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Alijantų Šturmas Išgriovė ! 
Garsią Siegfriedo Liniją

VAKARUOSE VOKIE
ČIAI NETEKO 1,260,003 

VYRŲ

Btriyną paims turbut ame
rikonai. Rusai sulaikyti prie 

Oderio upės

Rusai norėjo pasiekti 
Berlyną, kol da nepasibai
gusi Roosevelto - Churchil- 

_ lo - Stalino konferencija. 
Bet prie Oderio upės vokie
čiai pradėjo jiems priešin
tis, ir raudonoji armija su
stojo. Jau kelinta diena kaip 
ji nepadaro jokio progreso.

Bet užtai dabar vokiečius 
šturmuoti pradėjo alijantai. 
Ameirkonai išgrūdo visas 
nacių spėkas iš Belgijos ir 
šį antradienį telegramos sa
kė, kad Trečioji Armija jau 
prasimušė pro garsiąją vo
kiečių Siegfriedo Liniją. 
Tuo tarpu Pirmoji Amerikos 
Armija pasiekė Roero upę 
ir paėmė jos užtvanką savo 
kontrolėn. ,

Pabėgo 500,000 
lietuvių

< . : :* i
Lietuvoje liko labai mažai 

žmonių

Londonan atvyko keli lie
tuviai. kurie praneša, kad 
išlaisvintoj Francuzijoj esą 
apie 8.000 lietuvių, kuriuos 
vokiečiai atgabeno tenai 
darbams dirbti. Tie lietuviai 
dabar esą laikomi koncent
racijos stovyklose, kaip ka
ro belaisviai. Sovietų agen
tai kalbina tuos lietuvius 
grįžti atgal į Lietuvą, o gal 
į Rusiją, bolševikams dirb
ti.

Londono žiniomis, Lietu
voje dabar visai nedaug 
žmonių beliko. Apie 500,000 
gyventojų pabėgo Vokieti
jon. Jie bėgę tuo įsitikini
mu, kad nors ir į peklą, bi- 
le tik ne po bolševikais.

Likusius žmones bolševi
kų žvalgyba iš Lietuvos de
portuoja. Lieka tik seneliai 
ir paliegėliai. Kraštas ne
žmoniškai plėšiamas. Bolše
vikų armijai Lietuvoje esą 
įsakyta susirasti duonos ir 
mėsos ant vietos.

Žemė iš ūkininkų atima
ma ir steigiami kolchozai.

Lietuvos požemio partiza
nai veikia toliau. Vietomis 
siaučia nusileidę vokiečių 
parašiutininkai, o kitur plė
šikauja ginkluoti rusų armi
jos dezertyrai. Žmonės ken
čia nuo visų.

Šią savaitę alijantų vado-j 
vvbė paskelbė, kad nuo tos j 
f" ienos, kaip alijantai pada , 
rė invaziją, vokiečiai nete-. 
ko vakaruose jau 1,260,000 
kareivių, kas reiškia apie 
110 divizijų. Berlyno radi
jas dabar skelbia, kad iš 
vakarų reikia tikėtis dide
lio alijantų šturmo.

Kaip dabar dalykai išro
do, tai Berlyną paims ne ru
sai, bet amerikonai. Jų or
laiviai dabar pleškina nacių 
sostinę be paliovos. Pereitą 
nedėldienį 1,000 didžįujų 
Amerikos bombanešių smo
gė patį Berlyno centrą — 
Unter den Linden alėją, 
kur stovi naujoji Hitlerio 
kancelerija ir visų ministe
rijų pastatai. Iš oro padary
tos nuotraukos parodo, kad 
daugiau kaip pusė tų pasta
tų, jų tarpe ir Hitlerio rū
mai, buvo sunaikinti bom
bomis.

Po to Berlyną bombarda
vo net 5,000 orlaivių.

Iš Stockholmo šią savaitę 
pranešama, kad pereitą su- 
batą nuo oro bombų Berly
ne žuvo suvirš 20,000 
žmonių^ daugiausia atvyku
sių iš Rytų. pabėgusių nuo 
rusų. Stockholmo žinia sa
ko, kad iš trobesių daugiau
sia nuo šito bombardavimo 
nukentėjusi nacių karo mi
nisterija, oro ministerija ir 
valstybės kanceliarija. Be 
to, suardytos kelios gele
žinkelių stotys.

Iš Šveicarijos šią savaitę 
atėjo žinių, kad Berlyne ki
lo riaušės. Žmonės neteko 
kantrybės, kad Hitlerio val
džia negali jiems nei mais
to duoti, nei nuo bombų ap
saugoti.

Vokietijos žmonės nie
kad nesitikėjo tokios nelai
mės, kokią ant jų užtraukė 
militaristų klika.

Latvijos miestai 
sugriauti

Iš Rygos, Jelgavos ir Dvins- 
ko beveik nieko neliko

SKRAIDOMOS BOMBOS IS SUBMARINŲ

Vienas anglų artistas nupiešė šitą vaizdelį parodydamas, kaip vokiečiai ga
lėtų subombarduoti Amerikos miestus savo skraidomomis bombomis iš submarinų

Prieglaudoj sudegė 
16 vaikučių

Valdininkai sako, kad prie
glaudoje nesilaikyta sau

gumo taisyklių

Karvė $11,000, sva
ras cukraus $325

Amerikonai išlais
vino belaisvius

Rooseveltas Jau Tariasi 
Su Stalinu Ir Churchillu

ŠALIN HITLERJ IR KI
TOKIUS DIKTATORIUS

H itltrizmo vietoj neprivalo 
kilti komunizmas

Už SUOMUOS ŽALIA
VĄ SOVIETAI DUOSIĄ 

MAISTO

VVashingtono žiniomis, 
Rusijos valdžia sutikusi 
r^uot Suomijai 30,000 tonų 
grudų ir 1,000 tonų cukraus 
mainais už Suomijos nikelį, 
varį, sierą ir kitokią žalia
vą. Suomijos delegacija jau 
išvykusi Maskvon formaliai 
tuo reikalu susitarti. Sun
ku tačiau suprasti, kaip Ru
sija gali duot maisto ki
tiems, kuomet ii pati badau
ja ir nuolat« ' pi ase vis 
daugiau valgnnmjų daiktų 

iš Amerikos.

Office of War Informa
tion cituoja Stocholme lei
džiamas “Latviju Žinąs,” 
kurios sako: “Sunku dabar 
butų pažinti Rygą. Tiltai ir 
prieplauka išgriauti ir Dau
guvos vanduo siekia iki pi
lies sienų. Rinkoje prie 
Dauguvos yra išlikusi tiktai 
viena pašiūrė. Operos rū
mai, finansų ministerija ug
nies yra sunaikintos. Lais
vės Paminklas sugriautas, o 
jo stovyla išvežta. Daugybė 
trobesių sunaikinta arba ap
griauta. Jelgavos (Mintau
jos) miestas visai sudegęs, 
tik keli namai išlikę. Tas 
pats su Valiera, Daugavpi- 
liu (Dvinsku), Rezekne. Ma 
dona, Cėsių. Dobele ir Kul
diga. Kur tik nacių armijos 
perėjo, tenai liko griuvę-• _ • 99
šiai.

Aubumo miestely, šalia 
Levviston, Maine valstijoj, 
pereitą savaitę sudegė La 
Coste kūdikių prieglauda.wvzd-it ertivrr'k. 1 £ VCllril_vaisiu iiiktvu r^uvur jlu ▼ cxxxxv<-

čių ir viena senyva motelis, 
prieglaudos tarnautoja. Ug
nis Kilo nakties metu, kada 
vaikai ir prieglaudos tar- 
nauutojai buvo sumigę.

Ugnies piežastis da ne
nustatyta: prieglaudos sa
vininkė. franeuzė La Coste 
sako, kad ekspliodavęs pe
čius. Ji pati irgi skaudžiai 
apdegė. ,

Valdininkai sako, kad ji 
nesilaikiusi saugumo taisyk
lių; ji neturėjusi nei leidi-: 
mo, nes senasis leidimas bu
vo pasibaigęs.

Valdžia dabar tiria šio 
gaisro piežastj. Jei bus nu
statyta, kad gaisras kilo dėl 
apsileidimo, prieglaudos sa
vininkę nubaus. Bet vaiku
čių tėvai veikiauusia negaus 
jokio atlyginimo, nes šita 
franeuzė neturinti kapitalo.

Žuvusių vaikučių amžius 
— nuo trijų mėnesių iki 5 
metų. Kone visi jie buvo 
kareivių vaikai, kurių moti
nos dirbo karo pramonėse.

Taip yra Kinijoj, kur da
bar siaučia didžiausia in-l 
fliacija. Šiomis dienomis iš 
Kinijos sugryžo amerikie
tis kapitonas Olsen, ir jis; 
sako, kad tekios kainos te
nai buvusios jam išvažiuo
jant. Už karvę buvo moka-

£11 A/Vii u *5 HiTino ;
ma i XXAOXXI«£ -
šinių $4.50, o už svarą ir 
trečdalį cukraus $325.

“Kai žmogus pamatai ką 
infliacija padarė Kinijoj, 
tai džiaugiesi, kad Ameri
koj yra OPA.“ sako jisai. 
Jeigu Amerikoj nebūtų “už
šaldytos” algos ir kainos, 
tai ir čia už tuziną kiauši
nių jau gal butų reikėję 
mokėti $5.00.

Tūli jų buvo taip nusilpę 
tiuo bado, kad negalėjo

paeiti

UŽDARĖ “GINKLO 
DRAUGIJĄ”

Maskvos agentams reika
laujant, Suomijos vyriausy
bė nutarė uždaryti “Suomi
jos Ginklo Brolių Draugi
ją,” kuri buvo susidariusi 
savo tėvynei ginti. Bolševi
kai sako. kad ta draugija 
buvo “fašistų organizaci
ja,” nes stojo už Suomijos 
laisvę. Nenorėdama su Ma
skvos akyplėšom ginčytis’ 
Suomijos valdžia nusprendė 
tą organizaciją uždaryti.

TIMOŠENKO SIUNČIA- 
MAS MEKSIKON?

NUSKANDINO DAR 10 
JAPONŲ LAIVŲ

Washingtonas praneša, 
kad Amerikos submarinos 
paleido dugnan dar 10 ja
ponu laivu

Vokietijoj siaučia 
panika *

Milionai žmonių liko be pa
stogės ir maisto; atsirado 

“tūlų bailių”

Nežiūrint to, kad iš Vo
kietijos labai sunku gaut 
kiek tikresnių žinių, aplin
kiniais keliais atėję prane
šimai rodo, kad padėtis te
nai yra baisi. Milionai vo
kiečių neteko pastogės ir 
duonos. Visi keliai iš rytų 
Vokietijos esą užsikimšę 
pabėgėliais, žmonės bėga 
link Berlyno, tikėdamiesi 
rasti tenai prieglaudą ir 
nors kiek maisto. ,

Vokiečiai bėga nuo rusų 
armijos. Jų bėgimas gyvai 
primena Francuziją 1940 
metais, kada franeuzai bė- 
sro nuo vokiečių arrmijos. 
Minios civilių žmonių tada 
užblokavo kelius, taip kad 
buvo suparaližiuoti franeu
zų armijos veiksmai.

Berlyno radijas dieną ir 
naktį graudena žmones, kad 
jie neblokuotų kėlus, kurie 
reikalingi armijai. Berlyno 
radijas jau kalba apie “tu-

Apie 400 amerikiečių ka
reivių ir Filipinų partizanų 
pereitą savaitę atliko nepa
prastai drąsų žygį. Jie įsi
gavo 25 mylias į japonų už
frontę Luzono saloje ir iš
laisvino 513 karo belaisvių, 
kurie buvo laikomi tarp 
spygliuotų vielų ir budriai 
japonų saugojami. Stovyk
los užtvaros ir jų sargyba 
buvo akie mirksny nušluotos 
ir visi belaisviai paliusuoti. 
Bet tūli jų buvo jau taip 
užbadėję, kad negalėjo pa
eiti; juos teko nešte nešti. 
Du iš jų mirė jau išlaisvin
ti — taip jie buvo sunykę. 
Tai buvo Koregidoro did
vyriai. , 1

Kai amerikiečių koman
da puolė jų stovyklą ir pra
dėjo šaudytis su japonų sar
gyba, belaisviai buvo labai 
nusigandę, nes manė, kad 
japonai jau pradeda juos 
likviduoti.

Tarp išlaisvintųjų belais
vių yra ir lietuviška pavar
dė — Liudvikas Zelis iš 
Chicagos.

Vėliau amerikiečiai paė
mė Filipinų sostinę Manilą, 
išlaisvindami kelis tūkstan
čius belaisviu.

LENKŲ KVISLINGAI 
BERNAUJA MASKVAI

Ačiū Stalino malonei, len
kų kvislingų komitetas Liu
bline jau turi “valdžios” ti
tulą. Dabar gauta žinių, kad 
toji neva “valdžia” gavo 
Maskvos įsakymą “atimti” 
visiems tremtinės lenkų vy
riausybės nariams piliety
bę.

Lenkų tremtinę vyriausy
bę pripažysta Amerika, An
glija ir kiti musų sąjungi
ninkai, išskiriant “didijį 
talkininką” Staliną.

Londone turima žinių, į lūs bailius” armijoje ir vi- 
kad sovietų vyriausybė pa-idaus fronte. Esą tie “bai- 
skyrė maršalą Timošenko liai” nusigandę ir gatavi 
savo ambasadorium Meksi-: pasiduoti. Bet to nebusią: 
koie. Ryšium su tuo eina nacių Vokietija nepasiduo- 
kalbos, kad tas paskyrimas sianti. “Nežiūrint to. kokios 
esąs bausmė Timošenkai. J aplinkybės bebūtų, mes lai- 
Stalinas nenorįs, kad tas kysimės iki paskutinio vy- 
maršalas daugiau išgarsėtų, ro” — skelbia Goebelso 
todėl siunčiąs jį Meksikon. Į propagandos biuras

AUKSO KASYKLOJ 
ŽUVO 16 VYRŲ

Ontario provincijoj. Ka
nadoj, nuleidžiant darbi
ninkus aukso kasyklom nu
truko keltuvo lynas ir kel
tuvas nukrito su 16 vyrų 
1,500 pėdų šaftos gilumom 
Visi užsimušė

Kai mes rašom šiuos žo
džius, tai musų prezidentas 
konferuoja kažin kur su An
glijos premjeru Churchillu 
ir Rusijos diktatorium Sta
linu.

Konferencijos vieta kol 
kas nėra viešai skelbiama. 
Kai kas mano, kad “trys di
džiuliai” posėdžiauja Soči 
saloje, Juodojoj Juroj. Vo
kiečiai spėja, kad konferen
cija yra laikoma greičiau
sia karo laive, o ne saloj.

Bet konferencijos vieta 
ne tiek jau svarbus daiktas. 
Svarbu, apie ką toj konfe
rencijoj “trys karaliai” kal
basi ir ką jie nutars.

Įdomių dalykų apie tai 
praneša “New York Times” 
korespondentas, Raymond 
Daniell. Jisai sako, kad 
Rooseveltas šitoj konferen
cijoj vaidinąs vadovaujamą 
rolę. Jis esąs pasiryžęs pra
vesti tokį nutarimą, kad su
naikinus Vokietijos naciz
mą, jo vietoj negalėtų iškil
ti joks kitas totalitarizmas, 
nei ii dešinės, nei iš kairės 
pusės.

Tai reiškia, kad Hitlerio 
vieton neprivalo iškilti Sta
linas.

Amerikos turtai ir tech
nika yra ta galybė, kuri 
laimės šitą karą, ir ta ga
lybė bus reikalinga sugriau
tos Europos atstatymui. To
dėl ir sprendžiamas žodis 
turi prigulėt Amerikai. A- 
merika negali eikvbti savo 
turtų ir kraujo tam, kad fa
šizmą nušluoti, o jo vieton 
pastatyti komunizmą. Ar 
velnias rudas, ar raudonas, 
vistiek velnias. Tarp fašiz
mo ir komunizmo skirtumas 
nedidelis. Tatai patvirtina 
vėliausi įvykiai Graikijoje 
ir Lenkijoje, kur Maskvos 
diriguojami komunistai 
smurtu stengiasi paimti val
džią į savo rankas.

Šita begėdiška Maskvos 
politika yra pasipiktinusi 
visa Amerika, ir preziden
tas Rooseveltas negali tai 
politikai pritarti.

Klaipėdos gyvento
jai pabėgo

iii liVn lr savo 
mantą namuose

EXTRA!
AMERIKIEČIAI PAĖMĖ 

MANILĄ

Einant “Keleiviui” spau- 
don telegrafas pranešė, kad 
generolo MacArthuro vado
vaujamoji Amerikos armija 
užėmė jau Manilą, Filipinų 
sostinę. Tai labai didelis lai
mėjimas Amerikos gink
lams, o Japonijai labai pras
ta žinia.
NACIAI RUOŠIASI BOM-

BARDUOT PARYŽIŲ
Alijantų komanda turi ži

nių, kad vokiečiai ruošiasi 
leist darban savo robotus 
prieš Paryžių. Bombardavi
mas neturės jokios militarės 
reikšmės, nes Paryžius ran
dasi toli užfrontėje ir karo 
eigai jo bombardavimas ne
pakenks. Tai butų vien ker
što darbas.

LENKAI NUTRAUKĖ 
SANTIKIUS SU ČEKAIS

Lenkų valdžia Londone 
nutraukė santikius su čeko- 
slovakų valdžia, kuri taip 
pat randasi Londone. Len
kai įsižeidę, kad čekoslova- 
kai, pataikaudami Maskvai, 
pripažino Uublino kvislin
gų “valdžią.”

STREIKAS PRIEŠ 
POPIEŽIŲ

“New York Times” kore
spondentas praneša iš Ro
mos, kad keli šimtai popie
žiaus darbininkų tariasi iš
eit streikan, nes jų algos la
bai žemos ir popiežius neno
ri jų kelti.

Kandoj gauta žinių, kad 
vežami Europon kanadie
čiai franeuzai sumetė jūron 
visus savo šautuvus ir amu
nicija.

Office of War Informa
tion praneša, kad sausio 29 
Maskvos “Pravda” išspaus
dino ilgą straipsnį apie tai, 
kaip rusų generolo Bagram- 
jano kariuomenė užėmė 
Klaipėdą. Dabar jau visa 
“Sovietų Lietuva esanti pa- 
liuosuota nuo nacių oku
pantų.” Paleckis padaręs 
Klaipėdos istorijos apžval
gą ir pareiškęs, kad dabar 
Klaipėda esanti “sugrąžin
ta Lietuvai visiems lai
kams.”

Toliau “Pravdos” prane
šime esą pasakyta, kad visi 
Klaipėdos gyventojai pabė
go nuo rusų į Vokietiją. 
Taip pat pabėgo ir Tilžės 
gyventojai. Klaipėdoje ru
sai radę namuose nemažai 
paliktos žmonių mantos, 
kas liudija, kad jie bėgo 
paskubomis.

Pasitraukdami iš Klaipė
dos, vokiečiai svarbesnius 
pastatus susprogdino.

Taigi, išrodo kad Klaipė
dos ir Tilžės vokiečiai visai 
negynė. Rusai rado tuos 
miestus jau tuščius. Visa tai 
patvirtina musų pareikštą 
nuomonę, kad Rusijos fron
te vokiečiai neturėjo armi
jos; jie buvo ištraukę iš čia 
visas savo spėkas į Vaka
rus prieš alijantus. Todėl 
rusams ir sekėsi, kad niekas 
nesipriešino.

KATĖ IŠGELBĖJO ŠUNĮ 
IR ŽMOGŲ

Nantaskete buvo toks at
sitikimas. Viename bute 
nakties metu kilo gaisras. 
Pajutusi ugnį, katė puolė 
prie miegančio šunies, pas
kui šoko ant šeimininko lo
vos.

Šuo ir šeimininkas pabu
do ir išsigelbėjo nuo v' n^s, 

bet pati katė žrvo. Ji nul ?- 
go į rūsį ir buvo rasta ”2- 
troškusi.



Antras Puslapis

UŽDRAUDĖ MINĖTI 
LIETUVOS VARDA

LIETUVOS ŽMONĖS IŠ
SIILGĘ SPAUSDINTO 

ŽODŽIO
Musų skaitj’ojai jau ži- 

Amerikieeiai lietuviai, no. kad okupavę Lietuvą, 
turbut, dar atsimena Liepų- bolševikai uždraudė žmo

nėms giedoti Lietuvos him
ną, uždraudė Lietuvos vė
liavą ir panaikino net Lais
vės Alė ios vardą, pakeisda
mi ji “Stalino Prospektu.”

ką, “Davatkų Gadzinkų” 
autorių. Kitąsyk jis lašinė
davo savo juokingus eilė
raščius “Keleiviui.” Tikras 
jo vardas ir pavardė yra 
Kastas Stiklius. Jis yra pa
rašęs nemažai knygelių, jų 
tarpe ii- “Tabaką,’’ kuri 
“Keleivis” išleido.

Dabar teko sužinoti, kad 
uždrausta ir Lietuvos var
dą minėti. Apie tai prane
ša žurnalistas William L. 

Šiomis dienomis jis para-' White, kuris nesenai sugry-

KELEIVIS, SO. BOSTON.

