Rommelio armijų užnuga
ryje.

tai darėsi kaip tik tuo me
tu, kada Rommelis ruošėsi 
pult anglų armiją!

Dabar armijos komandai 
jau buvo aišku, kad Ster
lingo planas nėra kvailas— 
jis duoda gerų rezultatų! 
Atsirado daugiau savano
rių ir armijos komanda pra
dėjo rimtą darbą — orga
nizuoti nematomą armiją, 
kuri nuleidžiama priešo už
nugaryje. Nors Sterlingą 
vokiečiai pagavo ir veikiau
sia nužudė, bet jo vietą 
Specialėj Oro Komandoje 
dabar užima Lewis. Prade
dant su EI Alemeirtu ir bai
giant Francuziją — visur 
leidosi anglų nematomoji 
armija ir priešo užnugaryje’ 
kėlė tikras velniavos. Tos 
komandos dalinys pasitiko 
ir mums jau žinomus ame
rikiečius.

Pas anglus toji komanda 
žinoma kaip Special Air 
Service, sutrumpintai — 
“SAS.” Į ją priimami pa
tys drąsiausi ir apsukriausi 
vyrai, tikri specialistai ka
ro biznyje, šio karo istori
kai juos minės kaip reto 
pasiaukojimo pionierius.

Specialės Oro Komandos 
vyrai ir Francuzijoje vokie
čiams buvo daugiau, negu 
dieglys šone. Štai keli pa
vyzdžiai:

Ruosianties Normandijos 
invazijai, alijantų karo va
dovybei buvo labai svarbu, 
kad priešo susisiekimas bu
tų kiek galint labiau supa- 
raližuotas. Tuo tikslu da 
prieš invaziją Francuzijon 
buvo nuleidžiami anglų

Kartą vienas franeuzų 
partizanas (maąuis) Spe
cialės Oro Komandos vy
rams pranešė, kad nacių 
gestapininkai sužinoję jų 
gyvenamą vietą ir naktį da
rys puolimą. Iš vienos pusės 
miškelio puls geštapininkai, 
gi iš antros franeuzų mili
cininkai - kvislingai. —“Ką 
jus darysite?” — klausė 
franeuzas.

ko daug karo pabūklų ir 
kitko.

Specialės Oro Komandos 
vyrai kai kuriais atvejais y- 
ra nuleidžiami Į paties prie
šo tėvynę. Ten jų pareigos 
vra sunkios ir rezultatai ne
žinomi. Pagaliau, tai yra 
karo paslaptis, kuri paaiš
kės tik nugalėjus Vokieti-
ją. Bet ir iš to, kas jau pa
sakyta, skaitytojui gali but 

“Nieko” — atsakė SAS i aišku, kokią rolę lošia Ster- 
burio vadas. 1 lingo “kvailystė“ — anglų

Tai yra atvirutės su gra
žiais Lietuvos vaizdais. At
virutės tinka bile sveikini
mams arba korespondenci
joms, o ypač šiais metais, 
kuomet už Lietuvos nepri
klausomybę Amerikos lietu
viai veda tokią Įtemptą ko
vą.

Daug jų neturime, tiktai 
50 kompletu. Kompletas 50 
centu.

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

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

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

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Pfctaršja*:“
Kų reiškia meilė ir ii kur Ji pa* 

raina?
Kaip atsirado ir k* reiškia bočkia?
Kų reiškia “pirmosios nakties tei- 

rė,” karia seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
iaunosfcs šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amtiau* geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimai 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? 'lai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teuingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaud'«ti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,“ Jordano “Kvobucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,“ Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija,” l>ro Gatės “8exual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina flAO Užsisakykit “ieiauig- 
Patarėją.“

KELEIVIS
636 BROADV/AY SOUTH BOSTON, MASS.

Ar galt_____  _
lytis iš kalno? D-r 
kad galima, ir "Te 
paduoda jo 
daroma.

Kodėl tuloa moterys 
kad ir labai nori? "Teta 
jas” ir Šitų

Kokios vyrua moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivaio tekėti? “Taš- 
/»ingas Patarėjas” pasakys jame via-

Kas reikia
švedu ir gražus? Kaip tari 
Ryti nėščia moteris? Kaip 
ginti kudikj?

Moteries anatomija ir foiolagija.
Kodėl kaaagama turėtų but nė. 

drausta kalbėt ' 
kalus?

i visus šiose klausimos 
Patarėjas” atsako aiškiai ir 
neslėpdamas.

