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Lenkija Pripažinta Tiktai ! 
Iki Lordo Curzono Linijos

Dėl Komunistų Propagandos 
Kilo Protestų Audra

VILNIUS IR LVOVAS 
ATIDUOTI RUSIJAI

Be to. “Trijų Didžiulių” 
k^nfer r.ci’a nutari Vokie
tiją sumuit, suskaidyt zo

nomis ir užimti jas

“Trijų Didžiulių” konfe
rencija jau pasibaigė ir jos 
nutarimai paskelbti viešai. 
Kaip Associated Press pra
neša. tų nutarimų padaryta 
iš viso 9, būtent:

1. Nutarta paskelbti Vo
kietijos gy ventojams prane
šim?, kad nacizmas yra 
žlugęs ir kad Vokietijos 
žmonės pasidarys tik dau
giau sau nuostolių tęsdami 
karą toliau. Jų karas jau 
1 ralaimėtas.

2. Vokietija turi but vi
siškai nugalėta, suskaldyta 
zonomis ir tas zonas užim
ti. Vieną jų užims Ameri
kos armija, kitą Anglijos, 
trečią Rusijos, o ketvirtą

Nacių Vokietijai 
gręsia badas

Hitlerio valdžia įsakė kon
fiskuoti ūkininkų grudus

Nacių Vokietijai gręsia 
badas ir visiška katastrofa. 
Pereitą savaitę Berlyno ra
di ’as paskelbė žiaurų dek
retą. Hitlerio vardu žemės 
ūkio ministerija Įsako, kad 
Vokietijos ūkininkai be jo
kio tolimesnio delsimo vež
tų Į vyriausybės sandėlius 
visus grudus — rugius, kvie
čius ir miežius. Kurie šito i- 
sakvmo nepaklausys, susi
lauks sunkių bausmių.

Grudai esą reikalingi duo
nai. Nacių vyriausybės dek
retas esąs “pasėka krizės 
maisto rinkoje ir transpor
to sistemoje.”

Be to, ūkininkams Įsako
ma laikyti mažiau kiaulių 
ir galvijų. O tai reiškia, kad 
vokiečiai turės da mažiau 
mėsos ir pieniškų valgių.

Maisto krizė paaštrėjo 
dėl to, kad iš Rylų Prūsijos 
ir Silezijos pabėgo minios 
vokiečių. Pabėgėliai, matyt, 
nespėjo pasiimti savo mais
to atsargų. Tą pripažysta ir 
Goebbelso propagandos 
biuras, kuris sako: “Rytuo
se prarastos musų teritori
jos lošė žymų vaidmenį ka
ro pastangose, lošė tiek pra- 
moniškai. tiek maisto tieki
mo atžvilgiu.”

RAGINA VOKIETIJOS 
GELEŽINKELIEČIUS 

STREIKUOTI

Alnautų vadovybė Euro- 
i oj išleido per radiją atsi
šaukimą i Vokietijos gele
žinkelių tarnautojus, ragin
dama juos apskelbti genera
lini streiką ir sabotažuoti 
nacių susisiekimo sistemą, 
kad greičiau pasibaigtų ka
ras. Naciai karą jau pralai
mėjo. sako atsišaukimas, 
bet jie vaitoja geležinkelius 
jo prailginimui. “Tas prail
ginimas jums nieko neduos, 
tik padidins jūsų šeimynų ir 
jūsų krašto nelaimę,” sako 
alijantų atsišaukimas.

Francuzijos amai ja. Vokie
čiu militarizmas turi but 
sunaikintas ir taip pat su
naikinti paimti alijantų kon
trolėn karo pramonės fab
rikai.

3. Bus sudaryta Maskvo
je komisija, kuri nustatys, 
kiek vokiečių armijos pada
rė kitiems kraštams nuosto
lių. Tuos nuostolius vokie
čiai turės atlyginti.

4. Nutarta Lenkijos rvtų; 
sienoms priimti Curzono Li-j 
nija. kuri Lietuvos Vilnių ir 
Galicijos Lvovą palieka Ru
siios pusei. Iš dviejų Len
kijos valdžių, kurių viena 
dabar yra London? o kita; 
sudaryta iš Liublino komu-į 
nistų. turi but sudaryta vie
ra laikinoji Lenkijos val
džia ir paskelbti rinkimus. 
Rinkimai turi but slapti ir 
“demokratiniai,” visoms 
“demokratinėms” partijoms 
turi but pripažinta teisė sta
tyti savo kandidatus.

5. Panašus planas numa
tytas ir Jugoslavijai.

6. Kad duoti naujoms val
džioms patarimų ir nurody
mu. triiu didžiuiu valstvbiu« - - <T T------- - —------- 9--
užsienio reikalų ministeriai 
turės kas trys ar keturi mė
nesiai pasitarimus. Pirmuti
nė tokia konferencija bus 
Londone apie vidurvasari.

7. Balandžio mėnesy San 
Francisco j bus sušaukta 
Jungtiniu Tautų konferen
cija, kad užbaigti Dumber- 
tono konferencijos pradėtą
jį darbą (sudaryt aparatą 
pasaulio taikai palaikyti).

8. Nutarta padėti išlais
vintiems kraštams taip su
sitvarkyti, kad jiems butų 
garantuota teisė išsirinkti 
savo valdžią, kaip joms ža
da Atlanto Čarteris.

9. Konferencija padarė 
visų šitų nutarimų sutrauką 
ir pareiškia Įsitikinimą, kad 
po karo bus pastovi taika 
ir Įsigalips “keturios lais
vės.”

Anie Lietuvą ir kitus Pa
balčio kraštus nieko nesa
koma. Bet neminimi ir kiti 
kraštai, tik sakoma bend
rai. kad visiems bus duota 
proga išsirinkti savo val
džią. Gali but, kad tai reiš
kia rinkimus ir Lietuvai.

Amerika neteko 
764,584 vyrų

Paimta nelaisvėn 865,000 
vokiečių

Karo sekretorius Stimson 
praneša, kad iki šių metų 
sausio 24 d. Amerika nete
ko 764.584 vyrų užmuštais, 
be žinios dingusiais ir pate
kusiais Į priešo nelaisvę.

Armija neteko 676,796 
vyrų, laivynas—87,788. Bet 
iš to skaičiaus apie 200.000 
sužeistųjų yra pilnai išgy
dyti ir sugrąžinti tarnybon.

Nuo to laiko, kai alijantų 
armija Įsiveržė Francuzijon, 
ii paėmė nelaisvėn jau 
865,000 vokiečių. Iš to skai
čiaus 359.248 belaisviai bu
vo atgabenti Į Ameriką.

Kiti vokiečiai belaisviai 
yra laikomi Anglijoje. Afri
koje ir kitose vietose.

DA VIENAS LAIVAS NUSILEIDŽIA JŪRON

Bet kokia šeimininkė nespėtų taip greitai kepti b’ynrs, kai Amerika stato 
laivus. Vienas paskui kitą tik šliaužia ir šliaužia Į jur į. šitas buvo nuleistas aną
dien Bostone. . ’

Francuzija nepaten-Frankas bandė išgel- 
kinta alijantais bėti Hitlerį

Pyksta, kad De Gaulle ne
buvo pakviestas i “trijų di

džiulių” konferenciją

De Gaulle vyriausybės in
spiruota Paryžiaus spauda 
pakėlė triukšmą. Ji smerkia 
alijantus, kad Francuzija 
neturi savo atstovybės “tri
jų didžiulių” konferencijo
je. kurioje yra sprendžia
mas nacių Vokietijos liki
mas. Paryžiaus spauda sa
ko, kad Fmcuzija yra la
biausiai suinteresuota tuo. 
kas ir kaip norima daryti 
su Vokietija. Visų pirma, 
Francuzija yra Vokietijos 
kaimynė, kuriai pridaryta 
“milžiniškų nuostolių.” Be 
to. per tris metus vokiečių 
armija buvo okupavusi Fran 
euziją ir ją “begėdiškai api
plėšė.” Teisingumas reika
laująs, kad tokioje konfe
rencijoje, kurioj yra spren
džiamas Vokietijos likimas, 
savo žodį tartų ir Francu-• • * fzija. ,

Bet taip nėra. Francuzi
jos vyriausybė dagi nenain- 
fermuota apie tai. kada ir 
kur bus laikoma “trijų di
džiulių” konferencija.

Paryžiaus spauda dau
giausia smerkia Angliją ir 
Ameriką. Apie bolševikų 
Rusiją ji tyli. Be to, Pary
žiaus spauda užmiršta savo 
skaitytojus informuoti, kad 
ir De Gaulle nesitarė su ali
jantais, kada jis vyko Į Mas
kva ir pasirašė sutartį su 
Stalinu.

PUSTREČIO BILIONO 
DOLERIŲ UŽSAKYMŲ 

FRANCUZIJAI

Amerikos vyriausybė Wa- 
sbingtone sutiko pristatyti 
Francuzijai visokiu reikme
nų už $2,500.000.000.

AMERIKIEČIAI ATREMS 
VOKIEČIŲ PUOLIMĄ 

ITALIJOJ

Italijos fronte vokiečiai —Pranešama, kad kana-
kelis kartus mėgino pulti a-*diečių armija pasiekė Rei- 
merikiečių pozicijas, bet no upę Vokietijoje, 10 my- 
kiekvieną sykį buvo atremti., lių frontu.

Siūlė vakaru Eurooo* bloką; 
nerėjo tarpininkauti dery

bose su Vokietija 
• •

Ispanijos diktatorius 
Francisco Franco bandė iš
gelbėti žlunganti Vokietijos 
nacizmą ir kartu savo reži
mą Ispanijoje, bet nepavy
ko.

Buvo tai j). Pereitą lapkri
čio mėnesĮ Franco kreipėsi 
i Anglijos premjerą Chur
chillą. siūlydamas steigti 
vakarų Europos bloką ko
vai prieš bolševikų Rusiją. 
Be to. jis siūlėsi tarpinin
kauti derybose su nacių Vo
kietija.

Šitą Franco pasiūlymą 
i Churchill atmetė ir painfor
mavo apie tai V.’ashingtono 
ir Maskvos vyriausybes. Ir 
Maskvoje ir Mashihngtone 
šis Churchillo žygis suda
ręs “visai gero Įspūdžio.”

Londone ir AVashingtone 
vyrauja nuomonė, kad Is
panijos diktatorius daręs to
kį pasiūlymą Hitlerio pra
šomas. Suprantama, Fran
kui rupi išlaikyt savo reži
mą. nes jei žlugs nacizmas, 
turės žlugti ir jo kopija, is
paniškas falangizmas.

PARYŽIUS LAUKIA 
ROOSEVELTO

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad šią savaitę francuzai 
laukia tenai Amerikos pre
zidento Roosevelto atsilan
kant. Manoma, kad jis su
stos išlaisvintoj Francuzijos 
sostinėj grįždamas iš Kry
mo konferencijos.

PADeS VETERANAMS 
ĮSIKURTI BIZNIUSJ

Kainu tvarkytojas Bow- 
les paskelbė Washingtone 

j planą, kuriuo io biuras ža- 
I da padėti gryžusiems karei- 
! viams įsikurti naujų biznių. 
Pet jeigu visi taps biznie
riais. tai kas bus kostume- 
riai?

Philadelphijos Lie
tuvių Žiniai

Pennsylvanijos gubernato
rius paskelbė Lietuvos Ne- 

riklausomybės dieną
Jonas Grinius praneša 

mums iš Philadelphijos. kad 
; Pennsylvanijos gubernato
rius pulk. Martin paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną kaip oficialiai pripa
žintą tos valstijos lietuvių 

jšventę.
Phildelphijos lietuviai mi

nės Lietuvos nepriklausomy- 
l bę ateinantį nedėldienj, va
sario 18 d., 2 valandą po 

į pietų. Lietuvių Muzikos Sa- 
lėj, Allegheny Avė. ir Til- 
ton St. kertėj. Kalbės Lie
tuvos Pasiuntinybės sekre
torius Dr. J. Kajackas iš 

į Washingtono ir vietos dis
trict attomey padėjėjas Mr. 
Boyle. Dainuos “Dainos” 
choras. Visi kviečiami da
lyvauti. !

BELGIJOJ SUSIDARĖ 
KOALICINĖ VYRIAU

SYBĖ

Pereitą savaitę Belgijoje 
atsistatydino premjero Pier- 
lct’o kabinetas. Naują vy
riausybę sudarė buvęs to ka
bineto darbo ministeris A- 
chille van Acker. Naujasis 
kabinetas vra pavadintas 
“Tautos Vienybės Vyriau
sybė.” Jo sąstatan Įeina 5 
socialistai. 4 liberalai, 6 ka
talikai ir 2 komunistai.

FABRIKANTAS PALIKO 
FABRIKĄ DARBININKUI

FalI River, Mass.—Nese
nai čia mirė fabrikantas 
Howard Wetherell, palikda
mas savo fabriką vienam 
darbininkui, kuris ištikimai 
jam dirbdavo.

APSKELBĖ KARĄ VO
KIETIJAI IR JAPONIJAI

■ II

Paragvajaus respublika 
pereitą savaitę apskelbė Vo
kietijai ir Jnonijai karą. 
Santikius su Ašies valstybė
mis Paragvajus buvo nu
traukęs jau 1942 metais, bet 
karas iki šiol da nebuvo pa- 

, skelbtas.

REIKALAUJAMA PAŠA- : merikos žmonės geriau 
LIKT! MASS. ŠVIETIMO žintu Rusijos žmones. 

KOMISIONIERIŲ * ~

, Jisai norėjęs Įvesti i mokyk
las komunizmo dėstymą

--------- ---
> Massachusetts valstijoje 
šia savaitę kilo didelis triu
kšmas, nes paaiškėjo, kadį 
xra daromės pastangos Įves-! 
ti i šios valstijos mokyklas 
Maskvos agentų propagan
da, Snauda ir visuomenės: 

įv ikėiai reikalauja tuojau; 
■ašalinti iš vietos Švietimo, 
Remisijos pirmininką War-į 

Irena, kuris pasirodė esąs 
palankus komunistu “moks-i 

i lui.”
Kaip dabar dalykai pa

aiškėjo, tai pereitą subatą 
Buste ne buvo sušauktas mo
kytojų mitingas ir jiems bu
vo aiškinama apie “švieti
mą Sovietų Sąjungoj.”

Šitam mitingui pirminin
kavo Mass. švietimo komi
sionierius, ir todėl dabar 
reikalaujama jį pašalinti.

VVarren aiškinasi, kad jis 
norįs tik supažindinti Ame
rikos jaunimą su Sovietų 
Rusijos santvarka ir nieko 
blogo tame nematąs. Girdi, 
kai dabar Rusija vaidina to
ki svarbų vaidmenį pasauli
niame kare, tai nežinoti nie
ko apie tą šalį, arba žinoti 
apie ją tik iš “priešingos 
propagandos,’’ butų apsilei
dimas. Jis norėtų, kad A-

JAPONAI PLĖŠĖ MANI- 
LOS GYVENTOJUS

Daugelis liko be pastogės 
ir maisto

Filipinų sostinės Manilos 
gyventojai niekad neužmirš 
japonų plėšikų. Trukdamie- 
si iš Manilos, japonai grio
vė visus geresnius pastatus 
ir plėšė visokią mantą, ypač 
maistą. Kada japonai buvo 
išvyti, amerikonai rado tuks 
tančius žmonių, kurie buvo 
be pastogės ir be kąsnio 
duonos. Tūli jų buvo taip 
išbadėję, kad negalėjo vaik
ščioti. Rasta ir mirusių iš 
bado.

Manilos miestas dabar 
išrodo kaip po didelio gais
ro ar žemės drebėjimo — 
tik nuodėgulių ir plytų lau
žas. ,

Japonų armijos komanda 
mieste buvo palikus pačius 
žvėriškiausius savo karei
vius. Visus juos reikėjo iš
mušti, kol buvo apvalytas 
miesto centras.

FRNCUZIJOJ NUBAUDĖ 
10 AMERIKOS RAKE- 

TIERIŲ

Amerikos kariuomenės 
teismas Paryžiuje nubaudė 
teismas Paryžiuje nubaudė 
8 kareivius, po 10 metų' 
kalėjimo. Tai buvo vagišių 
šiakos nariai, kurie iš trau-j 
kinių ir sandėlių vogė ar-: 
mijos turtą ir parduodavo1 
jį “juodos rinkos” speku
liantams.

23 raketieriai laukia bau
smės. ,

tame blogo?
Bet ponas Warren nepa

stebi to fakto, kad Rusi os 
mokyklose apie Ameriką 
bešališkų informacijų ne
duodama. Sovietų valdžia 
bijosi, kad jos žmonės ne
sužinotų, jog kapitalistinėj 
Amerikoj darbininkai gy
vena geriau, negu Stalino 
rojuje. Rusija neįsileidžia 
svetimų žmonių iš užsienio, 
ir neišleidžia savų j užsienį, 
kad nepatirtų teisybės.

Jeigu kas ir norėtų pa
žinti Sovietų Rusi ą, tai io- 
kiu budu negalėtu, nes be
šališkas tvrinėtojas nerli 
tenai nuvažiuoti ir teisybę 
patirti; o kas rašoma apie 
Sovietus už Maskvos pini
gus. tai yra tik propagan
da. Todėl ir p. Warren ne
galėtų nieko daugiau moki
niams duoti, kaip tik Mask
vos propagandą.

Graikijos komunistai 
aršesni už nacius

Taip sako Anglijos darbi* 
ninkai. tyrę padėtį 

Graikijoje

I Londoną gryžo Angli
jos unijų delegacija, kuri 
buvo pasiųsta Graikijon, 
kad ištirtų komunistų iš
šauktą vidaus karą.

Unijų delegacijos pirmi
ninku buvo žinomas Angli
jos darbininku vadas Wal- 
ter Citrine. Delegacija jau 
paskelbė savo raportą. Ji 
sako, ka» “Graikijos Lais
vinimo Frontas (EAM) ir 
jo sudaryta partizanų karo 
organizacija “ELAS” buvo 
ir tebėra pilniausioj komu
nistų kontrolėj.

Delegacijos nariai ap
klausinėje daugelį civilių 
gyventoju Atėnuose, taipgi 
anglus kareivius, kuriems 
teko muštis su komunistų 
partizanais. Visi pripažino, 
kad “elesai” buvo “niekšiš
ki kovotojai." aršesni už 
nacius. Jei ne Anglijos ka
riuomenė, tai Atėnų gyven
tojai butų susilaukę masi
nės skerdynės, aršesnės už 
paskilbusią Baltramiejaus 
Nakti Paryžiuje, kur Romos 
katalikai skerdė protesto- 
nus hugenotus.

Komunistiški galvažu
džiai buvo išvyti iš Atėnų, 
bet pasitraukdami jie išsi
gabeno šimtus graikų ir an
glų. Pastarųjų likimas da 
nėra žinomas.

UŽDRAUDĖ FRANCUZES 
TUOKTIS SU AMERI

KIEČIAIS

Paryžiaus kardinolas Su- 
hard įsakė savo kunigams 
neduoti šliubų franeuzėms, 
kurios iš pirmo susitikimo 
tuokiasi su Amerikos karei
viais. Jisai pabrėžia, kad 
per pereitąjį karą daug to
kių sutuoktuvių pasibaigė 
nelaimingai. Pe i pereiga L1- 
rą buvę ani° ’E 000 t.n iu 
sutuoktuvių, ir apie 8,0(0 
pakriko.
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Vokietija bus suskaldyta ir ATĖNUOSE KOMUNIS- Įsai panaikinti. Bet pervėlai 
išdalinta kitiems: viena jos] TAI NUŽUDĖ 114 UNI- i jie gailisi už savo nuodė-
dalis bus atiduota lenkams, 
kita eekoslovakams, trečia 
francuzams ir t.t., gi patys

JŲ ATSTOVŲ

Naujienos” perspausdi-i Įstatymus, 
vokiečiai turėsią eiti Rusi- no labai įdomų chieagiškio ‘

i mes. Piktadariai turės būt 
baudžiami pagal karo lauko

APIE TARPTAUTINĘ 
DARBININKŲ KON

FERENCIJĄ

Pereitą savaitę Londone 
atsidarė tarptautinė darbi
ninkų konferencija, kurioje 
dalyvauja ir Sovietų Rusi
jos “profsoj'uzų” atstovai. 
Anglijos unijų vadai suma
nė įtraukti Rusijos “unijas” 
į tarptautini darbininkų ju
dėjimą, ir tuo tikslu buvo 
sušaukta šita konferencija. 
Bet Amerikos Darbo Fede
racija atsisakė tcj konfe
rencijoj dalyvauti, nes rusų 
“profsojuzai” nėra laisvos 
darbininkų organizacijos; 
jie yia valdžios Įrankiai. Jie 
negali net savo delegatų nu
siųsti į tarptautinę konfe
renciją, jeigu Stalino val
džia jų neužgiria.