RUSAI TEMPIA SAVO KANUOLES

ši nuotrauka parodo, kad rusų armija da nėra visiškai mechanizuota. Kanuo- 
lėms vežti jie da tebevartoja arklius,
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, Vasario Šešioliktoji į hcwerio pulkai stovi vieto-
,. . ,. , ,. . . I je. Kodėl jie nedaro “masi
ni ir kitą sekmadienį vi- njo puolimo”?

' šoje eilėje Amerikos mies-į Be valdžios sutikimo ru-

šė “Naujienoms” laišką, 
prašydamas iš Amerikos 
laikraščių ir knygelių, kad 
ir perskaitytų, nes, sako, 
“dabar Lietuvoje laikraščių 
ir spaudos badas.”

Tai įdomus ir reikšmin
gas prašymas. Mes žinom, 
kad bolševikai “dvasios pe
ne” Lietuvos žmonėms ne
sigaili. Jie stengiasi net A- 
merikos lietuvius šerti savo 
“raštais.” Juk jais užpildy
ta visa “Laisvė” ir “Vilnis.” 
Taigi reikia manyti, kad 
Lietuvoje tos Stalino dova
nos da daugiau. Tai kodėl 
Stiklius prašo laikraščių ir 
knygų iš Amerikos?

Matyt, LjioC.ikų piopa- 
gandos literatui a Lietuvos 
žmonėms nepatinka, todėl 
jie neretų gauti spausdinto 
žodžio iš Amerikos. Bet jie, 
matyt, nežino, kad iš Ame
rikos į Lietuvą dabar nega
lima tokių dalykų nusiųsti.

“Naujienos” teisingai pa
stebi, kad—

“Sovietų cenzorius nepraleis 
jokio laikraščio, kuris stoja u/. 
Lietuvos nepriklausomybe. 
Stalino karalystėje, kaip rašė 
sugrįžę* iš Rusijos žurnalis
tas William L. White. yra už
drausta dargi minėti, kad Lie
tuva, Latvija arba Estija gy
veno, kaip nepriklausomos val
stybės, per 20 metų.
“Taip pat yra uždrausta pla

tinti tokie raštai, kur pasako
ja, kaip žmonės gyvena Ame
rikoje, Anglijoje ir kitose ‘ka
pitalistiškose šalyse.’ Nes jei
gu Sovietų Sąjungos valdiniai 
patartų, kad, sakysime, Ame 
rikoje žmonės sočiai pavalgo, 
gražiai apsirengę ir gyvena 
palyginti švariuose ir erdviuo
se namuose, tai visi Maskvos 
propagandos monai butų *š- 
Haškyti.
“Sovietų spauda ir radio die

na iš dienos kala i galvas sa
vo publikai, kad visose šalyse, 
išimant SSSR, žmonės yra ba
du marinami, policininkų laz
domis nuolatos mušami r r už 
menkiausią nusikaltimą bau
džiami kalėjimu arba žudomi; 
kad kapitalistai viską suryja ir 
pralėbauja su paleistuvėmis 
moterimis puikiuose lieteliuo
se, o biedni proletarai vaikš
čioja nudriskę ir puošniose ga
tvėse jiems visa/ uždrausta 
dienos metu pasirodyti...

“Todėl laikraštis, iš kurio 
skaitytojai galėtų patirti apie 
tikrą žmonių gyvenimą Ame
rikoje, yra sovietų cenzūros 
laikomas ‘kontr-revoliuciniu,’ 
priešingu Lenino ir Stalino 
‘mokslui.’ Su žmogum, kuris 
bandytų toki laikraštį jšmuge- 
tuoti į sovietų kontroliuoja
mą teritoriją, Stalino žvalgy
bininkai pa.-i'.lgt J aršiau, ne
gu kad elgdavosi caro žanda
rai su lietuviais knygnešiais. 
Tai kaip galėtų toki spaudini 
pr&leisti sovietu cenzorius? 
Juk jisai vargšas nenori būti 
likviduotas’!”

Pereitą savaitę mes paro
dėm šiame skyriuje, kad 
dabartiniu laiku negalima 
nei laiško nusiųsti iš Ame
rikos Lietuvon, tai ką jau 
kalbėti apie knygų ar laik
raščių siuntinėjimą!

žo iš Rusijos. Jis sako, kad - 
uždrausta ir kalbėti ir ra-! 
syti apie tai, jog Lietuva. 
Latvija ir Estija gyvavo 
kaip nepriklausomos respu
blikos.

Tai ve, ką reiškia Pabal- 
eio kraštams bolševikų at
neštas “išlaisvinimas”!

NE VISI RUSAI YRA 
IMPERIALISTAI

oliuo- 
nustato

tuines, Kau aar Kaną mine-. diktatūros režimas.
;i Lietuves. nepnk.ausomy- Taigi, šis priekabiavimas 
oės sūzakti. yra pačios rusų vyriausybės

Lietuvos nepriklausomv- priekabiavimas — giažu. ka 
bę minėti nesinnks tik mu- besakyti!
sų tautos išdavikai, Mask-I Bet ar senaį Stalinas bai- 
vos kvislmgai_ komunistai. į “sjj down” streiką? Ka
lei galios turėtų, lazdomis1 (ja Hitlerio legionai puolė 
:r revolveriais vaikytų Į Belgija jr pralaužė Eisen- 
laisvos Lietuvos salininkus.' howerio frontą _ ka tuo. 
Jie daiytų tą pati, kas sian- met veikė Stalino annija? 
dien daroma Lietuvoje, kurį Tupėjo apkasuose.mas “ Bill of Rights” ( tei-į Rusų ofensyva buvo pra

siu sąrašas), kuris susideda dėta kaip tik laiku. Stalinas
Rusų fondo atskaita pa

rodo, kiek jis yra priėmęs mentų, « putnumui w —----------- -—iTietiiva nasisakvti
aukų iš Amerikos lenkų, liaus straipsnis aiškiai sa- visos nacių jėgos yra su-
kiek iš čekoslovakų, kiek iš ko. kad Kongresas negali koncentruotos vakaruose. Is * . L ’M.J”
Meksikos, Columbijos, Ku- leisti jokių įstatymų, kurie i rytų fronto vokiečiai buvo J. %a;/. Tis darvs tai'

liestų religiją. į sutraukę dideles jėgas; Hit-L įiktuoia sveikas protai kiaulė Paršiukų, ūkininkas
Nežiūrint to, prezidentas i leris ir jo generolas Kund- - • 1 U: Daįaut^!tuoj rašydavo “rezoliuciją”:

Rooseveltas yra paskyręs stedt matyt galvojo taip: k - I J “Aėin tau Staline
avo atstovą prie popižiausį pirma reikia sumušt alijan- mas*

__ I _ . v baro ir šiomis dienomis jc-tų armijas vakaruose, o su “Draugai, duokit dolerių.
ku: arba bimbininkai pri- pasiųstas Euiopon žmogus rusais bus lengva apsidirb-į . - , . .
davė tas aukas rusų fondui H Hopkins) turėjo su popie-! ti................... J Lietuviai komunistai su-: _____ ~ ______ ___

'žiūro kažin koki pasitarimą.. Ne taip išėjo, kaip naciai galvojo naują moną. Jie su- rt§ Bimba eina da toliau. Jis 
. , norėjo. Hitleris nudegė na-įdarė komitetą, kuris prašo mano, kad moteris neturi

Amerikos .protestonams. gus vakarų fror;te, o šian- . aukų. Komunistai steigsią būt geresnė už karvę ar 
i-bai nepatiko ir jie pra-|djen jo nagaį svyia jr mv kažkokį “centralinį archy-

protestuoti. Atlantoj; frorte Svyla daugiausiai vą” ir išleisią knygą, į kurią

•žmonėms per Russian War 
Relief.

Xe visi rusai nori, kad 
Lietuva ir kitos mažos val
stybės butų pavergtos po 
Maskvos diktatūra, sako 
“Naujienos,” ir jos nurodo, 
kad—

“Už sovietų imperializmą a» 
gituoja Aleksandras Kerens- 
kis, i kuri daugelis žmonių A- 
merikoje žiuri, kaip į Rusijos 
li’tferalizmo ir net socializmo 
atstovą. Mat, jisai buvo ‘tru- 
dovikas’ (Darbo žmonių par
tijos narys) ir ’social-revoliu- 
c’or’.erius’ Rusijoje- Kaipo to
kis. jisai iškilo 1917 metų re
voliucijoje j ministerius ir 
premjerus.
Bet šiomis dienomis New

Yorke buvo rusų sooial-revo- 
liucionierių partijos vadų su

10 pirmutiniu amend- matyt turėjo budrią žvalgy- ■ ”e^lla Iae„tuvos yėliavų iš-,
Mų, i” piitnutiAis to skv- bg. kuri jį informavo, kad : nepriklausoma Ne duono., be. v.,kų!

bos, Brazilijos, Argentino 
ir kitų, bet lietuvių komu
nistų aukų nėra.

Ką gi tai reiškia?
Tai gali reikšti du daly-

nepasakydami, kad tai yra 
Amerikos lietuvių aukos 
Lietuvos žmonėms, arba vi
sai jų nepridavė.

“Laisvė” ir “Vilnis” turė
tų tuojau paaiškinti, kas at
sitinka su tomis aukomis, 
kurias komunistai renka ne
va Lietuvos žmonėms? Ko-

dėjo
susirinkusi baptistų bažnv-:4ė|"; ka(1 anglai 5,

Bolševikų Rusijoje savo 
laiku buvo tokia mada: jei 
kaivė atsivedė veršiuką, o

Ačiū tau didysis Staline, 
kad mano karvei davei ver
šiuką, o kiaulei — paršiu
kų...”

Lietuvių komunistų fiure-

kiaulę. Viena moteris jam 
! pasipriešino ir pasakė, kad

• ameri- bus surašyti aukotojų var-į pirmiausia i eikia apsirupin- 
i H o i {»• ‘noailieti i T c? j____ . ._ 7i_ _čios dvasininkų kon.erenc!- k< nai nSs?kelbin “sįt bown’ dai ir pasiųsti į Lietuvą, 

ja pereitą savaitę pareikala- strejko Dieną ir naktį ali- Tai meškerė lengvati- 
lavo, kad Knogresas nu- jantu karo Aviacija 'ardo į kiams, kurie nori matyt sa-

dėl jos nėra parodytos Rus- t± Vok’etijc
cian Wsr P1 eziaentas turi teisę, flai,zo va

Konstitucijąsian War Relief atskaitoje*.

REIKALAUJA IŠTIRTI 
ROOSEVELTO SANTI
MUS SU VATIKANU

Jungtinės Valstijos yra 
demokratinė respublika ir 
pripažįsta visoms tikyboms 
laisvę. Tačiau pati valsty
bė vra atskirta nuo bažny

ignoruoti
siųsti prie popiežiaus 
šalies atstovą?

Be to, baptistų konferen
cija reikalauja, kad Senato 
komisija užsienio reikalams
ištirtu

s geležinkelius, 
daužo vagonus ir sunkveži- 

..11 mius. kurie jau siunčiami Į 
slos'rytų frontą. Vienas Ameri

kos korespondentas sako 
kad tik Belgijoje vokiečiai 
neteko apie 10.000 visokio 
didumo vežimų ir daugy-

ti duona, o ne vaikais. Bim
ba jai kerta:

, . . “O visgi su šia gera ma-
vo vardą^ ir pavardę ‘ ant ma negalima sutikti. Išeina 

taip: jeigu sunku duonos 
gauti, tai nereikia nei vai
kų!”

Say. Bimba, o kiek tu 
pats “binzokų” turi? Be
rods, antrą žmoną pragyve-

druko.” Bus ar nebus toks 
archyvas — kam čia svar
bu! Bet užtai bus dolerių.

Kurio doleris nerimsta ki- 
šeniuje, gali duoti — jo va
lia. Išmintingas žmogus ta-

Valstybės Departa- bės vagonų. Jais buvo veža- 
mento susirašinėjimą su Va-! mi kareiviai ir karo pabu- 
tikanu. " i klai. lie vežimai ir vago-

__________ Į Baptistai sako, kad šios; nai buvo ištaškyti. Maža, to.
šauktas susirinkimas, kuriameį čios. 'šalies konstitjicija draudžia alijantų karo aviacija sek-
paskaitą davė Zenzinov, o pir-j prte Jungtinių Valstijų prezidentui turėti kokius mingai veikė toli už Reine mininkavo V iktoras černovas.į konstitucijos yra vadina- nors santikius su popiežium.! upės. Ir ten vokiečių susi-
Po paskaitos buvo diskusijos. 
Taip Zenzinovas, taip čemo- 
vas pasisakė už Baltijos tautu 
laisvę.
"černovas buvo Rusijos Stei- 

giamojo Seimo pirmininkas — 
vienintelio Rusijos parlamen
to. kuris buvo tikrai demokra
tiniu budu išrinktas, bet kuri 
jėga išvaikė bolševikai.
“Tikrieji Rusijos social-revo- 

liucionieriai yra priešingi ma
žųjų tautu pavergimui.
“Tam yra priešingi tarlp pat 

ir rusai socialdemokratai, ku
riu laikraštis, einąs New Yor
ke. “Sočiaiističeskij Vestnik,’ 
daug karty kėlė balsą prieš 
Stalino grobikišką politiką Pa- 
baltyje.

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI BELGIJOJE
siekimas buvo suparalyžuo- 

i tas. Visi geležinkeliai ir 
išiai?; keliai užversti laužu.

Nors vokiečių armija i- Karo eigos stebėtojai sa- 
nnšusiai gynėsi, bet ji bu-j ko, kad Belgijoje vokiečiam

Pereitą gruodžio mėnesi 
vokiečių annija nelauktai
puolė Amerikos armiją Be!- vo verčiama trauktis. buvo duotas skaudus smu-

bai vesta gudriai ir atsar-į dovybė matyt buvo susiru- 
giai. Jų nepastebėjo nei a- ■ pinus. Kad neiššaukt nusi- 
lijantų žvalgyba, kuri vei- vylirno vidaus fronte, per ku

čiau nepaisys tų kolektoriuj nai ir nieko neprigyvenai! 
Duoti kvishngui dolerį Į What’s the matter, brother

reiškia tą patį. kaip savo Bimba? 
locnomis rankomis nert vir-Į
vę ant kaklo. Gaila iauno VYTOr I

Pittsburghe gyvena Ma- 
’žukna. Savo laiku jis buvo 

Berlyno radijas vėl dir-! gan darbštus ir sukalbamas, 
ba viršlaikį. Nacių komen-i Dirbant organizacijose as- 
tatoriai daug kalba apie,meniškumai neišvengiami, 
trijų didžiųjų” — Roose- Kartą ir kitą jam teko su-

Dirba viršlaikį

velto, Churchillo ir Stalino 
— konferenciją.

Girdi: konferencija “čia,” 
konferencija “ten”; joje 
pirmąją Striūna groja Sta
linas.

sikirsti su draugais ir atsi
rado neprašytų užtarėjų, 
kurie Mažukną paglostyda
vo.

Ilgainiui Mažukna lipo ir
prilipo prie bolševikų. Jis 

Taip be galo ir krašto! nuėjo taip toli, kad viename 
fišina” Berlyno radijas. Pittsburgno lietuvių mitinge 

apšaukė “raketų” Amerikos
Lietuvių Tarybą! Paprašy
tas, kad šmeižtą atšauktų, 
Mažukna nesutiko ir buvo 
išprašytas iš svetainės.

Gaila to jauno vyro. Sen
timentalizmas jį nuvedė iš 
kelio. Ar ras kelią atgal, tai 
klausimas.

Bolševizmas ne vieną 
gerą lietuvį yra suklaidinęs. 

1 Jis suklaidino ir Mažukną.

įjoję jie na galės 
kytis, bet neilgam — iki 
pavasario ar vasaros, o gal 
nei tiek.

Beje, kai kurie yra linkę 
manyti, kad naciai darys da 
vieną nuolaidą bolševikam. 
I Berlyną jie greičiau Įsilei- 
sią raudonąją ai mija,. o ne 
alijantus. Mat, Hitleris ir 
jo leitenantai žino Stalino

kė priešo armijų užnugary 
Je-Patys dmerikonai vėliau išskiriant minėjimą paties 
prisipažino, kad jie buvo fakto, kad eina mūšiai. Mat, 
užpulti nelauktai ir nepa- vengta ir kito dalyko: išsa- 
siruošę. 'mesni pranešimai vokiečiam

Per kelias dienas vokiečių butų davę labai reikalingų 
Su’Rusijos demokratija Lie-i armija veržėsi į priekį. Sa- informacijų, kuriomis jie 

tuvos žmonės galėtų susikal- vo ofensyvą vokiečiai pra-Į gal butų pasinaudoję.
dėjo tokiu laiku, kada oras į Išsamesnių žinių negavo-! dėsnių nesusipratimų Jung- 
buvo nepaprastai biaurus. me tol. kol vokiečiu armija i tinėse Tautose. Jei tenka 
Alijantų karo aviacija jokiu, buvo galutinai sulaikyta ir 
budu negalėjo padėti sariš-j stumiama atgal, 
kiams — sniegas, lietus ir j Bet nuo to laiko prasidė- 
miglos ją sulaikė. jo vokiečių nelaimės, kurių

bėti — ir gyventi taikoje, kaip 

su gerais kaimynais.”

Taip. lietuviai prieš rusų 
tautą nieko neturi. Mes prie
šingi tiktai bolševikų des
potizmui. Vokiečių tikslas buvo pa-

ii laiką ji nedavė 
kiek išsamesnių pranešimų.

jie mažiausia laukė. Vokie
čiai buvo ne tik sulaikyti,SSSSBs s-- i

r,..,;.. ».n.f
Francuzijos pajūrio miestą r, tikra anarehija. Alijantųskelbė savo atskaitą uz 

1944 metus, kuri parodo, 
kad per tą 12 mėnesių lai
kotarpį jis priėmė pinigais 
ir diktais iš viso $22,695,- . ... -
“F?1' • v. , aliian3^0 ‘“kstanSai vagonų ir tro-J šitą sumą yra įskaitytos butų suskaldę alijan- Rn kurj(J TOkieiiu armijai
Amerikos lenkų ir ėekoslo- turėjo pristatyti sustiprini.
vhku aukos, kurios buvo į-i^^ Ra(® aĮ?SlaP?, kfek.0 mus. ginklus, maistą ir kit- 
teiktos rusų fondui, kad per- Glaustytis iš Dunkirko n
siųstų jas Lenkijon ir Čeko- pražudyti visus savo karo 
slovakijon, būtent: pabūklus.
Čekcslovakijon $66,294.49 Rundstedtui nepavyko,
Lenkijon ...... 31,919.25
Na, o kiek Russian War 

Relief yra priėmęs Lietuvai 
aukų?

Apie Lietuvą visoj atskai
toj nėra nei žodelio. Reiš
kia, mūsiškiai komunistai 
melavo ir meluoja, kuomet 
jie tauzija, kad surinktas

Berlyno žuklininkai ta 
čiau “nesufišina” nei per
galės vokiečiams, ftei žadė
to “lebensraumo.” Milionai 
fricų gavo tik šešias pėdas 
žemėje ir daugiau nepra
šo! , ■ .

Taip bus su Hitleriu ir jo
apetitus; jie spekuliuoja _ i leitenantais. Gaus šešias pė- 
nori iššauki niujų ir da di-ld?s P° velena ,r Jlems uz‘

žlugti nacizmui, tegul atei
na bolševizmas — galvoją 
nacių vadai.

Niekam jau nėra paslap
tis, kad Stalinas nori valdyt 
ir Vokietiją. Juk tam Mask
voje veikia “laisvųjų vokie
čiu” komitetas, kurio nariu

į teks.
Ant sienų kabinėjasi!

Rokas Mizara ir da vie
nas devintojo numerio “vei
kėjas” pradėjo savo rūšies 
maratoną. Kabinėjasi ant 
sienų ir rėkia; rėkia ir vėl 
kabinėjasi.

Vienas brooklynietis pri-
i'au yra Hitlerio maršalas i siuntė mums koresponden-
‘von” Paulus.

ii Bet ar Stalinui

cija ir pasirašė Stockwellio 
pseudonimu. Tai esąs plun- 

pavyks ksnos banditizmas, nesJei vokiečių armijos ^kžinkelius griovė «andė-į £aut* Vokietiją, da klausi- Brooklvnegyvenąs komunis- 
dui Rundstedt butų pavykę. }r daužė \a^onus bei ■ ?usiJa yra turbut dau- į tuojantis Stockwell.

J2? iSTjJ sunkvežimius. Šipuliais vir-t^V neg? kl?n-.kl'! Mizara tačiau išduoda se
tą salis. Stalinas tatai žino kretą. Jis pasako, kad jo

tuo, kąir gal pasitenkin: 
jau turi.

Kada skaitytojai gaus šį
ka. Vokiečių frontas pristi- n’Jm?1,i. kuit7)O.rs

-- - r prasidėjus triių didžiulių

vokiečių annija galų gale 
buvo sulaikyta. Kada oras 
išsiblaivė, alijantai paleido 
darban karo aviaciją. Pir
miausia buvo daužomi vo
kiečių komunikacijos punk
tai — geležinkelių mazgai 
ir jau žinomi sandėliai. Pas-

aukas jie siunčia Lietuvos čių frontas.

go amunicijos ir baisiai iš-Į nasJGeJus.. «d.Ų/huzi 
vargo, nes alijantai diena ir; konf^ęncija. Ji kari i 
naktį tęsė puolimus. '

Rundstedtui neliko kitos 
išeities, kaip trauktis į gar
siąją Sygfrido liniją, iš ku
rios buvo pradėti vokiečių “{ŠALDĖ” MAŠINERIJĄ 
puolimai. Ir. lyg tyčia, atsi-

įr ne-
: tiesioginiai turės pasakyt, iš 
kur vėjas pučia.