Knyga graži, so paveikslais. tX» 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Raeder 
Pat

kaip tai pn-

“sas’ai,” atvežti iš Italijos. 
Juos leista grupėmis, po du, 
tris ir daugiau — pagal rei
kalą ir aplinkybes. Kai ku
riais atvejais jie patekdavo 
tiesiog į nacių rankas, bet 
tokių atsitikimų buvo ne
daug ir pradžioje vokiečiai 
to neskaitė dideliu daiktu. 
Tik vėliau jie susigriebė,

r



LIETUVOS
SOMYBĖS

SOUTH

NEPRIKLAU- 
MIN ĖJIMAS 
BOSTONE

Gabijos ir Aušrelės chorų 
koncertas gražiai pavyko

KELEIVIS. SO. BOSTON.—■■maMHHBEMmMHMMMB
Tragingai žuvo Povilas ir j Lietuvai Ramti Draugijos 

Karolina Petrauskai vakarienė

Peieitą penktadienį Cam-, Pereitą sekmadienį, va- 
bridge'uie užtroško žibina-' kare. Lietuvių Salėj, buvo 
muoju gazu Povilas ir Ka
rolina Petrauskai. Jų duktė

surengta L. R. D. vakaria- 
nė. Žmonių buvo iš sykio

Pereitą sekmadienį south- 
Prakalkos bus So. Bostono bostoniečiai turėjo progos 
High School Auditorijoje; išgiisti gražių dainelių, ku
bus žymus kalbėtojai—lie- rias išpildė Gabijos choras, 
tuviai ir kitataučiai; bus vadovaujant S. Paulai, ir 

muzikėlė programa Aušrelės choras iš Worces-
--------  ’ terio, vad. J. Dirvęliui. Kon-

Vasario 11 d. So. Bosto-1 certas Įvyko Gavin mokyk- 
ne yra ruošiamas Lietuvos os auditorijoj. Be chorų 
nepriklausomybės minėji- buvo solo ir duetų, kuriuos 
mas, kitaip žinomas kaip šiib.ė: M. Buivydienė, Dir- 
Vasario šešioliktoji. Mat,; velene. S. Paura ir Saba- 
tą dieną Lietuva buvo dek- iauskas. Piano solo Chopi- 
laructa kaip nepriklausoma
valstybė.

parėjo namo ir rado abudu virš šimto. Vėliau dar pri- 
tėvu negyvus. Gazas buvo buvo Aušrelės ir Gabijos 
atsuktas, ir spėjama, kad choristai. Bendrai, svečių 
tai buvo padaryta su tikslu buvo beveik daugiau, negu 
nusižudyti. Petrauskienė bu-j vietos lietuvių. Vakaro ve- 

labai narami dėl savo dėju buvo p. Matjoaka. Per
statyta daug kalbėtojų. Va
karienė gražiai pavyko.

Musų senoji tėvynė šian
dien gyvena trečią okupa
ciją. Nei prie nacių, nei da
bar prie bolševikų Lietuvos 
žmonės negali minėt Vasa
rio šešioliktosios; ji bolše
vikų uždrausta.

Bet mums. laisvosios A- 
merikos lietuviams, nieks 
nedraudžia minėti Vasario 
Šešioliktą. Visur, kur tik gy
vena didesnis būrys lietu
viu. vra ruošiami Lietuvos

į 'o “Karini Polionėzą" ir E. 
Porterio “Preliudą” gan 
<ražiai suskambino p-lė 
Nancv Namaksytė. Daini
ninkams bei solistams a- 
ompanavo panelės: Birutė 
veslerytė, Julė Roglytė ir 
Nancv Namaksytė. Muz. J. 
linelis labai pagražino 
ainas smuikuodamas tai 
u choru, tai su solistais ob- 
igato.

Reikia pasakyti, chorai 
abai gražiai suriiokinti ir 
asirinkę gražias dainas:

vo labai narami 
dviejų sūnų. kurie yra 
imti karan ii* tarnauja 
cifike. Ji dažnai verkdama 
sakydavo kitoms moterims, 
kad pasidalysianti sau ga
lą. Taigi labai galimas 
daiktas, kad ji ir atsuko ga- 
tą. Ar tai buvo jos vienos, 
u- jų abiejų toks nutarimas, 
linkus nežino.

Tai labai neišmintingas 
žingsnis. Kaip dabar iausis 
ių sūnus armijoj, sužinoję. 
<ad tėvai nusižudė!

K:

Susižeidė drg. V. 
Stiklioris

J.

Mums praneša, kad “Ke
leivio” skaitytoją, Viktorą 
J. Stiklioiį, prie darbo išti- 
: o nelaimė. Kopėčios, ant 
kurių jis buvo užlipęs, pa
slydo ant ledo ir drg. Stik-! 
’.ioris krisdamas nusilaužė i 
dešinę ranką.