Ir šitoj

žmonių kaulais, Nemunas 
niaukia nelaimingų motinų 
ir vaikų ašaromis, o bolševi
kai linksminasi teatruose ir 
cirkuose!

Anot to Romos oratoriaus 
— jus akmenys! jus rąstai! 
jus beširdžiai padarai!

jon atstatymo darbų dirbti. 
Bet didžiausia kliūtis

Maskvos planams yra Hit-

“Sun” kcrespondemo pra
nešimą iš Graikijos sosti
nės. Ta3 korespondentas

JUDOŠIAI

No. 7, Valarlo 14 J., 1945

“Pusiau socialistiška... Tai išdavikams taikomas 
pavadinimas. Buvo atsira-Tas korespondentas y- Maskvos peniukšliai vis’ c.,vaifa Pava<nnimas- cuvo aisira-

M. W. Fodor. žinomas regaii !..:>! Ameri-i ir “šeštoji kolona.’’ betleris. Todėl pereitą vasarą ra tone buvo suruošti Lincoln

TURIM NE VIENĄ. BET 
KETURIS KARUS

Pulk. Grinius mano, kad Fodor praneša iš Atėnų. Į turėję suvažiavimą li
tas planas buvo padarytas Į kad pas Anglijos ambasa- 
Maskvoje. “Vokiečių kari- dorių LeperĮ tenai atėjo 
ninku sąjunga” iš Maskvos 17-kos unijų atstovai padė- 
perdavusi ji savo vienmin- koti jam. kad anglų kariuo- 
ciams • ar.mnkams Vokieti- menė išvijo iš Atėnų komu
noje ir tie padėjo Hitleriui nistiškojo “fronto” (ELAS) 
bombą. maištininkus ir sugrąžino

Buvę Sovietų Rusijos šu- gyventojams laisvę.

Taip aiškina pulk. K. V.
Trinius savo “Tarptautinėj 
Apžvalgoj,” kurią išleido 
•.rietuvių Informacijos Cen- 
ras Nev. T orite. Štai jie:

(1) Vakarų demokratijų’iaį Vcrošilovas ir Ždanovas Unijų delegacijos vardu 
caras nrieš Vokietiia. šita.i noiitikai nepritarė (jie kalbėjo Graikijos Žibalo 

esą rusiški “izoliacionis- Darbininkų Unijos atstovas, 
tai”), todėl abudu buvo nu- Korespondento praneši-

ninku javai. Mat, Berlyno

nmkai.
Su ta kolona Himmlerio 

gestapininkams bus sunku

:<aras prieš Vokietiją.
(2) Tų pačių demokrati- 

ų kara$ prieš Japoniją.
(3) Sovietų Rusijos ka- 

as prieš Vokietiją, ir
(4) Didžiosios Britanijos 

konferencijoj, j kova su Sovietų Rusija už
kaip yla iš maišo, tuojau iš-Į Atropos kontinento valdy 
lindo Maskvos taktika—pa-Į mą po karo. Iki šiol Angli- 
imti visą suvažiavimą vienų
bclševikų kontrolėn. Tuo 
tikslu Maskvos “tovariščiai” 
pasiūlė, kad konferencijos 
balsavimuose butų skaitomi 
ne delegatų balsai, bet bal
sai visų unijistų. kuriuos 
kiekviena delegacija atsto
vauja, gi Stalino aprobuota 
delegacija sakosi atstovau
janti “27 milionus unijis
tų.” Tuo budu rusai turėtų 
konferencijoj 27.000,000 
balsų, kai tur tarpu andai 
turėtų tik apie 4 ar 6 milio
nus. ,

Šita bolševikų “gudry
bė” Londono konferencijoj 
tačiau nenusisekė; jų pa
siūlymas buvo atmestas.

Bet, kaip pastebi “Nau
jienos.” nors bolševiku de-
legacija ir neturės balsų di
džiumos, vistiek ji gali pa
daryti daug blogo. Pavyz
džiui, ii gali pakišti pasiū
lymą, kad konferencija už
girių Maskvos politiką “iš
laisvintuose” kraštuose.

Be to, Maskva nori būti
nai išardyti Unijų Intema-;

:a su Rusija grūmėsi tik 
diplomatiniai, bet paskuti
niu laiku pradėjo ir šaudy- 
:is (Graikijoj).

Nois Graikijoj su anglais 
raudės: vadinamojo ELAS 
komunistai, c ne reguliarė 
Rusijos armija, tačiau—

“To nepaisant, fėandien me? 

žinome, kad raudonojo ELAS 

sukilimas (prieš anglus) bu- 

vo paruoštas Raudonosios Ar

mijos karininku, kurie, davę 

sukilimui ‘green Iight,’ iš sce

nos vikriai pasitraukė.

“Padėties tragingumą didina 

faktas, kad ELAS sukilėliai 

šiandien šaudinėja Į anglus 

tais pačiais ginklais, kuriuos, 

da tik vakar, anglai jiems pa

tikėjo.

“Panašiai buvo apginkluoti
Tito partizanai, albanai ir dau- 

gelis kitų Balkanų ‘patriotų’.”

\ e, kaip tas rusiškai ne- i pasakė neblogą prakalbą, 
mokantis maskolis pliovo- į Žinoma, senu papratimu 
ja: i Dewey gnybtelėjo Roosevel-

... .... to administracijai. Bet dau-kovoti. Kada Fricas kojų
y Jr giausia rėkavo Massachu-Įnepa vilks, jis negalės ir 

y-y- j ketts kongresmenas Martin.!ginklo pakelti—bus kaput,
nrjs ^siųsta į Net toks konservatyvusĮ Bepiga buvo fricams, kol 

1 f ,: ;, ,.n Į dienraštis, kaiD New Yorko'jie valdė visą Europą. Ta-
. zadeirus. Jls ,“pĮerau Tribūne” jo kalbą da jie plėšė ką tik galėjo ir

aLec-vauja uk save, o ėda Lie- :;ava(jįno ‘-laukine.” įgabeno Vokietijon,
tavos c.ucaa. i Ateina liesios bado die-

Martin piktai smeike nog, kajp tQg septvnies kar- 
Rooseveltą, kam j komerci- vės Biblijoj Jos prarys ne 
jos sekretonaus vietą jis no-,dR Hit]erį bet ir toki peIų
n?.1!'a.',°. Waliaceą, jis tste-.^j^ kaj Goeringas. 
nskai sause, kad Rcosevel-
to administracija vedanti į į “Tegul eina laukan...'

suvagi avima 
Lietuves rei 
seksetoriu! Stettinius pasiųstai 
telegrama: ’L <-ui eina laukan' 
‘ambasadorius’

stumti į užkampį. Vororilo- mą “Naujienos” atpasakoja 
vas išsiųstas net Sibyran! taip:

Prie? tas Maskvos prie-1 -j!e {>ranešė britų ambasado- 
mones v o : iečiai vartoja sa- b;uj? Į.a(j nuo to vo.
vo gudrybes. Pnes \okie- jaučiai pasitraukė iš Graikė Kalinga

jos, iki to laiko, kada britai broliams. Kam ją turi vai
syti Lietuvos atstovas!

rių Karininkų sąjungą' jie
stato rusų generolą Vlaso- išvadavo Atėnus, komunistai 
\ą. kuris oiganizuoja rusus nuįu<|į 114 teisėtai išrinktą 
prieš ^OVietUS. . jie žada darbininkų atstovu vien tikį 
laisvę Ukrainai ir Pabalcio Grai<ios sostinėje? 
tautoms, kad patraukti tuos
kraštus savo pusėn. Dabar yra iškelta aikštėn

i daugiau kriminališku ko-

Todėl pulkininkas Gri
nius ir daro išvadą, kad—

“Kalbėti apie ‘i'nited Na- 
tions’ tikrojo bendrojo fronto 
prasme, šiandien butų daugiau

Viemo, vienio, tovarišč 
Bimba! Lietuvos duona rei- 

Stalino “saulės”

šėrininkų suvažiavi
me buvęs priimtas toks dek
retas:

__ ___ ______ Tegul eina laukan ‘am-
Bimbininkai norėtų pa- į dirbo per eilę metų? Bet kas• basadorius’ Žadeikis. Jis 

naikinti ne tiktai Lietuvos jose blogo? Gal tas, kad, atstojauJa tik save, o ėda 
. . ..-. A .. . , v. ir žiauriai juos atstovybę, kuri “ėda Lietu- Hooverio “viešbučiu” neli- Lietuvos duoną.
kiemą1 turėtų savo pntare-: kankjnę Nemažai jų ir nu- vos duoną,” bet ir Bendrą ko? * i Šitą dekretą komunistai
jų sovietų Rusijon viduje. žudė. Amerikos Lietuvių Fondą. Socialistai gali pasidi-įP.asjuntę valstybės sekreto-

Rurija daro vriką kad Kai dabar komunistų kuris šelpia nelaimingus džiuoti. visai nepaisydami riui Stettinius’ui.
galėtu nusitarti su Vokieti- ginkluotes gaujos sumuštos; Lietuvos žmones, pabėgusius 1 tokių Martinų. Jų idejosį Aišku, kur tas ‘ dekretas ’
ILo Jo/Uoio iV ivrcolriiTt; Fu. ir jų suimti žmones išlais- nuo bolševikų teroro. Jie ima ‘viršų. ‘ ‘ Įatridurė — į gurbą!

vinti. tai jie liudija aoie ko- ’ nuolatos tą labdarybės is- Su doncsais Bimba labai
munistų žiaurumus. * i taigą skundžia, kad’ valdž’ia Fašistai—Maskvos draugai greitas. Jis padarytų galą

Už tuos darbus suimti * ją uždarytų. Rniaariin vm ivisiems’ Jeigu Bet
klėje,” sako pulk. Grinius. i komunistgvadai dabar bus, Judoriu^ kuris įskundė raK.ojiTnwja, &ji tu-į^*?6

______ ________ teisiami kaip karo knmina- savo mokytoja, pasiKore ant •• ka’ 0 valstybes sekreto-listai. Komunistų vadas' sausos šakos * k2riu’s ne BrPwderis, kuris
panašus galas ir bjneb0 narys yra DamianiJ.^Jf^ jnetojs^ėj° rata- 

SAVAITRASTj .gamzacija tAii jau nuta- tiems išdavikams, kūnely « ' ivot5 Patl diaugą Bimbą,
rusi savo ELAS armiją vi- skundžia savo brolius!... 1

Visa tai daroma tuo tiks 
kad pradėjus su Rusija rnunstų darbų. Pasirodo, 

kad sukilimo metu jie buvo
atskiras deiybas (jeigu Pr^e Į pagrobė daug žmonių kaip 
tokių deryoų prieitų), v°- “įkaitu” ' . •

kad 
:ieti-

jos naciais ir užvaldyti Eu
ropą, nes angliškas pasau
lis bolševikiškai Maskvai
yra “didžiausis kaulas ger-

“Newsweek Magazine” iš ■ 
spausdino anądien žinią, 
kad dėl “tammaninkų” run
gtynių “už federalinės val
džios ėdžias” buvo už-

„ į gniaužta viena katalikų sa
cionalą. kuriam vadovauja] •”'OMnga- įvaitraščio “Commonveal’
socialistai. Rusų delegacija j,. nėra ko čia labai ste-H^da.
gali pakišti konferencijai ir 
šituo tikslu koki provokaci
ni planą. “Naujienos” bai
gia taip:

bėris, sako jisai, nes tošį Toj laidoj tilpęs katalikų 
“United Nations” susi vieni- politikieriaus J. N. Vaugha- 

no straipsnis antgalviu: 
“Kaip aš išrinkau Roose vėl

jo tik tuo tarpu, kai joms 
visoms buvo išklęs Hitlerio

“žodžiu, Hogo šita konferen-; pavojus. Bet kai dabar tas 
cija gali padarėli nemažai. .Ji' pavojus praėjo, tos neva

tą.” Sužinoję, kad tok 
straipsnis žada pasirodyt.

ragus, gal galėtų kam nors burnis neklysta. Roosevelto 
įdurti. Bet liežuviais jie ga-j administracija yra prave- 
li loti kiek nori, niekas to Į dus tokių reformų, už ku
to iimo nebijo. irias socialistai agitavo ir!

ALT Pareiškimas
• -o i kad “skloka”Kas jie per vieni? i“Tzji«v3« ”

Kruvini fašistai! 1923: naisves‘
neisvytų iš

. .. „ ~ , . Bimbai nereikėjo eit dirb-
;metais jie uzmv.se Bulgari-j^ j fabriką tik dėl to, kad 
jos liaudininkų vadą Stam-iPrus€ikos ..skloka» buv0 

jbonski 11 pravedė fasistini ^bba įr ,aiša# ka,Į jį nusi-
pučą.

Amerikos Lietuviu ' totalitarinės ir imperia-, Kitas tos fašistų šaikos 
Tnei tinti * Painės jėg°.s tui'i daug a- narys buvo Cankov; dabar £/OUl9 > »rl DUll ger.tų pačioje Amerikoje ir jis yra pabėgęs į Vokietiją,

Išgirstas " ne<:’-ga’11 pinigų savo propa- pas Hitlerį.
9 gandai. Jei norim, kad Lie-į Budingas supuolimas:

gando savo šešėlio.
Kvislingai komed i j antai.

Maskvos gramafonai ko
munistai džiaugiasi, kad 
Lietuvos ir Lenkijos “tary

Bimbos ir Pruseikos
rtekam nėra naudinga, tiktai 

; sovietų imperializmo strate
gams. Apgailėtina, kad laisvų, 
demokratinių šalių darbininkai 
duodasi vedami už uosiu.”

Iš tiesų, sunku suprasti, 
ką Angliios unijistai tikisi į

“jungtinės tautos” vėl pra 
deda siekti savo tikslų ir 
varžytis tarp savęs. Tiktai
viena Amerika laikosi duo
tojo žodžio ir be pertraukos 
srvnLnčja “lend-lease” pa- 

• ramų Rusijai ir kitoms.
Toliau tie skirtumai iri

----r----- .r^~T77'!o"vvpnančin Tnn«ii Hrnlni hpriSU0Tnen£‘ V7 Dimrx?s jr r rusei K USVa^hano sėbrai is Wa.i»renanommua, broh, b« Amerikos Lietuvių Tarę- vis plepa, kad Stalinas esąs
dnngtom) davę jam. žinią. 3™ da"s “pašalio darbininkų vadaa,”kad dėl to straipsnio ns riPJa nepaprastos svaines. oxi;v„' o ' Ji ___atiikusi, paruošdama memo- gį j0 valdoma Rusija —Vaughan. neteksiąs šansų: Amerikos■ lietuviai aiškiai randpmus jr atsišaukimus Į “darbininkų rojus
patekti i U. S. prokuroras supranta, kad pirmas jų už 
pietiniame New Yorko dis- davinys yra laimėti karą 
trikte. -prieš asies agresorius, todėl

Nusigandęs Vaughan nu- Jie rem9’ ka’P ^mė ki šiol, 
irkęs visą “Commonvveal” visomis jėgomis karo pa-

valdžios Įstaigas, pranešda ! Kad jie supelėtų! 
ma faktu’ apie Lietuvą kon
greso nariams ir paskelbda
ma juos spaudoje, atremda-

Kaip Biblijoje—ar tikit?
Tikintieji žino tokią le-laimėti dėdamiesi su bolše-Į varžvtinės tarp tautų nema- P’rk?» visą “Commonvveal y jaunus .naxy pa- ma yetuvos 5ešų prasi.vikiškais “prefsojuzais.” žės. Ut gali tik didėti. sako ^S 04,000) egzemplio- stangasl Bet a.tejp laikas > T Jtuį h. genda vienas bibliją šte

inu) su savo straipsniu ir dabar greitai prabilti p,jeta ^jjbt.kladans karta keliomisJuk jų tikslai yra diametrą- » nik. Grinius.
liai priešingi. Anglijos dar 
bininkų tikslas yra kovoti 
su savo darbdaviais už ge
resnes algas, už trumpesnes 
darbo valandas, už lengves
nį darbą; o bolševikiškų 
“profsojuzų” tikslas yra 
sekti Stachanovo pavyz
džiu ir vergauti diktatūrai. 
Streikuoti Rusijoj nevalia, 
didesnių algų reikalauti ne
valia ir
nevalia.

Vadinasi, Rusijos vergai 
negli praktikuoti to, ką 
praktikuoja laisvų demok
ratijų darbininkai, o pasta
rieji negali toleruoti tokios 
vergijos, su kokia sutinka 
bolševikiški “ppcfsojužai.”

Tai kokiems tada galams 
reikalinga šilk Londono 
konferencija?

Maskva jau senai sten
giasi užvaldyti Europą. Ji 
darė jau du bandymus: vie
ną 1918-20 metais, kitą 
1923. kuomet ji laukė Vo
kietijos komunistų “pučo.” 
Net raudonoji armija buvo 
paruošta žygiuot Vokieti
jon.

Tie planai tuomet neišde- 
; gė, tai dabar Maskva daro 

valdžios kritikuoti trečią bandymą.
Vokietija buvo ir yra 

svarhiausis pusiausvyros 
veiksnys Europoj. Kas vai

LINKSMYBĖS TARP 
AŠARŲ

Komunistų laikraščiai ra
šo ir džiaugiasi, kad “tary
binėj” Lietuvoj dabar ruo
šiami koncertai, statomi te
atrai, cirkai ir kitokios link- 
emvbės.

Visas kraštas užklotas

sunaikinęs ją. Todėl tą sa- n apie busimąją taiką y- ni kufie nugvi^ia dabar- 
vaitę katalikų savaitraštis .patingai apie musųgimtojo 
rinkoje nepasirodė. ’ krašto Lietuvos ateit}.

_ , Amerikos Lietuvių Tary-
Bet prokuroro “džiabo ] ba atsišaukia Į visas lietu- 

Vaughan vistiek negavo. V1U kolonijas, ragindama 
Prezidentas nominavo toms ja< kaip galint iškilmingiau

my,
tinę padėti Lietuvoje.

pareigoms kitą žmogų.

KURIS “GLOSTYMAS’ 
BRANGESNIS?

minėti vasario 16 dienos 
sukaktuves, rengiant viešus 
susirinkimus, prakalbas, 
koncertus, banketus ir t.t. 

Tuose parengimuose turi
Maskvai nepatinka, kad būti pareikštas musų val- 

alijantai remia Kinijos va- džiai reikalavimas, kad ji 
dą Ciankaišeką, kuris neno- griežtai stotų už demokra- 

do Vokietiją, tas valdo ir ri skaitytis su savo komu-Įtinęs taikos principus, na- 
Europą. Iš čia ir eina Mas-įnistais. Todėl ir mūsiškių remtus Atlanto Čarterio 
kvos pastangos įsigalėt Vo-,bolševikų “Laisvė” aima- dėsniais.
kieti joj ar bent susibičiu- 
liuoti su ja.

Kad patraukus vokiečius 
savo pusėn, Maskvos pro
paganda stengiasi juos įti
kinti, kad tik susidėję su 
Rusija jie galės išgelbėt sa
vo faterlandą. Juk Stalinas 
nesenai pasakė, kad vokie
čių ai-mija po karo turi pa
silikti čielybėj. Maskvoje 
buvo sudaryta net “Vokieti
jos Karininkų Sąjunga.”

Iš kitos gi pusės Maskva 
gąsdina vokiečius, kad jei-•• • ii —x

leidęs nemažas skaičius pro
fesionalų ir darbininkų, ku
rie nesutikę priimti “Lietu
vos pilietybę.”

Tai eilinis “monkey busi- 
ness.” Lietuvos ir Lenkijos 
žmonės save pilietybės juk 
neturi; visi jie yra “Sovietų 
piliečiai.”

Tik laisvi žmonės gali 
pasirinkti vienos ar kitos ša
lies pilietybę. O prie bolše
vikų režimo yra taip, kad 
žmogus ir šaudomas turi dė
koti “didžiajam vadui.”

Kada nors tie bašibuzu- 
kai turės apleisti ir Lietuvą 
ir Lenkiją. Tada bus iš
spręstas ir lietuvių-lenkų pi
lietybės klausimas.

e ą >oa soi- žuvimis ir keliomis riekėmis 
duonos penėjo visą pulką 
žmonių. Po tų “vaišių” su
rinkta keli gurbai trupinių.