K. V.

rado nauja bėda — Rusijos! Armijos Įsakymu “įšaldo- 
diktatorius Stalinas baigė ma” toji mašinerija, kuri 
“šit down’r streiką. Gavusi šiuo tarpu nėra vartojama, 

kui imta daužyt pats vokie- įsakymą rusų annija prade- įšaldymas galiosiąs iki gė
jų ofensyvą. gūžes menesio.

bendrakeleivis Stockwell y- 
ra “padielka” — iš Stakvi
levičiaus pasidaręs Stock- 
wellu!

Išeina taip: bolševikuo- 
jantis Stockwell irgi plunk
snos banditas!

“Laisvės” pliuškiai puo
la drg. Buivydą, nors jis 
tos korespondencijos nera
šė.
Maskva vėl priekabiauja

Vienas Maskvos leidinys 
pereitą savaitę vėl ėmė pult 
alijantus. Esą, rusai muša 
vokiečius, o generolo Eisen-

Kritikuoja vyriausybę
Amerikoje yra daug žmo

nių, kurie nepatenkinti mu
sų vyriausybės politika, y- 
pač valstybės departamen
to nusistatymu.

Vienas tų žmonių yra 
Sumner Welles, buvęs val
stybės sekretoriaus Hullo

ęidėjėjas. Be to, ir New 
orko dienraštyje “Times” 

dažnai pasirodo straipsnių, 
kritikuojančių musų vyriau
sybės politiką išlaisvintų ir 
da laisvinamu kraštų atžvil
giu. Jie mano, kad musų vy
riausybė kažkaip save izo
liavusi; ji vengia pasisaky
ti dėl visos eilės labai svar
bių problemų.

Tokia padėtis esanti ne
sveika. Ji vedanti į jėgos 
politiką, Į naują pokarinę 
anarchiją.

Gal taip, gal ne. Jungti
nės Tautos turi bėdos part
nerį; bus įdomu ką jis už
giedos “trijų didžiųjų” kon
ferencijoje.

Tada ir musų vyriausybė 
turės vienaip ar kitaip nusi
teikti. St. Strazdas.
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E KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA LIETUVIŲ GYVENIMAS Į KAS SKAITO, RAŽO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

Vakarų Pennsylvanijos Draugijų Atstovų 
Konferencija

S. S. Pittsburgh, Pa.
Šių metų sausio 21 dieną 

Pittsburgho Lietuvių Pilie- i 
čių Svetainėje įvyko šio 
miesto ir apylinkės draugi
jų atstovų konferencija, ku
lią sušaukė Amerikos Lie-' 
tuvių Tarybos skyrius.

Kol komisija priėmė de-, 
legatų mandatus, konferen
cija išklausė United War 
Funco atstovo sveikinimo 
kalbą ir “L. Ž.” redakto
riaus S. Gahaliausko refe- 
latą. Jo tema buvo: “Rei
kalaujam Lietuvai laisvės.” 
Savo referate jisai vaizdžiai 
nušvietė lietuvių tautos ko , 
vas už laisvę netolimoj pra- ■ 
eity ir tvirtą lietuvių pasiry
žimą kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą dabar. Daug kar
čių žodžiu buvo pasakyta 
musų atskalūnų — komu
nistų adresu.

Mandatų komisija prane
šė, kad konferencijoj daly
vauja 77 delegatai, atsto
vaudami 27 draugijas.

Tuomet buvo išrinktas 
konferencijos prezidiju- 
mas: P. Dargis, pirmininku; 
F. Rogeis ir A. Mažeika, 
vicepirminkais; S. Bakanas 
ir p-lė Ona Naujalytė, sek
retoriais.

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus valdyba patie
kė savo raportus, iš kurių 
pasirodė, kad per pereitus 
1944 metus skyrius atliko 
labai daug darbo.

BALF skyrių apskričio 
raportą davė to apskričio Į

{lirmininkė p. Adelė Gaba- 
iauskienė, kuri pranešė, 

kad Pittsburgho apylinkėj 
veikia 6 BALF skyriai su 
400 narių. Tie skyriai su
rinko daug drapanų Lietu-_ _ • • * • 1
vuS vargUOrnvnvi, ir vra u« i 

renka.
Po šio pranešimo konfe

rencijoj kilo labai smarkios i 
diskusijos. Dalyvavę susi-• 
rinkime 5 komunistai, kurie' 
buvo atvykę kaip atstovaij 
nuo kelių kliubų, ėmė daryti 
priekaištus BALF valdybai, 
kodėl ji nesiunčia surinktų 
rūbų per Russian War Re
lief, o krauna juos į sandė
lius. BALF veikėios A. Ga- 
baliauskienė ir V. Količie-į 
nė rimtai paaiškino, kad 
per Russian War Relief 
siunčiami rūbai eina tik 
Rusijos žmenėms: net pati 
Russian War Relief valdy
ba negarantuoja, kad per ją 
siunčiami rūbai galės pa
siekti Rusijos kaimynų kraš 
tus, kaip Lietuva ir kitus. 
Tačiau komunistu bendra
keleiviai, kaip Sliekas, Ur
bonas, J. Miliauskas ir Ma
žukna. užsispyrė įrodinėjo, 
kad Russian War Relief 
siunčiami rūbai pasiekia 
Lietuvą, nors tam įrodyt jie 
neturėjo kitokio argumento, 
kaip tik laiškus, talpinamus 
komunistinėje spaudoje.

Kitiems kalbėtojams nu
rodžius. kad tais komunis
tų laikraščiuose skelbiamais 
laiškais negalima tikėti, nes 
jie greičiausiai yra prasi
manyti ir skelbiami tik dėl 
propagandos, kad išvilioti 
iš lietuvių rubus nuskurusiai 
Rusijai, diskusijos buvo 
baigtos.

Toliau sekė aukų priėmi
mas. Daugelis draugijų au
kojo po $5, $10 ir $25; o 
viena, būtent Lietuvių Pa- 
šalpinė Draugija iš McKees 
Rocks, per savo atstovus P. 
Franckevičių, J. Parčiaus- 
ką ir Jievą Miller paaukavo 
net $235. Viso , suaukota 
$364.00.

Toliau darbų tvarkoje se
kė A. Mažeikos referatas, 
kuris kalbėjo apie prisiren
gimą Lietuvos nepriklauso
mybės iškilmėms. Referen
tas įtikinančiai įrodė, kaip

yra svarbu šįmet visiems 
lietuviams dalyvauti Lietu
vos nepriklausomybės iškil
mingame minėjinie ir prisi
dėti su aukomis prie Lietu
vos vadavimo darbo.

Konferencijos delegatai 
pasižadėjo pasidarbuoti sa
vo draugijose, kad iš visų 
draugijų ko daugiausia na
rių dalyvautų busiančiame 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime, kuris įvyks Pitts
burghe vasario 18 d... Lietu
viu Piliečių svetainėje.

Dauguma konferencijos 
delegatų pasiėmė platinti 
ALT skyriaus išleistus aukų 
pasižadėjimus, kad šių me
tų vesario 16 d. uždarbi 
žmonės paaukotų Lietuvos 
laisvin i m o reikalams.

Povilas Dargis referavo 
ALT skyriaus pertvarkymo 
planą, kuriuo einant dabar 
prie skyriaus galės priklau
syti ne tik draugijų atstovai, 
bet ir pavieniai lietuviai, o 
Tarybos skyriaus valdybą 
sudarys draugijų atstovai: 
nuo visų centralinių organi
zacijų po 3 atstovus, o nuo 
visų kitu po 1 atstovą. Tas 
planas konferenciios daly
vių vier.ba’-siai užgirtas ir 
busimom ALT skyriau val
dybom pagal naują tvarką, 
išrinkti atstovai nuo visų 
draugijų.

Sudryta iš B, Pivariunie- 
nės, S. Gabaliausko ir J. 
Stilsono, rezoliucijų komisi
ja patiekė konferencijai vi
są eilę rezoliucijų ir pasvei
kinimo laišką prezidentui 
Rooseveltui. prašant užtarti 
Lietuvą ir pagelbėti atgauti 
jai laisvę ir nepriklausomy
bę.

Svarstant rezoliuciją apie 
rinkimą aukų Lietuvos iš
laisvinimo reikalams, Ma
žukna ir kiti komunistai sa
ko, kad visai nėra reikalo 
darbuotis ir aukoti dėl Lie
tuvos išlaisvinimo, nes Lie
tuva jau rusų “išlaisvinta.”

Mažukna dar specialiai 
norėdamas įgilti A. L. Ta
rybai, kuri vadovauja Ame
rikos lietuvių visuomenei vi
suose Lietuvos išlaisvinimo 
darbuose, pavadino ją “di
džiausiu raketų.” Suvažia
vimo pirmininkas P. Dargis 
pareikalavo iš p. Mažukncs 
atšaukti tą Įžeidimą ALT. 
tuo labiau, kari Mažukna 
jau ne pirmą kartą ALT 
veikimą pravardžiuoja “ra
ketų.” Mažuknai atsisakius 
atšaukti šmeižtą ir atsipra
šyti suvažiavusius, visi de
legatai vienbalsiai, išskyrus 
kelis komunistus, nutarė pa
šalinti Mažukną iš suvažia
vimo.

Visos rezoliucijos buvo 
vienbalsiai suvažiavimo da
lyvių užgirtos ir baigiant 
suvažiavimą delegatų taipe 
viešpatavo nepaprastai stip
ri pasiryžimo nuotaika ko
voti už Lietuvos gelbėjimą.

Suvažiavimas baigėsi 7 :- 
30 vai. vakare.

Sekantis draugijų atstovų 
suvažiavimas nutartas šauk
ti gegužės 13 d, Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 25 metų 
sukakčiai paminėti.

Prezidiumas:
Povilas Dargis, 
F. Rodgers,
A. Mažeika,
S. Bakanas,
A. Naujelis.

KONFERENCIJOS
NUTARIMAI

NACIŲ “FOL 'ŠTURMAS ’

č a matosi Poznanės m: ste sušaukta nacių “liau
dies armija” nuo nišų gintis. Bet tas “liaudies štur
mas” rusu nesulaikė.

; i

— si riekti šįmet $4,000 pa
rėmime i kovos už Lietuvos 
laisvę — konferencijos de- 
cgatai atsišaukia i visą 

Pittsburgho ir vakarų Penn-
sylvani’os lietuvių visuome
nę ii prašo kiekvieną gerą 
lietuvį šių metų vasario 16 
dienos uždarbį paskirti A- 
merlkos Lietuvių Tarybai, 
ir ragina pasirašyti platina-

LAVVRENCE, MASS.

Lie.uviški rusai bando ap- 
rauclinėti Lawrenco 

lietuvius
Lawrenee veikia Bendro 

Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo skyrius. Jis renka 
drapanas dėl nukentėjusių 
Lietuvos žmonių. Kiek teko 
girdėti, surinko nemažaimus pasižadėjimus. , , . -

3. Konferencijos delega- drapanų .r jas pasiuntė
tai, atjausdami tragiška! centnl .TaW V? sun"k«s 
Lietuvos būklę, nutarė šĮ.|ntmazal P1"1™ ,r Pas,un- 
met sustiprinti Lietuvos va-i
davimo darbą ir šiais me-, 
tais suruošti dar bent dvi 
tokias konferencijas. Sekan 
čia

nemažai 
tęs eentran

Prie šio fondo priklauso 
visos Lav/rence lietuvių

lOKias Konierencuas. oeaan-, draikos k’***-. &M- 
ėia ,baugiju delegatų kon-'™*‘u‘£±?
fereneiją nutarta rengti ge- dėl Rusijos Komu
eužės 13 d — Lietuvos nisUl vlsokl3 Pagalbą siun- 

motn čia rusams, bet sako, kad
sukakčiai paminėti. Jei apte??1, lu. 
linkybes leis, ruošti gegužės! Talf^a m 
mėnesio konferenciją su 

užkviečiant įbankietu, užkviečiant į cą 
bankietą žymesnius vietos 
amerikiečių visuomenės vei
kėjus ir politikus. ,

4. Konferencija nutarė - T; 
išreikšti pilną pasitikėjimą 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
prezidijumui ir palinkėti 
jam šiais metais tikrai sėk
mingos darbuotės visuose 
Lietuvos vadavimo darbuo
se.

ttalrvrvc
Fondo skyrius pradėjo rin
kti drapanas, ir komunistai 
šoko į darbą. Jie lenda į tas 
pat stubas. prašydami dra- 

vis sako, kad jos 
eis Lietuvos žmonėms... 
Man negaila, kad jie renka 
drapanas nors ir rusams— 
jie irgi žmonės. Bet šitaip 
dalydami musų komunistė
liai turėtų būt atviri ir ne
meluoti. Kurie norės, galės 
duoti, tai bus paties auko- 
roio valia.

Lawr;nce žmonės turėtu

_ WT ▼ a V«

vo reikalus aprūpinti. O jei
gu Lawrence randasi pus
tuzinis lietuvių parsidavė 
lių, kurie garbina rusų dik
taturos režimą ir jam tar
nauja — tau, lietuvi, su jais 
nepakeliui. Kas melo
klastos pagalba pas tave 
lenda, parodyk jam duris. 
Pažink vilką avies kailyje 
ir su juo nebendrauk. Tokie 

IČulados. Rudžiai, Penkaus- 
kai, Aleksoniai ir kiti gali 
eit pas rusus.

Tuo reikalu turėtų tarti 
savo žodi pats fondo sky
rius. Reikia pastot kelią me
lui ir apgaulei.

Fondo Narys.

ITTSBURGH, PA

5. Konferencija rekomen 
dveja vietos Tarvbcs skv-
riui priimti skyriun netikįut akvlesni. Kada pas juos 

atstovus, bet! -ko.ekt(lrius J kc,mu-organizaci ių 
ir pavienius narius, kurie... , , , , i vistas ar Lietuviu Šalpossutiks kasmet paaukoti bent, F , _ rįjkj -
kokią nors auką Lietuvos
relbėjimo darbui.

REZOLIUCIJA

1. Konferencijos dalyviai, 
išklausę ALT Pittsburgho 
skyriaus valdybos raportus, 
reiškia jos nariams padėką 
už atliktą darbą ir pasiža
da ateity dar stipriau pa
remti ALT veikimą.

2. Kad išpildyti musų a- 
pylinkei skirtą aukų kvotą

Bendro Amerikos Lietuvių 
Šelpimo Fondo rekalu 
Kadangi Bendras Ameri

kos Lietuviu Šelpimo Fon
das yra United War Fund 
dalis ir yra pilnoje valdžios 
priežiūroje, kaip labdarybės 
įstaiga vienija visus Ameri
kos lietuvius vienam bend
ram labdarybės darbui ir 
labai daug gali pagelbėti 
nuo karo nukentėjusiems 
Lietuvos žmonėms,

Todėl šis ALT Pittsbur
gho skyriaus sukviestas 
draugijų suvažiavimas, įvy
kęs 1945 metų sausio 21 d., 
Lietuvių Piliečių svetainėje, 
1723 Jane St., Pittsburgh, 
Pa., kviečia visas Pittsbur
gho ir apylinkės draugijas 
isteti į Bendrą Amerikos 
Lietuvių Šelpimo Fondą, 
kad bendromis spėkomis 
galėtume atlikti didesnį ir 
našesni labdarybės darbą 
netik šioje šalyje, bet dau
giau pagelbėti ir nuo karo 
nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Mirė chicagietis Juozas j ro galo gyvi, tada gal kaip 

Juškevičius ; iš baisaus sapno pabudęs
Sausio 24 d. mirė senas pradėsiu gyventi, bet mažai 

Chicagos gyventojas. Juo- vilties... Saulė teka ir lei- 
ir zas Juškevičius, kitaip žino- džiasi suteršta gaisrų ir 

mas kaip Yushkev/itz. Mirė | ginklų durnais”... 
sulaukęs 60 metų amžiaus. Laiško autorius da pra-

{ Ameriką Juozas atvyko neša, kad bolševikai mobi- 
turėdamas vos 8 metus am-'lizvo Venslovų giminaičius, 
žiaus. būtent: 1893 metais. Jeneliuruis. Girdi, “juos mo- 
Per kurį laiką Juškevičius! bilizacija paėmė”... 
dirbo teismuose, kaip per- Nacių okupacijos metu

Dėi korespondencijų apie 
LMD jubilėjų

Gerbiama Redakcija:
Kadangi 26 d. lapkričio, 

1944 m. Lietuvių Mokslo 
Draugystė šventė - paminė
jo savo gyvavimo 40 metų 
sukaktuves - jubilėjų su gra
žia koncertine programa ir 
t.t.. o po to, tamstų kores
pondentai po skirtingais 
slapyvardžiais per “Lietuvių 
Žinias,” “Naujienas” ir “Ke 
leivį” visaip išniekino mini
mą parengimą ir netgi in
kriminavo parengimo komi
siją ir LMD komitetą, buk 
jie išmokėjo slaptai Abekui 
ar kam kitam kelionės lė
šas ir t.t.. kuomet tokių da
lykų visiškai nebuvo, nes 
parengimo komisija ir L. M. 
D. komitetas viską tarė ir 
darė bendrai ir teisingai, ką 
parodė priešmetiniame mi
tinge savo raporte ir t.t.

Todėl mes, LMD metinia
me susirinkime, laikytame 
14 d. sausio, 1945 m., ap
svarstę tą dalyką, vienbal
siai pasmerkėme tuos visus 
rašytojus su visais tais me
lais ir šmeižtais ir tt.

Maloniai prašome redak
ciją patalpinti šį musų ra
šinėlį tinkamoje vietoje 
tamstų redaguojamame lai
kraštyje. dėlei atitaisymo tų 
visų neteisybių, kurios buvo 
įdėtos tamstų laikrašty prieš 
L. M. D.

Pasirašo LMD pirm.,
K. Kregždė.

Parengimo komisija:
J. D. Sliekas,
J. K. Mažukna, George Parčeuskas,

Redakcijos Pastaba: Ne
tiesa, kad musų korespon
dentas rašė “prieš LMD.” 
Kaip tik atbulai: jis gynė 
LMD, kurią komunistai sten 
giasi naudoti savo propa- 

tikslams. Juk ir 
kad

kalbėtojas. Da vėliau jis 
dirbo prie advokatų, o pas
taruoju laiku užsiėmė real 
estate verslu. Kadangi real 
estate verslas dabar nėra 
pelningas, Juozas skurdžiai 
vertėsi.

Velionis paliko seną mo
tiną. žmoną Sofiją, dukteris 
Florence ir Helen, taipgi 
daug kitų giminių.

“Muzikos Žinių” koncertas Kimball svetainėje

pa
reikalauti įgaliojimo, kokį 
fondą teks kolektorius at
stovauja. Matydami įgalio- -gandos 
jimą jie nuspręs kam auko-Į tamstos prisipažįstat, 
ti — lietuviui ar rusui. ’komunistas Abekas buvo 

Ereli lietuvi, tu gimęs ir pakviestas su savo propa-. i
augęs Lietuvoje, nebūk sve
timųjų vergu. Jei gali, šelpk 
lietuvį ir žinok, kad rusų 
tauta yra didelė ir gali sa-

ganda į L. M. Draugijos ju
bilėjų. Tai kam da protes
tuojat, kad korespondentas 
parašė teisybę?

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.Knyga papuošta daagelia spalvuotų puikią paveikslą, 223 puslapių dydžio, apie 150 įvairiu eilių.

JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
TAUTIŠKOS, IRIMYNIžKOS IR DARBININKIŠKOS 

TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Audimo apdarais $1.25.

Ar jūsų sūnūs tarnauja 
kariuomenėje? Norit, kad 
jis greičiau sugryžtų? Tai 
remkite musų šalies karo 
pastangas.

Kiekvienas ta 
Kiekvienas naši 
•iųat “Money 0
ian»e konverte. bet 
re.<a ir nepamirškit

-KELEIVIS”
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

sava knygyną miniu knyga.
augu. Piniros gerianaia 

■ galima siųsti tiesiog papras- rafkta niiUai umiyti savo ir “Keleivio’’ ad- 
prllipyt att centus markę.

padėtis buvus daugiau, ne
gu bloga. Algos buvusios la
bai mažos, o maisto pro
duktai ir kitkas—brangus.

Aišku, nėra geriau ir prie 
naujųjų okupantų, bet dėl 
visiems suprantamų priežas
čių laiško autorius apie tai 
nekalba.

Sausio 20 d. Chicagos vi- 
durmiesčio svetainėje Kim
ball Hali buvo suruoštas 
gražus koncertas. Jį ruošė 
“Muzikos Žinios.”

šiame koncerte man teko 
išgirst prof. V. Bacevičiaus 
skambinimą. Turiu pasakyt, 
kad Bacevičius yra lietuvių 
Paderevvskis — gražiai ir 
gerai skambina. Tik gaila, 
kad šiame koncerte publi
kos buvo nedaug, o dėl to
kios Chicagos jos buvo net 
permažai.