Žuvo worcesterietis, 
Jonas Pečiulis

Valstijos mokesčiai padi
dėjo virš 32 milionai dol.

Worcesterio gyventoja Naujasis Mass. gubema-

nepriklausomybės minėji-j Žilevičiaus. Petrausko. Šim-
mai. Ruošiama ir So. Bos-i kaus. Vanagaičio n* vieną 
tone. 'Diįvelio. Tiesa, ant pat ga

Minėjimas-prakalbos busrio dainuojant Vanagaičio 
So. Boston High SchooL “Tu ir Aš” jungtinis choras 
Auditorijoj, prie Thomas pabaigoj dainos ‘Įnusmuko’’ 
Parko. Pradžia 2 vai. .po žemyn veik visu tonu. Bet 
pietų. J .ai nieko čia naujb ir neste-

Bus šie lietuviai kalbėto- bėtina. Taip beveik visiems 
jai:

Anelė Pečiulienė gavo liud- torius Tobin valstijos legis- 
ną žinią. Karo departamen- laturai pasiūlė naują biu-Į 
tas jai pranešė, kad karo džetą—pajamų ir išlaidų sąl 
operacijų metu žuvo jos su- matą. Palyginus su ligšioli
nis. štabo saržentas. Jonas niu biudžetu, Tobino biu-Į 

Pečiulis. džetas padidėja net 32.362.
Kartu pranešta, kad žu

vo ir kitas lietuvis. Rober-
000 dol. Viso norima sukel
ti 92 milionus dolerių.

No. 5, Sausio 31 d., 1945

tas Vanelis iš Quincy.

Drg. J. Jankauskas 
sveiksta

Padidinus biudžetą teks j 
didinti ir mokesčius. Yra 
numatomi padidnti mokes
čius cigaretams, gėrimams, 
gazolinui ir kit.

Musų drg. J. Jankauskas, 
kuriam sutrukęs tekilas 

kai kada pasitaiko. Piano'dirbtuvėj buvo prakirtęs 
Petras tonas, matoma, suvalytas ĮĮ kaktą, jau sugryžo darban.

Armija padės pristatyti 
kurą Bostonui

Lietuvos konsulas 
Daužvardis, iš Chicagos.

Adv. F. J. Bagočius, iš 
So. Bostono.

Kun. Pr. Juras, iš Law- 
rence.

Bus ir muzikos progra
ma. kurią atliks artistas R.
Juška ir I Vaškienės vado-; 
vauiama vaikučių grupė. Į

Militarišką programą at- Jei ką primesti, tai nebent 
liks Amerikos Legiono Ste- tą, kad kitataučių muzikai 
pono Dariaus Postas. žodžiai netikusiai pritaiky-

Ee to. yra pakviesti kai- i, o ypač Shuberto “Sere-_i • ?* i • * j * • • i

perdaug aukštą “piteh. 
Tai reikėtų labai Įgudusio 
akompanisto. kad taip ilgą. 
su keliomis temomis dainą, 
išlaikyti lygiame tone.

Bravo ir labai bravo cho
rų vadai ir taip skaitlingi. 
yraZiai iSsimOKine CnOi’HI ;

Bostonui stokuoja skysto-
nors kakta tebėra da susiu-į jo kuro. Ryšium su tuo lai
tu. kinasis miesto majoras Ker- •

——----------- . _ rigan kreipėsi Į atatinkamas
Moteris mirė, vyras pasikorė; vyriausybės Įstaigas. Gauta

------ ;— e atsakymas, kad skystojo ku-
Pereitą savaitę mirė He-įro pristatymui busią panau- 

lena Ke'ley, 28 metų amž. doti armijos laivai - tanke- 
So. Bostono gyventoja. Ku-iriai.
nas buvo pašarvuotas pas 
jos motiną. .Vakare Į šerine-

Ekspertų patyrimas yra sudėtas 

į kiekvieną stiklą

FICKW1CK
"ALE that is ALE zz

ŪMA BtEWEO BY HAFFENtEFFEt S CO., lac., Ma«s., BREWERS SINCE IS70
S

bėti naujasis Mass. valsti
jos gubernatorius Maurice 
Tobin. senatorius D. Walsh 
ir Bostono majoras Kerri- 
gan.

Piliečių Kliubas aukojo 
$100 šitom iškilmėm.

Visi Bostono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami šiose iš
kilmėse dalyvauti. Svetai
nė bus atdara nuo 1:30 vai. 
po pietų. Prakalbos prasi
dės lygiai 2 vai. popiet.