Taip buvo biblijos ste
buklų gadynėje, taip būna
ir šiandien; skirtumas tik 

sukelti kiek galint daugiau' toks, kad šių dienų stebuk- 
aukų Amerikos Lietuvių Ta- ladariai yra bolševikai! 
rybos darbams paremti. “Laisvė” praneša, kad

, lenkų kvislingas Osubka- 
kmkviena lietuvių drau- Moravskis padėkojęs Li?tu- 

gija šitam tikslui prašoma vai> Raltgudijai ir Ukrai- 
paskirti savo auką. Aukų naį didelius kiekius ja- 
nnkimas pnyalo būti pa-Į™ kūne buvę pasiųsti ba- 
darytas svetainėse, kur bus HainantiPTrvs fonkame , . . .vieši narensimai drauriiu! Jantle™.s *en.Kafortus ir 19 jų sunaikinę, viesy parengimai, draugijų q ta patl “LalsVe” da ne- RakPt;n;s laksvas iau
susirinkimuose, biznio įstai-; ąpTiai ckolbė kad naciški ivaKeytfus leKiuvas jau
pose žodžiu nrivalo būti L*-- n •-u • •n c i ne naujanybe. Sakoma, kad gose, zonziu privalo outi, visiškai ir galu- : Amerikoie iie vra trami-
aplankytas kiekvienas ge-ltinai apjpiėšė Lietuvą, Balt- " ‘ g
ros valios lietuvis ir gauta ir Ukrainą... namb
iš jc auxa. je atsirado bolševikų

stebukladaris, kuris nacių

šitam darbui reikia dide
lių lėšų, todėl Vasario 16 d. 
minėjimo proga visi Ameri
kos lietuviai yra raginami

nuoja, kad brangiai Amen- Vasario 16 dienos minė- 
kai atsieisiąs čiankaišeko jimuose turi būti stipriai
“glostymas,” pareikštas Amerikos lietu-

Bet “Darbininkas” pašte- vių protestas prieš Sovietu
bi, kad Stalino “glostymas” Rusijos užsimojimą paverc- Kova už laisvę nėra leng-ĮsieouąiauaiKuris nacių
Amerikai kainuoja daug ti Lietuvą, ir turi būti pa- va. Ji reikalauja iš kiekvie- > af>!Pį^r W"k°
brangiau, tačiau “Laisvė” brėžta Amerikos lietuvių no didelio pasiryžimo ir pa-! neii ivL?..ni? tnJP,n.llIj

- nusistatymas, kad Lietuvai; siaukavimij. Tą kovą turi-i Skelbkite Ji šventuoju!apie tai tyli.
Ir reikia da pridurti, kad taip pat kaip ir kiekvienai 

Čiankaišekas atlieka Ame- kitai raliai, kuri nėra susi
rikai daug didesni patarna- tepusi agresijos veiksmais, 
rimą, negu Stalinas, nes butų pritaikyti Atlanto Car- 
Čiankaišekas muša aršiausi terio principai.
Amerikos priešą — japoną. Kova dėl teisingos taikos j ruoškimės Vasario 16 die- 
kai tuo tarpu Stalinas su ja ir nepriklausomos Lietuvos nes minėjimams.

me laimėti nepaisant į kliu- Bado Vokietijoje
tis ir sunkenybes. Lietuva; 
privalo tapti vėl laisva ir Ispanijos piliečių karo
nepriklausoma. Tokiais šu 
kiais vadovaudamiesi mes

metu buvo pradėtas vartot 
terminas “penktoji kolo
na.” Pas lietuvius tos kolo
nos žmonės yra žinomi kaip

gu jie ios neklausys, tai jų ponais vieną pypkę ruko. atstatymo bus sunki, kad an- Amerikos Lietuvių Taryba, “penktakojai.”

Vėl “slaptas ginklas”

Žinių agentūros praneša, 
kad vokiečiai jau turi rake
tinių lėktuvų. Pereitą savai
tę tie lėktuvai pirmą sykį 
puolę Amerikos skraidomus

Hitleris pavėlavo. Jo 
“slaptieji ginklai” jau neiš
gelbės Vokietijos nacių.
Jaltos konferencija

Pagalios, “trys didieji” 
paskelbė, kur jie konferavo 
ir ką nutarė.

Roosevelto, Churchillo ir 
Stalino konferencija įvyko 
buvusiam carų palociuje 
Jaltoj.

St. Strazdas.

uzmv.se
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO

Minėsime Lietuvos .nepri- 
klauusomybę

Žuvo lietuvis, oro jėgų 
Icorporalas Jackūnas

Sekmadienį, vasario 18/ Brighton Parko gyvento- 
Chieagos lietuviai rinksis i jai Jackūnai gavo liūdną ži- 
Amalgameitų unijos svetai- nią. Karo depaitamentas 
nę, kui yra ruošiamas Lie- jiems pranešė, kad sausio 
tuvos nepriklausomybės pa- mėnesy žuvo jų sūnūs, kor- 
minėįimas. Ruošia Ameri- poralas Stasys R. Jackūnas, 
kos Lietuvių Tarybos sky- Mirusio korporalo tėvai 
rius. * yra seni Brighton Parko gy-

Pradžia 2:30 vai. popiet.' ventojai.
Bus prakalbos, bus ir kon --------

certinė programa. Kvislingai rinksis
Reikia manyt, kad Lietu- --------

vos nepriklausomybės mi- Rusiškai nemokančių Sta
lino patriotų organas “Vil
nis” skelbia, kad yra ruo
šiamas “milžiniškas mitin
gas,” kuriame busią pami
nėti raudonosios armijos 
“gigantiški žygiai.”

Man da neteko girdėti 
kad tie rusiškai nemokantie
ji patriotai ruoštų kad ir 
maža mitingėli Amerikos 
armijų žygiams paminėti.

MUSŲ VYRAI, MUSŲ KARAS-.

nėjimas šįmet bus dar iš
kilmingesnis. Visi ir visos 
dalyvaukite!

Samdytojai nori mažint
algas

Ryšium su Montgomery 
Ward kompanijos byla kai 
kurie vietos fabrikantai bu
vo pasišovę mažint savodarbininku aitras Mat tei-'rt,II11JU ^.vgiuina paimuen.d^bmmkų algas. Mat, tei štai Filipinu sostinė Mani.
sėja* Sullivan nuspi endv., •, - amerikonu rankose
kad Karo Darbu Tarvba ne- t,ia J. "f? rankose, / . „ • bet nei Andrulis, nei Piu-tunm. galios spręst, apie ik savjfk,.,. neragina mi. 
padidinimą algų. tir mintiKaro Darbų Tarybos pir t,n^uotl- 
mininkas šeštojoj apygar
doj, Edgar Warren, buvo 
priveistas skelbt specialų į- RoseIandp rrvvena lietuvėspejmg fabrikantams Jis Mariiona G«,aiti..nė. kuri 
sako, kad Sulliyano spren- s ; dienomis nelaoktai 
dimas nėra galutinas. Mont- R . .
gomerv Ward kompanijos '-KareeJo; Buvo ta,D- 
byla eina į vyriausį teismą. Kita lietuvė, Emilija Gri- 
Tik tuomet, kada vyriausis galienė, eidama iš krautu- 
teismas dues savo sprendi- vės pametė savo piniginę, 
mą, ši byla bus galutinai iš- kurioje buvo pinigai ir ra- 
spręsta.

Teisinga lietuvė

Žuvo dar venki lietuviai, 
ebieagiečiai

Karo Departamentas pa
skelbė naują kareivių, 
kurie yra žuvę įvairiuose ka 
ro frontuose. Sąraše sura
dau penkis lietuvius:

Amerikoje pastatyti laivai. Amerikos žmonės plauna iais Į karą; daug jais 
plaukia ir lietuvių. Taip, tai yra visų musų karas ir visi jį turim remti, kad grei
čiau butų laimėtas.

V/ATERBURY, CONN. WISCONSIN RAPIDS, 
WIS.

KAS SKAITO, RAID 
TAS DUONOS NEPRAŠO

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

darbą. Jis dirbo prie gele
žinkelio jau per 21 metus.
Automobilis lėkė taip smal
kiai, kad parmušęs Silvestrą j
nulaužė jam kaklą, sutriuš-! — Musų ad-
kino galvos kaulą ir sulaužė ministracija sugrąžino tam- 
koją. Policija buvo suėmus s,tai (t°leri atgal, nes, vai- 
nužiurėtą kailininką, bet dzios patvarkymu, mes ne
paleido, nes nebuvo aiškių galim dėti laikraštis skel- 
įrodymu ' kimų iš kitų miestų, kur

Prašau idėti šita liūdną jieškoma darbininkų, 
žinią Į “Keleivį,” tegul ži- B«nfcai. — ”*elje-
no velionies draugai, kas • toniškos dainos nespaus- 
su juo atsitiko. i dinsmne.

Kl. Strolis.Į .*<. Balinsimi. — Aciu uz
_____________ pinigus. Gaila, kad n pas

j v v v jus yra tu “ubagu dvasioj.”AdU UZ įįd'(į Širdį j Bet su laiku jie išnyks. Apie
--------- . “Numaskuotą Bibliją” mes

Gerbiama “Keleivio” Re- negalim draugui nieko pa-
dakcija! Prašau patalpinti 
laikrašty šitą mano padėką.

Aš, Jonas Brazis, su savo 
draugais, Woodvillės, Fa., 
prieglaudos Įnamiais, nuže
mintai dėkojam ponui ad
vokatui Bagočiui, kad mus 
neužmiišta ir tokioj būklėj 
esančius sušelpia. Kalėdoms 
jis prisuntė mums kelis do
lerius dovanų ir užrašė ke
lis laikraščius, kurie atneša i nas juos žino. 
mums naujienų iš viso pa- 

į šaulio. Dėkojam ir tiems Te

sakyti, nes mes tos knygos 
neturim ir niekad nesam 
matę; jos skelbimą mes Į- 
dėjom taip kaip jis buvo 
mums priduotas.

S. Tareilai. — Ačiū už 
malonų laišką ir už pinigus. 
Romiškų ir arabiškų skait
menų palyginimą butų ga
lima atspausdinti, bet nėra 
reikalo, nes beveik kiekvie-

Iškilmingas Nepriklauso
mybės minėjimas

Waterburys jau yra pasi
ruošęs minėti Lietuvos šven
tę. Minėjimas Įvyks sekma
dienį, vasario 18 d., 2:30 
vai. pc pietų, šv. Juozapo 
parapijos auditorijoj. Ižan- Ji buvo gimus Lietuvoje! gruodžio, o rinkimai ivyko 
ga — 35C. - 100/1---

Mirė Jono Lakio žmona

i lietis, užsiregistravęs repu-|daktoriarns’_. kui?e mums 
blikonas ir visados už toki|*uos laikraščius į prieglau- 
balsuoju, nes aš esu biznie- ^4 siuntinėja.
—— i-------Pasakysiu, kaip aš poną

Bagočių pažinau. Man pri

Frankui Haiko. — Tams
tos atsišaukimo nedėjome, 
nes mums yra valdžios įsa
kyta jokių informacijų apie 
ginkluotas jėgas neskelbti.

nūs, o ne komunistas. 
“Toliau, aš nesu kaltas,

Šiomis dienomis Rudol- kad mane išrinko Lietuvių klausė keli tūkstančiai litų 
pho miestely, netoli nuo čia. Muzikalio Pašalpinio Kliu-'dalies iš Lietuvos, tai nu
mirė Jono Lakio žmona, su- fco prezidentu. Mes buvom siunčiau savo šyogeriui įga- 
silaukus 64 metų amžiaus. į nominuoti 3 kandidatai 20 liojimą, kad jis tuos pini-

NACIAI BĖGA ARGEN
TINON

Londone gauta žinių, kad 
tūla Vokietijos armijos ir 

gus paimtu ir prisiųstų man, ^a^vYno vadų dalis krauna- 
nes į esu' koliekas ir man 81 “vo ma£t«.,r ’**8 Ąr- 
jie labai reikalingi. Svoge- S?nt?non- RX?‘U™ “ ‘"P 
ris prisiuntė man pusę 1932 Maskva pareikalavo Angly- 

- ži. Jos ,r Amerikos užkimšti

1880 metais, Paliepio so-.sausio 17 d. Taigi tas ko- 
tižiuje. Panemunės parapi-' respondentas K. K. turėjo į 

bos v.aterburiškis musų; jo j, Kauno redyboj; tenai valias laiko priduoti skun-
j1 skyrius pakvietė tris Įžy-! užaugo ir ištekėjo už Lakio. dą kliubui. jei aš nesu tin-

3 kalbėtojus, kurie 1 Amerikon jiedu atvyko karnas būti kliubo preziden-; ni°s negavau, nors rašiau
pasakyti. Programa• 1909 metais ir apsigyveno tu. o ne šmeižti mane peiikeks kartus. Teiravausi pas
įvairinta dainomis,5Elizabeth, N. J.; iš čia vė- spaudą. Ne vienas perskai-'a5^voka^ Vokietaitį ir klau-

Amerikoš Lietuvių Tary-
ciju knygelė. Piniginę rado
Gudaitienė ir gražino savi-' .- . , - % į .nįnkej . i iriausius kalbėtojus, kurie! Amerikon

turi ką
bus paivairintaTokių teisingu lietuvių 

Chicagcje nėra daug.

metais, o paskui jokios ži- tas skyles, kuriomis lando 
Hitlerio žiurkės.” Be to, so
vietų laivyno organas “Kras 
nyi Flot” sako, kad Argen
tinoje atsirado “visas knib-todėl visi busite patenkinti, liau persikėlė Chicagon, o tęs gali pamislyti, kad ašj?iaiJ. kas rėkia daryti, bet *1.™ m

Vienas iš kalbėtojų bus paskui į Wiseor.siną. Ji pa- ištikrujų komunistas. Taigi atsakymo negavau. Rašiau HitUrio agentu”
_____  j rof- Ka2vs Pakštas, kuriam; liko vyrą ir tris sūnus, ku= prašau man priduoti to ko-;Pas teisėją Laukaitį, kuris xjaejai kranstogf

Chicaea ni^kuorro* nebu- žinių. iškalbos ir pasišven- rių vienas y. a armijoj. Vie- respondento pilną vardą ir dabar yra SLA prezidentu,' M1
vo neidau^ šviesi, išskiriant kietuvcs įkalame nie- nas brolis gyvena Brazdi-; adresą...” bet ir tas nieko neatsakė.

Aptemdė miestą

Chicagos. Penktasis yra Mi- o nakti liepsnomis 
kas Rauba, iš Chicago Hts. nuojanti padangė

FHILADELPHIA, PA.

rauno- . 1.i.1 , ,,pn • salpos ir politikos dar-' 
bu? Kas gali daugiau už ji’ 

Valdžios patvarkymu nuo pasakyti? Adv. W. F. Lau- 
Mažųjų krautuvių savinin- vasario pirmos buvo užge-j kartis, SLA ninnininkas iri

kai bankrutuoja gintos elektres šviesos, ku
riomis kompanijos skelbda-

ALT Centro Tarybos na-; 
ry s, taipgi kalbės. Kalbės ir 
por.ia Alena Devenienė.!Chicago j yra anie 8.000 vo savo biznius. Pasėkoje 

mėsos, krautuvių. Anais “ge- to Chicagos vidurmiestis, į "Nors ji yra vietinė, bet pra- 
rais laikais” vises darė ®e- Down Town, dabar išrodo1 kalbose dalyvaus čia pirma

t! LcrcsrondcRcijos api 
S. P ainį

J. Lakus, vimo patenkinti. Bet' jeigu mo; atsakymo negavau. Su - 
— iis jautėsi dėl tos korespon-i pratau, kad su biednu žmo-

dencijos be reikalo užgau- Į 8um ponai nenori reikalų 
rias. tai šitas paaiškinimas turėti.
tą priekaištą pilnai atitaiso/ Vienas draugas tada man
—Red.

ra biznį, bet ne taip yra 
šiandien. Retail Meat Dea- 
lers asociacijos sekretorius 
Tvrner praneša, kad Chica-' namų. o • Dov.n Tcv; n na
goje jau užsidarė virš 6001 ntai dideli, o tamsybė da di- 
mėsos krautuvių. Priežastis i desnė. 
ta. kad nėra mėsos, ypač

“Keleivio” 5-tame nume
ti]™ iš Fhiladclphijos 

respondenciia, kurioj bu-

SIOUX CITY, IOWA

prasčiau, negu lezidenciju,kaita, todėl waterburiečiai' 
distiiktai. Mat. rezidenarajtere. progos išgirst, ir «.• t,a?akvta, tad komtmis 
distnktuose nėra dideliu ----------

geresnių rusių. Be to, Chi- 
sagoje veikia juodoji rinka. 
Ten pirkėjas gauna visokių 
mė<nĮ, žinoma, už dideles 
kainas.

Patys žmonės yra kalti, 
kad veikia juodoji rinka. 
Jei nebūtų pirkėjų, nebūtų 
ir spekuliantų.

Lietuvė džiaugiasi sunaus 
išlaisvinimu

Netoli Kedzie Avė. ir 
Brighton Park lietuvių ko
lonijoj gyvena laimingiau
sia motina. Tai yra Mrs. Ži
lienė, kurios sūnūs Liudvi
kas Žilius (Zelis) šiomis 
šiomis dienomis buvo išlais
vintas iš japonų nelaisvės, 
kartu su kitais amerikonais. 
Žilių išlaisvino amerikonai 
rangeriai ir filipinu parti
zanai.

Teko girdėti, kad lietuvis 
karys gaus atostogų ir par- 
vyks į Chicagą.

Mirė Jonas Razmus

Sausio 29 d. mirė jaunas 
lietuvis. Jonas Razmus. Bu
vo tik 27 metų amžiaus. 
Buvo geros valios jaunuo
lis, bet politikoje neturėjo 
“skirto kelio.” Pastaruoju 
laiku jis dirbo bolševikuo- 
jančių bendrakeleivių “kran 
klėse” — taip čia yra žino
mas jų “kanklių” choras.

A. K. Lietuvis.

Serga Jonas Dambros

šiomis dienomis buvo nu
vežtas į šv. Antano ligoni
nę (prie Douglas Park) ži
nomas chicagietis Jonas 
Dambros.

Jonas yra Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choro narys.

LINDEN, N. J.

P&minėjom Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį

is.rau»w3i
— iš Štutgarto į Barceloną, 
o iš Barcelonos Į Argenti
ną.

Padėkime 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
rui : American Lithuanian 
Council, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III., U. S. A. 
Čekį arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu.žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių Tarybai$.......auką paremti lietuviųtautos kovą už laisvę.

patarė parašyti advokatui 
Bagočiui. Taigi surašiau vi
są reikalą ir pasiunčiau 
jam. Tuoj gavau atsakymą. 
Jis man parašė gražiai ir 
pasakė: jeigu nei vienas ta- 

I vęs nepasigailėjo, tai aš pa- 
nPtP. ĮfigaiJėsiu, ‘tik priduok man 

isavo tėvo ii švogerio adre
sus. Nusunčiau jam tuos ad
resus. Jis padarė Įgaliojimą 
ir atsiuntė man kad pasira
šyčiau ir patvirtinčiau pas 
notarą. Viską padariau ir 
pasiunčiau atgal p. Bago
čiui. Jis savo lėšomis nu
siuntė tą Įgaliojimą į Lietu
vą savo draugui advokatui, 
kad išjieškotų man priklau
sančius pinigus.

Viskas ėjo tvarkingai, 
bet atsitiko nelaimė. Lietu
vą užėmė bolševikai ir vis
kas prapuolė. Jeigu bučiau 
atsikreipęs i adv. Bagočių 
anksčiau, nėra abejonės, 
kad savo pinigus bučiau ga
vęs. Vistiek aš jam labai 
dėkingas, nes pamačiau, 
kaip jis užjaučia biedną žmo 
pu.

Pasilieku su geriausiais 
linkėjimais.

Jonas Brazis.
Woodville, Pa.

Nelaimingai žuvo “Kelei 
skaitytojasvio
kad

r.v»i aw w_ _-j-tsavo (irauęo ir-
šio duktė ir yra pripažinta,. piezidentas. “Keleivio” skaitytojo—Sil-

geriausia ic moterų j Rainys dėl to? korespon- vestro Maišto, kuris pateko 
kai .ėtcia ir populerisKiau- (jcnciįOc dabar protestuoja, po automobilium ir buvo 

Jis eakosi nesąs joks komu- užmuštas.
nistiš'ir tas vardas jam pri- Silvestras Maištas buvo 
segtas neteisingai. kilęs iš Rašimų sodžiaus.

Štai jo žodžiai: Debeikių parapijos. Jis bu-
“Aš nesu buvęs komunis- vo jau 60 metų amžiaus ir 

tu savo gyvenime ir nežadu vadinėsi Sylvester Meison. 
būti. Aš esu Amerikos pi-j Nelaimė ii ištiko einant Į

šia veikėja
Todėl tegul nei vienas

nesėdi namie tą dieną; ;c- 
gul visi landa laiko daly
vauti šioje Lietuvos šventė
je.

Air. Liet. Trybos Skyrius.

KUR GYVENA ADOMAS « 
VERDECKAS?