Ir chicagiškiams jau 
stoka mėsos

Chicaga, tai stak jardų 
karalija. Čia turi milžiniš
kas skerdyklas ir Armourai 
ir Swiftai, bet... ir chicagie- 
čiai jau pasigenda mėsos, 
vpač kiaulienos. Kol kas.^IrtUd turiniu un * --4-- - r- -jauvienvs W I
avienos.

Sako, kad Chicagoje pa
gaminama mėsa siunčiama 
į visas dalis pasausio. Be to. 
pastaruoju laiku musų vy
riausybė įsakė, kad skerdy
klų savininkai savo mėsą 
dėtų į sandėlius, kaip atsar
gą valdžiai.

Chicagos Lietuvių Draugi
jos vakaras

Sausio 28 d. Chicagos če
ku s.ckohi svetainėje buvo 
Chicagos Lietuvių Draugi
os vakaras. Savanorių gru- 

Dė vaidino drama “Iš mei
lės.”

Vaidinimas išėjo gerai ir 
žmonių buvo daug. Tik 
klausimas, kiek pelno Chi
cagos Lietuvių Draugijai 
liko, nes jos nariai sumokė
jo tik valdžiai reikalingus 
mokesčius — taksus. Jei kas 
padaryta, tai iš biznio.

Dabar geri laikai ir ne 
reikėjo to daryti. Dolerį ar 
du skirti savo draugijos iž
dui tai butų didelė pagalba. 
Šiaip ar taip kalbėsime, bet 
dėl sirgimų ir mirimų drau
gijos iždas gerokai nuken 
čia. Kas bus, kada jis ištuš
tės?

Chicagietis gavo laišką iš 
Lietuvos

Nau ii : nie tis Vaivada — 
leitenantas

1942 metais “Naujienų” 
redakcijos štabą apleido 
jaunas vyras, Antanas Vai
vada. Jis savanoriu stojo į 
Dėdės Šamo armiją.

Vaivada dabar randasi 
“Europos karo teatre.” Už 
pasižymėjimą karo veiksmų 
metu jis yra gavęs Legion 
of Merit atžymėjimą, o ne
senai buvo pakeltas į leite
nantus.

šiuo tarpu Vaivada ran
dasi Treciojoj Armijoj, ku
riai vadovauja generolas 
Patton. Kaip žinia, toji ar
mija daug prisidėjo, kad 
butų sulaikyta vokiečių ar
mija, kuri buvo įsiveržus į 
Belgiją.

Pattono armija dabar vėl 
atakuoja vokiečius, daužo 
garsiąją Sygfrido liniją.

Šalčiai kankina chicagie- 
čius; daug mirčių

Šįmet turime šaltą žiema 
ir nemažai sniego. Buvo 
šalti Nauji Metai, buvo šal
ta visą sausio mėnesį.

Tie šalčiai atsiliepia į 
žmonių sveikatą. Turime 
daug susirgimų ir nemažai 
mirčių. Tik per vieną savai
tę, nuo sausio 21 iki sau
sio 28, mirė 14 lietuvių.

Suėmė falšyvų štampų 
platintojus

Federalės valdžios agen
tai čia areštavo kelis asme
nis. Pas juos rado net 50 
milionų raudonųjų štampų!

Dabar paaiški, kad tie 
raketieriai ir kai kuriuos 
lietuvius buvo “aprūpinę” 
tomis stampomis. Vienas 
bučeris man pasakė: “Žiū
riu, kad ir pas mane yra tų 
štampų!”

Falšyvų štampų platinto
jai laukia bylos ir, aišku, 
kalėjimo.

Lietuvei darė net keturias 
operacijas

Chicagietis Juozas Vens- 
lovas šiomis dienomis gavo 
laišką iš Lietuvos. Rašo bro
lis Antanas, kuris mokyto
jauja Šiaulių apylinkėje. Be 
kitko jis rašo taip:

“Pas mus karas. Jo apra
šyti negalima, reikia pa
čiam jo kančias išgyventi... 
Šiaulių miestas išgriautas ir 
bažnyčios bokštas nuverstas 
Radviliškio bažnyčią bom
bos taipgi nuvertė... Visur 
gaisrų pašvaistės naktimis 
šviečia aplinkui. Daug nak 
tų praleidom apkasuose bai
mėje. Mano nervai suiro 
nuo bombardavimo ir visai 
pražilau... Jei sulauksim ka-

West Sidės gyventojo Jo
no Mikėno žmonai Mortai 
šiomis dienomis buvo pa
daryta ketvirta operacija. 
Ji negalavo viduriais.

Gydytojai mano, kad ši 
operacija bus sėkminga, li
gonė pasveiksianti.

A. K. Lietuvis.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų. Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia faunam* ir “KELEIVIS" 

pavieniais numeriais.

90 M1LLBURY STREET
WOHC»<TFH M »J«M
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Gamtos ir žmo
gaus logika

Arba kodėl ir >nė* Kariauja
Nieko nepadarysi: žmo-,sofų t >sa, bet tikroji, gyvo- 

gus yra peštukas ir gana. Ir!ji, gyvenimiškoji tiesa. Kad 
šitas peštukas pirmiausia, šito’" tiesa p-a karti, tai jau 
pešasi pats su savimi, ir tikjk^as dalykas. Čia tuo tar- 
paskui jau su ' itais. Senovės pu nenoriu tiesos versti Į li-

AR ŽINOT, KAD

graikai tai ž gaus pr .nm- 
čie* nusakyt turėjo žodį, 
“hvutantorui. enos.” tai yra, 
“pats savęs budelis.”

Silpno egoizmo ir menko 
gaivališkumo žmonės tą i- 
dujinę, tą pati< su s ivin i

monadą ar i saldų vyną, pil
styti į butelius ir pardavinė
ti. Tai visokios filosofijos 
spekuliantų, d i a 1 e k tikos 
speeų ir tam pan. amatas ir 
biznis.

Tvirtinimas, kad reikia

KINIJOS KELIAS ATIDARYTAS

Pirmas negras, pasiekęs 
Ameriką, buvo Alonzo Pie- 
tro. Kristupo Kolumbaus 
laivo vairuotojas. Ispanams 
jis buvo žinomas kaip Piero 
Alonzo ii Negro.

Amerikoje trys milionai 
moterų darbininkių priklau
so įvairioms darbo unijoms.

kovą baigia tuc. kad su?.-} žmoniją gelbėt aukšta ja re- 
naikina patys save. ’aip .a- ligininkų diplomatija, da
rė ir daro daugelis šventu-'baltiniu metu panaudota ir 
jų, daugelis ats .skyreliu. karo reikalui. Žinote kas

Juodai marga linija šitam brižiny parodo vadina
mąjį “Burmos Kelią,” kuris per du metu buvo ja
ponų perkirstas. Dabar jis paliuosuotas ir alijantai 
pradėjo siųsti Kinijos armijai paramos.

Netoli nuo Nova Seotia, 
Atlanto vandenyne yra vie
ta, žinoma kaip Atlanto Ka
pinynas. Toje vietoje įvai
riais laikais susikūlė ir pa
skendo virš 200 laivų.

gelbsti žmoniją? Ogi anas 
gale kaimo gyvenąs grįtel- 
ninkas. pats biedniausis 'vi
soje parapijoje! Tai jis, tai 
tas biedniokas su savo tu
zinu ar ketvirtdaliu kapos 
vaikų yra pats didžiausis 
žmonijos gelbėtojas! Tuo 
tarpu vargšas nei sapnuote 
nesapnuoja, kad galėtų tu
rėti tokią didžią misiją ir 
butų vertas tokio garbingo 
vardo.

Žmonija yra toks auga
las.

ienuolių, filosofu. poetų.
Tas nekovoja su kitais, tas 

žudo pats save. Absoliuti 
taika ir ramybė: mirtis ir 
kapas.

Stipraus egoizmo ir dide- 
’io gaivališkumo žmonės, 
užuot buvę patys savęs bu
deliai, pasidaro savo arti
mųjų budeliais. Tai vadai.
“kapatasai.” Kova su kitais 
rgoistą stipresnį daro. Nuo
latinė mankšta didina pa
jėgumą. Kova: jėga. Jėga: 
gyvenimas. Gyvenimas: ko
va. Toks gamtos ratas.

Tautų gyvenime dedasi 
tas pats. Silpno tautinio e- 
goizmc gaivališkumo tau
ta taikingai gyvena su kai
mynais, bet užtat pešasi sa
vo vidų ?: valdininkų in- 
trygos. t tinr i jų prespau- 
da, nam.niai karai. Kad 
tauta nebūtu ; ’ -avęs bu
delis, vada. p .eaka, arba 
net ir -mlinky ės pateikia 
tam tik.o', jektą tautos 
peštukiškam instinktui išlie
ti. Tam reikalui beveik vi
sur iki šiol labai tikdavo 
žydas, < taipgi įvairus ne
išspręsti rptautiniai klau
simai. Be , tam tikslui la
bai,.tink visoks sportas, o 
ypatinga futbolas, boksas, 
jaučių budynės ir t.t. Kaip 
asmeninis, taip ir tautinis 
egoizmas ir gaivališkumas 
gali būti ugdomas ir menki
namas. Stipraus, milžiniš
kai išugdyto tautonio egciz- ališk;; yra stipri ir galin- 
mo tauta, kaip matome c: įs ; ra b toji. kurios egoiz- 
ta pasirinkti sau pirešu net, mas vra menkutis ir vitalinė

Apie ‘Income Tax‘
Netoli Wooster, Ohio val

stijoj, šiomis dienomis bu
vo rasti ledų gadynės gyvū
no mastodono grobiai.

visą pasaulį.
Gal ir nebetoli tas laikas,

kada žmonija taip susitvar
kys. kad bus ’iždrausti tarp
tautiniai ka’ i, kaip yra už
drausta tai .dividin" dvi- 
k avė, bet t, i dar nereiškia, 
kad jau bus ir panaikintas 
tautose karo troškimas, 
kam n^ra išrautas iš indivi
dų pei tukiškac instinktas. 

Aš nesu ka o šąli link s.
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1877 metais vienu tarpu 
Jungtinės Valstijos turėjo 
du prezidentus — Hayes ir 
Grantą. Taip buvo nuo ko
vo 4 iki 5 d.

Kiek pajamų paliuosuo- 
jama nuo taksų? Pavieniam

--------  asmeniui paliuosuojama
Daugelis musų skaitytoju nuo taksų $500. o vedusiam, 

teiraujasi, ar jie turi mokė- kuris gyvena su žmona, pa
ti taksus valdžiai. Bet tie liuosuejama $1,000; reiškia, . ,
klausimai ne visada aiškų, už $1.000 nereikia mokėti Amerikonų žodis thug 
ir todėl sunku į juos atsa- jokių taksų; mokama tik už j.vfa paskolintas is Indijos.

Kas turi raportuoti savo 
pajamas

kyti. Štai. pavyzdžiui, vie- tą. kas virš tūkstančio, 
na moteris rašo: Collectorius apskaičiuoja

“Prašau gerbiamos re taksus. Jeigu žmogus kito- 
dakcijos. kad pasakytumėt kių pajamų neturėjo, kaip 
man apie income taksus, tik alga už darbą, tai jis ga- 

kuris nemėgsta šilta- kada aš turiu mokėti už na- Ii nusiųsti savo “rasytę” 
daižių. Istorija mums rodo, mus po 15 dolerių ant mė- f\Vithholding Receipt), ku- 

j nėšio, ar aš turiu mokėt in- rią gavo iš darbdavio, ir
come taksus?” valdžios taksų kolektorius

Klausimas visai neaiškus apskaičiuos, kiek jam reikia

Jis reiškia profesionalų ir 
besibastanti užmušėją.

kad perdaug šiltai įsitaisiu 
sios tautos suglemba ir su
nyksta. Žmonijai tinka

Vokiečių rakietinė bomba
“V-2” sveria iki 12 tonų.
Du trečdaliu to svorio suda
ro gazolinas.

------------------ —Tegul bus pagarbintas,
NAUJŲ METŲ linkėjimas Maike!

MAIKIO TĖVUI i . —Sveikas, teve! Ar no-
_______ * sis tau da nenusalo ?

—Maike, aš
grumtis su vėjais ir audro- . . taksų damokėti. jeigu rei-
mis. Žmonija, kaip ta vieni- Bendrai galima pasakyti. į(ja ‘ Kartais darbdavis iš- 
ša pušis, kurią juo smarkiau kad yra trejopi taksai: skaitė iš algos daugiau ne-

1. Miestui. gu veikėjo; tokiam atsitiki-
-• y.a*stlJaL . ,... . me kolektorius perviršį su-
3. Federalinei valdžiai. gražins.
Miestas paprastai lupa ' " ___________

blaško audros, juo stipriau 
ii savo šaknis tvirtinasi į 
žemę. Toks faktas, tokia 
tikrovė, tokia gyvoji tiesa.,
tokia gamtos išmintis, tokia mokesčius nuo turto, o vais
ios logika. tija ir federalinė valdžios Banginis Piršosi 

SubmarinaiKad šitoji gamtos logika i mokesčius nuo žmogau.-
įj. uždarbio.

Miestų ir valstijų mokes- 
nevieno'di:

nebūtų perdaug kieta 
žiauri, tai tam reikalui silp 
no egoizmo ir menko gai ciai vieni ima Vienas Amerikos subma-

vinnc b rim n lt o c

legendas, religijas. literatu- 
rą. meną. poeziją, dvasinę Pakalbėsime čia tik apie buvo iškiiuš viršun, šitas

. . .. ., . vandenvnu gvvulys plaukio-kulturą. vienu žodžiu sa- paJamų mokestį (income • aplinkui, purkštė vande-' 
kant: žmoniškumą. Tatai,-ax>federalinei valdžiai. - ^kUyn’ £ vartėsi kaip! 
oadaro ne toji žmonijos da-J J1/ imami vienodai u- tik mojiėįa žodžiu, rodė ką 
■is. kuri egoistiškai ir gai- '°b *; - , , jis gali. Kai submarina pa-

-s? Kiekvienas asmuo, ku-
as 1944 meta.s turėjo ne- , j į n w f
maz.au ka.p S500 pajamų. Hlk.n,11L rtJa;

Kada reikia mokescus ra- ma . j pabučiuoti. Iš pra-
icga si'pnutė. Jai garbė! 
Stiprieji eina gamtos keliu.
Ji is reikia priešintis!

Algis Vaidenis.
(“A.L.B.”)

BOLŠEVIKŲ “REFOR
MA” LIETUVOJE

Bolševiku propagandos 
ras skelbia, kad Vilniu

je leidžiama ir privatinė 
Armptol! Aš t'.ktf' kon a- j irklyba. Tenai įsisteigusios
t”oin faktą. Pirmiiusia ,<as 
man čia rupi, ta; tiesa. Ne 
ta. kuri patogi ir naudinga, 
ne knyginė, ne popierinė.

“net’
vės.

484 privačios krautu-

Bet okupantai neatgabe
na iš Rusijos nei maisto,

ne speku’iacinė visokių filo- nei kitų reikmenų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
s La.- »t tkrtta.- parudu. kaip nuo I0)o metų 

. ••buv;;ie?> Livtuvu? sjK'kos vedė kovą su 

...»t. vali z.ia. ii kaip tu*> pačiu iaiku kunigai 

ia t'ntdz ą rėmė ii g?nė, kaip paskui revoliu- 

įja paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo 

*.r iš po cmtu valdžios ir kaip ji buvo ap- 

-keibta respublika. Pridėtas didelis spalvuo

ta žen ’apia parodo dabartinės Lietuvos ru- 

ežius : <aip šalis yra padalyta i ap<kričius. 

Tai yr: ienatinė knyga, kuri parodo, kaip 

Jmė Lietuvos Respublika ir kaip į: .šrodo. 

a telj.'9 visi svarbesni doktm- o u. S'-igia- 

ojr mo nutarimai, taikos • - <u bol- 

Ttnrtis su latviais, apia- visų 
ūkai- »• ” ' tai nr *,•< . l?et 

apšvievin visa Lie-

i r • • 11 v n l.hi\
......................................................................................................................... $1.00» r,,.

a E i. L » V IS
Kmadwav. S<». Boston, Mass.

-ortucti? Nevėliau kaip 15 
kovo, 1945 m.

Kam juos raportuoti ?
jurininkai negalėję

suprasti, ką tai reiškia; bet
-n , , , i . - - , - vėliau jie dasiprotėję, kadi aksų kolektoriui, kuns o-,* • /*- n x banginis įs meiles peršasiįcialiai vadinasi: CoUector _ _ r
)f Intemal Revenue. Kolek
torius yra kiekvienam dis- 
trikte.

Kokia reikalinga blanka?
Kas dirba dirbtuvėj už &!- 
gą. tas gali vartoti tą “Wit- 
holding Receipt.” kurią ga
vo nuo darbdavio už išskai
tytus taksus. O kas turėjo 
pajamų iš kitokių šaltinių 
nemažiau $100. tas turi gau
ti blanką žinomą kaip Form 
1040. Ją galima gauti ban
ke arba pašte.

Nupiginta Gera
Knyga

“Gyvulių Protas.”

Šitą knygą parašė Dr. 
Želi. Tai yra mokslinės stu
dijos apie gyvulius. Auto
rius aiškina visokius ketur
kojų papročius ir prigimti. 
Pavyzdžiui, kodėl šunelis 
loja ant mėnulio? Ką reiš
kia arklių bailumas? Kodėl 
gyvuliai su gera uosle pa
prastai turi silpnas akis ir 
greitai apanka? Ar lapė iš- 
tikrujų yra tokia gudri, kaip 
žmonės apie ją mano? Ko
dėl vieni gyvuliai ginasi 
nuo savo priešų, o kiti bė
ga? Ir daug kitokių daly
kų. Knyga didelio formato. 
212 puslapių. Kaina buvo 
$1.25, dabar tik 65c.

Gaunama “Keleivio” kny
gyne, 636 Broadway, So. 
Rnstnn 27. Mass

prie submarinos.

Maikio Tėvas vis keliauna, 

Kasmetėliai batus gauna, 

Batai jam nero'šinuoti.

Nuo draugų padovanoti.

Kad po nosia pypkė rūktų. 

Kad tabako nepritruktų. 

Samavaru kad virtų,

Šalčiu, sloga nesirgtų.

Greitai reikia padaryti.

.Jam tabako pristatyt,.

Du ir pusę dolerikų.

Ant tabako ir batuku.

tūkstančiais. Bet tas karei
vis nemirė, nes giltinė iš to
lo nuo jo šalinosi. Jam taip 
nusibodo gyvenimas, kad 

moku vak- galų gale jis pats pasikorė, 
tuotis. Aš žinau šiltą saliu- —Maike, aš daug pasakų 
ną, tai tenai ir pasišildau. žinau, ale tokios tai nebu- 
Vakar tenai susitikau vieną vau da girdėjęs.
Bimbos podriačiką, tai jis —Tėvas daug ko negir- 
mane tuoj ir užkabino; pra- dėjai.
dėjo daryt juokus iš mano —Na, tai denkiu, Maike, 

išoblės. Ale aš jam atsikir-j už’tokią cekavą istoriją. O 
tau. Sakau, jūsų maršalas dabar aš eisiu ant mitingo, 
Stalinas irgi prisijuostų šo- ba musų Sčeslyvos Smerties 
blę. ale bėda. kad nežino iš Susaidė rinks načalstvą ant 
katro šono tokį zbrajų rei- kibų metų.
kia nešioti. Sakau, maršalu —Gerai, tėve, pasimaty-
vaflnasi O Kp žpblės Taleri iim kita ffvlčlvaiincici, vz «zr • k7«>ir
sakau, tu verčiau pasišaipyk 
iš jo, o ne iš manęs.

—O ką jis atsakė?
Maikio Tėvui gal bus striuko.L Pradėjo sporą-!
J..»„ ovot.i ,„.v. ..kovo. Sako, ĮS Stalino juokų ne- 

krėsk, ba jis jau Berlyne 
alų geria. O aš jam sakau.

Rūkyt mergos kai pradėjo 

Tuoj tahako sumažėjo: 

Maikio Tėvui gal bus si 

Jeigu pypkei truks tabokos.

JUGOSLAVIJOJ LAU
KIAMA “RINKIMŲ”

Bet rr.es jj vis pridabosim 

Ir tabokos prstorosim. 

Kad jo šoblė nerūdytų, 

Akiniai geriau matytų.

Dar ant štampu jam pridėsim 

Per metus juok»j_ turėsim; 

Kaip jis Maikj kritikuos, 

Daug žinių pripasakos.

Jugoslavijoj galima laukt 
“rinkimų.” Jie gal bus šį 

! greičiau karvė peršoks per Pa'asarį.. .Nežiūrint to, kad 
mėnuli, negu tavo Stalinas' Jugofla'nj°s karalius da ne
pasieks Berlyną. ra. aukavęs, busią skelbia-

—Tėvas taip nekalbėk,,^1
nes gali gaut nuo komuni 
tu mušt.