Ši ketvirtadieni bus 
tinis mitingas Lietuvos 

priklausomybei minėti

nadai,” kurios žodžiai la
bai nepakenčiamai gadino 
klausytojų ausis. Kodėl p. 
Dirvelis pasitenkino tokiais 
vertimais, man visai nesu
prantama. Juk jei turim 
specialistų, kurie sulietuvi
na operas, operetes, tai ką 
jiems reikštų duoti tikrai 
gražius, muzikai tinkamus 
žodžius ir tokiai “Serena
dai” bei Strauso “Dunojaus 
Valsui”! Kodėl Į juos neat- 

visais “verti-

nis susirinko nemažai žmo
nių. Kai vėliau visi išsiskirs
tė, mirusios vyras. John 
Kelley. pasikorė. Du maži 
vaikai liko našlaičiais.

Nori suvienodint Bostono 
mokytojų algas

Bostonui stokuoja ir kie-į---------------------------------------------.■--------------------------------------------------------------- ——
tojo kuro. Noj» kuro sande- džiotojams. žuvininkams ir 950 kilociklių, tarp 9:30 ir J šiuo adresu: W0RL Sta
liuose d a turima anglių, bet 
neturima užtenkamai dar
bininkų ir tas labai kenkia 
pristatymui.

Sporto paroda

šiaip gamtos mėgėjams. Bu- 10:30 ryto, bus tokia:
šią daug gyvų žvėrių, žuvų j Arraonistai Kovachich 
prūdas ir ekspertai rodys ir Kairis g No Waipoie. 
kai jas gaudyt ant museles 2. Dainininkė Dr. Ame- 
n ant menk es. lia Ru(jokįutė iš So. Boston.

3. Pasaka apie Magdutę 
Po programos parašykite

' tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass. S. Minkąs.

RADIJO PROGRAMA

-ikreipti su
pasku-Į niais.” kad jie peržiūrėtų, 

ne-, ištaisytų, naujai perrašytų?
Šnipšt.

Šio ketverge vakarą, va-Į
sario 1, So. Bostono Lietu- Juozas Arlauskas pasveiko 
vių Salėj, 8 valandą, bus į 
da vienas ir. turbut. jau pa-

Valstijos legislaturai yra 
pasiūlytas naujas bilius; jei
gu jis bus priimtas, moterys 
mokytojos gaus tokią pat 
algą, kaip ir vyrai mykyto- 
jai. Ikšiol Bostono vyrų mo
kytojų algos buvo didesnės, 
negu moterų mokytojų.

Mokytojų algas suvieno
dinti reikalauja pačių mo
kytojų organizacijos ir mo
kyklų taryba tam reikalavi
mui nesipriešina.

Vasario 3 d. Mechanics 
Buildinge atsidaro sporto, Lietuvių Radijo Korpora savo Įspūdžius ir nusiųskite 
paiod?.. kurioje žada būti; cijos programa ateinantį ne
daug Įdomių dalykų me- dėldienį iš W0RL stoties, Dr. Leo J. Podder

Ii Leningrado.
Specializuoja Vyriškų 
•ttųuėjiuie. Gyreaims

buvo rašyta. 
Metų vakarą 

banditai apiplėšė ir primu
šė pilieti Juozą Arlauską. 
Dabar Arlauskas jau pa
sveiko. nors ženklai da ne- 

šitos sukakties paminėjimu, v^sa^

skutinis mitingas, kad galu
tinai pasiruošti Lietuvos 
Nepriklausomybės minėji
mui. kuris Įvyks 11 vasario. 

Komitetas, kuris rūpinasi

prašo ir draugijų atstovus i 
šitą susirinkimą atvykti. Jei 
kuri draugija da nėra tokių 
atstovų paskvilis, tai gali 
atvykti jos pirmininkas ar 
kitas kuris viršininkas.

Šio komiteto nariai priva
lo susirinkti visi paskirtu 
laiku. Mitingas prasidės ly
giai 8 valandą.

Komitetas.

“Keleivy” 
kad Naujų

Byla dėl franeuziško 
šuniuko

Bostonas turėjo da ma
žiau mėsos

Bostono rinkoje pereitą 
savaitę buvo da mažiau mė
sos, ypač kiaulienos. Ma 
žiau ir vištų turėta.