“Keleivio” administraci- 
įja prašo, kad Adomas Ver- 
decckas. kuris, sakoma, gy
venąs Worcesteryie, pri
duotu mums savo tikslų ad
resą, kad galėtume jam 
suntinėti “Keleivį,” kurį 
jam užrašė per piakalbas 
Lawrence. Po tuo adresu, 
koks buvo paduotas, paštas 
jo nesuranda.

Kitas draugas, kuino paš
tas negali surasti, tai Char
les Augės iš Detroito. Jam 
“Keleivį” užrašė draugai 
Mačėnai irgi iš Detroito,

(parašas)

Lindeno Lietuvių Centra- 
linis Komitetas surengė Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kakties paminėjimą, kuris 
įvyko vasario 11 d., 4 vai. 
popiet. Lietuvių Laisvės 
Parke. 340 Mitchell Avė.
Buvo prakalbos ir Amerikos , . .
karo bonu pardavinėjimas. kalP Kalėdų dovaną, bet 

pastas sugrąžino jam siųs-

BALSAI
GRA2I0S EILES, DAINOS 

IR BALADOS.
Knyca papuošta daigeliu spalvuotu puikių paveikslų, 223 puslapią dydžio, apie 150 įvairiu eilių.Jt PAltNKSMfNS JUSU LAISVAS NUO DARKO VALANDAS.

Dabar šis komitetas ren 
gia “Card Party,” kuri įvyks 
vasario 24 d., 8 valandą va
kare, toj pačioj vietoj. 340 
Mitchell Avė. Pusė pelno 
skiriama Raudonajam Kry
žiui ir pusė sugrįžtantiems 
kareiviams priimti.

A. L.

tą pranešimą ir dabar, ’au 
sugrąžino ir laikr aštį.; 
Jo gatvė buvo paduota kaip 
Flora ar Florai, bet paštas 
.sako, kad tokios gatvės nė 
ra. Taigi prašome priduoti1 
tikrą savo adresą, o mes 
tuoj vėl pradėsime laikraš
tį siuntinėti.

KNYG OJE yra TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: 
lAl ’USKOS SEIMYNISKOS ir darbininkiškos 

TIKRA Į GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

t«ri
fck4i'i,n*» niuc.

konrerte.
r«nS ir oepsreirikit

«pdam>« $1.25.
lrn»Kjn, irto-ta knyga

ra pa»<džrauz*. tfntę-ja rariaanta 
nnjaa galima aiųrti tieaioi- papraa-

•UUai ožraSyti mvo ir “K^icrvio'' ad- 
■ftS cantus markę.

"KtLElVIS”
836 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

LE HAVRE PRIEPLAU
KA ATSTATYTA

Normandų juros pakiaš- 
tyje yra didelis franeuzų 
uostas Le Havre, bet naciai 
tą uostą buvo visiškai iš- 

i griovę.
Alijantų karo vadovybė 

dabar praneša, kad Le Hav
ras jau atstatytas ir alijan
tai dabar siunčia Der jį 
daugiau visokių prekių, ne
gu patys franeuzai siųsda
vo pirm šio karo.

(adresas)
Dėkodami Tamstoms už 

kooperavimą, paliekame
Su pagarba,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas:

L. Simutis, Dr. P. Grigaitis, 
M. Vaidvla.

WORCESTER. M.-kSS

CHESTNEY’S
CANTEEK

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokui Gėrimu, Alaus
gardžiai pagamintu V»1

gių ir Užkandžių.
čia jraanatna ir “RELE!' 1 

pavieniais numeriam.

90 M1LLBURY STRF.l
WOKCEHTER MmSM

l



Ketvirto PmlapU

B ALF Veikla
BALF JAU TURI 103 SKYRIUS

1944 m. gruodžio 6 d. bu-'galėtų susikurti skyrius Mil- 
vo paskelbta, kad Bendras linoeket, nes ten yra SLA 
Amerikos Lietuvių Fondas kuopa.
trri 77 pilnai susit\arkiu-

Klaidinantis Švedų 
Ministčrio Pa

reiškimas

rius, įreg'strc" w skyrius. 
Gaudamas iš visų

M&ryl&nd
Kol kas veikia tik Balti- 

srovių, įs ,s< .\merikos merės skyrius, bet lengvai 
lietuvių \ '"'ome' ės, Fondas dar galėtų Įsisteigti naujas 
dar nenu. .ojo augęs. Sau
sio mėn. gale B ALF jau pa
siekė 103 pilnai registruotų

skyrius Curtis Bay.
Massachusetts

skyrių, '*,ia paminėsim tik 
naujuosius skyrius, kurie 
nebuvo i. registruoti pir- 
mesniame anešir e visuo
menei. r kaitliuosime juos 
pagal va: sijas ir a’^abetine 
tvarka.

Connecticut

Ansonia, No. 78, pirmi
ninkas S. Bujanauskas. Sky
rius didėja. Thomp^nvilV 
No. 97, pirm i n ink;.. J. L.a- 
karavičius.

Dabar šioj valstijoj jau 
veikia 11 registruotų sky
rių. Bet dar nėra skyriaus- 
Meriden, Jth Nonvalk, 
Somers, T< "rille, Bristol, 
Warehouse unt. N-daug 
tr i lietuvių, oet maži sky
riai galėtų .en veikti.

Illinois
pir-Springfield, No. 84 

mininkas P. Shimkus.
Rockford, No. 85, pirmi- 

’-'nkas J. Bacevich.
Waukegan, No. 94. pirmi-

.i kas Pr. Bujar uskas. 
’-;~ago, No. ui (Dievo

pveizdos parap.), pirmin. 
- Ivanauskienė.
East St Louis, No. 102, 

irmin. Matas Kimutis.

Westfield, No. 96. pirmi 
ninkas Zigmas Jegeleviėius.

Šios valstybės lietuviai 
greit ir gana gerai susiorga
nizavo šalpos darbui, bet 
vis dėlto ir čia dar stinga 
skyrių mažesnėse kolonijo
se, kaip Springfield, Stough 
ton. Sunderland, Revere, 
Canton, Nc-rthampton. Dor- 
chester West Roxbury, 

(Creenf ld, W. Fitchburg,
; Jamaiea Plain. Easthamp- 
tor. ’ lardvvick, Bridgevvater 
ir V alpole.

Michigan
Susimildami, vieno sky

riaus Detroite visai didelei 
Michigano valstijai garbin
gai atstovauti neužtenka. 
Juk ten visa eilė pasiturin
čių lietuviškų kolonijų: 
Grand Rapids. Muskegon, 
Muskegon Heights, Jack- 
son ir kitur.

Nebraska

New York (Manhattan),' Wisconsin
No. 100, pirmin. K. Pakš- .... . .
tas. Prie šio kaip ir centri- v įregistravo. jauniausis 
nio skyriaus priklausys BAk\T -tal . ^Seno"
Nevv Yorko vidurmiesčio Pirminmkas
gyventojai ir gal nariai įvai- Pranas Stankus. ■—
riose Amerikos dalyse, ne- S,lu,> .">««• keleivy buvo jau ra.-y-
turi progos prikladsvti ki- g>kla ** Milwau- ta.,kad Švedijos pa.lamen-
fibtr/ duriamu Tad . kee. Racme ir Kenosha. Bet te buvo įskeltas Lietuvos 
skyriaus Pastatas ealės ao- Jie čalėtl# dar įsisteigti Ash- klausimas. Parlamento at- 
imtTdaugelįbrikoj T la"d-. Sheboy. stovai oradėio klausinėti,

blaškytų lietuvių. Pirmam? &an 11 Bort M ashington. 
steigiamajame susirinkime C&nada
šio skyriaus nariais įsirašė ... . .. ,,
risi 27 atvykusieji. * Kol kas veikia tik vienas PaM>ehų stovyklas n agi-

Rl. n - v mi ♦ • •• skyrius Toronto, o dar reik- tuotl’ kad atSaI?
• ->uos turėti Montreal, Ha- Ministeris Guenther pasi-HnkŽ^v^htk-nl£' ™lton ir Winnipeg. aiškino, jog Lietuvos klau-

ui! ’dJ°- ; n n? Pacifiko Pakraščiuose simais švedų valdžia tariasi
Lbp-;fnr,niiniaP ’ e> Veikia tik vienas skyrius su Sovietų Rusijos atstovais

šiuo metu New Yorko LoS AnSeles’ Cal-> ° galėtų iš dalies dėl to, kad 1940 
Vilkti iri veikia iau 16 »•#> buti skyriai San Francisco metais Lietuvos ir kitų Pa 
ri<truotu skvriu. JBet iu da" ir Oakland’ Cak’ Oregon balčio kraštų diplomatai 
SrmXnė2*lie!uvrii ko City ir PortIand’ Ore., taip- perdavė savo atstovybes Į 
lomiose kaip Albanv ‘Uti gl Seattle’ Tacoma> Villa- rusų rankas ir dabar jokių čm JS?racLXP BiS,’ ££ * ?«slym Wash. atstovybių neturi,

gura Falls, Scottsville, Hub Araerite Info>
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iKaiDejimas
Maikio su Tėvu

stovai pradėjo klausinėti, 
kodėl Švedijos valdžia lei
džia Sovietų Rusijos agen
tams landžioti i Lietuvos

Kas didžiausis ir duos-
j dingas.

Visiems yra žinoma, sako 
Informacijos Centras, kad I 

* Lietuvos pareigūnai užsie-
Didžiausiu skyrium dar niucse vjsj kaip vienas atsi

ris pasilieka Bostono sky- savo atstovybes bei
nūs su 187 nariais, jo dar konsulatus perduoti sovietų

Cambridee 7ane<rille 41 niekas nepralenkė, nors la- agentams. Carnbndge^Zanesvnlle, AI- bai veltėtų pab?ndyti> *Jeigu buVQ wkių yietų,
Puošnumu pirmiau Le- kur Lietuvos atstovai savo

Ohio
Ligšiol veikė tik ketui • 

skyriai, o galėtų jų isisteig 
ti dar tokiose vietose kaip 
Dayton, Youngstovvn, Steu- 
benville. Lcrain, Povvhatan.

liance, St. Clairsville ir To
ledo.

Oklahoma

I burton
Ledai dar nebraška. Nė- mv 

ra ten nei vieno registruoto Penmylvania
skyriaus, ners girdėt iš
spaudos, kad Omahoje pa- Mahanoy City, No 
rapiios lietuviai įubus ren-; pirmininkas kun. Pijus Čes
ka. Labai laikas ten susior
ganizuoti veikliam skyriui.

niausis?

vistono lietuviai buvo pir- veiklą turėjo nutraukti, tai 
mieji, bet pastaruoju laiku pasiuntinybių ir konsulatų

—AIou, Maik!
—Ar prašai alaus?

ka nočyna, tai nesarmata 
bus paimti du dolerius už 

norėtų Į to-
ijiijuse, halių pai emsuaim —v? buiei \ viešina neis- v •

prie pirmesnių skyriaus mo- formalų protestą prieš rusų moksta grynos savo kalbos? —Maike, tu nepažįsti
kesčių pridėdami daugiau smurtą Lietuvoje. —Maike, aš kalbą moku žmonių. Paduosim advertai-
$100. Tame mieste turime 7ajp< pavvzdžiui, buvo I- olrait. Jau pradėjau ir dai- žiną į gazietas, apgarsinsim 

83, apie 80 susipratusių lietu- tajij0 j į,. Vokietijoj’, kur fa- nas rašyti. Vakar sudėjau ant radijo, kad bus surpraiz 
Jų kolonija suaukojo gjgtai bej naciai rėmė Rusi- labai gražią karunką apie parė, ir žmonės ateis. O kaivi u.

na. $16<
Scianton, No. 87, pirmin. po ..... _______ ___ mazasia

Frank Narish. tu visu kitų miestų lietuviai. ‘ T-ain buvo* ir ŠtockholmePhiladelphia. No. 88, pir- tur būt. lengvai suplauktų ldlp bU'° " btockholme- 
Nėra skyriaus Nashua ir min-duozas Burokas. arti pusės milieno dolerių. ,T°del netiesą Švedijos

veiklių žmonių Chi- Keene, o lengvai ten jis ga- Kulpmont, No. 89. pirm. Fondas labiausia pagei- užsienio reikalu ministeris 
"" ' Kewanee, Jo-j:ėtų būti: juk gerų lietuvių Albertas Kuzgis. nauja ko daugiausia narių Guenther pasakė parlameny

rera, Harrisburg.: ten visgi yra Reikia tik Wilkes-Barre, No. 93. turėti. Tad prašome vietos te. kad Lietuvos diplomatai 
a. Auburn, Athens,’ iems pajudėti, prisiminti pnmin. Juozas Stulgaitis. visuomenės veikėjų padi- “perdavė savo atstovybę į 

aylor Springs, Johnston pareigas artimui. | Ligšiol Pennsylvaniioje) d^nt* esamus skyrius ir įs- fusų rankas. Lietuvos dip-
veikė tik 15 registruotu sky
rių

Dabar Illinois valstijoje 
'■e;k:a 15 registruotų skyrių.

♦ dar neatsirado šiam
New Hampshire

7ity, Spring Valley. \Vest- 
ille ir kitose mažesnėse 

kolonijose. Dar bent dešimt 
ar penkiolika skyrių galėtų 
"Hlmojuje susiorganizuoti,

reikia kad susivienymų i Anlan?na B’acius? 
ar kitų organizacijų valdy
bes truputį susidomėtu lie
tuvių pagelbės reikalais.

New Jersey

Elizabeth. No. 79. pirm. 
Steohanie Lauronas.

Elizabeth, N. 80, pirmin.

In

i'J- Taigi, nuo žmogaus jos bolševiku agresiją prieš inkstą ir pijoką. 
82. Jer tuo keliu pasuk- mažasįas tautas. ‘ syk, aš tau padai

Pasiklau- 
padainuosiu ją:

Gera inkstui 
būt taukuos, 
o pijokui—
runiofliriC !

lomatai nieko rusams ne-kpriK 13 re«n«i-uotu <kv teigti nauJus’ kur nėra- , - T.Ke -ik įo registi-uotų sky Tvirtai patarjame prįe skv- perdavė. Jie paliko savo at-
. bet jų galėtų būti ui.- rJu įr kitU tautu stovybę Švedijos užsienio

kartus daugiau, jeigu apimt ŽITlones? neturių pažįstamus reikalų ministerijos žinioje.
visą daugybę didesnių ir 
mažesnių lietuviškų sodybų, 
kaip Easton, Kingston. Re-

į Elizabeth, N. 81. pirmin. ading. Luzeme. Tamaąua.
Uršulė Džiovelis. Shamokin. Hazleton, Du

Paterson, No. 86. pirmin. 1 Bois, Forest City. Girardvil-
Yincas Adamavičius. jie. Gilberton, Frackville.

Turėtų dar būti skyriai Hanover. Nanticoke. Mc-
Passaic, Cliffside. Jersey |Adoo, Emaus, Plains ir 1.1. 
City, Hawthorne. Perth 
Ambov. Manville, Camden.
Linden, Trenton. Hillside ir

New York

Clinton, Ne e2. pirminin
kas Pra 5 P ašius.

East C.iica^o, No. 95. pir
mininkė Uršulė Gustaitis.

Gary, No. 98, pirminin- Rislev. 
kas ku, J. Martis.

Dar r/^a skyriaus India
na Hari Seelyville, Mi- Brocklyn, No. 82, pirmin. 
chigan C y, Bicknell, I a Ona Valaitienė (Moterų 
Porte h keliose kitose mažo- Vienybės skyrius), 
kolonija e. j Brooklyn, No. 90, pirm.

... B. Kaveckas (L. Vyčių).
Maine į New York (Aušros Var-

Dabar veikia Le\vistono tų parap.), No. 99, pirmin. 
ir Rumfcrdo skyriai, bet da kun. J. Gurinskas.

LiETVVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ZEMLAPIU.
•s veikalas parode, kaip nuo 1905 metų rt utinės ! ctuvos spėkos vedė kovą su a valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai u /aidžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliucija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- suota iš po caro aidžios ir kaip ji buvo apskelbt? respublika. Pridėtas didelis spalvuo- as žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- ežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip gimė Lie' :vos Respublika ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigiamojo S .. o nutarimai, taikos sutartis su bol- • ikais. sutartis latviais, aprašymas visų nuši>. tu lenkais r it Y'ra tai ne knyga, bet v žibintu'as ' utis apšviečia visą Lie-

IIVSI iŠ i: ’« » .aus.Kaina ...........................$1.00
(i fe. r SI VIS

•;:K? Rrnadway. So. Boston, Maso.

Rhode Island
Yra viena stambi lietuvių 

kelonija — Providence. — 
bet skyriaus ten BALF dar, 
neturi, o ten jo labai reik
tų. nes daug gerų žmonių 
ten gyvena.

West Virginia I
Nėra nei vieno skyriaus, 

o lietuvių ten esama po tru
putį Minden, Osage, Tho- 
mas, Riversville ir Mounds- 
ville. Mažesni skyriai galė
tų ten įsikurti.

Nupiginta Gera 
Knyga .

“Gyvulių Protas.”

ir draugus. Metinis mokes
tis tik SI. iš kurio 50c. pa
silieka skyriaus ižde vieti
nei veiklai plėtoti.

Konstitucijas (įstatus) ir 
kitas informacijas prašan- 
tiems mielai atsiunčia Fon
do ofisas, tik prašom pra
nešti savo adresą.
United Lithuanian Relief 

Fvnd of America,
i 9 \Yest 44th St.,
Nevv York 18. N. Y.

PRASIDĖJO DVIEJŲ 
VOKIETIJOS ŠNIPU 

BYLA

Nevv York ? pereitą savai
tę prasidėjo byla dviejų Vo
kietijos šnipų, Curtis Čole- 
paugh ir Ėrich Gimpell. 
Pirmasis yra Amerikos pi
lietis, bet jau nuo 1940 me
tų tarnaująs nacių Vokieti
jai kaip šnipas. Abudu bu
vo atvežti submarinu ir iš
kelti Maine valstijos pa
kraštyje.

Colepaugh iau prisipaži-

ŽUVO CHURCHILLO 
PADĖJĖJAI

Londonas praneša, kad 
šiomis dienomis susikūlė di- no. kad jis ir Gimpell buvo 
delis anglų lėktuvas, vežęs atsiųsti šnipinėti Amerikos 
10 žmonių, jų tarpe šešis karo paslaptis ir radijo pa- 
užsienio ministerijos valdi- galba infoimuoti Berlyną, 
ninkus. vykusius į “trijų di- Abiem gręsia mirties baus- 
džiulių” konferenciją. mė.

Ir midaus, 
ir alaus, 
ko tik nori. 
to ir gaus...

visi susirinks ir pinigus is- 
kolektusim, tada aš paro
dysiu savo žemaitišką tri- 
bušoniką ir atidarysim su 
juo bonką snapso. Duosim 
visiems pauostyt, kad ne- 
rmswtų jog vanduo, paskui 

(padėsim visiems ant stalo 
po bulvę, uždėsim raugintų
kopustų ir tegul s^u valgo. 
Ot. bus ir fonių ir pinigų. 
Taip dabar visi daro.

—Na, ar negerai skamba?! —Tiesa, tėve. panašų biz- 
—Skamba neprastai, tė- nį žmonės dabar daro. Bet 

ve. bet tai ne tavo kuri’ba. aš tam nepritariu ir nepri- 
Aš jau senai girdėjau vie- sidėsiu prie to.
ną girtuoklį ją dainuojant. 1 —Tai koks bus iš tavęs

—Tai kas, kad girdėjailojaris, Maike, jeigu tu ne-
bc-t aš ją parašiau, tai ir nori pinigų?
galiu sakyt, kad tai mano 
parašyta daina.

— Apie tai pakalbėsime 
kita svki, tėve. Dabar man

Bet taip daryti negrą- jau reikia eiti. 
žu, tėve. į —Na, jeigu taip, tai gud-

—Kodėl negražu? ! bai, Maike!
—Todėl, kad tai reiškia-----------------

savinimasi to, kas tau ne
priklauso. 1 ,

—Tai kodėl kiti taip da-j 
ro? Aš tau galiu parodyt.

REIKALAUJA DRAF- 
TUOTI SLAUGES

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 gj-vullai 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 
gynė, 636 Broadway, So. 
'Boston 27. Mass.

DEGA AMERIKOS LAIVAS

Šis vaizdelis parodo degantį Amerikos laivą su 
aliejum Pacifiko vandenyne. Su iuo žuvo 50 žmonių.

Generolas Thomas Par- 
ran, vyriausis armijos chi- 
ruigas, šiomis dienomis vėl 
iškėlė klausimą apie reika
lingumą draftuoti registruo
tas slauges. Jo manymu, su 
slaugėmis reikia daryti tą 
patį, kas yra daroma su tar
nybinio amžiaus vyrais. Vi
sos slaugės tarp 18 ir 45 
metų amžiaus turi būt šau
kiamos į karo tarnybą.