GENEROLO PIETUS GRAIKIJOJ

ši nuotrauka parodo viršuje gen. Sadlerį, kuris 
šildo sau skardinę sriubos Atėnų viešbuty, nes tas 
viešbutis neturi t raisto. Apačioje parodytas restora
nas. kur yra vienas gaidys, bet jis gyvas, nps nėra 
vandens nei kuro ji išvilki

—Maike. aš jų nebijau.
-Jie tik liežuviais smat, o kai 
reikia faituotis, tai davai

B Jiurskienė h°£ n0&i ! Juk tU Žinai’ kaiP
jų lyderis Babekas anais, ... 
metais pabėgo iš Rusijos.1 mertlJa 
kada išgirdo, kad reikės eit'
Į piuntą. O kiti į surpaipę 
Amerikoj sulindo, kad ne
reikėtu eit vokiečio mušt.
Bimbai ir Mizarai jau ir lie
žuviai nuplyšo bešlovinant 
rusfcių vaiską, bet tegul tik 
' merikos valdžia pasako, 
važiuokit i Rusiją, tai tie 
ajokai tuojau po lova su- 

’vs. Ai beč jur laif!
—Man rodos, kad tėvas 

•erdaug rūpiniesi kitais

prezidento “rinkimą,,” 
nominuojant tai vietai ko
munistų “mai-šalą” Tito. 
Jis busiąs nominuotas “vien
balsiai,” neleidžiant nomi
nuoti kito kandidato.

Jei taip, Jugoslavijoj kar
tosis Lietuvos kvislingų ko-

NUMUŠĖ KAINAS DRA
BUŽIAMS

Kainų Administracija iš- 
’pido naują patvarkvmą. ku
ris Įsigalios kovo pirmą. Ei
nant tuo patvarkymu, nu
mušamos kainos darbiniams 
kailinukams, žakietams, vil- 
noniems marškiniams ir me
džioklės bei žukliavimo ap- 
rėdalams.

Kitų drabužių kainos lie
ka nepakeistos.

monemis.
—O apie ką tu rūpiniesi?
—Aš daugiau žiuriu s&- 

"s. Man rupi mokslas. Pa-! 
ulis toks didelis ir įdo- AMERIKA NETEKO JAU 

1 us, kad juo daugiau jį ty-' 737,340 VYRŲ 
;nė’i. tuo daugiau naujų --------

dalykų pastebi.
—O aš tau pasakvsiu,

.Maike. kad daug mokintis 
n? užsimoka. Nežiūrint kaip 
tu busi mokytas, o nuo 
^merties vistiek neišsisuksi. 

! Valuk to, Maike, žemaičiai 
j "r sako: durnas gimei, dur- 
! ras ir nusprogsi.

—Mirtis, tėve, reikalinga. 
F;taip žmonės neturėtų kur 
dėtis. Pagaliau, ilgas gyve
nimas ir nusibostų žmogui, 
^š skaičiau pasaką apie vie- 
"p kareivi, kuris paėmė gil
tinę nelaisvėn ir išlaikė ją 
maiše 300 metų. Žmonių 
t riviso tiek. kad sutilpti že
me pavnsy nebegalėjo. Ga
lų gale jis paleido ią iš mai- 
5 i pradėjo mirti

Washingtono pranešimų, 
nuo karo pradžios iki šiol 
Amerika neteko jau 373,- 
340 kareivių ir jurininkų. 
Iš to skaičiaus užmuštu vra 
150,145.

UŽSIMUŠĖ 95,000 
ŽMONIŲ

National Safety Council 
skelbia, kad per 1944 me
tus Amerikoje žuvo nuo ne
laimingų atsitikimų 95,000 
žmonių.

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas ui* sąvaitę įdėkit į juoc
iionoziau kaip dešimto

l V •



No. 6, Vasario 7 d., 1945 KELEIVIS, SO. BOSTON.

Polemika ir Kritika
KODĖL S. A. GENIOTIS Apveizdos parapijos 18-toj 
ŠMEIŽIA CHICAGOS LIE- kolonijoj ir pne trijų baž- 
TUVIŲ TAUTIŠKŲ KA- nytinių organizacijų, todėl 

PINIŲ VALDYBĄ? butų keista, jeigu ji butų
--------  buvus palaidota Tautiškose

“Arkivyskupas” Geniotis kapinėse, kur yra laidoja- 
savo organe, “Jonistų Bai- mi tiktai laisvi žmonės. Jos 
se.’’ kabinėjasi ir šmeižia vyras, Juozas Gricius, yra 
Chicagos Lietuvių Tautiškų miręs jau keliatas metų at- 
Kapinių valdybą. Pereitų gal ir taip pat šv. Kazimie- 
metų 5-tame savo organo io kapinėse palaidotas. Jie 
numery jis prirašė daug ne- ti ri tenai nusipirkę lotą ir 
sąmonių apie tų kapinių nabašninkui Griciui tenai 
tvarką ir jų valdybą. buvo jo mylinčios žmonos

Jisai stato klausimą, ko-''Plytas gražus pamink- 
dėl “bedieviai” ir Romos ?s_ Todėl aišku, kad ir ji 
“šiaudiniai” katalikai prieš- turėjo but palaidota tose 
tarauja kapinių vadovams, Į.at kapinėse, savo lote, sa- 
ir aiškina, kad tas kapines aa vyro-

Na, tai kokiu budu čia 
gali but kalti “laisvamaniš
ki bedieviai” ar “bolševi
kai”?

Aišku, kad p. Geniotis ra-
. šo nesąmones, kuomet jis 

Koi sąmoningi tautiški kaltina laisvamanius, 
katalikai buvo kapinių va- ...... . , , .
dais. tai ir laidojimų skai-L Jiesko priekabių pne 
čius buvęs gausus, ir tvar- i žmonių, kūne netun su juo 
ka pavyzdinga — aiškina Jokl^. ^kalų. Čia jis jkan- 

. ponas Geniotis. da laisvamaniams, čia “Nau
Bet nuo to laiko, kai ka-;

pinėse pradėjo bosauti Į 
“laisvamaniški bedieviai” • 
su “bolševikais,” sako “ar
kivyskupas.” tai ir numirė-

Jienų
tiems.

Man

redaktoriui, čia ki-

rodos, kad

ti nenori su jais dirbti. 
Gaila, kad “Keleivio” 

butų skaitytojai neturi jokio ry-
daug geriau, jeigu tamsta, šio. Jų yra didžiuma, bet 
p. Genioti, uždaręs savo šo- kožnas eina kas sau, o tuo 
kių vakaruškas apie rytme- tarpu komunistai visur eina 
ti, kai ciocės apleidžia sve- organizuoti; nors ir atbuli, 
tainę, atsistotum prieš veid-1 kai vėžiai, bet vistiek drau- 
rodį ir gerai pasižiūrėtum i Į gijose paima viršų? 
save. Tuomet, gerai išsimie- Ar nevertėtų keleiviečiam 
gojęs, gal nerašytum save, susiorganizuoti ir demokra- 
organe apie “laisvamaniš- tijos priešams neduoti or- 
kus bedievius,” “bolševi- ganizacijose šeimininkauti? 
kus” ir Tautiškų Kapinių Sena* Kliubo Nary*,
valdybą.

Ant pat galo p. Geniotis 
priduria: “Jei kapinių skly
pų savininkai neapsižiurės, 
jos dings taip, kaip dingo

Iš Maine9o Lietuvių 
Kolonijos

Įkūrė pažangus tautiški ka
talikai, ir koi jie vadovavo, 
viskas ėjo kaip iš pypkės; 
dabar esą jau kas kita, nes 
“musų liaudis nepasitiki 
kapinių vadovais.

visos kitos visuomeniškos 
įstaigos.”

Meldžiamasis, neliek 
šventų krokodiliaus ašarų 
dėl Tautiškų Kapinių din
gimo. Aš esu kapinių skly
po savininkas ir esu pilnai 
patenkintas kapinių tvar
ka. Aš žinau, kad kiti skly
pų savininkai taip pat yra 
patenkinti kapinių valdyba 
ir jos tvarka. Kapinės yra 
gražiai užlaikomos ir kapi
nių tintas auga kas metai.

L. T. Kapinių sklypo 
savininkas.

liai jau nebeturį tose kapu 
nėse ramybės. Dėl tos prie
žasties Į Tautiškas Kapines 
nesilaidojo ir a. a. A. 01- 
szevvskis, J. Petrauskas, D. 
Žukauskas, St. Adomaitis,
Domicėlė Griciuvienė, St.i™a,.v?sl

Kas atsitiko su Detroito korespondentais?
Detroit, Mich. Ičijamas faktas. Paskui vie-

. .. L. ... mybės klausimas buvo pa-
As negaliu suprasti, de‘ į geltas Keistučio draugijoj, 

kokios pnezasties detroitis- ^ur buvo 9 trečdaliai narių 
kiai Keleivio skaitytojai komunistai! Susivienijo su 
bei Socialistų kuopos nariai Amerikos Lietuvių Piliečių 
nįek°. Bernso įs Detroito į kliubu. Vienybė Įvyko labai

Maine’o valstijoj, apie 
Foxcroftą - Doverj, prie Se- 
bec ežero, kitąsyk buvo gra
ži lietuvių ūkininkų koloni
ja. Buvo Įsikūrę tenai Tu- 
mosai, Mičai. Aušiurai, Kli
mai ir keliata kitų. Visi jie 
buvo pažangus, inteligen
tiški žmonės, beveik visi 
“Keleivio” skaitytojai. Va
saros metu pas juos nuvyk
davo atostogas praleisti 
daug mūsiškių inteligentų 
iš Bostono, New Yorko ir 
kitur ! •

Malonu tuos laikus prisi- 0 išvažiavo Į Lynnąi

Penkta* Puslapis
KUR EINA KOVOS UŽ BERLYNĄ

Juodos rodyklės čia parodo, kuriomis vietomis rusai artinasi prie Berlyno.

!
VOKIEČIAI PALIKO 

SUOMIJOJ 250 VAIKŲ
NUPIGINTOS KNYGOS

‘Keleivį.

Juška ir aibės kitų.

Kiek man žino-
Keleivio” skaity- 

■ tojai ir LSS kuopos nariai
švelniomis ir lygiomis sąly
gomis. Tai pagirtinas dar
bas. A. L. P. kliubo nariai

Dždyssi Sapnininkas, su kazyrų 
burimu, 264 puslapiai ............... 60c.

Deklamacijos ir Dainos, 76 pusla-

žuvauti. “Keleivio" redak- reikia Pereita rudeni iau 9-^1 Pa^k° Suomijoj apie Gyvenimas Girtuoklio, su daino-
kasdien narvilkdavo • ♦ ■■' - -7 jau 2oo nelegalių vaikų. Suomi- ;nis ....................... 20c.

11 L ir Kacu kairv malini Bel. stn n°s neUZmUSiaU, O jcg valdžia dabar nutarusi Atspėjimas savo Laimes 18 plane-
Ivdekų ir basų kaip malkų. seniaus, būdavo, to niekad naimti likusi vokiečiu turtą tų ......... ;•-••-•;•: 20c‘
Jonas Tumosa taipgi geras nedov anoju.” tiems vaikams ’ - Pas,apUs u«mo, ka,P apžuvininkas, o medžiotojas tiems vaikams
da geresnis. Taip pat geras Taip, seniau buvo kitokie noms užlaikyti.
buvo strielčius Aušiura ir laikai ir kitokie buvom mes. I----------------------------—_
Mičas. , Gaila, kad negalima gyve- f IM AI

Vasaros laiku tenai buvoįnimo laikrodžio pasukti at- r AJlth&lMJJI MAl
gal... ,

ir būdavo labai puiki vieta 
žuvauti. “Keleivio” redak

Jeigu šitokias S“r pakrypa bu\° ‘°Ta? bm'o^api^'žū metei
rasvtų. paprastas dirbtuves D, .-į u pakraipa. > viski ir jų buvo daugiau kai f >
darbininkas, tai sakytume, 5?et mekas nieko neparašoįKeistučio draugijos narių. ^h'bar jau viskas Dersi 
kad jis nesupranta reikalo. KS.toskoJon.jos ap.e i.etu- Todėl .komunistai atėję iš Ukteinkli pS.

v ių v eikimą. . keistučio kliubo negalėjo j vaika s užaue0 ir į svie.
Bet kada šitcki absurdą Kai aš buvau jaunesnis. paįmti kontrolės i savo ran- 

pasakoja p. S. A. Geniotis. aš parašydavau į “Keleivį”!«— t - x_- i.h„
kuris tituluojasi “arkivysku-į iš Detroito lietuvių gyveni- 
pu,” kuris ekonominei de-1 mo dažnai, bet dabar aš ne- 
presiiai užėjus moka iš real-turiu laiko rašinėti į savo

lo»l/esieinniTiKO jjaaarvū kuih- 
gą,” ir kuris kas šeštadienį, 
o bartais ir sekmadienio va
karais moka surengti savo 
bažnyčioje šokius, prisi
kviesti našliukių ir gyvanaš
liu. pašokti prie muzikos 
suktinį, o pašokus daryti 
l rie baruko biznį — kada 
šitoks biznierius rašo tokius 
dalykus, tai negalima saky
ti. kad iis tai daro dėl savo 
tamsumo Jis rašo taip su 
tikslu. Jis nori pakenkti 
Tautiškų Kapinių valdybai, 
kuri neduoda jam biznio. 
Ir jis pyksta ant Chicagos 
laisvamanių, kurie buvo 
pradėję rengti savo šokius 
Lietuviu Auditoriioj, tik už 
vieno Meko nuo jo rengia
mu šokiu.

Ir netiesa p. Geniotis sa
ko, kad išvardyti asmenvs 
nenorėio but laidojami 
Tautiškose Kapinėse dėl 
“laisvamaniškų bedievių.” 
Ta-p tu asmenų jisai mini 
ir Domicėlė Griciuvienę, ku
ri buvo palaidota šv, Kazi
miero kapinėse.

B^t velionė Griciuvienė 
buvo tikinti Romos katali-

rnynmiausj ii ^niausi 
raštį “Keleivį.”

Bet aš esu tikras, kad to
kiame mieste, kaip Detroi
tas yra dar užtektinai drau
gų. kurie dar galėtų para
šyti ir politikos ir iš pašal- 
pinių draugijų gyvenimo.

Detroito lietuvių draugi
jose bei kliubuose “Kelei
vio” skaitytojai buvo pakė
lę sumanymą, kad tos or
ganizacijos susivienytų, nes 
kitos išeities jau nėra, jeigu

kas. Už tai ačiū ALP kliu
bo gerai ir gabiai valdybai, 
ir ačiū visiems nariams, 
kad jie suprato dalyką.

Kada komunistai ALP 
kliube nudegė rankas, tuo 
laiku ėjo derybos to kliubo 
su Hamtramcko kliubu vie- 
nvbės klausimu. Kas atsi
tiko? Nugi visi komunistai 
LPP kliube stojo piestu 
prieš vienybę. Šių metų 14 
sausio metiniame susirinki
me nariai buvo taip suagi
tuoti komunistų prieš vie
nybę. kad 91 balsu prieš 43 
balsus tą sumanvmą atmetė. 
Čia buvo kalti LPPK bepar

draugijos nori dar ilgiau gy-|tyviai nariai bei narės, nes 
vuoti. Pirmutinis šio klausi- J kada kilo karštos diskusi- 
mo sumanytojas buvo A. J.
Levulis L. P. P. Kliube. Bet
dėl tūlų ignorantų nebuvo

ios. daug narių pamojo ran
ka apie ausį, kad nėra su
sirinkime tvarkos, ir išėjo

galima prieiti prie vienybės iš svetainės! Jeigu nariai 
su kitais kliubais bei drau- butų buvę kantresni, tai tik- 
gijomis. Komunistai tuomet rai komunistai nebūtų ga 
nebuvo tam priešingi. Įėję atmesti vienybės suma-

Visų piima vienybė įvyko 
tarp Amerikos Lietuvių Bro- 
b’;o? draugijos (vadinamos 
“broliukų” draugijos) ir 
Detroito Lietuvių Kliubo 
(vadinamo “senbernių kliu
bo”). Tai buvo padaryta A. 

'J. Levulio pastangomis, su 
kitu “Keleivio” skaitytojų

kė. Ji prigulėjo prie Dievo pritarimu. Tai yra neužgin-

NUŠAUTAS IŠ AUTOMOBILIAUS

Čia matosi Minneapolio “Pi’blic Press” leidėjas 
Kashcrman. kuris savo laikrašty iškeldavo visokius 
sukčius. Aną vakarą jisai išėjo iš restorano su paro
dyta čia moteriške ir buvo nušautas vietoje. Jį šovė 
kažkas iš pravažiuojančio automobiliaus.

“Aš da po truputį dirbu,; 0WI praneša, kad vokie- 
tet tik tiek, kiek būtinai - -- -

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

tiems vaikams ir jų moti- susaugoti nuo apgavikų ....... 1.40
Kas pirks visas 5 knygas, tam ati

duosiu visas penkias už *1.00. O kas 
ims po vieną, tam pilna kaina.

Mano adresas toks:
PAUL MIKALAUSKAS,

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

.-. . - _ . Aukso Altoriukas. maldų knygelė,tą. O Seniai pasitraukė J Tilžėj spausdinta, gražiais celuioido 
miesteli. Apie pusę farmų - vi^e!ia.is„........................ •••••.• $17-5,., . 1 * t. I \ aimkelis. maža maldų knygele.
llKO apleista. _ ; mišios su paveikslais, drūtais apda-

Prisimindamas senesnius ...............................  65e-
’aik-nc Innyc Tumorą ana- Ta patl minkšta,s juodais virš. $1.25 alkus, jonas i umosa. aną- visokių šv. giesm. $2.25
dien parašė “Keleivio” re- Pekla, kur ji yra ir kam reikalin-
daktoriui Michelsonui laiš- Jta.su kankinimo įrankiais ... 30c.
. . . , , Kaktas Į Gyvenimą, atsidaryk dū
ką. kUl' tarp kita ko sako : : l is, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta-

<<T-. , . vo laimės gyvenimo turtus, arbaUaUg laikO jau praėjo, meilško apsivėdimo gyvenimas *1.00 j
kaip mes matėmės. Rodos, , Nebijok Mirti, knyga su paveiks- 
turėtumėt da sykį atv^iuot;^—
ir pamatyt, kaip čia dabar .knyga ............... ..........  $1.50
viskas persimainė. Gal po !)uk,ė ”razi ap>'saka ®c, , r , . ,.r Lengvas būdas išmokt’ anjrlu kal-karo bus daugiau gazolino; bos be kito pagalbos ............... 35c.
automobiliams... Mudu (su Neužmokamas žiedas, graži apy-
žmona) dar vis gyvi, tik jau 'aka .............................. *
nelabai drūti. Sūnūs karo
fronte. Gruodžio 21 dieną 
buvo sužeistas Vokietijoj į 
koją. Dabar randasi ligoni
nėj : jis turi žmoną ir 2 me
tų mergaitę: jodvi gyvena 
netoli mus.

“Netekome savo kaimy
nų Mičių. Pats Mičas mirė.

Aš, Anna Drazdauskaitė, pajieš
kau Zosės Beleckaitės iš Ubiškės KAM REIKIA RUIMO DETROITE 
miestelio. Jos pavardės po vyru ne- Geras ruimas ant rendos, visi pa
žinau. Ji pati ar kas apie ją žino, t»gUmai, galima ir valgį gamintis ir 
malonės atsiliepti. (6) viską vartoti. Krautuvės arti ir

ANNA ELLYES„ transportacija gera, ir žmonės geri.
. Rt. 1, Box 124-B, Oregon City, Ore. Ad^e®?s:„r . _ . .. . ... .j6)

2485 Waverly, Detroit 6, Mich.

Aš, Jonas Jusčius, pajieškau Bar
boros Zimančiukės, tos ką kartu ke
liavom iš Lietuvos j Ekaterinslavo 
gub.. j Rusiją. Ji yra kilus iš Pa
varčių apylinkės. Skaudvilės para
pijos. Yra svarbus reikalas. Norė
čiau, kad ji pati atsišauktų, arl>a 
kas ją žino, kad praneštų jos adre
są. Už teisingą priduotą jos adresą
duosiu $10.00. Mano adresas toksrl 

JONAS JUSČIUS (6)1 
3612 S. Halsted St., Chicago 9, III?

NORIU NAMO AR KARMOS 
Aš norėčiau nusipirkti namą kur 

netoli miesto ir prie didelio kelio. 
Butų gerai ir nedidelė farmukė kur 
prie vandens, kad galėčiau vienas ap 
savo žmona apdirbti. Kas norėtą to
kią vietą parduoti, prašau duot 
žinią.

KARL A. KAPTEN,
408 So. 2nd St., Apt. 33, 

Brooklyn 11, N. Y.

(8)

nymą.
Kodėlgi komunistiški na

riai nenorėjo kliubu vieny
bės? Kadangi tie bestijos 
nudegė nagus su Ham
tramcko kliubu. kad jis ne
gali pasinaudoti. Todėl, kad 
ie pamatė, jog susivienijus 

dviem aukščiau minėtiems 
kliubams jie neteko kontro
lės ir negali prieiti prie kliu- 
bų iždų. Todėl jie ir pabu
do. kad ir čia tas neatsitik
tu. O dabar jie bosai ant 
LPP kliubo — ką nori tą 
laro. Pereitam to kliubo su
brukime. kai visi nariai iš
siskirstė, tai tavorščiai nu- 
ar3 paaukoti iš LPPK $55 
a’e^kiriams kvislingams.

Tairvri dabar savo daktarą 
kvotėją išsirinko.