AŠ PERKU
Bostonas išvengė -tarp- visokius mua,k„s 

tautinio skandalo. v leno

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: noo S iki 4 

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonai: SOUth Boston 1228

andrew
Permar.cnt Waves expcrtas

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 stailiškai sutaiso plaukus 

individualiai.
Per Vasarį specialus nupiginimąs 

ant Permanent WavesCASPER’S BEAUTY SALON
738 E. Broad«ay. So. Boston 

Tel.: Sou-4645
Atdara Ketvergo Vakarais

organų tiu- 
permatnų į. Moterų ir Vvro ligas 

Kranto ir Odoo Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
ISO HUNTIN'GTON AVĖ.. 

BOSTON, MASS.
Tel. C»nmon»ea!ib 4570

DR. G. L. KILLORY
M SCOLLAY SQUARE,
BOSTON. Telef. Fsfayetto 2871

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Daro Kraujo Patikrinimų

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadioa 
Neoėliom. nuo 10 ryto iki L

Gyv. BU»

Tol ‘MU’ fno

Jieško mokytojų, bet 
nesuranda

Postonas susilaukė mo
kytojų krizio. Jau kuris lai
kas mokyklų valdyba jieš
ko savanorių mokytojų, bet 
nesuranda. Mokyklų taryba 
sutinka imti darban ir tuos 
mokytojus, kurie yra pasi
traukę iš mokyklų*ir gauna 
senatvės pensijas. Bet ir tų 
negauna. Daugelis žmonių 
kratosi mokytojo vietos dėl 
to. kad ji prastai 
ma

franeuzų karo laivo jurinin
kai buvo užvedę bylą prieš 
žydų kilmės piliečius Mr. & 
Mrs. Morris, reikalaudami 
grąžinti jų šuniuką “Nenet- i 
te.” Jurininkai ir Morrisai 
pasisamdė advokatus ir jau 
turėjo “tuzinus liudininkų,” 
bet jų nebereikės, nes šu
niuką pasiėmė šerifas ir 
grąžino jurininkams, o ka
ro laivas yra “svetima teri
torija.” kurion Morrisai ne-, 
gali eiti ir bylinėtis, nega
vę specialaus leidimo.

instrumentus. Parašykit atvirutę ar te- lefonuokit: Kenmore 0547. Aš ateisiu Į jusu namus.JOHN GRINKAITIS.139 N St., So. Boston 27, Mass.
PARSIDUODA 12 

NAMAS SO.
APARTMENTŲ

BOSTONE

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

IUKT >»«•

7. Puštikarniš 
optometristas

Oft«n .atlandofe
'•no 9 ryto tif 1

Aeroriomio:
Noo 9 rv»o IW •»

447 BR0ADWAY.
SO. BOSTON, MASS

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948
17 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Mam.
T»L Parkway 123B-W

t DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: B iki IS 
nuo 2 iki B, 
tuo 7 fld B.

Seredom 9 iki 1B 
ir

AKIŲ DAKTARAS 
i Ištaiso defektuotas akia ir 
Į m u laiku sugrąžinu 
l -•minuoju ir priskiriu

• TeL 28624

114 Summer Street, 
LahrenCE. MAS8.

T*L TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieaiaia; 
nuo 10 iki 12 ryta.

H8 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central ofcv. 

CAMBRIDGE. MASS.

ŽIURKĖS. TARAKONAI -BLAKĖS IR KT. '
Tikrai išnaikinami. Nei ba- 

apmoka- Į .lerio. nei sugaišties- Telefonuo- Ikit - Garrisnn 3552 f G)

Rendų atneša $2.592 per metus. Vi
sas namas yra naujai pertaisytas ii 
vidaus ir lauko. Namas talpina sa
vyje tik įdėtą plumingą su maudy
nėmis ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas gero
mis šeimynomis, šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus 
geriausį atlyginimą ant įdėtų savo 
pinigų, nes įeigoa yra nepaprastai 
aukštos sulig >vestuotų pinigų,- ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės pas <47)

A. J. KUPSTIS.
332 W. Broadvay, So. Boston 27.Mass.

Pastaba: Jei norite parduoti savo 
farmą ar ją išmainyti ant geru na
mu. kreipkitės virš nurodytu adresu.

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.
134 W. 6th & Cor. D Sts., South Boston, Mass.

Tel. SOU-3645 (15)

S. BARASEV’ČIUS
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKt 
LIETUVIŲ GR A KORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvray 
SO. BOSTON. MASS.

TaL SOUth Boston 2599 
8unaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Ava.
TeL COLumMa 2517

-

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti
PERKRAUS 
TYTOJA1 
(Ineured 
Movėtai

Perk raustom 
fia pat ir i t<v 
Įima* rietas

^sur4 o-iežt’-.ra, kaina
826 RROADWAT.

SO. BOSTON, 
TaL 8OUth

i