Genei olo Parran many-
aš negalėčiau to paties pa- Tu’, ^aį?vo^., ajritacbia
.latvi™ daina, kurią aš e- $>"’«»»' rK la"':i

- - ■ - ■ Patyrusios slauges, turin
čios geresnes vietas ir al
gas, tokios agitacijos nepai
so ir tarnybon nestoja.

Ryšium su tuo Parran iš
kėlė charakteringą dalyką. 
Jisai sako. kad daugel vie 
atsitikimų vienas turčius tu
ri galimybės kasdieną sam
dytis po tris slauges, o toje 
rat ligoninėje randasi su
žeistų kareiviu, kurie p«r

kur gazietoj yra išdrukuo- 
ta daina ir žmogaus bara_ 
šas padėtas, o tą dainą aš 
Lietuvoje dar kiaules gany
damas dainavau.

—Bet iš tokių “poetų” vi
si juokiasi, tėve.

—Aš nesuprantu, Maike. 
ko čia juoktis. Ve, aš turiu 
da iš Lietuvos atsivežtą tri- 

i bušoniką ir galiu daryt su 
iuo ką tik noriu. Tai kodėl

su Lietuvoje išmokęs ir sa
vo galvoj Amerikon atsive
žęs? Juk taip pat mano 
ųrapertė, kaip ir tribušoni- 
\as.

—O kas yra tas “tribušo-
'ikas,” tėve?

—Vot, Maike. ners vieno 
daikto ir tu nežinai. Tribu- 
šonikas yra labai sugadly- 
va tulšis. Nupirk paintę

'ab*, valandas guli ant 
... J » P j patalo ir negauna jokio pa-
-Verčiau numesk jį už!tan,avim0-

tvoros.
—Ne, Maike, toki daiktą Iždo sekretorius Morgen- 

mest negali. Iš jo galima pa- thau sako, kad karas Ame- 
daryt biznio. Žinai, dabar rikai kainavo jau 238 bilio- 
madoje visokios parės. Tai-1 nūs dolerių
gi padarykim parę ant ma
no tribušoniko intencijos.
Šiluvoj per atlaidus pirkta*

V lai vis dar bombar
duoja Angliją savo skra: 1o-

deiktas. gali »t. isioriš- momis bombomis
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kos komisijai, kas ir pada
lyta.

Amerikos Darbo Federa-

kers Journal,” sako kad tai 
netiesa.

Angliakasiai nestreikuo-

Penkta* Puslapi*

Michailovičas prašo 
gelbėt J u goslaviją
Sako, kad tą -alj apniko 

komunizmo šarančiai

Nauji nesutikimai 
CIO unijose

ft^urray ir Hillman nesusi
kalba su komunistais

rija atsisakė siųst ton kon-ija ir neatsisako dirbti net 
f en nei jon savo atstovybę j šventadieniais, sako unijos 
tik dėl to, kad jon buvo pa- žurnalas, bet bėda esanti ta

me, kad jiems stinga vago
nų. Mat, kasdami anglį mai- 
neriai krauna ją į vagonus,

jon duvo pa 
kviesti -x)lševikų Rusijos 
;“vni'u” vadai. ADF vadai 
sakė. 1 ad iš tos konferenci
jos nebus gero, ir jie nekly- o kai vagonų nėra — nėra 
dc. Komunistai neatsisakė i kur iškastos anglies dėti. 
senos taktikos — skaldyti j U. M. W. žurnalas pa-

CIO unijų užkulisiuose *r į brėžia faktą, kad mainei iai
;buvo apsiėmę dirbti jau du 
nedėldienius, būtent sausio

Jugoslaviios ėetnikų (par
tizanu) vadas Dražas Mi- piasjdėjo kova. Ji gali nu- 
cbailovieas da gyvas ir te- vegt prje to, kad bus suar- 
bėra jugcs avi.oje. Dabar (lvtas‘ poiitinės Akcijos Ko- Hodel stinga ūhgllU:

Michailovičas nusiuntė mitetas, kuriam pirminin- --------
‘t-i.ių didžiulių konferen- kauia Amalgameitų unijos Mi st ose žmonės negau- 
cijai asmenišką prašymą vadas Sidney Hillman. Kaip na auglių, o žiema, lyg ty- 
geločti Jugoslaviją, kurią žinia. Politinės Akciios Ko- ia, sim t labai sunki. Ko- 
tvrioia
lo”

Ce
butu paskirta speciali ali- kontroliuoja. Dtžr.a ra kaltinanti ang-
jantų komisija, kuri ne tik Komunistų lyderiai CIO liakasiah kad jie perdaug 
prižiūrėta, bet ir tvarkytų unįiose — Mike Quill. Har- streikuo a. nenori dirbti 
Jugoslaviją, taip kad žmo- j-y Bridges ir kiti — yra pa- viršlaikių ir t.t.
r.ės tenai galėtų savo Ilki- gi^kę už Nacionalės Tar- n , r , 
mą spręsti. Dabar to nėra, nybos Aktą. Be to, jie nori pet an?hakaslU um3°s or- 
nes visur ir visiems diktuo-;kad CIO unijose besąlygi-
?ama “’aisvintoju komu- niai remtų prezidentą Roo- 
nistu galia bei valia. seveltą. CIO unijų naciona

Michailovičas gyvena ' ~~
“kur nors” Jugoslavijoj. Jis
dar turi ir savų četnikų, 
nors šie negauna jokios pa
ramos iš alijantų. Nuo to 
laike, kai Stalinas ir Chur- 
chillas pradėjo dalintis įta
kų sferomis, Anglijos vy
riausybė atsisakė remti Mi- 
chailovjčą, nors jis ir buvo 
anglų pripažintos jugosla
vų v\ riauybės karo minis
teris.

Komunistiški Tito parti
zanai senai jieško Michai- 
lovičo. kad galėtų jį “likvi
duoti.” bet nesuranda. Mi- 
chailcvičas. matyt, turi daug 
pasekėjų, kurie jį slepia.

ganas, “United Mine Wor-

Hitleris nori būti 
prezidentu...

rvancieno vietai numato
mas “von” Papen

28 ir vasario 11, bet Kuro 
Administracijos valdinin
kas Potter pranešęs United 
Mine Workers of America 
unijai, kad dirbti neitų, nes 
vagonų nėra.

Matyt, geležinkelių kom
panijos nenori ekstra vago
nų ušsisakyt, bijodamos 
kad po karo jie gali būt 
joms. nereikalingi. Geležin-

VAKARŲ FRONTO VAIZDAS

Čia vaizdas iš Vakarų fronto. Amerikos trokai ve
ža savo armijai karo reikmenis.

ADMINISTRACUOS
PRANEŠIMAS

e- a'ira skelbti, kad “jie*- 
krrra darbininkų”

ra ės vai žios pa- 
\-tr u mu, laikraštis negali 

Įdėti sk’ Ibimų iš kitų mies- 
i‘u. Vi riais \ra jieškoma vy
rų darbininkų.

Calima l i Įimti skelbimą 
ik tada, kada daibdavis 
y vena tame pat mieste, 
rr lai! rastis eina. Bet ir 
ucmet prie skelbimo turi 
ut » adė ta pastaba, kad dėl 
o darbo darbininkas turi 

Vrrip is ne tiesiai Į darbda
vį, bet i U. S. Eir.ployment 
Office’ą.

prašome- iš kitųvybėj ir keletas žvmiu so- J/? Z/\Y/77t dAIl- ■ x ilistu. įžanga nemokama. nuėsti mums tokių skelbi
‘ i ------------- mų, kuriais jieškoma darbi

Šiais metais Amerikos Pirmoji oro torpeda arba
ams. nereikalingi, ueiezin-, jjetuviaį yra pasirvže per robotas Jungtinėse Valsti-
elių kompanijos .dabar Lietuvos nepriklausomybės jose buvo išbandyta 1918 

krauna minomis,, o žmones - . J
miestuose kenčia šaltį be
kuro.

šventę pasirodyti geriau ne- metais
gu kada nors praeity, gau-1 -----;—
siau tuos susirinkimus lan-! 1 akras turi 43,560 ke

SKAITYTOJŲ PAREIŠKIMAI.
lis prezidentas Philip Mur- 
ray ir PAC vadas Hilmanas Drg. Antanas Bartkus iš.Ge’gota iš Detroito; J. Cenkus 
mano kitaip. Jie sako, kad Akron, Ohio rašo: “Gavau . :š New Haveno; G. Petkus iš 
CIO unijos privalo remti pranešimą, kad prenumera-' Petersono; Stove Geonitas iš 
prezidentą vien tais atsiti- ta jau pasibaigė, todėl siun
timais, kada jis stovi už čiu $5 už du metu iš kalno, 
progresyves reformas. Kur Taip bus geriau, nes nei aš,
Rcoseveltas nusilenkia nei mano šeimyna nenori
Kcngreso atžagareiviams ir skirtis su‘Keleiviu,’nes. mu- 
openšaperiams. tais atsitiki- mi geresnio laikraščio nėra. 
mais CIO unijos turi vest kaip ‘Keleivis’ su Maikiu ir

ninku nesiųsti.
Administracija.

kydami ir duosniau savo turakpmpių pėdų.
sunkiai uždirbtais doleriais —------
prisidėdami. Reikia pinigų,' Bačka miltų švėna 19€ 
kad galėtume padėti Lietu- svarus.
vos žmonėms atsikratyti --------
svetimo vergijos jungo ir Cimentiniai keliai pir- 
atgauti laisvę. miausia atsirado Škotijoje

' Tad bukime visi kaip vie- (^65 metais), 
ras Lietuvos nepriklauso------------------------------------

Waterburio; A. Johnson iš Chi
cagos. - > I

Maikio tėvas visiems vyraiks
taria ačiū. o leidėms siunčia P» vaVarfcTis
' uc -1' ' d. Lietuvių Piliečių svetai

nėje ir parodykim, jog mes,

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, ant galo kad ir gyva
našlės, kokių 50 metų amžiaus, nes 
ir aš pats nebejaunas. Tikėjimo ne
paisau, kad tik butų sveika ir tei
singa moteris. Nejieškau ir turtin
gos. Aš esu našlys, turiu nuosavą 
namą ir 4 lotus žemės prie namo. 
Dirbu valdžios darbą ir gaunu ge
rą užmokestį; ne girtuoklis ir švel
naus budo. Kurios norėtų su manim 
susipažinti, prašau atsiliepti šiuo ad
resu: G. F. J.,

811 4th St., Portsmouth, Va.

PAJIEŠKOJIMAI
maib viy uniiub tui. vest Kaip ^eieivis su u .V LIETUVAI būdami laisvi šios šalies pi-,Sebastinaitė, iš Rosčių kaimo, šeri
savarankią politiką. Komu- Tėvu. Su geriausiais linkeji-, - iucvt liečiai reikalauiam kad bu-« Alytaus apskričio. Panistai su tuo nesutinka ir mais, Antanas Bartkus.” ATGAUTI LAISVE ’ . J . ♦ • Pmn« voiu«rev.<-ienes «
pradeda kelt triukšmus. ---------

Drg. Jons StaniulisKol kas, kova eina tik ... ... , .
užkulisiuose, uniju viršūnė- A®1.®*?-’,1 t5*.®r'

,se, bet ji gali persimesti Į biąma ‘Keleivio Redakcija, 
i lokalus ir virst šumu. Tokia- Ąs gavau paskaityti just) 
Į me atsitikime CIO unijų va- laikraščio ir lis man labai
I dai bus priversti imt už pa- Patlko‘ Todel sl.unc,u. P1'®' 
I karpy komunistams. Tada n3me, atą ir prašau siunti- 
■ prasidės draskymo darbas. n®^ mums Keleivi per vi- 
kuriam komunistai yra tik- sus metus-
riausi specialistai. Pirmiau

jč Pittsburgho lietuviai rengia
si iškilmingai minėti Lietu- ^uxa- 

vos neriklausomybę

Aš. Ona Stankevičienė, po tėvais

sia turės nukenteti 
nes Akcijos Komitetas.

romi -

Stockholme gauta žinių 
kad Hitleris traukiasi iš sa
vo vietos. Jisai norįs pasi
likti tik prezidentu, o kanc
lerio (premjero) vieta bu
sianti pavesta nacių diplo
matijos sliekui Franzui von 
Papenui. Finansų ministe- 
ric vietai esąs numatomas 
bankininkas Hialmar Scha-

KOMUNISTAI BANDĖ 
UŽVALDYT LONDONO 

KONFERENCIJĄ

Draugas B= Volentas iš 
Watertown, Mass. rašo: 
“Gerb. ‘Keleivio’ Administ
racija! Štai. suradau ‘Kelei
viui’ naują skaitytoją ir 
prašau siuntinėti jam laik
raštį apskritus metus. Jo 
vardas: Kastantas Trašuc-

Pereitos savaitės pabai- kas. Prisiunčiu money or 
goję tarptautinėje darbo deri.”
konferencijoje komunistai --------
padarė keistą “demaršą.” Drg. J. Rupšis iš La Por- 
Jie pareikalavo, kad Į šią te, Ind.. prisiuntė prenume- 

(htas, o karo ministerio vie-į konferencija butu pakvies- ratą ir sako: “Aš turiu kai- 
Bau-įti Rumunijos, Bulgarijos, mynų komunistų, kurie la- 

“laisvosios’’ Lenkijos, Suo
mijos ir Italijos “darbinin-

tai —feldmaršalas 
chitsch.

Vokietijos valdonai ma
no, kad atmainos valdžioje 
gal sudarysiančios kokių 
nors galimybių lengvesnei 
taikai.

Kiti pranešimai tačiau sa
ko, kad Hitleris nesutiksiąs

NUPIGINTOS KNYGOS,

Didysai Sapnininkas, su kazynj 
buriniu, 264 puslapiai —— 50c.

Deklamacijos ir Dainos, 76 pusla-jieškau Pranės Volugevičienės, pc _
Girtuoklio, su daino-

jos. Seniau gyveno Kingston, Pa. ...................... ■; • • 20c.
1 Prašau atsišaukti, ar kas ją žinote i Atspėjimas savo Laimės įs plane-

S. B&kanas. malonėkit pranešti man jos adresa. tų. • •; • • •/ • •;.........:**.:*""L"20c'
MRS. ANNA STANKEVICH, . Paslaptis Kortp Losimo, kaip ap-

Route 1, Box 237, sisaugoti nuo apgavikų ...... IX*
Willesburg, W. Va. (8) , K“ P,rks v,sa?.5 S?"______________________________ duosiu visas penkias uz $1.00. O kas

Pajieškau sesers Petronės Juklevi- 'm® P° v*eną, tam pilna

į tu atstatyta ir'laisva, nepri-; antro vyro Zubrickienės. Ji yra ki- Į .......
klausoma, demokratinė Lie- lusl >š Rosčių kaimo. Serijų parapi- Gyvenimas

Šiais metais Pittsburgho 
ir aovlinkės lietuviai ruošia
si grandijoziškai apvaikš- 
čiot Lietuvos nepriklauso-1
mybės 27 metų sukaktį Va-i Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido • i o i o i r x S viršeliais ...................................... $1.7o
S3F10 lo Cl., ) Vai. popiet, Vainikėlis, maža maldų knygelė. 
Lietuvių Piliečių svetainėj, mišios su paveikslais, drūtais ajxla-

1 <2d Jane . t., S. S. Pltts- -pa ^.į minkštais juodais virš. $1.25 
burgh, Pa. Kntičkos, visokių šv. giesm. $2.25

. . Pekla, kur ji yra ir kam reikaiin-Kaip praeity, taip ir Šiais ga, su kankinimo įrankiais . — 30c. 
metais Lietuvos nepriklau- RaKas į Gyvenimą, atsidaryk du-

somjbes sukaktuvių rensu- vo laimės gyvenimo turtus, arba 
me daly vau ia Pittsburgho meilško apsivedimo gyvenimas $1.00 
ir apylinkės lietuvių organi- la£ebijo^-^
zacijos. kurioms vadovauja Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų 
ALT Pittsburgho skyriaus: V;.... , C j * . Duktė Marių, graži apysaka 2&c.
VC1SK1H. DUS bendrHš VISŲ Lengvas būdas išmokti anglų kai- 
lietuvių parengsimas, kad ki.to pagalbos ............... 35c.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Aukso Altoriukas. maldų knygelė,

Mano adresas toks:
PAUL MIKALAUSKAS,

čiutės-Smidelskienės. Ji kilus iš Kau
no gubernijos, Cegelnės kaimo, Gau o t»
jos parapijos. Aš ją ir jos vyrą Smi. 206 Athens St., So. Boston 27, 
delskį mačiau Melrose Park, III. apie
35 metai atgal. Prašau atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą. (8)

ANTHONY YUKNO,
P= O, Box 251. Warehouse Point. €t.

NORIU NAMO AR FARMO8
Aš norėčiau nusipirkti namą kur 

netoli miesto ir prie. didelio keuv. 
Pajieškau dviejų savo draugų. Juo- Butų gerai ir nedidelė farmukė kvr 

zo Juciaus ir Miko Juciaus iš Lygu- Pr’e vandens, kad galėčiau virnaa ** 
mų parapijos. Gyvenom sykiu Pitts- ; savo žmona apdirbti. Kas norėtu t»- 
ton. Pa. Jei kas žino kur jie yra,: k**, vietą parduoti, prašau duot oua 
prašau pranešti, busiu labai dėkin- i ži»i*- (®)
gas. , KARL A. KAPTEN,

F. JANUSAUSKAS, 1 408 So. 2nd St_, Apt. 33,
136 McClellan St., Philadelphia, Pa. Brooklyn 11, N. Y.

parengimas 
tinkamai atžymėjus Lietu
vos laisvės šventę. Progra-

bai mėgsta skaityt ‘Kelei
vį,’ bet jiems nepatinka 

kų atstovai.” Išskiriant Ita- Strazdo raštai. O man ro- 
liją ir dalinai Suomiją, tas dos, kad jis rašo teisybę a- 
šalis kontroliuoja Maskva, pie lietuviškus ruskius.” 
Tad buvo aišku, ko čia šie- --------

Neužmokamas žiedas, graži apy- 
aka ................................................ 25c.

Gudrus Piemenukas, vargo apsa-
ma susidės iš prakalbų ir | ' caiz^/linksmo^
meno dalykų. Kalbės ALI i damos ............................ isc.
pirmin
valstijos gubernatorius gen 
E<Jward Martin. Pittsburgh 
miesto majoras C. D. Scully 
ir kiti. Muzikos programos

i

kiama — komunistai mėgi- Drg. A. Kwetz iš Brook-,dalį pildys Maironio Cho- 
no paimti konferenciją sa- lyno prisiuntė $5.00 ir ra-į ras, muziko K. Bazio vado-

iš kanclerio vietos pasi- vo kontrolėm šo: “Gerb. ‘Keleivio’ Admi-į _____________________
traukti. Ir iam esą aišku, Anglijos- darbininku at- nistracija: Štai, prisiunčiu
kad Vokietija nesulauks su- stovas Citrine tam reikalą- jums money orderį 5 dole- 
tart’nės taikos. Hitleris esąs vimui pasipriešino. Jis pa- rių sumai, iš kurios $2.50 
i asiryžes žūti kartu su Tre- siūlė, kad komunistų reika- skiriu savo prenumeratos 
čiucj'u Reichu. lavimas butų grąžintas tvar-: atnaujinimui, o kiti $2.50

lai pasilieka kaip auka Mai-
VISAS SKYLĖTAS, BET SUGRYŽO

Čia matosi Amerikos b mbanečis * B 17.” Skrisda-

kio Tėvui ant čebatų ar ant' 
taboko, nes manau, kad ši 
žiema seniui sunki.”

ŠIE DRAUGAI PRISIUN
TĖ MAIKIO TĖVUI PO 

PENKINĘ

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunama* “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

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

L. Šimutis, Penna. s'cikala Ligoniams, knygutė ap
rašo apie 350 vaistažolių ___  Z5c.

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

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

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

planetas ir kozyrų nukėlimus 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį ir

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

Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių 
reeceptų. kaip geriau jiems tikt $1.00 

Praloto Olšausko Darbai ir nuopel
nai ant Gedimino kaino Birštone, su
meilužės paveikslu ................... 25c.