Tai va. dėl ko komnaciai 
u/ norį vienybės su kitom 

j oac’°’p'nėm draugijom —
’-pj j-"galės pasinaudoti iž- 
L’! Kai kurie nariai šita 
1-pistų politika taip pa- 
ri ’krino, kad rezignavo iš i 
r11’bes. Tai’' padarė pir-j 

min’nko radėjė'as K. Mor-i 
1 ur s ir f'nansų raštininkas
IK: q c vę«U.J(

Kom* mariai pasiliko su 
į pus? vald’bos. nes iš saviš
kių negali nieko išsirinkti,

Į visi jie malo-gramotni, o ki- u....

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

mALEXANDER’S
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO
»adar*tas iš tikro- 
io Castile muilo
U. S. P. Tšplanns 
pleiskanas ir v.eo- 
titis ki+ns reš"sna 
nūs ir sustiprina 
>dą. 5C>c už bonka
ALEXANDER’S HAlh
REFPESUING TONK

X lieju ir Od;, įlydančių Vadai 
Mišinys. Pažymėtina irvdunis J; 
■lauku šai nims u evdvmn

Pasižymi savo geruma. Prisiun- 
•iam per Paštą į visas dalis Su
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
«’« W. BR0\DWAY 

<JOUTH BOSTON,

REUMATIZMO
SKAUSMU

GAUK

PAINRREUER
nuo 1867 metu ... 

patikimas šeimos tepalas I

Gudrus Piemenukas, vargo apsa
kymai ........................................... 25c.

Girtuoklių Gadzinkos, linksmos 
dainos ........................................... 15c.

Sveikata Ligoniams, knygutė ap
rašo apie 350 vaistažolių .... 25c.

Erodas Boba ir velniškas tiltas 
...................'........... 35c.

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

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

olanetas ir kozyru nukėlimus 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

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

Vyru Užlaikyto ja. apie 450 visokių 
•eeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 

Praloto Olšausko darbai ir nuopel- 
lai ant Gedimino kalno Birštone, su
meilužės paveikslu ................... 25c.

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

:ų istorijų dalis I ....................... 60c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

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

iew Yorko iki Berlyno ........... 10c.
Burykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų. geresnių 

urių padarymas, su paveikslais 25c. 
Istorija seno ir naujo testamentų,

u paveikslais................................ 35c.
Kaistas, aprašymas apie Chicagos

ietuvius ....................................... $1.25
Nedoras Žydas, jaunų merginų

kupčius ........................................... 50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c. 
Dainų Knygutė apie Peklos Kan-

;ias ................................................ 15c.
Istorija Abelna. 500 pusi. $1.50 

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga . . 85c.
Nuo cukrinės ligos ................... 80c.
Vidurių valytojas ....................... 60c.
Nuo veneriškų ligų ............... $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

.................................................. 60c.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

asthmos ................................... 60c.
Nuo vandenligės ....................... 60c. j
Nuo užsiser.ėjusio kataro bei hay

f ever ........................................... 85c. f
Nuo inkstų akmenėliu bei strėnų 60c. ) 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c. '
Vyriškumo pataisymas ........... 85c. t
Tra ia n kos. stambios ............... 60c.
kamparas, pakelis ...................... 35c. ■
Plaukų augintojas -- saugoja juos '

nuo pražilimo ....................... 60c.,
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
v«si$lar>ink miegodamas ........... 60c. [
Nuo nutukimo, eik kudvn .... 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart burn)

....................................... 85c.;
Pailių arbata arba mostis .... 85c.

M. ŽUKAITIS, (15) j
335 Dean St.. Spenrerport. N. Y. i

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLU KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

Karas Europoje
Jei norite tinoti apie karą ir kitua 
tvykhaa» tai skaitykite “Naujienas".

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias Uehrvfc| 
dienraitis Amerikoje.
Užsirėžykite "Naujienas" Ilandien. Naujieoą 
prenumerata metams Amerikoje (liimant CM- 
••«)» 96.00. Chicagoje ir Europoje ttOa 
Money Orderj ar žekj tiųakltei

"NAUJIENOS"
17S9 South Halsted Street

CHICAGO, IUJNOIS

Jta.su


teita, PutlapU KEEETVB, No. 6, Vasario 7 d.. 1945

jVĮoTERiNs Pasiskaityt
ftl SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE.

Žmonijos Istorija
Parašė Anatole France

Jaunasis karaliunas Ze- bo nar dvidešimt metų ir at- 
miras, tėvui mirus apėmęs vežė valdovui pusantro tuk- 
Persijos sostą, sušaukė vi- stančio tomų ant trijų kup- 
sus savo valstybės išminčius rarugarių.
ir, jiems . susirinkus, taip “Valdove.” drebančiu bai 
prabilo i juos: su pradėjo visam amžiui iš-

“Mano mokytojas Zefcas rinktas akademijos sekreto- 
mokė, kad žmonės mažiau rius, kuris dabar buvo jau 
klaidų darytų, jei mokytasi pasenęs. “Štai, musų nauja
is piaeities pavyzdžių. To- sis veikalas. Mums rodos, 
dėl ir aš noriu žinoti praei- kad nieko svarbaus pralei- 
ti, ištirti tautų isteriją. 1 ai dę nebusime.”
Įsakau jums parašyti visuo- “Gali buti,” tarė šachas, 
tina istoriją, nepraleidžiant “bet aš jo neskaitysiu. Aš 
nieko, kad visa butu sur’š- esu senas. Mano amžiuje 
ta.’

Mokslo vvrai
tokio darbo nesiimama. Dar 

prižadėjo labiau sutrumpinkit istoriją,
išpildyti valdovo norą ir, ir tai skubiai padarykite.’ 
sisveikinę, nieko nelaukda- Jie dirbo taip greitai, kad 
mi, ėmėsi darbo. Už 20 m > atvyko jau po dešimties me
tų jie vėl atvyko prie pilu s, tų. Juos sekė jaunas dram- 
lydimi karavano iš 20 kvp- blys su penkiais šimtais to-į
lanuganu ir ant kiekvieno mų ant nugaros.

“Man rodos, kad sten
giausi kiek galėdamas trum-

kupranugario nugaros t :- 
vo po 20 storų knygų. Ak 
demijos sekretorius puo’ė 
ant kelių prie sosto koptų j torius, 
ir tarė: i “Bet dar neužtektinai,”

“Valdove! Tamstos vals- tarė valdovas. “Mano gyve-

piau.” tarė amžinasis sekre-

tybės akademijos nariai ti
ri garbės padėti prie tams
tos kojų visuotinąją istori

nimas baigiasi. Turmpinki- 
te. trumpinkite, kad bent 
prieš mirtį galėčiau susipa-

ją. kurią jie parašė tamstai žinti su žmonijos istorija. 
Įsakius. Istorija apima šešis Po penkerių metų amži-
tukstančius tomų ir joje yra 
visa, ką mes galėjome su
rinkti apie tautų gyvenimą 
ir valstybės Įvykius. Viena 
Įžanga taip sunki, kad ją 
su vargu pakelia vienas ku
pranugaris, o papildymus

nasis akademijos sekreto
rius vėl atvyko prie pilies ir 
vedėsi mažą asiliuką, kuris 
ant nugaros nešė storą 
knygą.

“Skubėk,” tarė budintis 
karininkas, “valdovas guli

vos paneša antras kupranu-• ant mirties patalo
gans.

Valdovas atsakė:
Tikrai valdovas mirtinai 

Vieš-' sirgo. Jis beveik užgęsusio-
pačiai. esu dėkingas už ju-imis akimis pažvelgė Į aka- 
sų darbą. Bet aš esu užim-! demijos sekretorių ir sto
tas valstybiniais reikalais. į rają knygą, atsidusęs pra-
Be to, esu gerokai bedirb
damas nuvargęs. Pasak per
sų dainiaus, aš esu gyveni
mo puškelyje ir jei duosi
me, kad aš ir žilos senatvės 
pasieksiu, vistiek mažai vil
ties, kad aš rasčiau laiko to
kiai ilgai Istorijai perskai
tyti. Paruoškite man ištrau
ką, kuri butų labiau pritai
kyta prie žmogaus apriboto
amžiaus.

Persijos akademikai dir- torija.

šnabždėjo:
“Taigi, aš numirsiu žmo

nijos istorijos nepažinęs.”
“Valdove,” tarė mokslo 

vyras, kuriam, kaip ir val
dovui mirtis jau buvo arti, 
“aš ją išdėstysiu tamstai tri
mis žodžiais: ‘Jie gimė, 
kentėjo ir mirė’..’

Taip Persijos valdovas 
nors amžiaus gale vis dėlto 

• susipažino su žmonijos is-

Kaip Gyvena Lietuvos Našlaičiai Naujoj 
Zelandijoj

Naujoji Zelandija yrarių) Į Persiją, o iš tenai per- 
Anglijos dominija, kaip Ka- kelti i Naująją Zelandiją, 
nada. Ji guli Pacifiko Van-: Anglijos koloniją, 
denyno pietuose ir susideda Dabar lenkų telegrafo a- 
iš trijų didelių salų, neskai- genturos (PAT) korespon- 
tant keliolikos mažesnių sa- dentas Gostynski aplankė
lėlių jos pakraščuose. tų tremtinių stovyklą Nau-

Kadangi Naujoji Zelan- joj Zelandijoj ir šių metų 
dija guli antrame žemės sausio 24 d. prisiuntė tele- 
puskamuoly, netoli pietų a- gramą, nušviesdamas kaip 
šigalio. tai nuo mus ji la- tie našlaičiai tenai gyvena, 
bai toli; nuo New Yorko ik Taigi paduosime čia jo 
N. Z. sostinės Wellingtono aprašymą:
vandens keliu yra 16,160 
amerikoniškų mylių. Todėl 
kiekvienam bus Įdomu iš
girsti. kokiu budu galėjo te
nai patekti Lietuvos našlai
čiai.

Visų pirma jie buvo išga
benti Rusijon. Kai 1939 me
tais bolševikai su naciais 
užpuolė Lenkiją ir užėmė 
Vilniaus kraštą, tai tūkstan
čiai lietuvių ir lenkų šeimy
nų buvo išgabenta Rusijos 
gilumon. Vienų tėvus bolše
vikai nugalabiio, kitus at
skyrė nuo vaikų ir niekas 
nežino kur juos nudėjo.

Kadangi tie nelaimingi 
žmonės buvo paimti iš Vil
niaus krašto, o Vilnius prieš 
tai buvo užgrobtas ir pri
jungtas prie Lenkijos, tai 
lenkų valdžia Londone skai
tė juos savo piliečiais ir pra
dėjo rūpintis jų išlaisvini
mu. Su Anglijos pagalba 
tūkstančiai vilniečių vaikų 
su motinomis buvo išvežti iš 
rusiškų “lagerių” (stovyk-

SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS

Photos Courtesy Saks Fifth Ave.
Smagu žiūrėti kuomet drapana pasiūta gražiai, bet kukliai. Čia matom tris 

tokius pavyzdžius. Visos trys suknelės pasiūtos iš paprastos medžiagos, tačiau 
matote, kaip gerai išrodo.

Už dviejų mylių nuo Pa 
hiatuoa miestelio, tarp gra
žių farmų (čia dabar vasa
ra), prie pat vieškelio, gu
li lenkų stovykla. (Čia “len
kais” yra vadinami ir vil
niečiai lietuviai. — Red.)

Da nesenai šitoj vietoj bu-i 
vo uždaromi teismų nuteisti, 
nusikaltėliai. Yra likę dar 4 
sargybos bokštai, kurie liu
dija, kad kitąsyk čia buvo 
draudžiama kam nors pri
eiti ar išeiti. Dabr vartai a- 
tidari ir kiekvieną kviečia 
Į vidų. Dabar čia yra lais
vės aikštė musų našlaičiams.

Viršum stovyklos išdi
džiai plevesnoja baltai-rau- 
dona vėliava, kurią stovyk
lai padovanojo nesenai čia 
užsukęs lenkų laivas.

Stovykloj dabartiniu lai
ku yra 725 našlaičiai ir pus- 
našlaičiai. Jie suskirstyti Į 
18 grupių, atsižiūrint am
žiaus ir gabumų. Be to da 
yra 113 suaugusių žmonių, 
jų tarpe 42 mokytojai, 1 gy

dytojas, dentistas ir 4 amat-i 
ninkai. Tame skaičiuje yra 
36 moterys. Yra ir keliolika 
šeimynų po 2 ir 3 asmenis 
— tai vis motinos su savo 
vaikais, kurioms pavyko iš
sigelbėti. kuomet jų tėvai 
žuvo arba buvo kitur iš
tremti.

Šeimynoms čia yra pasta
tyti atskiri nameliai, o naš
laičiai gyvena bendrab - 
čiuose, kurių čia yra 15. Y- 
ra 4 didelės salės valgymui. 
Yra dvi svetainės, aprūpin
tos angliškais ir lenkiškais 
spausdiniais.

Pavyzdingai yra Įtaisytos 
mokyklos. Yra paruošiamo
ji mokykla, pradžios moks
lo mokykla, gimnazija ir a- 
matų mokykla.

Stovyklos vidury yra sa
lė koncertams. Dabar yra 
statomas ir kinas (teatras 

onriems paveikslams), 
isi trobesiai turi centrali- 

nĮ apšildymą, kas Naujojoj 
Zelandijoj yra retenybė, 
nors žiemos čia ilgos ir Įki- 
rios.

Stovykla sutvarkyta pla
ningai. Yra gatvės ir gatve
lės, visos apsodintos gėlė
mis; kertėse pritaisytos paš
to dėžutės laiškams.

Ypatingai gerai yra Įren
gta ligoninė ir vaistinė ša
lia jos. Man čia besilankant 
yra 30 ligonių. Seni ligoniai 
guli atskiruose kambariuo
se, o vaikai — bendruose 
patalpose. Daugumas vaikų 
serga malarija. kuria jie už
sikrėtė rusiškuose “lageriuo 
se” ir Persijoje. Keli vaika 
serga akimis, šašais ir rer- 
matizmu. Bet bendrai imam 
našlaičių sveikatingumas čia 
taisosi.

Iki šiol šitos stovyklos 
statyba kainavo jau apie 
250,000 svaių. (Normali-.- 
kursu, angliškas svaras ly
gus 4 Amerikos doleriam 
—Red.)

Tai taip lenkų korespon
dentas piešia Vilniaus kraš
to našlaičių gyvenimą toli
moj Naujoj Zelandijoj. 
Kiek toj stovykloj yra tikrų 
lenkų, o kiek lietuvių, sun
ku pasakyti.

ILGĖSIS
Kada as išbrisiu vienumos 

plotą ?
Liūdnoj vr.enumoj gyvent man 

pakarto.
Matau pasaulį miglomis

L/-k.e- a.: i u . c*,

Į ji atėjęs iš pirmo karto.
į

Nors einu džiaugtis pievoms. 
Einu gėrėtis žalia rugių jura. 
Nors tamsus miškap ošdami

tyloms
Mano vienužę sielą užburė...

“Keleivio” Knygųj 
Katalogasl

— ■■■“ . U
Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo* 
ristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naujintu*.

AK BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjas surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį* Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš knr ėmėsi tiek vanoens, kaa visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip ii Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
>r kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki gulo.
Kaina .............................................. 26c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

I-abai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra; “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.** 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusl............................................... 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymų caro Alek- ■
• <andro II. Labai puikus ir nesun- . . s reikalas

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JU6KEV1ČIAUS 
DAINOSE.

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

S. Iš joa sužinosi, kau .y rui turėjo 
ug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užiTnanti ir paim-kiiu-nti kny

ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Valijant Detroito lietuvių sociališ- 
plakatus netoli nuo bažnyčios, 

mugu pakurstyti brostvininkai už- 
•uolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia
is ta i iškėlė užpuolikams bylų, kuri 
r yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
gais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 26c.

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje Įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk aitų knygelę. 
Kalba labai lengva Knyga ;•du
jantiems darbiniakams neapkai- 
nuojama Kairu__________ 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
puikus ir nesun-' ’vi«.ai«.- trumpais ir

kiai scenoj" perstatomas veikalas. Iš faktais parodo. Kaip iki .c-.-l xe t«ėsi 
draugijos formos, ir k< dėl turės luti 
pakeistas kapitalrzr-ia- k»i>,a 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- GERT IR VALGYT? 

kinies rūkę! Hagai A. Apolovą ir r
įlaugelį iš gyvenimo patyrimų na- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
1909 m., pusl. 63............................ 25c. Bet dėl g> norisi? Dvi ko be valgio

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

Vieno akto vaizdelis ir monolo- ’ Dė*o žmogui re.kia cukraus, 
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie-.In**.*““ «r.k‘tų paiĄsių dalykų? ko- 
tuvaitė. So. Boston, Mass. Įkl jam reikia nebalų ? šituos Klausi-

pa,i. »........................ i,,, ss.įvs.'c“™;:

“SALOMeJ 4”
Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 

nui galva. Drama viename akte, pa- VALSTIJŲ PILIEČIU? 
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- ,
tėtų kiekvienam perskaityti. 25c. į Aiškiai isguldy J pilietybes įstaty

mai su reikalingais klausiniais ir at-
“O. S. S.“ sakymai* lietuvių ir anglų kalbos*.

Arba Šliubinė Iškilmė. Vieno ak-' An,tr* Perfiurėta ir pagerinta
to farsas, labai juokingas ir geras Į •’da. . ....................... žile.
perstatymui. Kaina .................... 15c. ‘

DĖL PINIGŲ
Trijų aktų ir septynių scenų dra

ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A 
Večkys. Kaina ........................

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

TABAKAS.

■ 2 šaukštai taukų arba mar-
j garino.

1/2 šaukštuko druskos.
1 šaukštukas cream tartar.
1 puodukas rūgštaus pieno. 
Išmaišyk miltus, pridėk 

cukių. draską, sodą ir crea- 
mą. Šakute gerai Įtrink mi- 
šinin taukus. Supilk pieną ir 
gerai išplak, paskui sudėk 
ir kiaušinius. Dėk šaukštu 
karšton keptuvėm Apkepink 
abi puses.

Liudna vienuma vis vien 
neapleidžia.

Liūdžiu užsikniaubęs ištisas
dienas.

-Jaunoji širdis linksmų draugų 
geidžia,

Bet apsidairau—vps vienų 
vienas™

Velička.

Pii-miausia gerbk pats sa
ve. Niekas negali tavęs taip 
nužeminti, kaip tavo paties 
darbai.

APIE KARPAS

Kad prašalinus karpas 
nuo rankų, einant gult rei
kia jas patepti rasinos (cas
tor) aliejum. Tas reikia at-

APIE VALGIUS.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
fti knygelė parodo, kodėl Romo* 

- i popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
-' išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 

35c.! jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
nupuolimas, ši* knyga turėtų per. 
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 

nucaitis,
KARĖS NUOTAKOS 

Vieno akto drama,
vokiečiu militaristų žiaurumą ir ne
laimingą moterų likimą. purių j tokią kunigų giobą.
Kaina .............................................. 20c. kun. Geo. Townser.d Fox, D. D., su

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

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
Kaina ............................................. 10c.
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

vaizduojanti jaun kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterjs ir mylimosios nepa-

šioj knygoj telpa 23 gražio* 
daugybė straipsnių, juokų ir 

Kai:Puikiai iliustruota.

KODĖL A8 NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jta 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ....................................... 20e.eilė*,

tt.
. 25c. KURGI VISA TAI NYKSTA?

__________ Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
~- žmonės kuria per amžius? Šį intri- 

__ guojanti politiškai-ekonomišką klau-
KaUClOnajam aim* aiškina garsuis Vokietijos

ima

kartnti Vplio. vakarus n kar-i Aukokite nauuuiiajaiu girna aiškina garsuis Vokietijos so-
“o

saugiausis ir pigiausis bu- į [UV(^1F mus^ broliams 
das.

ŠĮ patarimą prisiuntė Ch.- 
Waich iš Chicagos.

Vaiką mokyklon galimai 
nuvesti, bet priversti ji mo-

BIBLIJA SATYROJE
ipa. Į Kanadą to* 
Labai juokinga su 

379 paikiaus paveikslais, perstatan- 
ėiais įvairins nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knyniekas ues*~*

Tai Biblijos pašau 
knygos neįsileidžia.L 
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SU VYNU
Kokių 3-4 svarų žuvis.

6 riekutės baltos duonos.
2 smulkiai kapoti svogūnai.
1 šaukštas kapotų petruškos

lapelių.
1 šaukštas lemono sunkos.
2. kiaušiniai.
Išvalius žuvį gerai ją nu

plauk. o vidurį išbarstyk 
druska ir pipirais. Paspir-

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Pekla
Mėsai ir riebalams: Gėros 

visos raudonos stampos nuo; 
Q5 iki Z5 ir nuo A2 iki D2: 
(ketvirtoj knygutėj). Q5,'

r r________ R5 ir S5 pasibaigia kovo 31. Į
gink svogūnus ant margari-’T5» U5. \5. W5 ir X5 pasi
no arba lašiniukų taukų ir 
supilk ant išmirkytos duo
nos : sudėk visus kitus daik
tus. Įmušk kiaušinius, pasu- 
dyk, gerai viską sumaišyk 
ir prikimšk žuvį. Kepk karš
tam pečiuje 35 minutes. Sy
kiu salima kepti ir bulves.