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

kų istorijų dalis I ....................... 60c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

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

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

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

su paveikslais................................ 35c.
Raistas, aprašymas apie Chicagos

lietuvius ........................................ $1.25
Nedoras žydas, jaunų merginu

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

čias ................................................ 15c.
Istorija Abelna. 500 pusi. $1.50 

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

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

asthmos ................................... 60c.
Nuo vandenligės ....................... 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fever ............................................ 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 6Oc. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.

|Trajankos, stambios ............... 60c.
' Kamparas, pakelis ........................ 35c.
, Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilimo ......................... 6Oc. I
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c. |
Nesišlapink miegodamas ............ 60c.

| Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. i 
Nuo surūgusio pilvo (heart burn) i

........................................ 85c.!
. 85c. i

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CAST1LE 0LIVE OIL 
SHAMPOO 

tadarv tas iš tikro
jo Castile rinito, 
b. S. P. IšpH'ino 
oleiskanas ir r.so- 
<ius kitus neš'Krū
mus ;r anstirma 
•dą. 5Oc. už binką.
ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

Aliej* ir Odą Gydaaėio Vaistą 
Milinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plauku šaknims ii Odos gydymuL 
50 centų už bonką.

Pasižymi savo gerumu. Prisiun-

Adam Chingo iš Lawton,
■''Hch.: Mrs. K. Gabriunas iš 
Rosirdale. Mass.; V. Zubor iš Į 
^orev Island. N. Y.; A. Bart
kus iš Akrono; A. I^urutanas » Į8"1 p*;,1**1? > vi,ia* dal“ So" »nytų Valstijų.

Al EXAN0ER*S co.
W BRPt0WAY 

■šoktu roston. mar*

š Chicagos; Mikas Walent iš f
Montel’o. Mass.; John Gčnkus;
■š Roxbury. Mass.; Barborai? 
Dvilaitė iš Chicagos; Jos. Va-:; 
’.utkevičius iš BrookJyno; P. 1 
švi’pa iš Tamaąua. Pa.; P. Nau-j 
joka'tis iš Norwoodo; K. Kwiet-, 
kus iš Pbiladelpb'.jos; F. M. i 
Fertulis iš Stratford. Conn.; K.' 
M’čuta iš Marshfield. Oregon;:

-Jaksevičicb iš Binghamton.
X. Y.; Kazimieras šukaitis iš 
" t t ; Robert Decker iš E. 
Cbiraoro. Ir.’.,; Peter M- Kaitis 
iš Cbicagos; Jo’ n Katak iš 
St rir.'rficld. Iii.; T. B. Olbrys iš

Dėl
RMJMtNU 

k - SKMISMU

mas per Vokietiją jis buvo sušaudytas Į skutus, tačiau ^-ontclam. Que.. Kanados; Ju- 
sueryze savo skraidyklon ir nusileido. Du jo šauliai 1,a Juirbes iš Clevelando; J.i 
buvo Slinkiai sužeisti. Maziliauskas iš Hnmtramsk; V.

FAIN-EKPELLER
nuo I867 .

patikimas seimo* tepalas

LtbuKui-b —

Pailių arbata arba mostas .

M. ŽUKA1TIS. (15)
335 Dean Si.. Spcnrerporl, N. Y. ,

Karas Eur°poi
itu* pMaatt*Jei oorfte žinoti api« karą Ir kitu*

Ivykhae, tai skaitykit* "Naujien**”.

■’NauJleno*" yra pirma* Ir dldžiatulae 
tflenraitl* Amerikoj*.
Uislraiykit* "Naujienai" Handlea. N*ujl«m| 
prenumerata metams Amerikoje (iiimant CW» 
«aft), 96.00. Chicagoje Ir Europoje 99M 

Money OrderJ ar 9ak| siųskltei

0*NAUJIENOS"
1719 South Halsted Streot

CHICAGO, ILLINOIS £
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Moterims Pasiskaityt
* " SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENfL ______

Žodžiai ir Darbai
Viskas gyvenime grin- Ir jis nustebusiam tironui 

džiama savitarpio pasitikę-’į.aaiškino pavėlavęs dėl to, 
jimu. Jei te pasitikę jin o kad pavasario audros išne- 
nebutų, dar gyventume pi -'šė tiltą per kalnų upeli. Jis 
mykštj laukinių žmonių gv- turėjęs sugaišti visą dieną, 
venimą. Tą savitarpi pasi- kol radęs kitą.
tikėjimą išreiškiame že-' —Dabar ramiai gali ma- 
džiais ir atitinkamais da.- ne pakart. Tik paleisk ma
tais. Tie žodžiai ir darbai no draugą.
yra musų visa asmenybTirono veidas pasriuvo a- 
nes pagal juos kiti sprer-1 šaromis ir jis susirinkusiem 
džia apie mus. Jei mes no-.tarė:
rime, kad apie mus susid; - —Žmonės, argi jus nema- 
rytų teigiama nuomonė —tote? Ar tas vyras gali būti 
musų darbai ir žodžiai turi kaltas?
būti teigiami. Bet menkai į —Ne, ne. — ėmė šaukti 
galvotų us žmogus, jei gy- minia ir, tur but, šaukė 
ventų tik dėl to, ką apie i‘skundikas, kuris buvo ji ti- 
kiti žmonės pagalvos, k i' ronui Įskundęs.
pamąstys. Kiekvienas są- Ir nieko geresnio negalė- 
monincas žmogus gyven a jo sugalvoti tironas, kaip

KONGRES1NINKĖ FRONTE. - - ADV. ŠALNIENĖ KAL
BĖJO ZONTA KLIUBE Knygų Bargenas 

Už Pusę KainosSausio 23 d. Bostono 
Zonta Club turėjo bankie
tą Moterų Švietimo ir In
dustrijos Sąjungos patalpo- .
se. kur vyriausia vakaro Viso# knygos, kanos ž e iriau yra surašytos, trum- 
kalbėtoja buvo p. Zuzana pana laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
Šalnienė. piimutinė lietuvė už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
advokatė Naujoj Anglijoj, už $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
Jos kalbos tema buvo: gausit knygų už $4.00. Ir t. t
“Lithuania’s Participation 
in the Struggle for Peace.” 
Ir savo užduoti kalbėtoja 
atliko labai gražiai, supa- 

amerikiečiu

Štai čia knygų sąrašas:

žindindama

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks-

UETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

mAtpni qii T ip saxo, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai. . _ _
motei Ų. OlgaiHZaciją SU ue kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j' viai gyveno, tai perskaityk šitų kny- 
tUVOS kova UZ savo laisve ll- kelias dienas visų veislių gyvūnas,
už pasaulio taika. * -*° vks*

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu-

kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visų

, , i-ii-i i-i ii žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- > BYLAklauso didelis kreditas, kad bar yra? Kaip ii Nojaus šei ‘
Advokatei Šalni mei pri- 2

. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
ug pačių, o žmonos po kelis vyrus.ug pačių,

Labai užftnanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 50c.

DETROITO RATALI-

taip, kaip moka. . ! ma
linkime du pavyzdžius. į Taip pasakoja seni pada-
Senai. senai, kažin kurioj ........... ,.

valstybėj tironas suėrr • Dabar pavyzdis įsaų die- 
žmogų ir Įmetė ii Į kalėj:- nų. Nesenai laikraščiai ra- 
ma. Žmogus jautėsi esąs n< - ;e- kad Indijos mieste kal- 
kaltas ir todėl dvigubai nu- kutoje buvęs toks atsitiki- 
«mina iimnlpc snrpnHimę mas. \ ienas amerikietis pa- 

amdęs šoferi indą, skubėsimine. išgirdęs sprendimą, 
kad busiąs pakaitas. Tad. 
pasmerktasis paprašė tiro
ną:

—Leisk mane trims die
noms i laisvę, aš noriu par
eiti i namus ir atsisveikinti 
su šeima.

—O kas man garantuos, 
kad tu grisi? — pasakė ti
ronas.

—Mano žodis; aš pasiža
du.

Bet tironas nepatikėjo ir 
neleido. Apie tai išgirdęs 
suimtojo draugas atėjo 
pasisiūlė tironui:

jo i laivą, po kelių minučių 
išplaukianti Į Ameriką. Nu
važiuoti suspėję, bet kai rei
kėjo šoferiui atsilyginti, a- 
merikietis pamatė, jog turis 
tik stambių pinigų.

oS^KŲ SU SOCIALISTAIS.
jAĮ*; ■ Dalijant Detroito lietuvių socialia-

pne kiekvienos progos ji 
pataiko iškelti Lietuvos var
dą prieš amerikiečių akis ir 
gauti musų senai tėvynei 
simpatijų.

Darbuodamosi nuolatos 
amerikiečių tarp?, p. šalnie-
nė. kur tik iai laikas leidžia. Ar ROMOS POPIEŽIUS YRA i MATERIALISTIŠKAS 
prisideda ir nrie lietuvių KRISTAUS VIETININKAS? ISTORIJOS SUPRATIMAS, 
veiklos. Dabartiniu laiku jii Parašė kun. M. Valadka. Knyga*uA
Via musu Viet’.nio BALFyr*s‘a'. kritikuoja Romos Ratai ik ą pm<io pasaulyje įvairiausius nu„ti- 
Moteru Komiteto garbės1 k». P“ įkaityk >tų’Knygeių.

galėjo atsirasti po tvano juo< 
ir kitų veislių žmonės? Šitie
•** kį?s,Jn’*’. 1 kunuoa negali tams plakatus netoli nuo bažnyčios,
atsakyti jokis kunigas, yTa nuosakiai pakurstyti brostvir.inkai už-

aiškiai isdeatvti šitam veikale, jUO3 įr šiauriai sumušė. Sočia-
Knyga be galo juonu. Kas žodis tai |jstaį iškėlė užpuolikams bylų, kuri 

knygutėj aprašyta, su vi-
įSdST ai rekorda13 W liudininkų

Kaina .............................................. Be., Kaina 25c.

Šitoj nuotraukoj Maine vaLtijos išrinkta Kongre- 
san atstovė Margareta Smith. kuri nuvyko pažiūrėti
karo veiksmų Pacifiko vandenyne, čia ji nufotogra- ..... .. . -
fuota su admirolu Nimitzu, kn is naikina japonu laivus, i pirmininkė ir uoliai remia turnikas.

' i drabužiu rinkliava Lietuvos
TRIUKŠMAS DĖL 

ŠUNIUKO
juos reikės atiduoti X, nes 
tai garbės skola.

—Bet man kaip tyčia 
šiandien labai reikia pini- Amerikos spaudoje šiomis 
gų — spyrėsi skolintojas.— 1 dienomis buvo daug triukš- 
ir kaip tyčia dviejų tukstan- mo dėl prezidento sunaus 
čių. i buldogo, kuriam buvo duo-

—Bet suprask, bičiuli — ta pirmenybė tarp orlaivio 
keleivių. Kadangi atlieka
mos vietos orlaivy nebuvo,

—Palauk truputi, — pa
sakė jis šoferiui, nuspren
dęs, jog suspėsiąs pinigus 
iškeisti ir pasiųsti atlygini
mą. Bet ar amerikietis už-" 
miršo, ar jam kas sukliudė 
—šoferis atlyginimo nega

bi vo. Laivas išplaukė, o šofe- 
Į ris paliko laukt. Laukė die-

—Aš sėdėsiu tris dienasjną, antrą, trečią, savaitę, 
kalėjime, kol iš namų sv-IKai visi stebėjosi ir klausė 
gnš mano draugas. ;j, kedėl nevažiuojąs, šofe-

Tiroms suriji išleisti su- .‘i? atsakydavo: 
imta ii. jei jo vieton atsisė-! —Saibas liepė man pa- 
Į kalėjimą draugas, bet pa- laukti.

Apie nepaprastągrasė:
—Jei i trecią dieną tavo 

draugas negrįš, tu busi pa- laikraščiuose ir skelbti per 
kartas jo vietoje. i radiją. Sužinojęs apie tai a-

Praėjo viena diena, ar*merikietis susijaudino ir tą 
ra. Jau ir trečioji Įpusėjo, pačia‘dieną pasiuntė šimte- 
Jau rengiamos kartuvės i riopai didesnę sumą šofe- 
renkasi minia, o kalinvs ne-hiui, kuriam jis netesėjo žo- 
giižta. Sargybiniai tyčiojosi džio...
iš draugo. “Pasitikėjai, pa-i Kc pamoko mus šie pa
silikai, mirsi.” !vyzdžiai? Jie parodo mums

Jau ir pavakarys — kali ; žmones, kurie Įvertina žo- 
nio nėra. Jau saulė leidžia džio reikšmę.
— kalinio nėra. Sargybai Ir dar vienas paskutinis 
iau vedasi dranga i bausmė.: pavyzdis. Vienas žymus ra
vi etą. veltui jis dairosi i u-švtoias turėjo daug skolų, 
pylinkės kainu? ir kelius. Skolintojai nuolat lankyda- 
bene pai -latv? crĮžtanti. I : vo ji. Jis kiek galėdamas iš- 
kai bau nėrė kilpą ant kak- pirkdavo, savo duotus vek- 
lo, tolumoje pamatė skubau-: sėlius, 
ti kalini. Kartą, kada rašytojas už

O saulė iau leidžiasi. Vi- naują savo knygą buvo ga 
sų a k*, s sužiuro Į tironą. K s ves atlyginimą, susirinko 
iis nasakys? O kalinys -iš daug skolininkų. Ketvirtam 
tolo moja ranka. Jis bėga jų paprašius atlyginti skolą, 
sujaudintas ir uždusęs sau-Į rašytojas pasakė: 
kia: Į —Mielasis, negaliu, štai

trečią dieną ištvermingumą
šoferio 

eme rašyti

žmonėms.

NORA GUGIENĖ 
SERGA

___ r tai
kad jis nėra joks Kristaus vie- Įkalba labai lengva Knyga protau- 

224 pusi. Kaina .. $1.23 jantiems darbininkams oeapkai-
nuojama. Kaina .......................... 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI-
STATYDAVO SAU ŽEMĘ SOCIALIZMO TEORIJA.

Labai įdomus senovės filosofų da- *• ...
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal fg^tais^1** " trumPa:s

do,

____  _ ___ , _ - „ . - ‘r
j daugelį autorių parašė Iksas. Antra ^&ktais parodo, xaip iki šio! keitėsi 
i knygutės dalis yra: “^virkščias mo-
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.” įkeistas kapitalizmas kaine 2Se
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi............................................... 10c.

“Naujienos” praneša, kad. S1HIUSTA1 
SUSil gO p. N 01*3 CiUgiene, į Tragedija trijuose aktuose. Vei-

aiškinosi rašytojas — juk 
tai mano garbės skola.

—Ką reiškia garbės sko-įtai keli kareiviai turėję iš- 
la? Įlipti, kad padarius vietos

—Tai reiškia, kad aš tuos šuneliui, kuris buvo siunčia- 
pinigus paėmiau be rašte- mas apkaltas tam tikroj 
lio. narvoj. -

—Tai tamsta visuomet _ „ ’ ._..
pirmon galvon apmoki ske- , Panašus atsitikimas yra 
i9S į-aotplln’ buvęs ir seniau. Atsimenu,

_Tai^ aPie P°* $ m?tų atgal oriai-į
—Na, tad tamsta ramiai V!V ,ouvo nusiųstas šuo j ka-t 

reivių stovvkla- nes nudeda-1_ ugetu iruni • _ .i- -4. •
Ll • IICT* d?

savo paskolą tamstai pavei 
čiu garbės skola.

Taip sakydamas, skolin-

—Palaukite! Aš grįžtu. atidėjau du tūkstančius,

KARAS I? MEILĖ

Karas ne karas, o įaun i nori mylėtis. Štai, čia vie
no romanso pavyzdėlis...

DfiLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT? «

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
Naujienų” Moterų Sky- ' kaląs 'perstato nužudymų caro Alek- E^Tdėl ko^’no’ri^DėUo8 b^Ta^’o

riaus vedėia ir o-era mušu Landro i L Labai puikus ir nesun- žmogus sil sta, Ir dėIko vi„nas mai. liaus v eile ja ll geia musų k,a, scenoj perstatomas veikalas. Is stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos._ įauT Dėlko žmogui reikia cukraus, 

! So. Boston, 1913, pusi. 61. ,... 2oc. druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Situos klausi-

draugė.
Linkime Norai greitai pa-:'

sveikti!

JUOKAI.
AR VEDĖ ILGIAU 

GYVENA?

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- 
rašė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.

: 1909 m., pusi. 63............................ 25c.

mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS. išaiškinta visa jų bepatystės istorija,

Vieno akto vaizdelis ir monolo- J^“nes K doriškas dv^iškijoa
NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie- knyes tuTet5 Paskaityti kiekvienas vyras, tėvasgas

tuvaitė. So. Boston, 
1914 m.., pusi. 23.

Mass.

Žmona: Pasakyk man, t-Salomėja* 
mas be savo šeimininko jfc| mielas, ar teisybė? kaip sta-; “
buvo susirgęs; Tada niekas i tistika rodo, kad vedę žmo-
neprotestavo ir triukšmo!ilgiau gyvena'

tojas suplėšė rašytojo vek-įT^- į- ' J demokratinę tvarką, kad

tyti
tiuut

ir
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
gultų J tokių kunigų globą. Parašė

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- r*”T.I,spn^ su‘
ū galva. Drama viename akte, pa- jgg**’ Samogib^

■ rašyta garsaus anglų rašytojo. 
‘ tėtų kiekvienam perskaityti.

nekėlė: priešingai, da gyrė; Vyras: Netiesa. Jie ne ii-Į-o. s. s.”
* °iau gvvena. o tik laikas: Arta šliubinė 

to farsas, labaisėli.
Ir rašytojas tučtuojau iš 

mokėjo du tūkstančius ske
lintojui. kuris patikėjo joj ,, . ,žodžiu J ' Mano manymu, šuo yra .

Tad'ar galime kasdieni- ™°’ nežiūrint kam jis pri- 
niame gyvenime užmiršti i paprastam karei-

net ir šunim pripažįstama 
teisė buri prie savo šeimi
ninko.

jiems išrodo ilgesnis.

NETURTINGAS
ŽMOGUS

10c.

25c.

Iškilmė. Vieno ak- 
juokinjrųs ir geras 

Kaina .................... 15c.; perstatvmui
'dėl pinigų

Trijų aktų ir septynių scenų dra
ma. Pairai L. Tolstojų, parašė A. A. 

! Večkys. Kaina ............................. 35c.

Marijona atėjo pas savo Į n***5* nuotakos
« • r t fv leno akto drama,gyvenime

žodžio, ypač pažadamojo politi • ištekėjus ir, radusi ją *im»
kieriams ne vistiek. Jie iš- idant, klausia:

j------ —— - e - , vieno aKto drama, vaizc
prezidento Simui. ,un bU\ O vokiečių militaristų žiaurumų

žodžio galią?
Daug geriau yra mažiau naudoja kiekvieną progą, 

žadėti, bet tęsėti. negu tik į kad Įkąst savo oponentui. .
pažadėti, bet nevykdyti. Pa-: T... ... . . i0 vTras Pa*
žadėti ir be svarbių priežas J e.‘,t>uW°go mcidento ėmęs jf sviedė į man?, 
čių pažado neivykdyti, tai'\! eZ:Ge,ntul Rooseveltni bu- O, tai nekultunnga? 
vistiek, kaip apgauti kita'0 pacaivta daug nesma- žmogus; Juk jis galėjo ta-
žmogų: o kaip vadinamiįš?”10; n?1?? Kaip as zrariu, 
tie žmonės, kurie sąmonir- J1? cia nie^u0 nekaltas. _Ji> 
gai apgaudinėja kitus? Tai

KODfiL AS NETIKIU 
| DIEVĄ?

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

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

žmonės kuria per amžiu3? Šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
simų aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratu teoretikas Kar! Kauts- 
ky. Karna ................................... 10c.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa 1 Kanacų t«n 

- knygos neįsileidžia.I>abai jii- k.nga su 
Parašė 379 paikiais paveikslais, rerstatan-

vaizduojanti 
ir ne-

. 20c.

Kan gi atsitiko*^ SOCIALIZMAS IR religija.
__ Tik namiclvk aš širvt ‘d?nai kny8ntė šituo svarbiu1 IK pamibiyK, a- šįryt klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- 

n*s katalikas ir socialistas.
E- Vandervelde, vertė Varduna: 
Kaina .............................................. 19c

ve užmušti tokiu pyragu.

pats pasakė, kad šuniui ne-
melagiai ir apgavikai. 'I1^0 b“5 duota orlaivyje RACIJŲ

L v pirmenybe, ir kad čia yra i KNYGUTĖS 
kalti tie valdininkai ,ar vai-!KALENDORUJS 
□minkąs, ka tokią

ŽVAIGŽDELES
Tiek žvaigždelių aukštumoje. 
Niekieno nesuskaitytos.
Mirksi, tarsi mus ten moja.
Po padanges išsagstytos.

Daug ką mums jos pranašauja. 
Reikia jas tiktai suprasti;
Ten kita žemyn jau šauja. 
Tarsi nori mus surasti.