Žuvei Sosa«: Ištirpyk ke
turis šaukštus margarino, iš
lėto Įtrink 2y> šaukšto mil
to. užpilk 2 puodukus pie
no ir 2 gerai išplaktus kiau
šinių ti-ynius. Pavirink ant 
lėtos ugnies kol sutirstės. 
Duodant stalan Įpilk du 
šaukštus Sherry vjmo ir Į- 
barstyk smulkiai sukapotų 
petruškos lapelių. 

škotSiublynai
2 puodukai miltų.
3 šaukštai cukraus.
1 šaukštas sodos.
2 kiaušiniai, lengvai išplakti.

baigia balandžio 28.
Kenuotoms daržovėms ir

vaisiams: Dabar galioja šios 
mėlynos stampos: X5, Y5 ir 
Z5, ir visos 2-ro numerio: 
stampos nuo A2 iki M2.| 
Kiekviena ju verta 10 poin-; 
tų.

Bet jos geros tik apribo
tam laikui. Kovo 31 d. šios į 
iš jų pasibaigs: X5, Y5 ir 
Z5; pasibaigs taipgi A2 ir
B2.

Cukraus stampa No. 341
pasibaigs vasario 28 d. Su' 
ja galima gauti 5 svarus 
cukraus. Suvartokit ją kol 
nepaseno.

Cukrui dabar galioja ir 
35-ta stampa. šita bus ge
ra iki birželio 2 d.

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

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt 
amžinų kančių

goa autorių* parodo, kad
tai yra molą* ir ap-

kad toj vietoj, 
M *_ -- a

ga. Ir pridėta* “pekkm" 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kala* 3$ eeatat

«M MtOADtoAY.
BOSTON. MASU.

Taipgi ir paa 
A M. MBTBUON1

774? Navy Avsaaa.
Itotrait. Miek.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

kad pin
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojo 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

džian bambos spyčiai.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

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

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

firbininkiško*, revoliueionieriškoe, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 2Rc.

i
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) No-
oteftilrintis Vyras; 12) Žydinti Giria; 
(1) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės puikai tiki į viso
kia* prietarus, bortus ir tt. .... 15c.

»
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo ių apsisauroti. Parašė
D-ra* F- Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikim kada nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygute. Kaina 10c. 

, •‘Keleivis,” 636 Broadvmy,
Sootfc Boston, Mass.
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Kas Diktavo Atlanto Čarterį
Šventas raštas mus moki

na, kad kuomei Dievas susi
mylėjo ant žydų, kai jie bu
vo pavergti, jis nutarė juos 
išlaisvinti. Maižio lupomis 
Dievas prisakė žydams pa
vogti visą egyptėnų sidabrą

tuziazmu garbina naują 
Dievą.

Besilinksminant, iš gied
ro dangaus pasigirdo baisus 
trenksmas ant kalno, toks, 
kad net žemė drebėjo ir ug
nis vertėsi iš kalno, ant ku-

ir auksą, visus šaukštus, ša- rio Maižis laikė konferen-
kutes, peilius ir indus, nes 
tie visi daiktai buvo pada
lyti iš aukso ir sidabro. Ir 
žydai vogė kiek jie galėjo. 
Apsivogę pabėgo. Kada e- 
gyptėnai apsižiūrėjo, jog jie 
yra labai apvogti, pradėjo 
žydus vytis.

Maižis bėgdamas iš Egyp- 
to su žydais priėjo prie ju
rų, per kul ias jie negalėjo 
pereiti. Kad išgelbėti žydus 
su vogtu globiu. Dievas da
vė Maižiui tokią galią, kad 
jam mostelėjus lazda, jura 
persiskyiė ir pasidarė sau
sas kelias, kuriuo žydai pa
bėgo. Tačiau kuomet egvp- 
tėnai pradėjo vytis tuo ke
liu, Dievas jurą vėl suliejo, 
ir visi egyptėnai prigėrė.

Kada žydai atėjo į tyrus, 
v tada Dievas pasišaukė Mai- 

ži ant kalno pasikalbėti ir 
davė jiems dešimt Įsakymų,

ciją su Dievu. Tai Miažius 
lipo nuo kalno su tokiu di
deliu trenksmu. Ant jo vei
do matėsi didelis rūstumas. 
Nusileidęs nuo kalno ir at
radęs, kad žydai turi nau
ją Dievą. Maižis labai su
pyko. Laikydamas rankose 
Dešimt Dievo prisakymų, 
kuriuos per keturiasdešimt 
dienų ir naktų su Dievu ka
lė ant akmens, Maižis smo
gė tuo akmeniu i auksini 
vei ŠĮ taip, kad aukso veršis 
subyrėjo Į trupinius. Suby
rėjo ir Dešimt Dievo prisa
kymų. Ir prie to da užmušė 
trisdešimt tūkstančių žydų, 
kam jie neatsiklausę Maižio 
pasidarė sau naują Dievą iš 
aukso.

Tie Dešimt Dievo prisa
kymų buvo skelbiami per 
kelis tukstancius metų, ta
čiau criginalio teksto nie-

EIKVOJAMA DARBO JĖGA sauliui jis negali pasakyti ir 
I to. kad greta menkučių val
stybės racijų yra da laisvo-

i=*=«=
•m u ir smugiu jie palydėjo mum imis; visi ŠĮ sekmadie- 
rudonuosius okupantus. De- nį dalyvaukime Lietuvos 
ja, tie okupantai sugryžo ir nepriklausomybės šventėj.

ji rinka, kurioje reikmenų Lietuvoje daro tą patį, ką . . . . . ,
kainos yra tokios, apie ku- jie yra padarę Rusijoje. , I a; gyvuoja laisva ir de- 
lias Amerikos juodoji rin- Vargas nugalėtiems! mc/.iatine Lietuva.juodo
ka niekada nesvajojo.

“Be to, rusai valdininkai 
slepia ir tai, kiek šimtų tūk
stančių Leningrado gyven
tojų badmiriavo, kada tas 
miestas buvo apsuptas. Pa
sėkos yra tokios, kad išlau
kinis pasaulis turi mažai su- 
{ratimo anie Rusijos žmo
nių kentėjimus.

“Paprastas cenzoriaus 
kanceliarijos biurokratas 

• dažnai išbraukia visą para
grafą iš žinios, kurią para- 
>ašš pataręs koresponden
tas. Paaiškinimas toks: jam 

į tai ‘neįdomu,’ arba iam tai 
rnei=rodo svarbu.’

“Korespondentai gal ne
paisytų tų liūdno gyvenimo 
sąlygų Rusi joję karo metu, 
jeigu iie nebūtų traktuoja
mi kain pakenčiami ‘šnipai*!

kokioj 
ryšio su zmonė-

s. a.

VIETINES
Visi lietuviai kviečiami da

lyvauti Nepriklausomybės 
šventėj

Koresp.

Už vieną knygą sumokėjo 
15,000 dolerių

kuriuos mes ir šiandien kai- kas nematė, nes Maižis su- 
bame savo poteriuose. Užli- daužė Į auksini veršį, kad 
nęs ant kailio, Maižius išgir-! Dievo įustybę užganėdinti, 
do Dievo balsą, kuris liepė j Tie Dešimt Dievo prisa- 
Maižiui nusiauti debatus, kymų yra geri, kiekvienas! 
nos tenai buvo šventa že-j laisvamanis pripažįsta, kadį 
mė. ( i įie yra geri Įstatymai. Ta-j

Maižis su Dievu diskusa- čiau kunigai ir valdonai y-j 
vo ir kalbėjosi per keturias-į ra nužudę milionus žmonių, 
dešimt dienų ir naktų. Da- kad privertus juos pildyti
re apgalvojimus, pasitari
mus, kokių reikia žydams 
Įstatymų, kad jie turėtų kuo 
vaduotis ir tvarkytis. Gi 
tūkstančiai žydų pasilikę 
pakalnėj laukė Maižio su
grįžtant diena iš dienos, o 
nesulaukdami žydeliai pra
dėjo nerimauti, kas atsitiko 
su jų tautos vadu Maižium.

Kad numalšinti žydų ne
ramumą, Maižio brolis Ara- 
onas prisakė žydams suneš
ti visą auksą Į krūvą, ką žy
deliai ir padarė. Tuomet 
Araonas sušaukė mechani
kus, šaltkalvius, kad jie nu
lietų iš vogto aukso auksinį 
verši. Ir veršis buvo nulie
tas. Kai jau veršis buvo ga
tavas, Araonas sušaukė žy
dus ir jiems pareiškė, kad 
štai yra jūsų Dievas, kurį 
nuo dabar turite garbinti.

žydai iš džiaugsmo šoki
nėjo, krykštavo, juokėsi, 
dainavo, giedojo ir garbino 
nauią Dievą — aukso ver
šį. Araonas žiurėjo į džiū
gaujančius žydus ir patsai 
džiaugėsi, kad jie tokiu en-

tuos prisakymus. Naikino 
tautas, plėšė turtą, niekino 
moterų dorą, žudė kūdikius 
ir senelius. Visa tai buvo 
daroma vardan Dešimties 
Dievo prisakymų, nors jie 
skelbė: “Neužmušk.”

Kas daugiau išžudė žmo
nių, tas buvo labiausiai pa
gerbtas. Kuomet karžygiai 
po karo sugryžo namo, tie 
patys žmonės, kurių sunus 
žuvo kare, metė jiems gėles 
po kojų ir klykė, šaukė iš 
džiaugsmo.

Musų Viešpaties 1941 
metais, rugsėjo 14 dieną, 
susitiko jūrėse musų gady
nės Maižiai ir paskelbė pa
sauliui Atlanto Čarterį, ku
ris nei kiek neblogesnis už 
Dešimt Dievo prisakymų.

Maižio gadynėje Dievas 
vaikščiojo kalnuose, o vel
nias, kaip jau visiems yra 
žinoma, visuomet vaikščio
ja pelkėmis. Gerai atmena
me, kaip musų tėvai pasa
kodavo, kad jie dažnai su
sitikdavę pelkėse velnią ir 
tenai mainydavęs! pypkė-

Senato komisijai rodomi šachmatai ir kiti menk
niekiai, kurie buvo gaminami Norfolko laivyno dirb
tuvėse, kuomet darbininkų stinga karo darbams.

mis. Nes tuose laikuose ei- tų Atlanto Čarteryje teisių, 
garu, cigaretų nebuvo. musų Maižiam pasirodė,

Taigi, šių dienų tautų va- kad tie žmonės reikalauja —atskirti nV.° bet 
dai važinėjo, plaukiojo po perdaug. Nors mes kariau- " 
juras, kalbėjosi, svarstė. ir ame už Atlanto Čarterio 
po ilgų apkalbėjimų paskel- idėjas, tačiau kuomet rei
kė dvidešimto amžiaus įsta- kia jį vykinti gyvenimam 
tymą. kuris suteiksiąs žmo- tada iau kita giesmė, 
nijai net keturias laisves, Kuomet visi pradėjo rei- 
daugiau duosiąs negu Dę- kalauti pasisakymo, už ką 
šimt Dievo prisakymų. mes kariaujame — už At- 

Pavergta, pažeminta, iš- lanto Čarterio paskelbtus o- 
naudojama ir paniekinta balsius, ar už Stalino ir 
žmonija, išgirdusi toki įs- Churchillo imperializmą — 
tatymą, keturias laisves — tai musų Maižiai paskelbė, 
paliuosavimą nuo bado, ku- kad tokio dokumento, kaip 
ro, bedarbės ir baimės — Atlanto Čarteris, visai nėra 
džiaugėsi, klykė ir šokinėjo, ir nebuvo parašytas. Vienas 
kaip tie žydai aplinkui auk- ant popiergalio kažką pa
sinį veršį. Ji manė, kad mu- briežė, kitas vėl kažką pa
sų dienų Maižiai įkurs nau-briežė ant sklypo popieros, 
ją pasaulį, kur nebus karo, J tai ir viskas. O parašyto do- 
skurdo, bado, bedarbės ir. kumento visai nebuvo ir nė-A • • ra.

Maižis savo Dešimt Dievo 
prisakymų sudaužė į auksi-

žmogaus paniekinimo.
Bet kadangi velnias vi

suomet daro manevrus pel
kėse, tai išrodo, kad jisai nį veršį. Gi Atlanto Čarte- 
bus prisidėjęs ir prie Atlan- rį gal kipšas nusinešė ant 
to čarterio parašymo. i vuodegos. Velniai visuomet 

Kuomet pavergti žmonės į mėgsta šposus krėsti šlapio- 
po Stalino ir Hitlerio jungu i se vietose.
pradėjo reikalauti paskelb-' T. J. Kučinskas.

Spaudos Laisve Rusijoj
Musų komunistiški dema-į pasauly. Savo pirmą paty- 

gogai daug kalba apie lais-!rimą aš gavau Leningrade, 
vę ir laimingą gyvenimą! kuomet cenzoriui įteikiau 
Sovetų Rusijoje. Savo laiku žinią apie savo kelionę Le- 
jie kone plyšo begirdami ningradan. Joje yra toks sa- 
Rusijos “demokratiškiausią,kinys: ‘Suomiai įžūliai ko- 
konstituciją,” ir piktai1 voja už Viipuri. kuris pirm 
smerkdami tuos, kurie tai 1939 metų buvo antras di- 
pasakai netikėjo. džiausiąs Suomijos miestas.’

Peniai į Rusiją nuvyko! Cenzorius išbraukė pabrauk 
Amerikos fabrikantų asoci-tą sakinį. Bet jame nėra 
acijos pirmininkas Erick nieko tokio, kas butų gali- 
Johnston. Kartu su juo nu- ma skaityti militare infor- 
vyko žurnalistas William macija — nieko, ko nebūtų 
L. White. Komunistų agita-, kiekvieno mokyklą lanfcan-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

garbintojų fld pat
nuo saulės

LtoUrvI* tiara*

Ypatingai dabartinė* 
perskaityt, aaa Uk

Kayga dtdaUa
—1 (JO; sndhr 
arba “Money

KELEIVIS,

gadynėj* kiekviena* turėtų 
aiikiai aupraati Dievą tavim*.

Kaina popieros apdarais 
popierini doleri

, So. Boston, Mass.

toriai tada sakė: gerai, kad 
Johnston vyksta į “tarybi
nę” šalį; savo akimis jis 
pamatys, kaip gyvena “so
cialistinės valstybės” žmo
nės.

G ryžęs iš Rusijos Jons- 
ton pasakė: “Bolševikų Ru
sijos komisarai gerai gyve
na : dirbtuvėse jie įvedė pa
skubos sistemą ir juo dau
giau pelno duoda dirbtuvė, 
tuo daugiau komiso gauna 
dirbtuvės vedėjas-komisa- 
ras: Rusijos dirbtuvėse yra 
tokia tvarka, iš kurios galė
tų pasimokinti Amerikos 
fabrikantai, nes ten darbi
ninkas turi atlikti viską, 
kas įsakoma atlikti...”

Jcbnstono raportas ko
munistams nepatiko, bet jie 
nekėlė triukšmo. Dabar pa- 
aiški, kad Rusija nori gauti 
ilgamečių kreditų Ameriko
je. Norėdama tų kreditų, 
Maskva įsakė savo pakali
kams, kad jie prikąstų lie
žuvius.

Ir komunistai šiandien 
tyli. Bet štai. žurnalistas W. 
White parašė knygą. Trum
pą sutrauką davė plačiai 
skaitomas žurnalas “Rea 
der’s Digest.” Sausio laido
je White be kitko kalba a 
pie spaudos laisvę Rusijoje. 
Pasiklausykit:

“Rusija turi griežčiausią 
cenzūrą visam civilizuotam

Vasario 11 d. Bostono ir 
ją linkių lietuviai rinksis į 

So. Bostono High School 
šudrioriją. kur bus minima 
27 metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktis.

Šį minėjimą ruošia Bosto
ne lietuvių komitetas, kurį 
remia visos valstybiškai ir 
demokratiškai nusiteikusios 
lietuvių srovės, išskyrus ko
munistus.

šiame mitinge kalbės:

Pora savaičių atgal New 
Yorke buvo parduota bu
vusio bostoniečio Edgar 
Poe poemų rinkinys, “Ta- 
merlane and Other Poems.” 
Toji knyga buvo išleista 
Bostone 1827 metais ir už 
ją vienas turčius sumokėjo 
net 15,500 dolerių.

Poe buvo gabus rašyto
jas, bet mirė dideliam skur
de.

- - . ■ Lietuvos konsulas Petrasžmoniško ryšio su zmonę- Daužvardis g Chicagos. 
mis, kunuos jie gerbia. Jie Advokatas F j BJ žius 
yra sugrusti mstitucionali- K & Bost0no. 
zuotan Metropolio viesbu-, R p j g
tin. Čia jie gali kalbėt vien C M
tarpusavyje ar su nęskait-į Be t0 žyrays ameri.
togos diplomatų kolonijos!. ;

tik valdžios kontroliuojamą 
rusų spaudą ir baigus die
nos darbą žiūrėti, kaip ji

vąlstijosgubemato.
- 1 , . -irius Maurice Tobin.žmonių, kurie dažnai yra 
paprasti glušiai.”

majoras John
Kerrigan,

Jungtinių Valstijų senato
rius David Wal»h,

Tai šitokia yra spaudos

je Rusijoje. Bepig musų 
komunistams girtis to ar ki
to Amerikos korespondento 
pranešimais, kurie yra pa
lankus diktatūros režimui. 
Tam režimui nepalankios? 
žinios nepraleidžiamos! Tik 
apleidęs sovietų “rojų” A- 
merikos korespondentas ga
li pasakyt tai, ko jis nega
lėjo parašyt iš Rusijos.

Musų komunistai šitą tie
są žino, ir dėl to jie patys 
nesiskubina vykt į “rojų.”

Šitą tiesą žino ir Lietu
vos žmonės. Tik dėl to 1941 
metų birželio 22 dieną keik-

Svetainė bus atidara 1:30 
po pietų; prakalbos prasi-
vš ZieiSmrS:

sirinkti laiku, nes mitingas
turės baigtis 5 vai. popiet. 

Militarišką programą ši
tose iškilmėse atliks Ameri
kos Legiono Stepono Da
riaus Postas. Be to, bus gra
ži meno programa.

Lietuva šiandien gyvena 
sunkiausią savo istorijos va
landą. Į jos laisvę kėsinasi 
Šiaurės kaimynas. Lietuvos 
žmonės neša sunkų okupa
cijos jungą; jie negali savo 
valios pareikšti ir laukia 
pagalbos iš savo brolių ir 
seserų Amerikoje. Nesuvil
kime šito jų pasitikėjimo

Padekime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

Remkime aukomis Ame
rikos 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
rai : American Lithuanian 
Council, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8* IIL, U. S. A 
Čekį arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu.

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

(parašas)

(adresas)
Dėkodami Tamstoms už 

kooperavimą, paliekame
Su pagarba,

Amerikos Lietuvių Tarybos
Vykdomasis Komitetas:

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

čio vaikučio geografijoje
“Svetimų valstybių re

porteriai man paaiškino, ko
dėl toks išbraukimas buvo’ 
padarytas. Kada Sovietų 
Sąjunga savinasi svetimą 
teritoriją, jokia Maskvos ži
nia negali minėti fakto, 
kad toji teritorija priklausė 
kitai tautai. Pavyzdžiui, Pa
balčio valstybės — Estija, 
Lietuva ir Latvija — šian
dien jos yra Sovietų Sąjun
gos dalis, ir iš Maskvos ne
gali but išsiųsta jokio kab- 
legrama. kuri leistų supras
ti, kad tos šalys kada nors 
buvo nepriklausomos res
publikos.

“Jus negalit argumentuo
ti su Sovietų cenzorium ar 
duoti jam savo paaiškini
mų, neigi cenzoriai duos 
jums paaiškinimų, kodėl jie 
grąžina jums iškoneveiktą 
kablegramą. ‘Mes negalime 
su tamsta diskusuoti. Taip 
yra nutarta.’

“Suprantama, kad cenzū
ra išbraukia viską, kas už 
Rusijos ribų gyvenantiems 
žmonėms sudarytų prasto 
įspūdžio dėl padėties Rusi
joje. Korespondentas nega
li pasakyti, kiek duonos ar 
mėsos per mėnesį gauna ei
linis rusas: neigi jis gali 
pasakyti, kad aukštesnės 
klasės žmonės gauna spe
cialių racijų. Užsienio j>a-į

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 ilgąjį pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žo^žisią 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad batą 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais fir pepądaryti W 
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums uet f tokius Hadrimud, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas Msekre- i 
tas” išaiškintas. j

Stai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” I
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir ka reiškia bučkis?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? "Medaus Mėnuo?”

Kaa reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištevĄim* kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirm* naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet k* 
visi slepia, t* atvirai pasako "Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausia kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir ‘Teisingas Patarėjas’’ čia 
patiekia įdomių informacijų.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Į Kaip prasidėjo pasaulis ?—Iš kur ir kaip atsirado šėmė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės ?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei- j kalai, kaip YVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin- f dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo- i liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai karto mo- . kykla ir papuošimai namuose. Kaina <1.50 Užsisakykit “Teisinga Y Patarėjų,’* ——

KELEIVIS ’
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS. |

Ar galima
ii kainlytis ii kalno? 

kad galima, ir 1 
paduoda jo nurodymas, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tnlos 
kad ir labai nori? 
jas” ir iitą Usaak

Kokios vyras motery* myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterya neprivalo tekėti? "Tai- 
singas Patarėjas** paaakys jums via-
tą-

Kaa reikia žinoti, kad raikai totų 
sveiki ir grąžąs? Kaip tori atolai
dy 11 nėščia moteris? Kaip raikia aa- 
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kraigams tarifą bot aft- 

drausta kalbėt apia težmyniškoa rei
kalui!?