I Taip laisvai jos spindi, šviečia 
! Ir padanges ten matuoja;
Ką tik nori jos ten kviečia.— 
Nieks joms kelią nepastoja

Sukas apie saulę, kaista. 
Kryptelėję savo veidus.
Teka. puošia dangų skaistų. 
Dar kita jau nusileidus.

Milijonai musų metų.
Joms tiktai sekundos laikas; 
Nematuoti jų verpetai 
Po lieryljes žaidžia, vaikos.

Taip laisvutės puošti dangų 
Niekad jos ir nesiliauna.
Ir švelnutį, mielą, brangų 
Rodo vis v<Vdeli jauną...

(Iš spektaklio

J. Steponaitis.

‘Moterų Naktis")

pirme
nybę davė.

Pa? amerikonus yra to
kia patarlė: “Jei myli ma
ne. mylėk ir mano šunį.” 
Tcdėi ; olitikieriai, kurie 
kėlė lermą dėl to šuniuko, 
ištikrujų atakavo patį pre
zidentą.

Agota L.

ĮVAIRUS PATARIMAI

šaukštukas trintos muš- 
tarč >- maišytas Į- puoduką 
karšto vandens tuoj iššauks; 
vėmimą. Per klaidą paė
mus nuodų arba susirgus 
nuo persivalgymo, tuoj rei
kia išberti karštos muštar- 
dos.

Verdant valgį arba šiaip 
,;<• <;m orui užėjus, veid

rodžiai labai apsišarmuoja. 
iKad tą prašalinus, reikia 
iuos valant patrinti gliceri
nu, o paskui gerai nušluos
tyti. taip kad žibėtų, tąsyk 
nei garai, nei drėgnas oras 
jų neaptrauks.

Puodukas karštos juodos 
kavos tuoj užmuša svoguaų 
kvapą burnoj.

Mėsai ir riebalams: Geros
visos raudonos stampos nuo 
Q5 iki Z5 ir nuo A2 iki D2 
(ketvirtoj knygutėj). Q5, 
R5 ir S5 pasibajgia kovo 31. 
T5, U5, V5. W5 ir X5 pasi
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 jų verta 10 poin
tų.

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

Cukraus stampa No. 34
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-l 
ra iki birželio 2 d.

čeverykams. — Stampos 
su orlaiviai Nr. 1, 2 ir 3 iš 
Trečioeio9 knygutės geros 
neribotam laikui.

Pekla
BROŠIŪRA SU BĖRUOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už piniųrus apsiima 
kiekvienų išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet žios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra stela* tr ap-

S— a AaA —- rK*<1 ▼reTOJ,
ja sako

ga. Ir pridėtas 
žemėlapis tatai

“pekloa"

BSOADWAT.
80. BOSTuN. MAHts.

Mirk.

čiais įvairius nuotikoi- r, •> prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgiininio Kris- 
taus {gijęs šia knygų rietas r^-sigai. 
lės. 382 puslapiai Kaina ... į.

Kl R Ml SV IK.Ct M
GYVENO?

Biblija sako. ka.l i irmuti iim /-t-o 
nė« gyveno Rojine Bet mokslas Roj 
visai atmeta Voksiąs <v-v>. ka 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c

džian bambos spvciai.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne*

e Amerikoj munšaino. Šioje knygo- 
telpa net 72 “Džian Bambos spy- 

čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiaki straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

MONOLOGAI IK
DEKLAMACIJOS.

Sieję knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamanjų. \ įšoki-,s temos: 
darbininkiškos, revoliocionieriškos, 
tautiškos, huntorra’i kos ir laisvama
niškos. Visos, skambios visos gero*. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, kom'rrtatn.' ir U. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 26c

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; (1) N«- 

ažsitikintis Vyras, i2) Žydinti Gina; 
(3) Klaida; f<) Korekta. Jose nuro
doma kaip imor.pt paika1 tiki j viso 
Uaa prietarus, bm-tns ir tt.......... 16c

S

LYTMKOS LIGOS.
i noo jų apsisaugo'i. Parai#Ir kaip noo

D-roa F. MatiHaitis. Antra peržiūrė
ta ir popiMyto laida Kam* .. 26c.

EILES IR STRAIPSNIAI.
Aioj knygoj P !pa 23 gražio* eilės, 

daug>-bė atraipsnių juokų ir tt. 
Puikioi Kmstniols. Kaina .... 25c.

ALKOHOLIS IK Kl DfKlAL
Arlio kaip rčvų va-iojami svaigi- 

nomieji gėrimai artai liepia Jų vai
koma. Kas yra arba tikis. Kaus nor» 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oenkoitytl šitų knygutę. Kama 10c

‘‘Keleivis,” 636 Bro*dw*r, 
South Boston. Maso.

b

imor.pt
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Laiškas Iš Washingtono
įstatymų leidėjai barasi Į Demokratų partija tokia 

--------  | buvo, tokia ir yra. Jesse Jo-
Lietuvis žino tokį posakį: nes per eilę metų tupėjo ko

mercijos departamente ir, 
reikia sakyti tiesą — drebė
jo, kad kongresas nepriim
tų daugiau liberalių įstaty-

lema po šio karo bus tokia: 
parūpinti darbus milionams 
darbininkų, vyrų ir moterų.

si kongrese. Karas da ne- Kai jis gimė 1926 metais.
baigtas; visi da kalba, kad 
reikia sudaužyti agresorių

kai du pešasi, trečias nau
dojasi. Da kiti sako taip: 
kada du šunes riejasi, tre
čias nusineša kaulą.

Norėčiau, kad atsirastų mų; ypač tokių, kurie butų 
toks geras žmogus, kuris su i naudingi likimo posūniui 
galvotų geresnį posakį, ką Į darbininkui, baltakalnieriui 
nors panašaus į sekamą: 
karia du pešasi, trečias ken- 
čia.

Nesijuokite, kad tai maž
možis ir netiesa. Taip yra— 
dveji pešasi, o treti turės 
kentėti!

Tamstos jau žinote, kad 
musų prezidentas Roosevel
tas pavarė -Jesse Jcnes, bu
vusį komercijos sekretorių 
—tą didžiausį pasaulio ban
kininką ir nemažesnį atža
gareivį. Gal jums keista, 
kad toks liberalas, kaip pre
zidentas Rooseveltas, ko
mercijos sekretoriaus vieto
je laikė Jesse Jonės. Nesi
stebėkite. nes pati - demok
ratų partija yra toks pada
ras. kurį brolis lietuvis api 
budintų šitaip: dvi dūšios 
viename kune...

Demokratų partijoje ]ųs 
rasite pažangių vyrų, gud-1 
rių ir sąžiningų vyrų. Bet 
greta jų rasite gamerinio ti
po oolitinių lakudrų ir to
kių švindlerių, kaip nabaš- 
nikas Fall. kuris išgarsėjo 
su Teapot Dome skandalu 
ir buvo uždarytas kalėjime.
Demokratų partijoje yra to
kių politinių Janusų (romė
nu dievas dviveidis), kurie 
bile kada sutiktų kart Hit
lerį ir kitus agresorius, bet...

Tas “bet” yra toks: pie
tų valstijose ir šiandien ga
lioja “poli tax” įstatymas, 
kuris milionams musų ša
lies piliečių atima teisę bal
suoti ! Ir jus nedryskite lies
ti tų janusinių demokratų— 
visomis keturiomis jie gins 
“poli tax” įstatymą... Kar
tą musų kongresui buvo pa
siūlytas bilius. kad panai
kinti šį įstatymą — reikėjo 
matyti, kas tuomet dėjosi 
senato ramuose. Šautų sena
toriai kalbėjo ir plepėjo, 
vėl plepėjo ir da kalbėjo.— 
be galo ir krašto. Kada ne
beturėjo ko sakyti, jie ėmė 
cituoti bibliją. Kongreso re
korduose jus galit rast vi
sokių niekų apie biblijos 
herojų žygdarbius. Senato
riai kalbėjo, stenografai jų 
kalbas užrašinėjo, gi val- 
džies spaustuvė viską at
spausdino — žinoma, už pi
liečių sudėtus pinigus.

Vieni fabrikantai ir pirkliai ašį ir pasauliui duoti pasto
to nepadarys; bus tokių, ku-'vią taiką. Je, visi taip kal- 
rie ir nenorės daryti. Aišku, ba, bet ne visi tai daro. Įs- 
vyriausvbė turės prisidėti.' tatymų leidėjai barasi, da- 
Ji turi tūkstančius fabrikų, į lis jų norėtų, kad laisvame 
bilionus dolerių, kuriuos su-i pasaulyje butų milionai ne
dėjo piliečiai — mokesčiais laisvų darbo žmonių. Keis- 
ir paskolomis. Teks kinkyti J ta, ar ne? Ir da labiau keis-

penktadienį apie pietus. Bet 
iš tolimesnių vietų da sun
ku buvo atvykti.

kurie naktį praleido dirb
tuvėse ir ofisuose.

Visą penktadienį ir šeš-

įr smulkiam verslininkui. 
Jis buvo didžiausis pasaulio 
bankininkas ir, aišku, savo 
likimą derino su pasaulio 
galingųjų likimu. Nelabai 
jis tenorėjo, kad ir Roose
veltas da kartą laimėtų rin

tai Amerikos įstatymas sa
kė, kad šios šalies piliečių „ . r________, ____
vaikas skaitosi pilietis. ne-Į Tokios didelės pūgos bos- tadienį gatvėse dirbo snie- 
žiurint kur jis gimė. Bet toniečiai nepamena. Bend-jgo valytojai. Bet jie galėjo 
1934 metais tas įstatymas: rai imant, ši žiema vra la-1 apvalyti tik svarbesnes gat- 
buvo jau pakeistas ir dabar bai sunki. ves.

Penktadienio rytą dauge
lis Bostono šeimininkių ne
gavo pieno, nes per sniegą 
pieno kompanijos negalėjo 
pristatyti. Buvo daug ir 
krautuvių, kurioms negalė
ta pristatyti maisto produk-

Amerikos « piliečių vaikas, 
gimęs svetimo i valstybėj, 
jau nesiskaito Amerikos pi
liečiu, jeigu jo tėvas nėra 

darban ir tuos fabrikus ir j ta, kad tokių žmonių nori-Į išgyvenęs 10 metų Ameri- 
pinigus. Bet va, prie vairo Ima turėti pasaulio turtin-|kos piliečiu prieš jo gimi

mą. Kada jusu sūnūs gimė 
tokių reikalavimų da nebu
vo, todėl jis yra Amerikos 
pilietis. Savo pilietybei įro
dyti jis turi gauti iš Immig- 
ration and Naturaiization 
Service blanką Form No. 
600A ir tegul ją išpildo. 
Tam reikalingi bus kai ku
rie dokumentai, kaip jūsų 
paties pilietybės popieros, 
jūsų apsivedimo dokumen
tas, jo gimimo metrika ir tt.

atsistoja “klajoklis libera
las” Wallace — Wall gatvės 

idolerio karaliams ir stam
biems musų industrijos ca
rams tai vra baisus daiktas I

kimus, nors to ir nepasakė, j gu ir griovimui unijų.

giausioje šalyje, Ameriko
je!

Ar dabar aišku, kodėl 
reikia posakio, “kada du 
pešasi, tai trečias kenčia”?

Tie doleriai gali but panau- Pagaliau, ar tai turėtų reikš- 
doti naudai likimo posūnių,Sti, kad didysis Keturių 
o ne pelnui, ne mušimui ai- Laisvių principas tinka vi-

Pavaręs Jesse Jonės į jo 
vietą Rooseveltas paskyrė 
buvusį vice-prezidentą Hen
ry Wallace, ir kongreso rū
muose ėmė zvimbti visos 
reakcinės širšės. Ypač sena
te. kuris tą paskyrimą turėjo 
patvirtinti. Sukilo atžagar- 
eiviški demokratai, netylėjo 
ir republikonai. Jiems į tal
ką pasiskubino pats Jesse 
Jonės. Atbėgęs į senato ko
misijos posėdį jis maždaug 
taip užakcentavo:

“Komercijos departamen
tui reikia patyrusio vyro, 
gero biznieriaus, o Wallace 
yra klajoklis liberalas — jis 
pražudys Ameriką”...

Kažin kodėl Jonės nepa
sakė, kad tik jis yra labiau
siai patyręs vyras ir geriau- 
sis biznierius. Bet savo ko
legoms jis pasakė, kad iš 
komercijos departamento 
reikia atimti visus musų vy
riausybės fondus, kurių di
džiausis yra Finance Re- 
construction korporacija. 
Kodėl?

Neklausikte senato vyrų, 
jie pasakys tiek. kad Wal- 
lace yra nepatyręs ir klajo
klis liberalas — tai viskas.

O dalykas yra visai kitas. 
Komercijos departamentas 
kontroliuoja bilionus dole
rių. Pereitų rinkimų kampa
nijos metu ir Rooseveltas ir 
Wallace yra sakę, kad po 
šio karo galima laukti ne
darbo ir naujų Hooverio 
“viešbučių.” jeigu vyriausy
bė nesirūpins tuo. kad visi 
turėtų darbo ir žmoniško 
pragyvenimo sąlygas. Nepa
menu kuris — Rooseveltas, 
Wallace ar kas kitas — iš
kėlė Šukį: “darbas dėl 60 
milionų vyrų ir moterų.” 
Tas šūkis paveikė, milionai 
piliečių ėjo balsuoti už Roo- 
sevelta. To Šukio jie da ne
užmiršo. Jau po rinkimų 
Rooseveltas yra pasakęs, 
kad pati svarbiausia prob-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje apraioori Dievai, pradedant nno saulės 
garbintojų Ori pat lcrikiėionių gadynės.

tarėte
Dievo tarimą.

Lama popieros apdarais 
siusti popierinį dolerį

ar+»s “Money
KELEIVIS, 636 Broadvvay, So. Boston, Mass.

perskaityt, aes tik
Knyga didelio fermata, S 
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Štai kodėl kongreso rū
muose ėmė zvimbti demok
ratiškos ir republikoniškos 
širšės. Jos šoko ginti dole
rio karalių ir industrijos ca
rų interesus!

Kitaip sakant, dveji susi
pešė. kad tretieji kentėtų. 
Atžagareiviai panoro skriau 
sti vargo pelę, darbo žmo- 
gu-

Kiek tai liečia “klajoklį 
liberalą” Wallace, tai Šautų 
demokratai ir republikonai 
gražiai susitarė. Kongresui 
buvo pasiūlytas bilius, ku
ris vyriausybės fondus at
ima iš komercijos departa
mento. Įsidrąsinę republi
konai tačiau ėjo da toliau, 
jie panoro supančioti patį 
prezidentą. Republikonai 
siūlė pataisą, kad tuos fon
dus kontroliuotų pats kon
gresas. To buvo perdaug ir 
dalis atžagareivių demokra
tų tam pasipriešino. Šiaip 
ar taip, Rooseveltas yra jų 
partijos žmogus — kaip čia 
tuos vyriausybės fondus pa
darysi savo rūšies sviediniu, 
už kurį varžytus republiko
nų ir demokratų politikos 
vėjo malūnai...

Bet sakoma taip: jei vel
nias neįlenda pro langą, jis 
lenda pro kaminą. Nepraė
jo pataisa, atsirado visai 
naujas bilius, kuriuo nori
ma prezidento rankas suriš
ti. Ar jis praeis ar nepra
eis — kitas klausimas, bet 
“geri” norai jau parodyti.

Nenoriu sakyti. kad 
Wallace butų visai logiškas 
vyras, bet galiu pasakyti, 
kad jis yra nuoširdus. Dėl 
to. kad iis buvo nelogiškas 
ir neatsiribojo nuo komunis
tų, tas daug kenkia pačiam 
WaUace’ui. Prezidentas 
Rooseveltas buvo Gudresnis 
Rinkimų kampanijos metu 
iis nesivaržydamas pasakė, 
kad komunistų talka jam 
nereikalinga, ir visa šalis jį 
tuoj suprato. Nors republi
konai ir šukavo, kad Roose
veltui “everything is clear 
vrith Sidney,” nors savo 
kandidatą Dewey prie visų 
progų jie parekomenduoda
vo šitaip “susipažinkit su 
busimu musų prezidentu”— 
republikonai rinkimus pra
kišo. * ,

Wallace galėtų padaryti 
daug gero. Jis ne bereikalo 
ir ne suktais išrokavimais 
kėlė Šukį apie eilinį pilietį, 
common man. Wallace sa
ko, kad šis amžius yra pa
prastųjų žmonių amžius; 
žmonių, kurie jieško poli
tinės ir ekonominės laisvės. 
Wallace nėra skymeris, jis 
kalba atvirai ir nuoširdžiai. 
Bankininkai ir fabrikantai 
jį supranta ir jo bijo; bijo 
gal ne dėl to. kad Wallace 
iuos pražudytų — toli gra
žu ne. Jis pats yra turtin
gas žmogus ir nesutiktų but 
anuo basakoju vargšu. Juk 
yra labai turtingų žmonių, 
kurie nėra akyplėšos—toks 
ir Wallace.

Jo paskyrimą senatas da 
neužgyrė. Tai busią padary
ta pradžioie kovo, jeigu— 
taigi, jeigu prez. Roosevel
tas pasirašys Geor^e’o bi
iių, kuris atima vyriausybės 
fondus iš komercijos depar
tamento.

1 Tai šitokios tokelės daro*

sur ir visiems, tik ne Ame
rikai ?

Pagyvensim ir pamaty
sim. Pirmosios laisvojo pa
vasario kregždės turės at
skristi iš Juodosios juros a- 
pylinkių, kur šiandien eina 
“trijų didžiųjų” konferenci
ja. Tik baisu, kad savo ke
lyje jos nepavirstų į juod
varnius. Jei šitaip atsitiktų, 
pasaulis nematys nei lais
vės, nei pastovios taikos.

Esti-Esti.

VIETINES
BOSTONAS IR APYLIN

KĖS UŽVERSTOS 
SNIEGU

Pilietybė

Audros metu mirė 7 žmo
nės, o šimtui kitų negalėjo 
: asiekti namu. Viešbučiai 
buvo taip užsikimšę, kad 
daugelis gulėjo ant glindų. 
Buvo nemažai tokių, ku
riems teko nakvoti polici
jos stotyse; buvo ir tokių.‘tų.

Buvo suparaližiuota trans
portacija, šviesos ir telefonų 

sistema; žuvo 7 žmonės

Kaip tapti Amerikos piliečiu
Klausimas: Tėvas atvežė 

mane Amerikon 1933 me
tais. Jie pilietybės popierų 
neėmė, bet aš noriu but šios 
šalies piliečiu. Paaiškinkite, 
ką aš turėčiau daryti, kad 
gauti pilietybę?

Atsakymas: Sulaukęs 18 
metų amžiaus, gali prašyti 
pirmųjų popierų. o dviem 
metam praslinkus galėsi 
prašyti antrų. Tiesa, yra įs
tatymas, žinomas kaip “Mi- 
nor’s Act,” kuris sako, kad 
ateiviams, kuine atvyko čia 
neturėdami 16 metų am
žiaus. pilnių ponįeru nerei
kia prašyti. Bet tokiam at
sitikime reikia laukti kol 
sukaks 21 metai amžaus, 
kad galėtum gauti iš karto 
antras popieras. Tas įstaty
mas sako, kad toks ateivis, 
norėdamas gauti pilnas pi
lietiškas popieras, turi but 
21 metų amžiaus, ir nese- 
nesnis kaip 22 m.
Kada reikia už pilietybes 

popieras mokėti?
Klausimas: Ar teisybė, 

kad dabar jau nebereikia 
siųsti $2.50 monev orderi 
su aplikacija, prašant pir
mųjų popierų? Mano brolis 
pereitą pavasarį turėjo to
kią mokesti mokėti, bet ma 
no dragas, kuris ėmė pir
mas popieras vėliau, jau ne
mokėjo tų $2.50. Tai kodėl 
toks skirtumas?

Atsakymas: Toks skirtu
mas yra dėl to, kad įstaty
mas buvo pakeistas. Dabar 
su pirma aplikacija jau ne 
bereikia siųsti $2.50. Nerei
kia jokių pinigų siųsti ir su 
antraja aplikacija.

Bet tai nereiškia, kad mo
kestis už pilietiškas popie
ras jau panaikinta. Priešin
gai, ji da padidinta. Už pir
mąsias popieras dabar rei
kia mokėti jau ne $2.50, bet 
$3.00, o už antrąsias reikia 
mokėti $6. vietoj buvusių 
$5. Skirtumas tik toks, kad 
tų pinigų nereikia siųsti 
money orderiu Kartu su ap
likacija. Dabar aplikantas 
užmoka juos tiesiai teismo 
klerkui, kuomet tas paduo
da jam pirmąsias ar antrą
sias popieras į ankas.

Kaip galiu įrodyt Ameri
kos pilietybę? 

Klausimas: Aš tapau A- 
merikos piliečiu 1925 me
tais, bet 1926 metais nuvy
kau su žmona Į Lietuvą ir 
tenai gimė mums sūnelis. 
Ar jis dabar Amerikos pi
lietis, ar ne? i h augai man 
sako, kad jis dabar ne pi
lietis. Kaip jis galėtų įrodyt 
savo pilietybę?

Atsakymas: Tamstos sū
nūs yra Amerikos pilietis, j

Pereitą ketvirtadienį ir 
penktadienio naktį Bostone 
ir apylinkėse siautė baisi j 
sniego pūga. Buvo supara- 
ližiuotas visas susisiekimas,
o kai kur nebuvo nei švie-', 
sų, nei telefono. Dėl audrosi 
teko uždaryti visas mokyk-' 
Ias ir kai kurias dirbtuves, i 
Bostono apylinkių žmonės i 
penktadienio rytą negalėjo; 
pasiekt savo dirbtuvių ir | 
krautuvių. Buvo sulaikyti Į 
gatvėkariai, busai ir dagi 
traukiniai.

Dėl audros daugiausia 
nukentėjo Bostonas su apy
linkėmis. Sniego pridribo 
net iki 13 eonų. Dribo šla
pias sniegas. Medžių šakos 
apšalo ir lūžo; namai apša
lo, pasidarė balti - baltutė
liai.

Bostone transpoitacija 
buvo šiek tiek atsteigta tik

r

Ve Pranešimas
ir Prižadas Tiems, ką Laukia Telefono

KADANGI kareivių gyvyb- 
bfs apsaugai reikalingas te
lefono ii engimas, tai tuks- 
tar.čiai kurie nori gaut te
lefonų turi palaukti.

Kaip ilgai ? Mes norėtume 
jums pasakyt jei žinotume

Kol kas mes aprūpiname 
telefonu tik tuos, kuriems 
jis reikalingiausis, sulig val
džios patvarkymo, kuris pa
skirsto telefonų teisingai.

Pavyzdžiui, pirmenybė 
duodama ligos atsitikimuo
se, daktarui patvirtinus, ir f lėtų pakeisti jų teisę šitų 
kai kurioms moterims, ku- patvarkymų atžvilgiu.

rių vyrai karo tarnyboj.
Žinoma, kur viešas svei

katingumas ar saugumas 
reikalauja, telefonas įveda
mas tuoj... Tokiais atvejais 
laukti nereikia.

Kartais War Production 
Board tuos patvarkymus pa
keičia ir mes galim patar
nauti plačiau. Apie tuos pa
keitimus mes nuolat prane
šam tiems, ką laukia tele
fono, ir norėtume kad jie 
ir mums praneštų apie per
mainas jų padėty, kas ga-

Musų Pažadas:
Jūsų aplikacija nebus 
pamiršta ar nepaste
bėta. Ji bus išpildyta 
iš eilės ir greitai.

Tas yra

SUNKUS, FIZINIS DARBAS!
Kojines advt reikia daugiau energijos, negu duobę 

.-st
kasti! Daug akiu, kurioms reikėtų ilsėtis, šiandien

As: -S
dirba vvršlaiki... Ne visi žino. kiek akių Įtempimas

nuvargina žmogų... ir kaip lengva to Įtempimo iš

vengti. štai keturios taisyklės, kur'os padės sutau

pyti energiją:

BOSTON

EDISON
COMPANY

ATMINK ŠIAS KETU
RIAS TAISYKLES

1. Skaityk, mokykis, siūk, 
žaisk prie geras šviesos

2. Vengk lempų blizge
sio. Sėdėk užpakaliu į 
šviesą.

ą

3. Vengk šešėli. Turėk 
apšviestą knygą ir darbą, 
šešėlis vargina akis.

4. Duok aki* patikrinti. 
Jei nesveikos, geri aki
niai pagelbės.

•« ,0 Stabtelėk valandėlei ir ap
sidairyk po ruimą. Kiek tu

ri elektros outletų? Ar jų pakanka 
lempoms, radijui, valytojui ir kit
kam ? Verta patikrinti laidus. Tik 
GETU LAIDAI patenkins reikalą. Pa
siteiraukite dabar apie jūsų elektros
GERUS I.AIDUS.

I



AItunta» Puslapi*
Vakarėlis draugo J. Jan

kausko gimtadieniui 
pažymėti

KELEIVIS, SO. BOSTON.
Sandariajai turėjo 

vakarienę

Pereito sekmadienio va- 
Sausio 27 d. draugu Pa- karą Sandaros kuopa turėio

IŠKILMINGAI PAMINĖ
TA LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĖ

Adv. Si.eP.na kalbės apie 
Lietuvą Tarptautiniam 

Ir.st'tutui

lilionių namuose, Dorches- 
tervje, buvo surengtas va
karėlis drg. Jono Jankaus

surengus vakarienę Lietuvių 
salėj. Reikia pasakyt, kad 
tai buvo graži pramogėlė.

Mėnesinis žurnalas ‘‘In
ternational Beacon*’ prane- 

Pereitą nedėldieni South ša. kad International Insti- 
Bostcno High School audi- tuto patalpose, 190 Beacon 
tori jo j vietos lietuviai minė- St.. 16 vasario yra ruošia
mo Lietuvos nepriklausomy- mas tarptautinis vakaras, 
bes T askelbimo 27 metų su- kur Lietuvos garbės konsu- 
Laktį. Salė, kurion telpa las adv. A. 0. Shallna kal- 
daugiau kaip 1.000 žmonių. Lės anie Lietuvos nepriklau- 
buvo sausakimšai prisikim- somybę.
susi žmonėmis. Mitingas Panašius vakarus kas mė- 
prasidėjo Dariau Posto le-; nesi ruošia Instituto Jauni- 
giionieiių militariniu ceie-Įmo Taryba, kurios pirmi-

Aukų sudėta arti $800.00

ko gimtadienio proga. Su- Salė buvo pilna publikos, ir 
sirinko būrelis draugų ir publika buvo graži. Neblo- 
kaimynų neva kortomis pa- ga buvo ir pati vakarienė, 
lošti. Jankauskas nežinojom Gabijos choras gražiai pa- 
kad čia ruošiamas jam, dainvo, kalbėtojai pasakė 
siurpryzas. keliatą kalbų ir vakaras už-

Kada šeimininkė pakvie-j sibaigė šokiais.
tė svečius į kitą kambarį ------------- -—
prie stalo, kuris buvo ap- Panika gatvekaryje; devyni 
krautas valgiais ir gėrimais.
visi pradėjo dainuot ir svei 
kint gerai žinomą musų 
Irau (oną Jankauską. Jis 
abu i n ’stcbo. kai pasigir- 
c -’nira. “Happy biithday 
o ■ c !” Jis matė kad per 

diena šeinrrdnkė Palilionie-

Yiename Bostono gatve- 
kaiyje. kuris vyko į Jamai- 
ca Plain. buvo kilus panika. 
Siaučiant sniego audrai 
gatvekario kartis nuslydo 
nuo elektros laido. Kažkai

ninkė yra p-lė Felic. Gran- 
lelytė.

Kadangi vasario 16 die
na pripuola Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
'vėmė, tai šis vakaras bus 
pašvęstas daugiausia lietu
viams. B? adv. Shallnos 
kalbos, programoje daly- 
vausu D-rė p-lė Amelia 
Rodd. kuri padainuos lie-

monialu. Po to, muziko Juš
kos dainininkų grupė su
giedojo Amerikos ir Lietu
ves himnus. Tvarką vedė 
adv. Jonas Grigalius, S.
Mockui padedant.

Iš Amerikos valdininkų 
kalbėjo gubernatorius Mau- 
rice Tobin, kuris pasakė la
bai gražią ir labai prielan
kią lietuviams kalbą, ir tuviškų dainų, o pp. A. Ivaš- 
Bostono majoras Kerrigan. -u sūnelis skambins ant lie- 
Kalbėjo ir iždo departamen-’ uviškų kanklių.
to atstovas, kuris ta pačia "_______"
proga Įteikė South Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijai

nė su savo drauge Magdute gavosi ‘‘short circuit” irW • • i 7 * * I “ W •<azRą ruošė, bet nežinojo, gatvekaryje pasipylė žiežir- 
kad tai jam pačiam. bos. Žmonės pamanė, kad

„ užsidegė gatvekaris ir vie-;
Susėdus visiems prie pui- nas per kitą grūdosi laukan. 

-Jai nar o-to sta o. puoti ėmė daužyti gatverio 
Trodė kaip kokiam hotely.; jangus įr lindo‘laukan. Pa- 
Reikia rasakvti, kad Paii- dėkoje to buvo sužeisti de- 
iioniai turi labai gražų vie- Vynį žmonės — penkios mo-

ir ios pirmininkui adv. Jo 
nui Grigaliui no gražų ates-

Lietuviai nacių karo belaisviai

nos šeimynos namą. Jis iš
rodo kaip kokia pilis ant 
kalno. Besilinksminant ir 
nepaiutom, kaip atėjo sek- 

’ madienio rytas.
Aš nuo savęs linkiu drau

gui Jankauskui susilaukti 
lau"

terys ir keturi vyrai..

Reikia 5,000,000 puskvor- 
čių kraujo

Karo departamenta
, !Z(į° virsimn- skelbė Massachusetts karei-
ko Morgenthau parašais uz -du sąrašą> kurie pateko ? 
uolų pasidarbavimą narna- vokiečių nelaisvę, jų tarpe 
vmėjant Karo PasKolos bo- randam tris aiškiai lietuvis- 
nus. p<iv<irclcs •

Geras kalbas pasakė kun. * tek. Vitoldas Žalnierai-

tata su U. S T*d

__ _______________ Amerikos Raud. Kryžiaus
__ panašiu gimtadieniu. Bostono skyrius praneša.

į o šeimininkams didelis ačiū kad musų armijai ir laivy
ną, už šaunia puota. ?.U1 re‘^ia bent penkių mi-
F - 1 P. B. honų puskvorcių kraujo;.

reikia tuojaus. Raudonojo' 
Krvžiaus raštinė todėl ra-

15 metu berniukas nuteis
tas iki gyvos galvos

Juras iš Lavvrence. adv. I. 
J. Bagcčius ir Lietuvos kon- is iš Lynno. Karys Bernar

das Gudynas iš Brightonno
sulas Dr. P. Daužvardis iš r karvs Silvestras Vešis iš
Chicagos

Kalbų tarpais dainavo p. 
Juškos vadovaujama daini-

No Va^^rio 1 d d». 945

gina gyventojus aukoti dau
giau kraujo. Jis reikalingas 
sužeistų kareivių ir jurinin
kų gelbėjimui.

Nori pataisyt vėliavos saliutąvinto įstatymą

Tai Ale kurio kitas 

negali pakeisti!
mito jiinsE ... k kramq

Springfielde teismo spren 
dimu visam gyvenimui bu
vo pasmerktas kalėti 15 me
tų berniukas, Wm. Roach. 
Jis prisipažino, kad 1944 
metų birželio 16 d. Forest

W orcesterio.
Karo departamentas sa

ko. kad apie tai buvę pain- Mass. valstijos legislatu- 
parke be jokios priežasties Į rai yra pasiūlytas bilius, kad 
nušovė savo mokyklos drau- pataisyti įstatomą, kuris rei- 

buv, pranešu, kad šie S7-Į “ Caro- kaiauja,

Jaunas nusikaltėlis jau vėliava. Mat, yra religinių 
uždarytas Norfolko kalėji-j sektų, kurios vėliavos saliu-

' TAvmnnti 
i ivi mvrvviiiiilšų grupe ir ŠOKO liaudies 

šokius n. Onos Ivaškienės'minės. Kiek pirmiau jiems 
jaunuolių šokikų grupė.

, , . T. reiviai be žinios dingo/- nku kovai už Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą 
publika sumetė arti $800.

Grife

BR(WED BY HAPMNKIPPSR S CO., Ine., lo.ton, Mosi., BREWERS SINCE 1S7O >[«■(,

Miesto išlaidos padidėjo 
1,500,000 dolerių

me. įtarimui priešingos. RADIJO PROGRAMA Areštavo jauną vagišį
Rezf liuciju komisija, susi

dedanti iš adv. Kalinausko, 
adv. Cunio ir “Keleivio’’ re
daktoriaus Michelsono. ' pa
tiekė riša eilę rezoliucijų 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo klausimais. Visas 
rezoliucijas publika užgyrė 
vienbalsiai rankų pakėlimu 
ir kaistais delnų plojimais.

Apvaikščiojimą užbaigė 
Amerikos Legijono Dariaus 
Postas kariniu ceremonialu.

Buvo tai gražus ir didin
gas musų visuomenės pasi
sakymas už Lietuvos nepri
klausomybę

Iškilmėms pasibaigus, ad
vokatas Grigalius pasikvie
tė svečius kalbėtojus ir ko
miteto narius i savo namus, 
kur jo jauna ir simpatinga 
žmona su savo motute p. 
Karbauskiene visus pavai
šino gardžiais užkandžiais.Koresp.

Bostono iždinė praneša, 
kad šįmet miesto išlaidos 
bus didesnės net 1,500,000* 
dolierių. Tiek pinigų teks iš
leisti tik algoms, kurias bu
vęs majoras Tobin pakėlė 
miesto tarnautojams ir val
dininkams.

Po 200 dolerių metams 
pakelta policmanams. ugna- 
gesiams, slaugėms ir ins
pektoriams. Valdininkams 
pakelta po $1,000 ir dau
giau. Pavyzdžiui, ligoninės 
direktorius pirma gaudavo 
$2,400, dabar gaus $5,000,

Vydama banditus policija 
pašovė nekaltą žmogų

OPA leido pakelti anglies
i

Tretysis Utackų sūnūs pasiliks Amerikoj

Tobin laimėjo gubematu- 
ros taryboje

Charlestowne policija pa
šovė tūlą Fred Collinsą,
kuiis valė šalygatvį. Polici- ______
ja šaudė į banditus, kurie! reikalavimą pakelti kainas 
bėgo vogtu utomobilium.'angliams, po 25 centus ant 
Banditai buvo pagauti. Jie'tono.
vadinosi: Richard Scanlan --------- _
ir James Shea. abudu iš,
Charlestovvno. Jiedu ilgą

Lietuvių Radijo Korpora Bostono policija areštavo 
rijos programa ateinantį ne 16 metų mergaitę, dorches- 

, dėldieni iš WORL stoties, terietę, kuri vra kaltinama 
Kainų. Administracija 950 kilociklių. tarp 9:30 ir plėšikavimu. Da jieškomi Į

patenkino New England i 10 ;30 ryto, bus tokia: keturi jos sėbrai.
Coal Dealers asociacijos j Muzika _______________________

Pirkit Kare Bendsm Ir Stam-
, ., , - pas. Kas sąvaitę įdėkit į jooelaiką terorizavo žmones, y- nemaž,,u „į, '
pac taxr sofenus. Suim-,
tieji laukia bylos. i ----

savo

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

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: \VORL Sta- 
tion, Lithuanian Program. 
Boston, Mass. S. Minkus

DR. D. PILKA
Ofiso Valandas: nuo 2 iki S 

ir nao 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1S2S

Naujajai Anglijai stinga 
10,600 darbininkų

Dr. Leo J. Podder
U Leniniprado.

Specializuoja Vyriškų organų nu- 
silpnėjime. Gyvenimą permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų lij-a-* 

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki S vakare 
180 HVNTINGTON' AV2L, 

BOSTON, MASS.
Tel. Common»ealth 4570

DR. G. L. KILL0RH
60 SCOLLAY SUVARĖ, Rooa XI 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 20444 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ

IR NERVŲ LIGŲ.
Daro Kraujo Patikrinimą

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiaa 
Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.CASPER’S BEAUTY SALON

738 BR0ADWAY
S pečiai—Every Monday, Tuesday, Wednesday

Permanent S5.00
Shampoo and individually styled Hair-do $1.50 

E.KPERIENCED MAN1CURIST ALWAYS. PRESENT 
Telephone: SOL 4645 No Appninlntent Necessary

Open Thursoay Nights

• Tol Gyv. 811»

: Dr Joseph A.Gautis
OPTOMETRISTAS

v«U3do«: » iki 12 
nao 2 iki I, 
nuo 7 iki 9.

Seredom t iki U 
ir sueitarna.

AK iv DAKTARAS 
i '"'Amo defektuotas akis ir
• laiku •□tfrąžirm šviesų. Uag 
t •-e---cju ir priskiria akiaias.
»««I

Karo Jėgų Komisijos di-! 
rektorius praneša, kad Nau-j 
josios Anglijos karo pramo 
nėie šiuo tarpu dirba 217.-

, . . ,000 vvių ir moterų, bet jiMat, naujasis ąubematoriiB; ^ atlikti jai nusta. 
.askyre visą eilę naujų vai- tvtįsVvotos. ne? stinga ,)ar 
din-nky, kuriuos turėjo uz- 600 darbininku. - 
zi.ti gubernaturos taryba. Darl» jėgos stoka labiau- 

einatonaus padėjėjas! į į jaučiama Bostone 
Bradford yra republikonią- i,; kJfce.
ir tiems paskyrimams pasi-1 ___________
priešino. Tarvba jo betgi
nepaklausė ir Tobino na- Haverhillyje užsidarė dide-

Tarp valstijos gubernato
riaus Tobino ir jo padėjėjo 
Bradfordo buvo kilus kova.

Agnės Ulackienės šeimy
na, kuri gvvena Dorch este
ryje, turėjo trejatą gražių 
sunu ir visa trejatą atidavė 
Amerikos karo tarnybon. Iš 
trijų išliko gyvas tiktai vie
nas. 35 metų amžiaus An
tanas, kuris buvo paimtas 
arrriiort 1934 metų pavasa
rį. Motina buvo labai susi
rūpinus. l ad ir trečias gali 
žūti. ieigu 'į išveš karo fron
tam Bet karo departamen
tas dabar pranešė motinai, 
kad atsižvelgiant į didelę 
jos auką. jau sudėtą ant ka
ro pastangų aukuro, jos tre
tysis sūnūs. Antanas F. U- 
lackas, bus paliktas Ameri
koje, į karo frontą jo ne
siūs. -

Tai yra didelis 
suraminimas.

pa
skirtus vaidininkus užgyrė. lė popieros dirbtuvė

i Pereitos savaitės pabai
goje Heaverhillyje buvo už- 

! daryta Robert Gair popie-
--------  ros dirbtuvė — didžiausia

Federalės valdžios agen-; Naujojoj Anglijoj. Toje 
tai Somervillėj areštavo tu- dirbtuvėje buvo gaminami

Pagavo falšyvą laivyno 
karininką

lą John Joseph Conroy, 43 
metų amžiaus vyrą, kuris 
dėjosi laivyno karininku.

Pavogė, bet nepasinaudos

is kietos popieros lankai 
bomboms. Dirbtuvė neteko 
žaliavos (senų popierų) ir 
buvo priversta užsidaryti.

Xew Bedford busų stoty 
buvo apvogtas bostonietis 
čeverykų agentas. Nežino
mas piktadaris pavogė jo 
čemodaną su čeverykais, 
bet... Tie čeverykai jam ne-

motinai tiks, nes visi ant kairėsės 
kojos.

AS PERKU
Visokius muaikos instrumentus. Parašykit atvirutę ar telef onuokit: Kenmore 0547. Aš ateisiu į jusu namus.JOHN GRINKAITIS,139 N St., So. Boston 27, Mass.l|į

Tol «u»|r tsoa

it AM T % fl
J. L. I*ttšakarni»
OPTOMETRISTAS

• lando*
'no t nvto *k* 7
\i •!<» ? r f ras M Ii

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

Parduodam Visokius Gėrimus
Prašom atsilankvti į musų naują biznio vietą. 

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

South Boston Liquor Store, Ine.
Boston, Mass.

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

Tel. SOU-3645

»47 BKOADW 'Y, 
SO BOSTON. M ASS.

»’ 4 Summer Street,
i. av.RENCF, MAS9.

A. J. NAMAKSY
Keal Estate & Insurance 

414 W. BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

Offies TeL So Boston 094S 
97 ORIOLE STREET

We®t Rozbury, Mm*.
T«L Parkw»y 1239-W

Tel. TRObridsre S33fl

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomia ir ŠTentadieniain: 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman at. arti Central ak*. 

CAMBRIDGE. MASS.

S. BARASEV1ČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
UETUVIŲ GRABORIUS IB 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 25M 
8unaus iryvenamoji vieta: 

S3S Dorchester Ava.
Tel. COLurakia 2597

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TTTOJAI 

<Inanred 
Moveral 

t
| Perkrauatora 
j Ha pat ir i to

lima* »ietaa.
Snopi oriežtnTa, kaina priainaaa.

926 BROADWAY.
SO. B09TON, MASB.

Tel. SOUth Roaton 4119 ,

l