1 visos žinos klausime 
Patarėjas” atsako aiikiai ir 
neslėpdamas.

poslapi*, stipriais audimo apdarais.

D-na

v



ATEINANTI NEDĖL- 
DIENĮ MINĖSIM LIETU

VOS NEPRIKLAU
SOMYBĘ

BĖDA BE KURO

Siūloma uždaryt mokykla* 
ir teatrus

Bostonas vėl minė* Wa- 
shingtono gimtadienį

No. 6, Vasario 7 <L, 1945

Iškilmės prasidės 2 valandą Bostoną užklupo žiauri 
So. Eostono High Sehool ži ma ir. kaip tyčia, pristigo 

auditorijoj ' i ro. Užpereitą savaitę an-
-------- ; \lių sandėliai gavo valdžios

Ateinantį sekmadienį, va- 'sakymą, kad niekam ne- 
sario 11 d., South Bostono: duotų daugiau anglių kaip 
ir apylinkės lietuviai iškil- vieną toną. Bet žmonės ir
mingai minės Lietuvos Ne- to negali gauti. Quincy mie-į 
priklausomybės Paskelbi- rtely. netoli Bostono, gyven-i 
mą. : tojai gauna po 10 svarų an-j

L’etuva apsiskelbė pašau- Į glių iš policijos.
liui kaip nepriklausoma vai

B v“? Mass. valstijos gu
bernatorius Saltonstall bu
vo suspendavęs iškilmes Vė
liavų Rūmuose. Tomis iškil
mėmis kasmet vasario 22 d. 
buvo minimas Jurgio Wa- 
shinttono gimtadienis.

Iškilmės buvo suspenduo
tos grynai militariškais su
metimais, nes tada gręsė 
bombardavimo pavojai. Da
bar tų pavojų neliko ir nau
jasis gubernatorius Tobin 
praneša, kad vasario 22 d. 
gufcematura vėl ruoš Wa- 
-hingtono gimtadienio mi
nėjimą.

Reikalauja atimt busų 
Kompanijai laisnį

stybė 1918 metų vasario 16 
dieną ir išgyvavo tokia iki 
1940 metų.

1940 metų vasarą musų 
tėvų žemę užplūdo Rusijos 
bolševikų armija su tankais 
ir orlaiviais. Lietuvos vy
riausybė buvo nuversta sve
timais durtuvais, daug žmo
nių išžudyta, o kiti išgaben
ti Rusijos gilumon. Vieni jų 
tenai jau išmirė nuo bado 
ir šalčio, o kiti dar kankina 
si.

Susidarius tokiai padė
jai. vietos vyriausybei bu- 
•0 pasiūlyta uždaryti visas 
mokyklas, bolines, teatrus, 
naktinius kliubus ir kitokias 
vietas, kurios nereikalingos 
riešai sveikatai bei saugu
mui. Bet gub. Tobin atsisa
kė toki griežtą žingsnį da
lyti. Vietoj to, jisai įsakė 
kuro sandėliams nepardavi
nėti tokioms įstaigoms an-

Arlingtono gyventojai 
kieipėsi į valdžią, kad ji at
imtų laisnį Lovvell Bus Line 
kompanijai. Savo peticijoje 
arlingtoniečiai sako, kad 
tos kompanijos patarnavi
mas esąs tiesiog nepaken
čiamas.

Instrumentas surado 
“dumpose” radiumą

KELEIVIS, SO. BOSTON.

IŠLAISVINTO S FRANCUZES

Naciai dar tebelaiko užėmę Francuzijos uostą St. 
Nazaire. bet jis sutiko išleisti iš tenai civilius gyven
tojus. Čia matosi prekių vagonas su jaunomis fran- 
euzėmis, kurios džiaugiasi išleistos į laisvę.

Gabijos koncerte surinkta 
$31.70 “dešimtukų žygiui”

Sužeisti lietuviai kareiviai 
ir jurininkai

Amet ikoj dabar yra daro
ma rinkliava kovai su vai-

Armijos ir laivyno depar
tamentai paskelbė naują su-

Lovvelly buvo kilęs nema- kų paralyžium. Ji yra žino- žeistų kareivių ir jurininkų 
glių. Kurios jų kuro neturi, žas skandalas. Iš St. Joseph kaip* “march of dimes” sąrašą iš Mass. valstijos, 
tos gal užsidarys pačios, o ijgOnįnės dingo 5,000 dole- ar^a "dešimtukų žygis,” nes Kareivių yra 124, jurininkų

1941 metų vasarą Lietu- tul * anglių ar. rių vertės radiumo. Nusta- renkami dešimtukai ; žino
mos žmonės sukilo ir bolše- zlyalo, tos galės bizni aa-^^a ^a(j nepatyręs ligoni- n}a- salima aukoti ir dau-vos___________  ______
vikus išvijo. Išvijo ir atsta- 1^tl 
tė nepriklausomos Lietuvos) 
valdžią. Bet užėjo vokiečiai, 
ir Lietuva pateko kito oku
panto nelaisvėn.

Dabar vokiečiai pasitrau
kė, bet vėl atėjo išalkę bol
ševikai. Prasidėjo raudonas 
teroras iš naujo: Uždraustai

Sumažino naujų padangų 
kvotą

North Randolph neteko 
vandens

Kainų Administracijos O- 
fisas praneša, kad Massa

North Randolph mieste- 
1 uvo netekęs vandens,

husetts valstijai skirta nau nes nuo šalčio truko didžio- 
ų padangų kvota vėl buvo į ji vandentiekio ryna. Apie 
umažinta. Gruodžio mene-; 500 šeimynų per 3 dienas 
į musų valstijai buvo skir-: išbuvo be vandens, iki van- 
a 54.115 padangų pasažie- dentiekis buvo sutaisytas, 
iniams automobiliams, 5,
>65 didiesiems busams ir 
rokams, o 2, 437 mažes

niems busams ir trokams.
Orlaivis nukrito jūron

Pereitą subatą ties Block
I

gausio mėn. kvota yia to- Įsjan(ju nukrito jūron armi-
kia: 49.675 padangos paša 
deriniams automobiliams,
4,926 didiesiems busams ir -• 
rokams, ir 2,221 mažesnie-

jos orlaivis. Kol kas nesu
rasta nei lakūnas, nei ma

riems. Taigi, bus 5,725 pa- 
langos mažiau, negu gruo- 
lžio mėnesį.

Ant Columbus Avė., bu- 
sas mirtinai suvažinėjo 6 
metų vaiką.

Nubaudė žuvų rinkos 
spekuliantą

Bostono teismo rtimai 
sprendė vieno La\vrence’o 
spekulianto bylą, kurią bu
vo užvedęs Kainų Adminis
tracijos Ofisas. Už lupimą1 
nežmoniškų kainų speku
liantas buvo pasmerktas 30 
dienų kalėjimo.

Cambridge, po numeriu 
60 Brattle St., užsidegė tri
jų aukštų namas ir liepsno
se žuvo 6 metu vaikas.

RADIJO PROGRAMA

Politikieriai pakėlė 
sau algas

Lietuves Nepriklausomybė* 
Programa

Lietuvių Radijo Korpora- i cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 lyto, bus tokia:

1. Muzika.
2. Birutės Radio choras. 

Dainininkės E. Burbu-
Massachusetts legislatu- 

ros rūmų atstovai nubalsa
vo pakelti sau algas iki:,. . . ~ o ...
$2,500 metams. Pirma jie he?e 2r P: Saviciumene. 
tiek gaudavo per du metu. , 4. Damininkes J. \isoc- 
Šitą jų nutarimą turi da pa- j ka£te ir J. Kasper. _
tvirtinti senatas ir guberna- '?; Kalbėtojai: adv. Gn- 
torius. Ir nėra abejonės, kad fraKamaksy ir Kaz.
patvirtins. Kada nors tie'v -V' i • j
džentelmanai nutars pasi-į -k Pa^aka apie Magdutę. 
imti visą valstijos iždą. .Pro?{arno? parašykite

_ _____ savo įspūdžius ir nusiųskite
t _ i šiuo adresu: WORL Sta- 

Žuvo 32 gyvybės tion, Lithuanian Program,
--------  Boston, Mass. S. Minkus.

Per pereitą savaitę Mass.
valstijoj, dėl visokių nelai- 
mių žuvo 32 asmenys. Trys 
vaikai buvo užmušti pate
kę su rogutėmis po automo-; Visokius muačkos instrumen- 
bilių ratais. Kiti Žuvo trafi-Jus. Parašykit atvirutę ar te
ko nelaimėse. lefonuokit: Kenmore 0547. Ašateisiu j jūsų namus.

14. Kareivių tarpe randam 
šiuos sužeistus lietuvius: 

Feliksas Babrickas iš
...,—4. - i—’—  --------- —- Fitchburgo; Robertas Bels-

pnsikele , nuvežtas į “dumpus” ir iš- tam ^tikslui buvo surinkta į įs Holyoko; Edvardas mestas kartu su kitomis $31.70. . . , x. . ’Bolis iš Everetto: Anupras
t v i-r v,, i Pinigai jau perduoti iTjGaldis iš Somervillės; Jur-
Į miesto kalėjimą, k a-į Kadangi radiumas buvo gautas nuo Paralysis Com- Kasparas iš Worcsster; 

ns randasi prie Somerset apdraustas, apdraudos mittee pirmininko, Denis;Nikodemas paradis iš Wor- 
^atves, atėjo tūlas JosephĮ. kompanija Bostone pasisko- • Delaney, pakvitavimas. cesterio. Ięnas Valis iš 
Doherty ir paprašė, kad jį , H ‘ 'iahl insrnimenta- Ko f ...... ’ K

‘Numirėlis’
nės internas išmetė jį į gur- £}au; Gabijos koncerte, ku
bą. o paskui radiumas buvo G? įvyko sausio 28 d., si-

Bostone įvyko ‘‘stebuk-įaukšIžmis‘ 
<as. I miesto kalenma ku-l tz.j___■

w ' B A Ky A X —W I A-A A VA VA* WA . • • « •
Lietuvos vėliava, uždraus- P^^tų nakvynei 
tas net Lietuvos vardas. Ant Ka* Ar 
laiškų, kurie dabar ateina iš
Lietuves, iau nebe lietuviški 
pašto ženkleliai, bet rusiš
ki. Lietuvos vardo juose vi
sai nėra. Vietoj Lietuvos, figūruoja SSSR, kas reiš
kia Soiuz Sovietskich Socia- 
lističeskich Respublik.

Bet Amerika bolševikų o- 
kupacijos Lietuvoj nepripa
žįsta. Todėl negalim ir mes 
jos pripažinti. Mes turim 
prieš ią protestuoti ir rei
kalauti, kad Lietuvai butų 
grąžinta pilna nepriklauso
mybė. Tuo tikslu ir šita Lie
tuvos Nepriklusomybės Pa
skelbimo šventė yra ruošia
ma. Kalbės Lietuvos konsu
las p. Daužvardis, adv. Ba
gočius. kun. Juras, senato
rius Walsh ir Mass. guber
natorius Tobin. Bus gražių 
dainų, jaunuoliai šoks lie
tuvių liaudies šokius. Bus 
rezoliucijų skaitymas ir 
siuntimas prezidentui. To
dėl visi turim buti tenai.

Kas čia? Ar tai tu. Jo-, 
seph Doherty?” — klausia 
kalėjimo perdėtinis. —“Juk 
tave peniai palaidojo... var
dan Dievo tėvo!...”

“Ponas valdininke” — at- 
silieuė Dohertv. —“KaiD 
mane gyvą matai, aš esu 
Joseph Doherty — štai ma
no popieros, kurias aš turiu, 
kaip praeitojo karo vetera
nas. Bet galiu tamstai pri 
siekti, kad da nei kartą ne
buvau palaidotas...”

Joseph Doherty buvo piri- 
’mtas nakvynei, o ryšium su 
tuo policija šiandien turi 
galvosūkį, būtent:

Pereitų metų lapkričio 27 
d. Newburyport kapinėse 
buvo palaidotas Andoverio 
gyventojas. Joseph Doher
ty. Tai kas jisai buvo per 
vienas, jei dabar į miesto 
kalėjimą atėjo tikrasis Jo
seph Doherty?

Bostonas vėl aptemo; 
taupo kurą

OO.

Irena Paltanavičaitė 
ištekėjo

Sausio 14 d. ištekėjo Ire
na Paltanavičaitė, jaunes
nioji p. Stefanės Kairukšty- 
tės - Paltanavičienės ir bu
vusio “Amerikos Lietuvio” 
leidėjo. Miko Pa'tanavičiaus 
duktė. Jos vyresnioji sesuo. 
Valentina, yra ištekėjusi už 
p. S. Minkaus, Lietuvių Ra
dijo Korporacijos vedėjo.

Lena susituokė su Wil- 
fredu Williamsonu iš Lo 
vvellio. kuris tarnauja Ame
rikos karo laivyne. Jauną 
porą palaimino pralotas Pe- 
ter Waters, So. Bostono šv. 
Brigytos bažnyčioj. Jauno
sios palydovai buvo Valenti 
na Minkienė ir Henry Na- 
delli. Medaus mėnesį jau
nieji išvažiavo praleisti į 
Nevv Yorką.

Laimingo ir ilgo jiems 
gyvenimo!

Nuo vasario pirmos Bos
tone ir apylinkėse išnyko vi
ri sviesiniai skelbimai - ži
buriai. ,

Žiburiniai skelbimai ir 
šiaip didžiosios šviesos bu
vo prašalinti, kad taupyti 
kurą, kuris šiandien yra rei
kalingas karo pastangoms 
vykinti. ,

Jieško vaikučio tėvų

Nubaudė tris svaigalų 
pardavinėtojus

lino specialų instrumentą- Komiteto vardu jis dėkojai Lynno, Rapolas Viera iš 
detektorių ir nuvežė į Lo- visiems auKotojams. South Partmoutho.
vvellio šiukšlvnus. To ins------------------Visi šie lietuviai buvo su-
tnimento pagalba radiumas E, d Rail raporta» žeisti Europos frontuose, 
buvo surastas. z

Bostono Elevated Rail- 
way Įmonė paskelbė savo 
1944 metų apyvartos rapor-

Federalis Samdos Biuras paSirod° Sltoklų
įieško kelių šimtų žmonių.1 ,kurie sutiktu wkt i užiuri Geležinkelio pajamos nu- 

krit0 §193,541.05, o išlai- pne statybos darbų. Kai do§ pakilo $1<826,963.49.

Reikia darbininkų darbams
užsieniuos*

kuriems tų darbų reikalin
gas patyrimas, o kitiems jo
kio patyrimo nereikia.

Ištyrė Harvard stoties 
Tragediją

Laivyno sąraše randam 
viena lietuvį. Tarną Gurskį 
iš VVebsterio.

Nors išlaidos prašoka pa
jamas beveik 400 tukstan-, 

Į čiai dolerių, apylinkės mies-.| 
tams nereikė pridėti, nes ši-! 

j tas deficitas padengtas iš 
$1,000.000 atsargos fondo, 
kuriame liko da $606,979.- 
73.

MoLiniai pasidarbavo

Medfordo vidurinės mo
kyklos mokiniai darė rink
liavą vaikų paralyžiaus fon 
dui. Jie sukėlė $739, dau
giau negu kurios kitos mo
kyklos vaikai.

Mas*, valstija neteko 6.200 
kareivių

AS PERKU

JOHN GRINKAITIS,J139 N St., So. Boston 27, Mass.

Susižeidė Dorchesterio 
lietuvių sunu*

Gubernatorius Tobin pa
skelbė, kad Mass. valstija 
yra davusi karo tarnybai 
473,000 vyrų ir moterų, iš 
kurių 6,200 jau žuvo.

Bostono teismo rūmuose 73. Bežaisdamas fejerverku,
neįeitą savaitę užbaigta tir- Metai atgal geležinkelis kurį buvo įsidėjęs kulko- 
ti Harvard gatvekarių ir po- turėjo pusantro miliono dau svaidžio patronam Dorches- 
žeminių geležinkelių stoties gjau pajamų, negu išlaidų. 1 teryje susižeidė Juozas Pus- 
tragediją. Gruodžio mėnesį • Pernai pasidarė deficito dėlivaškis, 16 metų amžiaus lie
toje stotyje busas užmušė to. kad algos pakilo dau- tuviukas. Berniuko dešinio- 
tris moteris ir daug kitų su- gjau miliono doleriu. ji lanka buvo apdeginta,
žeidė. Bušo šoferis, kuris iš
liko gyvas, aiškinasi taip:
Tą dieną jis buvo miegojęs 
tik penkias valandas ir po j 
19 valandų darbo staiga su-į 
sirgęs.

Šoferis buvo išteisintas. !

Chariestowno 
Įieško vyro ir moteriškės, 
kurie paliko savo 7 metų 
berniuką gatvėje ir dingo. 
Vaikutis negali pasakyt, 
kur gyvena jo tėvai. Jis ži
no tiek, kad jo vardas - pa
vardė yra Michael Pechitti 
ir kad tėvas yra vaisių ped- i 
leris.

Nušovė paskilbusi 
Quincė* vagišį

South Medforde buvo nu
šautas John MacKenzie. pa- 
skilbęs Quincy vagišis. Ry
šium su tuo policija arešta
vo tūlą Samuelį Gallarellį. 
kurio bute MacKenzie bu-

policija vo nušautas. Pas Gallarellį 
rasta daug vogtų daiktų. 
Spėjama, kad jiedu susivai
dijo dėl vogtų daiktų nepa
sidalinimo ir dėl to Mac
Kenzie buvo nušautas.

Rusijai suaukota virš 
miliono dolerių

Russian War Relief di-! 
rektorius Semenenko pra-! 
neša. kad nuo 1943 metų

--------- spalių mėnesio iki 1944 me-
Karo departamentas pa-'tų rugsėjo mėnesio Naujo- 

skelbė, kad Europos karo Į sios Anglijos žmonės sudė- 
frontuose žuvo da 41 Mass. ię Rusiios pašalpai virš mi- 
valstijos kareivis. Tarp žu- liono dolerių.
vusių randam šiuos lietu-

Europoj žuvę lietuviai 
kareiviai

Bostono svaigalų taiyba vius 
suspendavo leidimus trim! Kapitonas B. Bataitis iš 
gėrimų pardvinėtojams. Jie Cambridge. Vincas Rami 
buvo pagauti parduodant kas iš Ru\bu.y ir Kostas 
svaigalu® nepilnamečiams i Sadauskas iš .bimnica Plain.

ŽIURKĖS. TARAKONAI 
BLAKĖS IR KT.

Tikrai išnaikčnami. Nei ba- derio. nei sugaišties- Telefonuo- kit: Garrison 3552. (6)

CASPER’S BEAUTY SALON
738 BROADWAY

Special—Every Monday, Tuesday, Wednesday

P e rmanent S5,00
Shampoo and individually styled Hair-do $1.50 

E.VPERIENCEP MANICVRIST AIAVAYS PRESENT 
Telephone: SOl: 4SI3 No Appointment N’ecessary

Open Thurstiay Nights

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincsi* 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.

Parduodam Visokius Gėrimus
Prašom atsilankyti į musų naują biznio vietą. 

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

South Boston Liquor Store, Ine.
Boston, Mas*.

(15)
134 W. 6th A Cor. D Sts., South 

Tel. SOU-3645

Dr. Leo J. Podder
Iš I^ningrado.

Specializuoja Vyrišku organu "u- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

Kraujo ir Odos Liga*.
Valandos: nuo JO iki 12 dieną 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON A VE, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570

DR. D. PILKA
Ofiro Valandos: noo 2 IU 4 

ir auo 7 IU t.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132*

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUVARĖ.
BOSTON. Telef. Fafayette 2271

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ 1JGŲ.
Daro Kraujo Patikrinimų

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiaa 
Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

TaL 8OU ISO*
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso vali
Noo 9 ryto iki 7 vakaro.

Noo t ryto IU 12 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

.1

A. J. NAMAKSY
Keal Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

Offiea TeL So Boston 0948
27 ORIOLE STREET

Waat Ruzbury, Masa.
TaL Parkely 1232-W

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKR 
LIETUVIV GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teisea.

254 W. Broadeay 
SO. BOSTON, MASS.

TaL SOUth Boston 2S99 
Sunaus ryvensmoji visto: 

B38 Dorchsstsr Ava.
TsL COLumkia 262?

į TeL 2S624 Gyv. 21122

J DrJoseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos: » iki 11 
nuo 2 iki S. 
nuo 7 iU t.

Saredom 9 iki l* 
ir susitarus

AKIV DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka 

} mu laiku lusfrųžinu šviesų. Išoų 
I zaminooju ir priskiriu akiuiua
L 114 Summer Street,

LAVRENCE. M ASS

Tel. TRObridre 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nadėliomis ir šventadieniais: 
noo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREETkam*. Inman st. arti Centrui afcv
CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUK 
TYTOJAI.
(Insured

Movars)
Psrkraurtom

Ha pat ir i to-

Sauftf prieštara,
229 BR0ADWAT.

80. BOSTON,
TaL 8OITth Boston 4919

r




